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  م٠٩/٠٣/٢٠٠٩                       تنجاداهللا بع

  
  )٦(افغانستاد 

  

  اصالحات در شوره زار وقبايل
  

 از همان آغاز شامگا هان بازی های استعماری از هر جهت تحت فشار قرار –افغانستان بنابه موقعيت جيوپوليتيک 
وابستگی حکومات افغانستان به کشور های همسايه بخصوص دو . د پيدا کردگرفت و درابتذال عقب ماندگی امتدا
به اين .  در جازدگی اجتماعی را تشديدکرد– اتحاد  شوروی و هند بريتانوی –قدرت بزرگ منطقه روسيه تزاری 

مر مناسبات عقب مانده و ناآشنا با علم و معنا که کشور از تمدن معاصر و در حال گسترش محروم ماند و ع
از همين زاويه وابستگی سياسی و اتکاء به معاونت های نکبت آفرين بيرونی آويز گردن . تکنولوژی تداوم يافت

استقالل افغانستان که بسيار نيک آغاز گرديد و اصالحاتی را به ميان کشيد بنا به فقدان . اميران و شاهان افغانی گرديد
مناسب اجتماعی اقتصادی درشوره زار فرهنگ مسلط جامعه فروغلتيد و گامی را که الزم بود نتوانست پايگاه 
مناسبات افغانستان با سه کشور همسايه با سرحدات طوالنی که امکان رابطه افغانستان با جهان بيرون را . بردارد

. اف آزاد فراغ خاطر و فضای مطمئن نداشتتامين می کرد بامالحظات وشائباتی توام بود و در مناسباتش برای انکش
با . در نتيجه در جازدگی اقتصادی و حاکميت ديرپای مناسبات کهنه اجتماعی از فروغ فرهنگی سياسی محروم ماند

آنکه مظاهر فرهنگ و تمدن مدرن از زمان امير شير علی خان نطفه بسته و به سوسو آغا زيده بود ولی تجاوز 
  .اين جلوه را در ظلمت فرو برد و اين ظلمت تا دهه نخستين قرن بيستم برجامعه حاکم بودانگليس و ضعف دولت ها 

بغاوت در پکتيا وگسترش و دامنه گرفتن آن، دولت را با . مخالفان از درون و بيرون نظام به گل آلود کردن پرداختند
 ولی دست های پيدا و پنهان که اگر ازيکسو موضوع از ابشخور اصالحات آب می خورد. چالش جدی مواجه کرد 

بنا به گفته غبار مردم از شاه بواسطه دست کشيدن دولت از . ديگری در بستر جامعه و نظام نيز زمينه ساز آن بود
معاونت و حمايت مردم سرحدات آزاد در مقابل انگليس رنجيده بودند و بعضی مال ها و خان ها هم که بواسطه از 

رهبران اغتشاش قانون ا ساسی را ناسخ . لت متنفربودند در خرابی اوضاع دخيل بودنددست رفتن امتيازات خود از دو
  )٣٣.(و خواستار عزل شاه شدند ) ٣٢.(مذهب ميدانستند

در يک  کشور شديدًا سنت گرا و عقب مانده با مناسبات مذهبی قبيلوی اصالحات انقالبی و مترقی و صميمانه امان 
هم در ساختار جامعه هم در ساختار نظام که فاقد پشتوانه الزم و موثر اجتماعی . وداهللا خان از چندسو آسيب پذير ب

فرهنگی وسياسی نظامی بود و هم در متن و ضعيف جيو استراتژيک و وابستگی مظلومانه نسبت به کشور های 
اييرا که از درون و بحران دوره استقالل افغانستان عوامل سياسی وعميقًا اقتصادی اجتماعی داشت ولی آن ه. همسايه

بيرون برضد نظام نوين  به مخالفت برخاستند حوادث را رنگ دينی مذهبی دادند و غريزه ناپسند جماعت را وسيله 
برنامه های اصالحی امان اهللا نتوانست خود ر . تخريب نظام و سرنگونی آن قرار دادند جايی برای توجيه وجود ندارد

خان و مالبا سنت و مذهب در برابر اين اصالحات . اه مطمئن اجتماعی فرهنگی بوداکامل نمايد بخاطر يکه فاقد پايگ
اصالحات سنت شکن  شاه هم قدرت هردو را محدود کرد . قد علم کردند و عوامل ديگری نيز مزيد بر اين عوامل بود

  . ی گرديدحتی در برابر آن ها ايستاد مخالفت ها از درون نظام هم اسباب و زمينه ساز تشنج های بعد
شاه امان اهللا برای استحکام نظام وجلب همکاری سفر در ازمدت کشور های اروپايی و برخی از کشور های اسالمی 
را انتخاب کرد اگر چه سفرش برای دستاورد های سياسی سودمند بود ولی غيابت وی و بخصوص اصالحات و بلند 

برای اثبات اينکه اصالحات . کار را بيشتر ساختپروازی های تب آلودش آتش شرارت مخالفت های پنهان وآش
. نخستين دوره دهه ساله استقالل کشور چرا دستخوش تحوالت منفی گرديد نميتوان يک علت را بناءويا عمده قرارداد
. علل بيرونی و درونی با هم يکجا بمثابه سلسله از حلقه های يک زنجيره نبرد تجدد و سنت را به نفع دومی پايان داد

 اين ميان زمينه بسيار وسيع و گسترده باز دارندگی وشکست با نيرومند ی دير پای و سنگوارگی در مناسبات در
برهمين زمينه و درهمين بستر، نيروهای مخالف و دست های بيرونی بسيار . اجتماعی و کلتوری جامعه موجود بود
مشت قليلی از اصالح . و احساساتش متکی بودامان اهللا بيشتر برحسن نيت . به آسانی نقش اصالحات را خنثی کرد

عدم آشنايی حتی اقشار تحصيل کرده با زمينه های " شاه پدری" طلبان، پرورش درباری شاه امان اهللا و تسلط فرهنگ
از همه بدتر حاکميت ... مدنيت و پيشرفت های اجتماعی کلتوری عدم شناخت از ملزمات وزير ساخت های اصالحات

و رقابت )  قبيلوی -بخصوص روستايی(  پارينه ناشی ازمناسبات عقب مانده و جاهالنه در جامعه تلقيات و خلقيات
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تجارب وشناخت اندک . های مزورانه و خشن استعماری و پيرامونی همه وهمه دست و پای دولت نو پاه را می بست
ولت را برای پيگيری تعين سرنوشت نظام در برابر عزايم وفتنه های بازی های پيرامونی در اين زمينه دست و پای د

قبايل ميهن می خواست آنچه را . قبايل هم در هاله ابهام قرار داد دولت نه پاسخ مثبت و نه منفی در اين رابطه داشت
  .گه از دست داده بودند

  
  ادامه دارد–بازی بزرگ 

  
 همه موقعيت حساس استراتيژيك ولي با اين. در تحليل و ارزيابي تاريخي افغانستان نگرش هاي گوناگون ارايه شد

افغانستان در تعامالت استعماري قرن نزده و بيستم جاي بارزي دارد و افغانستان پيوسته دچار گرفتاري داخلي و 
بيروني بوده است و افغانستان در زير فشار دوجانبه در يك وضع پيوسته آسيب پذير قرارداشته و در اين راستا 

و ضعف هاي دروني جامعه اي افغانستان آه ناشي از عقب ماندگي فرهنگي و فقر کشورهای بزرگ از آمبودي ها 
اقتصادي و فقدان تسلسل منطقي در پروسه سياسي ميباشد هم در گذشته و هم چنان در حال بوجه احسن آارگرفته 

بيگانه انديشه دوام دولت و تضمين جانشيني در حكومت چيزي است آه طوايف پشتون با آن . است و مي گيرند
افغانستان از نظر سياسيون انگليس مخصوصًا ) ١٨٧٨(در اين تاريخ يعني زمان برگزا ري آنگره برلين ). ٣٤.(اند

. آنجا را مهم ترين سنگر دفاع هندوستان فرض مي نمودند.سران نظامي آن آشور، اهميت به خصوص پيدا آرد بود
آه . براي آشور افغانستان حدود معين و معلوم قايل شوددر اين موقع اولين بار است آه دولت انگليس مي خواهد 

و  به در هم نورديدن  استعمار بر استثمار وبهره کشی ومنفعت طلبی آغاز کرد). ٣٥. (سرحدات آن مشخص گردد
يازيد و از کوتاهی وضعف وناتوانی دولت  ها بهره گرفت وبه بهره کشی ازمناطق زرخيز  اکناف عالم دست

زر، زور وخدعه کشورها را اشغال کرد وقتی هندوستان در زير چکمه های بريتانيا به زانو در با کمک . پرداخت
مناطقی زيادی در سطح جهان دربازی های استعماری دست بدست گرديد ولی فاتح مهم اين بازی ها بريتانيا بود . آمد

 ونتايج نبرد های سلطه گرانه وداليلش بصورت کل برتری استراتژيک آن کشور بود  و در راستای اين بازی ها
در تقسيم تعيين ساحات نفوذ . زمانيکه دست تهديد ساير کشور های مستعمره جو به  قلمروسلطه و منافعش دراز گرديد
گرچه اين ديپلماسی کالسيک . اين کشور ها دريچه های جورامد گشوده بود ودر هرفصلی پای توافقات جا می گرفت

عين سرحدات به معنای امروزين نبوده اما همين ارمغان  برسرنوشت قلمروهای بعد امپاتوری های استعماری درت
  .استعمار درتشکيل ملت دولت ها ی آزاد شده اثر گذاشت

حرص منافع ضميمه آن وبازی استعماری هر قدر . ميگويندشاخصه مهم تاريخ تجارت وصنعت مرز شکنی است
رقابت ها برمحور کسب منافع وغصب منابع ازباستان تا امروز . يردارزش ها را به چالش ميگ متمدنانه هم باشد همه

اصطالحی است که در » بازی بزرگ«. گرچه اشکال گوناگونی داشته ولی ماهيت آن هم چنان پابرجاست. ادامه دارد
 يافتن اين واژه به پيکار قدرت های بزرگ برای. سر زبان ها افتاد» روديارد کيپلينگ«مان کيم نوشته ز با ١٩قرن 

هدف بازی در آن . نفوذ اطالق می شد که البته بسياری از جنبه های آن به آنچه در دنيای امروز می گذرد می ماند
  .زمان هند بود و روسيه تزاری نيز به آن اقليم چشم طمع دوخته بود

يری از پيشروی برای جلوگدر قرن نوزدهم انگلستان با نگراني از گسترش امپراطوري روسيه در آسياي مرآزي ـ 
اين زورآزمايی وتسلط ، سه بار تالش آرد تا بر افغانستان مسلط شود؛ اما های روسيه برای تسخير دژ افغانستان

در صدد آن شد تا از زرو زور توام با تذ ويرکار گيرد و به تطميع و انقياد از راه . مستقيم برايش زياد گران تمام شد
گرانی از روسيه تزاری نبوده بلکه در فرجام تجارب ناکام سيطره جويی؛ خطر اين تنها ن. های ديگری متوسل گردد

مستقيم اين نيروهای سرکش هم مرز با سرزمين زرخيز را نيزمهم ميدانست و از همه مهمتر آنکه سياست بريتانيا در 
ن وتشعب اين مردم را برابر ملل برتجزيه وتفرقه مبتنی بوده از همين رو راه شق کردن افغانستان وسياست مهار کرد

رو با آنها بسيار   از جنگ رويا بامتفرق کردن و انزواهاي سرآش سرانجام دريافت آه تطميع افغان. در پيش گرفت
 وبا تقسيم نيروی سرکش و با پرداخت پول رؤساي قبايل را اغوا آرد در يک رويکرد لذا انگلستان . تر است آسان

  در جوالن هایدر نتيجه اين رقابت،. ورزيد دولت افغانستان را به خود وابسته آند تالش درتنگنا قرار دادن افغانستان
اي   اين بازي بزرگ شامل جنگ پنهان و زيرآانه. شكل گرفتپراگندن سرکشان بين روسيه و بريتانيا » بزرگ بازي«
 نظامي عوامل اصلي آن را له گوناگون از جمهاي  و نيز فشارابستگی آنها  و  حاکمانشد آه سياست توأم با تطميع مي

  .داد تشكيل مي
 که ميتواند ميرا ث فرهنگ بدوی وسنت مردم ماانگليس ها بادرک روحيات و روان اجنبی ستيز ولی قناعت پيشگی 

 حاکمان وقت افغانستان در هنگام تطبيق همچنان کوتاهی معنوی وديدگاه اجتماعی سياسی  وطريقت های مذهبی باشد
توقف روسيه تزاری در ,  شان شايد خوب مي فهميده اند که جدا از يکپارچگی ملت های جنوب آسيااين استراتژی مهم
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 خودنگری و خود محوری و ناسيوناليزم قومی بنام پشتون در آينده مي تواند ",آسيای مرکزی و آنسوی دريای آمو
  ".دسری ديگری باشدخطری برای شان محسوب شود که رفع آن در آينده شايد نيازمند به پاليسی و در

الن هاي خود موفق و در تطبيق پ. انگليس وقتيكه با افغانستان مقابل شد تا جايكه حريف او دولت هاي افغانستان بودند
.  اما دولت انگليس با آن همه قدرتش هنگاميكه با مردم افغانستان مقابل شد مغلوب مي گرديد.)٣٦( .آامياب بودند

نگی اجتماعی  وموقعيت کشور های تحت استعمار پيآمدهای گوناگونی را برای اين وابستگی، سطح رشد فره). ٣٧(
بريتانيا که با توانمندی تخنيکی فرهنگی معمار عصر بود  درسياست وتعين تعلقات با . جوامع در قبال داشته است

  .کشورها نه تنها وضعيت محلی بلکه پهنا های بزرگتر را نيز در نظر ميگرفت
 روبه افزايش بود نميتوانست حاآميت خود را باالي عشاير ١٩١٩ تا ١٨٨٠ تسليحاتي انگليس آه از دولت بدون آمك

  . تحميل نموده قلمرو خود را تحت تصرف در آورد 
نفس معاهده ديورند . معناي خط ديورند نه براي امپرياليزم انگليس و نه برای مردم افغانستان پايان ماجرا تلقي ميشد

 کشمکشي طوالني را پي ريزي آرد آه تاحال اثرات آن بر ژيو پولتيك منطقه نمايان است و در آينده بنياد يك نزاع و
   .)٣٨.(نزديك براي آن راه حل سراغ شده نميتواند 

مطالعه اوضاع سياسي اقتصادي و فرهنگي اجتماعي قبايل نشان ميدهد آه هم سياست آابل و هم چنان سياست 
ستان و نزاع در رابطه با مساله حاآميت بر قبايل به ضرر تمام جوانب تمام شده؛ جزيره هندوستان بعد ها سياست پاآ

جهل، تعصب قبيله ساالري و مخالفت با تمدن و پيشرفت را در آستانه قرن بيست ويكم بوجود آورده است آه امروز 
لی وزندگی قرون وسطايی در شرايطی دوام و ضعيت قباي. تنها بدرد مافيا و بنياد گرايي مي خورد نه قبايل و نه منطقه

که جهان وارد عصر  مدرن ميشود خطاها و اشتباهات سياست مداران افغانستان و پاآستان را در اخر قرن بيستم و 
  .  نشان ميدهد ٢١آغاز قرن 

از حجم بودجه اي حكومت مرآزی . در پاآستان سياست تطميع گرانه اي حكومت مرآز ي در قبايل موثر نيافتاد
استه اما در اصل سياست در قبال قبايل آدام تغييري وارد نگرديد وبهانه اين امردعوی افغانستان وبغاوت سرکشی آ

سياست افغانستان در برابرآن بيشتر واکنشی و فاقد دورنما بوده . ها و درونگرايی ومرکز گريزی قبايل قلمدادگرديد
تقسيمات اداری پشتون ها در آنسوی .  اين عرصه موفق نباشدوکم مايگی نظام سياسی افغانستان سبب شده تا دولت در

  .مرزپراگندگی ساختاری، درونگرايی و تفکر سياسی بدوی هم مشکل ساز بوده است
بد بيني زندگي قبايلي و ديد گاه منفي اهل قبيله و برداشت آن ها از دين و مذهب بارهانتايج منفي خود را در آشور ما 

ين بار آشور را به آغوش اغتشاش اجتماعي وسياسي سقوط در ورطه انحطاط مادي و به نمايش گذاشته، و چند
و دشمني سران قبايل با اقتدار مرآزی مانع از تسلسل منطقي در پروسه اي سياسي آشور . معنوي سوق داده است

امل نهاد هاي گرديده است و دشمنان خارجي و عمال مستبد داخل آن ها هميشه بارشد و تشويق نيروي ارتجاعي تك
  ).٣٩.(مترقي و مدرن را در آشور ما به دشواري مواجه و مردم را گذشته گرا و مانع انكشاف و تمدن آرده است

پشتون ها آه در اصل خودرا هندوستاني تلقي نمي آردند و هميشه آن طرف رود سند را هندوستان نام گذاشته بودند 
در سرحد و بلوچستان پشتون ها در نظام . برتانوي ها به سراغ شان برسدانتظار داشتند آه افغانستان در مبارزه عليه 

  . اداري هندوستان به سطح واليت ارتقاء نكرده بودند 
اقدام نادرشاه در برابر مجاهدين بخارا و عدم حمايت از مبارزان قبايل پشتون به رهبری سرخ پوشان بيانگر توافقات 

 در اروپا صورت گرفته بود و نتايج مشابه آنگره برلين را برای افغاستان پشت پرده بود آه ميان شوروي و انگليس
در برداشت  وحکومت وقت افغانستان که تجربه شکست دهه استقالل را با خود داشت وکا ستی ها برهمه شئون نظام 

 در اروپاو ظهور ١٩٢٩بحران اقتصادي . سياسی سايه انداخته بودازاين بازی ها گر چه دور ولی با آن نا آشنا نبود
  . فاشيسم وحدت و همسويي مسكولندن را رقم مي زد 

 مجلس قانونگذاري هند دست به اصالحات زد و به واليت سرحد موقف خود گرداني را -١٩١٩از دگر سو در سال 
ال علت اين بود آه سرحد شم. اعطا آرد آه سرزمين پشتون نتوانست از آن مانند ديگر واليات بهره برداري نمايد

  .  بدست آورد ١٩٣٢غرب در سطح چف آميشنر ز قرار داشت مقام واليت را در سال 
 محل تطبيق يافت و در نتيجه انتخابات خدايي خدمتگار برنده شد و داآتر خان جاي ١٩٣٧ در ١٩٣٥و قانون مصوب 

کار انگليس قرار ولی حل معمای سرنوشت آزادی هندوستان هنوز در دستور . سرصاحب  زاده عبدالقيوم را گرفت
برنامه خدايی خدمتگار در متن آزادی هندوستان مطرح بود رسوخ جا افتاده ای ميان قبايل نداشت . نگرفته بود

. ونيروی قبايل در ميان وابستگی های متنفذين تقسيم بودند و عدم تجانس و نا همسويی هاهم قوت قبايل را مجال
را بر هم زد در ماندگی، ناگزير يها و دستنگريها و وابستگی های اگرنيروی اجنبی ستيز سيطره مستقيم انگليس 

اگر . "حکمرانان وعقبمانی های اجتماعی و اقتصادی غل و زنجير دست وپای ارتقا و وپيشرفت  افغانستان گرديد
ن شوند ديگرگون گشته، اگر بازيگران هما امروز روش ها و انديشه هائي که بنام آنها قدرت ها دست به کار مي
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  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

برجاست مسئله بر سر استعمار آسياي ميانه به اين يا آن شيوه است تا  بازيگران پيشين نيستند، هدف غائي همچنان پا
اعمال  درست است که آنها مشتاق گاز و نفت براي خويش اند اما آنرا چون وسيله. را خنثي کنند يکي نفوذ ديگري

    ).٤٠"(نفوذ خود نيز مي بينند
ی که در طی دو سده بر فضای افغانستان سايه افگنده  بادوره های رشد متداوم کاپيتاليز م نيو بازی بزرگ استعمار

استعمار مدرن  و فرا استعمار که در حقيقت اين توسعه جويی شکل مناسبات روتين وطبيعی کشور ها _کلونياليزم 
ی درسيستم های نظامی سياسی و امروز  وارد مراحلی بنام پسا استعمار در اشکال پيچيده اجديدبازی  توجيه ميگردد

بگونه که سه  اينبار شگردها وهم پيوستگی های ناگزير. اينک به اوج خود رسيده استدر يک رابطه تنگاتنگ جهانی
 و ذخاير عظيم نهفته  برد آن در گرو نفت و گازدهه قبل قابل پيش بينی نبود باتحوالت نوين در گستره جهانی آغاز و

جنگ وبحران افغانستان وتحوالت دربستر جيوپولتيک جهان بويژه . ودر گستره پهنتر مطرح استتا آسيای ميانه 
درقلمرو شوروی ديروز که با از هم پاشی آن دگرگونی های بی سابقه ای در آسيا وجهان رونما گرديد بازی بزرگ 

 نوی را فرا راه ملت ها قرار همانند سود سرمايه از پرويزن ارزشهای ملی بدرآمد و دارد تعامالت و ارزش سازی
 . حضور در آسيای ميانه و دستيابی وچنگ انداختن در اصول رفتاری بازی های امروز معنای ديروزی ندارد.ميدهد

به آن تن داده اند تا بر  تقاضا براي مواد سوختي به خودي خود توضيحي بر نبردي نيست که قدرت هاي بزرگ"و
اندازند، که با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در  ر آسياي ميانه و قفقاز دستمعادن جمهوري هاي پيشين شوروي د

همچون ابزار » طالي خاکستري«و » طالي سياه«بدينگونه . آمدند  از حيطه تصرف مسکو بيرون١٩٩١سال 
 با. ه استبه قصد کسب نفوذ براي کنترل مرکز دو قاره بهم پيوسته اروپا و آسيا در گرفت کارزاري جلوه مي کنند که

هاي بزرگ امکان داده  لوله هاي نفت همانند طناب هاي درازي است که به قدرت* مياني شرکتهاي عمده نفتي دره پا
  ."خود وصل کنند هشت کشور تازه استقالل يافته منطقه را به بندرگاه ژئواستراتژيک

روسيه .ايی آن بسيار کاهش يافت صالبت وابهت وتوان. روسيه بعد از فروپاشی دوره افت و نقاهت را سپری کرد
با اينکه دگر سوسياليسمی در ميان نبود ولی در ديدگاه . نوين دچار بحران شد و قلمرو عظيم تحت نفوذ را از دست داد

مالی دور نوين در نگرش غرب و در تلقيات بجا مانده از دوران جنگ سرد وعقده های رقابتی اردوگاهی و رقيب احت
يورش غرب برحريم بزرگ از هم پاشيده امپراتوری شوروی .  رقيب ومشکوک می نمايدغرب هنوزهای کالن 

جهت دسترسی به منابع وثروت های آن وسرمايه گذاری بر اين منابع عظيم دراستخراج، توليد انتقال وبهره برداری 
موکراسی باد آورده تحوالتی با د. ميدان های آسيای ميانه کشيد از آن پای آمريکا و اروپا هردو را به اروپای شرقی و

ولی اين دموکراسی باد آورده پيش زمينه وبنياد .انقالب های زرد وسبز پاره ای تحوالت را سبب شد . هم وقوع يافت
با اينکه جامه بدل . های ديروزی در بازی کسب قدرت دست فايق داشتند" چپ"های سياسی فرهنگی الزم نداشت و
. وترس از عذاب وجدان در ميان نبود، اما حضورگسترده غرب دوستانه تلقی نشدکردند وتشويش نظام سوسياليستی 

يکه تازی غرب  . زيرا منافع جداگانه است و اين منافع جداگانه ديد ونگرش و استقا مت های جداگانه ايجاد می کند
رين تحول  وظرافت بويژه آمريکا دلنگرانی ها ی برای مسکو وحتی ساير کشور های منطقه را سبب گرديد که مهمت

روسيه با . های سياسی را در پاگيری سازمان شانگهای واتحاديه کشورهای مشترک المنافع ميتوان سراغ کرد
در نوسازی وتوسعه گام های برداشته، درگيری و در جازدگی غرب در بحران های . آهستگی از بحران برامد

 منطقه آسيای ميانه  با آمادگی بيشتر در ميدان های مبارزه گريبانگير وبا استفاده از موقعيت فايق و حاکم در بستر
رهبری روسيه ناسيوناليزم روسيه کبير راپشتوانه سياست هايش قرار داد وکشور های مشترک المناغع . سهيم گرديد

يی  راکه کادر رهبری اکثر اين کشور ها دولتمردان کهنه کار وميدان ديده ای بودند باخود هماهنگ گردانيدوهمگرا
وارد توافقات ... وپوتين، رئيس جمهور روسيه، با همتايان ترکمن و قزاق. را در اولويت قرار داد)  آسيايی(منطقوی

  .وتعهدات گرديد
 بسته  واين کشورها می، ميان وی١٢اتحاديه اروپا، از قدرت يابی مسکو نگران است توافق نامه ای که در تاريخ 

مسکو که دير زمانی با سياست تحميلی قدرت های بزرگ در ايجاد لوله های نفت . شد، تاييدی بر تغيير اين منش است
بازی «. و گاز و با دور زدن مناطق نفوذش در موضع دفاعی قرار گرفته بود، اينک تهاجم را از سر گرفته است

واين دور رقابت دورجديد وبا پی امدهای نو را آغاز کرده ومسکو در اين بازی ها ره بسوی جنوب ميگشايد » بزرگ
در اين دور بازی . دست مسکو وپکن را برای اشتراک در معامالت و معادالت درجنوب غرب آسيا باز گذاشته است

هنوز جو عدم اعتماد ونوعی نقب زنی در برابر هم محسوس است بناًء نمی توان برای تامين امنيت در منطقه و 
  افغانستان زياد خوشبين بود

  
  ادامه دارد

  


