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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ می ٢٢
 

 مسکو به طالبان نزديک می شود
 

 را به آغوش "حکمتيار"که امريکا حزب اسالمی  ھمانطوری. در افغانستان جنگ رقابت ميان قدرت ھا آغار شده است

خود پذيرفته است، ھمانطور ھم روسيه می کوشد که برای طالبان تسھيالت فراھم کند، زيرا تصور می نمايد که تحريک 

روسيه از نزديک مراقب اوضاع در افغانستان است و . ًطالبان احتماال  در توازن قدرت در افغانستان شامل خواھد شد

 .ين کشور باشدا درن کنندهتعيينمی گذارد که امريکا تنھا قدرت 

 تسھيل مذاکرات بين ۀروسيه در جھت برقراری صلح و ثبات در افغانستان آماد"وزرات خارجۀ روسيه اعالم کرد که 

اين بدين معناست که روسيه در پی کمک به طالبان است تا از تحريم ھای وارد ". احزاب متناقض در اين کشور است

 به مسکو وعده داده اند که جلو پيشروی داعش و ساير مخالفان کشور ھای آسيای طالبان ھم. شده کمی آسوده شوند

دانند  ھمه می. اين روش مسکو را نبايد ساده پنداشت. رسد مرکزی را بگيرند که برای امنيت روسيه حياتی به نظر می

در ) ًقبال ھم بوده(ائی با دولت مستعمراتی کابل رسيده و عنقريب نقش خود را  به توافق نھ"حکمتيار"که حزب اسالمی 

ًکنار آمدن حزب اسالمی با دولت مستعمراتی کابل اصال بدون اجازۀ امريکا . حيات سياسی افغانستان بازی خواھد کرد

طاعت به امريکا خم کرده و  حزب انسان کش اسالمی سر ا،بدين معنی که بدون کمترين ترديد. امکان ناپذير بوده است

کرد که با   وگرنه دولت کابل ھرگز چنين جرأت نمی ًبعدا به اشاره ای اين کشور با دولت کابل داخل تماس شده است

اين جاست که مسکو . يک سازمان تروريستی که در لست سياه امريکاست بدون اجازۀ واشنگتن سر ميز مذاکره بنشيند

دھد تا اين گروه را حداقل از فشار برھاند و جائی برای خود در سياست آيندۀ افغانستان  یبه سوی طالبان ميالن نشان م

ًناگفته نبايد گذاشت که تحريک طالبان مانند گروه ھای جھادی مستقيما با شوروی سابق درگير نبودند و مسکو . پيدا کند

 دارد که در مذاکرات صلح بين دولت  خاطر نشان ساخت که روسيه آرزودباي. ھم خاطرۀ تلخی از طالبان ندارد

  . در صورت تحقق اين آرزو، طالبان مخالفتی نخواھند داشت. مستعمراتی کابل و طالبان ھم شرکت نمايد

مسکو از قبل حوادث افغانستان را زير نظر دارد تا وزن سياسی اش را تدريجی . کابل آبستن تحوالت جديدی خواھد بود

  .  ريکا را به آھستگی به مبارزه بطلبد امانحصاریباال ببرد و نقش 

  

 

 


