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 شيوع جنگ سرد در افغانستان
  

ان ھم کشانيده رقابت بين امريکا و روسيه در شرق ميانه و گسترش جنگ سرد بين اين دو کشور در سوريه به افغانست

 .ساحۀ شمال افغانستان مرکز توجه ھر دو قدرت جھانی شده و جنگ سرد در ھمين جا متبلور شده است.  شده است

اختر "شود پوتين مال   حاکيست که بين روسيه وطالبان ديد و بازديد ھا صورت گرفته و حتا گفته میگزارش ھا

 در گردش است که يگ گروه طالبان روسی پا ئیکنون زمزمه ھادر محافل سياسی ا.  را ھم مالقات کرده است"منصور

  .به عرصۀ وجود گذاشته که چند روز قبل مورد حمالت قوای ھوائی امريکا قرار گرفتند

دوست و دشمن ديروز به دشمن  و دوست امروز مبدل شده . شود  جنگ و سياست ھر روز در افغانستان پيچيده تر می

بنده چندی قبل از نزديکی طالبان با روسيه صحبتی .  ائتالف ديگری به وجود خواھد آمدداند که فردا چه و کسی نمی

موضوع از آن جا آغاز . شود که ھمان خبر شکل واقعيت را به خود خواھد گرفت اکنون آھسته آھسته معلوم می. داشتم

اين . طور بی سابقه بمباران کردند" دند غوری" ھوائی متجاوزين امريکائی مواضع طالبان را در منطقۀ یشد که نيرو

تبصره ھا چنين است که امريکا به منظور انتقام گيری از  .گروه طالبان ھمان طالبان روسی بودند که از آن نام برديم

  . عملکرد روسيه در سوريه به چنين اقدامی دست زده است

در سوريه ھم در زير ضربات ھوائی روسيه نه تنھا مواضع داعش بلکه مواضع گروه ھای مورد حمايت امريکا را 

در " طالبان روسی"با بمباران مواضع .  به نفع نظام اسد تغيير خورده استءخود قرار داده که به موجب آن توازن قوا

دند غوری، امريکا می خواھد به روسيه بفھماند که ما می توانيم در بغل گوشت کاری انجام دھيم که باعث نارامی ات 

 و پاکستان و  و عربستانستان  به يک ساحۀ جنگ سرد ديگر نه تنھا بين امريکا  روسيه، بلکه بين ايرانپس افغان. گردد

  .دولت مزدور افغانستان صرف تماشاگر است  نه عامل. ھند ھم مبدل خواھد شد

ترين نظام مستعمراتی کابل کم. مردم افغانستان در تصميم گيری و سرنوشت کشور اشغال شدۀ  شان سھيم نيستند

 بايد منھدم گردد و در عوض دولت مردمی بنيان یھمچو دولت.  تابع دساتير بيگانگان استهصالحيت ندارد و ھميش

  . گذاری شود

  

 

 


