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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ نومبر ٢٠
 

  تشديد رقابت امريکا و روسيه در افغانستان
عمال ھر دو کشور .  خنثی نماينددو قدرت جھانی امريکا و روسيه تالش می ورزند که نفوذ يک ديگر را در افغانستان

دولت مستعمراتی . سعی دارند که به نفع باداران امريکائی و روسی خود داخل صحنه شده و طبق ھدايت عمل نمايند

سوی امريکا ه کابل می کوشد که توازن را برقرار سازد و با ھر دو کشور روابط نزديک برقرار نمايد، اما ترجيحات ب

 نبايد کشور ديگری آنچنان در افغانستان رخنه واين نظام دست نشاندۀ امريکاست .  ھمينطور باشدآشکار است که بايد ھم

  . کند که واشنگتن را عقب بزند

در حلقۀ دوم، پاکستان، ايران، . دھد رقابت واشنگتن و مسکو حلقۀ اول کشمکش قدرت ھا را در افغانستان تشکيل می

روسيه سعی دارد که جايگاه از . شوند قل و زمانی پيرو دو قدرت جھانی میھند و عربستان قرار دارند که گاھی مست

عمال شوروی سابق به . دست رفتۀ خود را در افغانستان باز بيابد و نفوذش حدل اقل در سمت شمال کشور توسعه يابد

حيث واقعيت سياسی و  مسکو اکنون طالبان را من.  می نمايندئینام ھای مختلف دوباره سر زبانھا افتاده و قدرت نما

 روسی به افغانستان ادامه دارد که اين یرفت و آمد ديپلمات ھا. نظامی افغانستان پذيرفته و با آنھا داخل تماس شده است

ًامريکا دقيقا ناظر اوضاع افغانستان است و در شرايط کنونی به .  تان استنسنشانه ای از برگشت روسيه به تياتر افغا

 مراکز نظامی افغانستان در اختيار قوای متما. دھد که جای امريکا را در افغانستان بگيرد ه نمیھيچ کشور رقيب اجاز

. شود که بتواند آن مراکز را  از دست امريکا خارج سازد متجاوز امريکاست و اکنون ھيج کشور ديگری سراغ نمی

 جنگ سرد بين دو قدرت جھانی خواھد که جنگ سرد در اروپا در حال تکوين است، افغانستان ھم محل دوم ھمانطوری

  .شد

روابط جھانی اش تا آن اندازه بسط . نظام مزدور کابل توانائی حفظ توازن را ندارد، زيرا مستقل نيست و حاکميت ندارد

ين کشور به نفع  اکه افغانستان در اشغال امريکاست، توازن در تا زمانی. شود می يابد که برايش اجازه داده می

  . م امريکا چرخ خواھد خوردامپرياليس

 

 

 


