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  افغانستان در مذاکرات مسکو کنار زده شد

  
.  افغانستان را مورد بحث  قرار دھند دسمبر در مسکو گردھمائی داشتند تا  بحران٢٧روسيه، چين و پاکستان به تاريخ 

ديگران در مورد بحران افغانستان صحبت می .  بودجلسه تعجب ھمه شده است، نبود افغانستان درين ۀکه ماي چيزی

 جلسهًاز افغانستان اصال دعوت نشد که درين . که خود کشور بحران زدۀ افغانستان  سھمی ندارد نمايند، در حالی

قلب "آيا پاکستان خواست که انتقام شکست خود را در کنفرانس . سايل مربوط به خود حرف بزنداشتراک ورزد و در  م

که اين آرزوی روسيه بود تا امريکا و دولت دست نشانده اش را در  در دھلی از  افغانستان و ھند بستاند و يا اين" آسيا

برداشت چنين . است افغانستان و مسايل جھانی نيستبال تکليفی قرار دھد و وانمود سازد که واشنگتن تنھا چرخ دھندۀ سي

 . کو داشته باشدس مجلسۀاست که ھر دو نظر می تواند نقشی در به راه انداختن 

 دسمبر يعنی روز تجاوز شوروی به ٢٧گردھمائی مسکو که شامل کشور ھای چين، پاکستان و روسيه بود به تاريخ 

آن " حل"ر پيرامون جنگ و صلح در افغانستان بحث نموده تا  راه ھای در مسکو، سران  سه کشو. افغانستان آغاز شد

چند روز قبل، يک عده از طالبان از دفتر قطر ھم مخفيانه به روسيه سفر کردند و بعيد نيست که .  جو نمايند و را جست

در مذاکرات مسکو از افغانستان اشغال شده  دعوت نشد که .  مسکو در عقب حضور يافته باشندجلسۀآنھا  ھم درين 

 جلسۀ اش در هدولت مستعمراتی  افغانستان صرف  تأثر نه احتجاج خود را  نسبت عدم موجوديت نمايند. اشتراک کند

دولت . مسکو  اظھار داشت و از شناخت احتمالی طالبان به حيث يک گروه متشکل با قدرت ابراز نگرانی کرده است

. ، اما قادر نشد که کدام تفاوتی را خلق نمايد" در امور افغانستان دانستمداخله"مستعمراتی  کابل،  جلسۀ مسکو را 
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داشت، ھرگز چنين يک  د که اگر در افغانستان يک دولت مستقل ملی وجود میزعامت دولت مستعمراتی بايد بدان

  . اتفاق نمی افتادیافتضاح

. شود ًم اباد و بعدا برای مسکو تلقی می دسمبر مسکو، در واقعيت يک پيروزی ديپلماتيک برای اسال٢٧ تاريخی جلسۀ

.  دسمبر، ھند با يورش ديپلماتيک پاکستان را در يک فشار بزرگ سياسی قرار داد۴-٣رخۀ ؤم" قلب آسيا"در کنفرانس 

در مضمون خود تحت عنوان . افغانستان ھم در پناه ھند جلوه گری سياسی نمود و بر روش پاکستان تاخت و تاز نمود

افغانستان بايد . پاکستان يک کشور انتقامجو است"نگاشته بودم که " اتيک افغانستان در کنفرانس قلب آسيايورش ديپلم"

 به ابتکار جلسهبعيد نيست که اين ". منتظر عکس العمل نھانی و علنی پاکستان باشد و راه خنثی ساختن آن را بيابد

 جلسۀعدم موجوديت نمايندۀ ھند در . در قبال داشته استپاکستان صورت گرفته باشد که موافقت روسيه و چين  را ھم 

شود که کابل  ھم در عقب  ھند يک بازيگر مھم در سياست افغانستان تلقی می. مسکو، انتقام ديگر پاکستان از ھند است

و با  مسکو راه ندھد جلسۀ شد که ھند را در فقپاکستان با حمايت چين مو. اين کشور عليه پاکستان سنگر گرفته است

  . يک تير و دو نشان، ھند و افغانستان را به دور اندازد

من در . ًدانيم که اخيرا مسکو با طالبان تماس ھائی حاصل نموده و روابط ذات البينی شان گسترش يافته است می

وز فقط چند ر. طور مبسوطی به تماس ھای  روسيه با طالبان اشاره کردم" مسکو و طالبان"مضمون خود تحت عنوان 

 مسکو جلسۀسفر طالبان به روسيه که مقارن . ت طالبان از دفتر قطر به روسيه سفر نموده استيأقبل شنيده شد که يک ھ

شود که ھر سه کشور خواسته اند نمايندگان طالبان را از نزديک مالقات  ًقويا تصور می. بوده، نبايد تصادفی تلقی شود

پاکستان شکست . ر رقبای منطقه ئی و جھانی خود را زير فشار قرار دھندين سه کشو اين طريق ھر يک از انموده و از

روسيه با تشديد جنگ سرد، خواسته است که امريکا را . در مسکو جبران نموده است" قلب آسيا "خود را  در کنفرانس 

لی است نه جنگ بين طالبان و دولت کابل، يک جنگ داخ"از نظر گاه مسکو . در افغانستان تحت فشار قرار دھد

استه از جامعۀ افغانستان است که از پايگاه جغرافيائی، مردمی و فرھنگی طالبان برخ"مسکو معتقد است . "تروريسم

ينرو ديد مسکو با ديد  واشنگتن و کابل در تضاد قرار می گيرد و  مسکو می کوشد که رقيب جھانی  ااز". برخوردار اند

ين است که مبادا طالبان من  ااضطراب دولت کابل از. ن به مبارزه بطلبداش را در يک جنگ سرد ديگر در افغانستا

 مسکو چنين جلسۀاز . در افغانستان شناخته شده که به مشروعيت احتمالی آن ھا ھم کمک خواھد کرد" قدرت"حيث يک 

  .  ين خصوص بيجا نخواھد بود اشود که ترس کابل در استنباط می

شود که نتوانست در  ھا مايۀ شرمساری، بلکه يک شکست بزرگ سياسی تلقی میبرای دولت مستعمراتی کابل نه تن

 جلسۀآيا افغانستان توان اين را دارد که از روسيه، چين و پاکستان جويا شود که چرا در . گردھمائی مسکو حضور يابد

دارد که با کشور ھای مسکو دعوت نشد، آنھم در موضوع بحث متعلق به افغانستان؟ افغانستان  زور و توان سياسی ن

يک کشور اشغال شده و مستعمره مانند افغانستان که حاکميت ملی اش سلب شده و از . قدرتمند تر از خود چانه بزند

  .  وزن سياسی جھانی اش ھم به حد اقل رسيده است، نبايد چنين انتظار داشت

  

 

 


