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 ۲۰۱۷/۰۵/۰۸                                                    جانباز                              غوث 

 
مبدل  کایو امر هیروس انیتقابل م ه ایبه منطق گریبار د کیافغانستان 

گرددیم  
  

ح افغانساتان  جاوب بارده و اپریل سال جاری جنگجویانی  طالب باایی یکای از راارنیزون  اای  اوای مسا  ۲۱به تاریخ 

( باه احتماال  اسا  شاا ین  ۲۰۹سانیدند. حم ه بر راارنیزون نظاامی ه  ادو  اول اردویرنظامی افغان را به  تل  ۲۵۰

 امکان پذیر رردید.  ، وی در نتیجۀ فسادی که در داخل اردو وجود دارد

 باا واااح  تمااب اساتعاا  د اد. در عاین حاال ایان رویادادافغانستان   وزار  دفاعتا ر بری  شدوا عه ی متذکره باعث 

 راه تأمین امنی  به اثبا  رسانید.بری  وای مس ح کشور را  در و ر  یعدب ظرفی  و عدب  اب ی  ر بری دولت

نااه تن ااا طالبااان و داعاا  فعااالتر عماال میکننااد، ب کااه سااایر راارو   ااا و  ،در مااتن اااعو حاکمیاا  مرکاازیباادین ترتیااب 

پیراماون مساایل  باه تحارآ دماده اناد.  مزماان باا دن تقابال جدیاد میاان روسایه و امریکاا در داخل کشور  نیز فرکسیون ا

و فصل معا ۀ افغانستان باید از یشود. مسکو از مدتی بدینسو پیوسته اعالب میدارد که برای حل نیز مشا ده م افغانستان

مسکو را به حمای  از رروه طالبان . این مواعگیری روسیه به واشنگتن مو ع مید د تا بعمل بیاید وه طالبان دعو رر

 . سازد مت ب  دنه به و حتی تحوی د ی اس ح

خاونین   اایار دیگر به یاک میادان زد و خوردب یک نه تن ا   نزدیک که افغانستان در دیندۀبدین ترتیب خطر دن میرود 

دساته  از میان تنظیب  ا و ررو ای منخاصب داخ ی مبدل رردد، ب که  دو تقابل بین امریکا و روسایه کاه  ار کاداب شاان

  رار ریرد. ، ر داخل افغانستان حمای  مینمایندد معین  ا و ح قا 

افغانستان طی  اته  ای اخیر به شد  روبه وخام  ن اده اس . حکوما  مرکازی در کابال پیوساته کنتارول اوااع در 

. وخاماا  اوااااع در مناااطی شاامالی ارااذار میشااودوبااه طالبااان و داعاا   را در وییااا  کشااور از دساا  مید ااد و دناارا

 . حااور محادود  اوایمیگاردد سمحساو افغانستان که  مسرحد باا جم وریا   اای دسایای میاناه میباشاد  ار راه بیشاتر

دماوز   وق الجای  ایان  اوا  تاأمین نمایاد.امریکا و نااتو در افغانساتان نمای تواناد امنیا  دلخاواه را حتای در محاال  سا

و منساوبین وزار  داخ اۀ افغانساتان کاه توسااط مشااورین امریکاایی و مربیاان اروپاایی پای  باارده  جنگای نظامیاان اردو

 اننظامیا ببرد. عادب مسا کی باودن ایب تا حد یزب  کی و حربی نظامیان افغان رامیشود تا  نوز نتوانسته اس  سطح مس

،  ای حل ناشادۀ داخال نظااب تااد افزون بریز خدشه دار میسازد. و موجودی  فساد امنی  کشور را به رونۀ فاجعه انگ

 تان را  ار راه بیشاتر پیریاده مشکل افغانس میان رییس اجراییه عبدهللا عبدهللا و رییس جم ور محمد اشرو غنی اختالو

 . ساخته اس 

 ستون پنجم در داخل قول اردو

نظاامی  ۲۵۰در نتیجاۀ دن حادا ل و  انجاب شد اپریل سالجاری ۲۱شا ین که بتاریخ ۲۰۹حم ه ی طالبان بر  ول اردوی 

در ایاان کشااور بیشااتر  در دینااده ی نزدیااک سیاساای را –فاجعااه ی نظااامی  افغانسااتان جااان باختنااد احساااس و ااوعاردوی 

 ساخته اس . 

ر شدند از کرسی  ایشان پس از وا عه ی  ولناآ فوق الذکر وزیر دفاع جنرال حبیبی و لوی درستیز جنرال ش یب مجبو

 د ند.   و استعاا رفته کنار 
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سار  مد. یکی از مظا ر عمده ای وزیر دفاع ایای  متحدۀ امریکا بدون اعالن  ب ی به کابل د جیمز میتیسدر این میان 

مسکو بود.   روهراین  تحوی د ی سالح به از طالبان و حتی مت ب ساختن مسکو بخاطر حمای  افغانستانجیمز میتیس به 

 " نامید. ی برای بازی  ای جیوپولیتیکیانقشه تن را  اطعانه رد نموده و دنرا "به نوبۀ خود ات اما  واشنگ

 اای  راروبه میادان نازاع  اای خاونین  خاآ ا نزدیک در برابر خطر تبدی ی به  ر حال، افغانستان وا عاً  ب در دیندۀ 

 نظامی بین ایفغانی و  مرنان صحنۀ تقابل میاان امریکاا و روسایه کاه  ار دو کشاور از دساته  اای معاین در –سیاسی 

 افغانستان حمای  میکنند  رار دارد.  داخل

شا ین اردوی افغان که در حاشیۀ غربی ش ر مزار شریو مو عی  دارد ۲۰۹طالبان بایی رارنیزون  ول اردوی  ۀحم 

جنگ پارتیزانی سازماند ی رردیده باود.  شیوه  ای اده از تماب اجزای  نر عم یا  تخریبکارانه یا به عبارۀ دیگربا استا

 ۀده تان کااه یونیااورب نظااامی منساوبین  ااوای مساا ح افغانساتان بااه تان داشااتند و سااوار بار دو مااوتر بودناد در براباار پوساات

برای انتقال عاجال باه شاااخانۀ  عساکر زخمی را  تر  انکه در موورودی  ول اردوی مذکور  رار میگیرند و به ب انۀ د

. پس از دنکه موتر ا  بدون اجازه حرک  به داخل  طعه را دریاف  میدارند مینمایند از محافظین   راولحمل  ول اردو 

ین باه ترتییاب باه م ااجم به تعقیاب دن بو وع می پیوندد. شوند، دنجا دو اناجارتالشی و تاتی  داخل محوطۀ  ول اردو می

نمااز  از ادای تیر باران نظامیان که اکثری  مط ی شان خ ع سالح بودند میپردازند. نظامیان  ول اردو فقط لحظااتی  بال

ساربازان "  شاانعاده ای زیاادی  باه  تال رسایده ر دن در میاان عسااکر . عاالوه بافارغ شده بودنادجمعه در مسجد  طعه 

 ند. فا د تجربۀ حربی بود یعنی نوکی "

سال اخیر با  مرون یک  تل عامی منسوبین خوی  مواجه نگردیده بود. مواردی کب و  ۱۶اردوی افغانستان حدا ل طی 

زمانیکااه ادارۀ طالبااان بااه کمااک  ااوای امریکااایی رانااده میشااد و بجااای دن ادارۀ جدیااد تحاا   ۲۰۰۱باای  مشااابه در سااال 

 جا داشته اس .  ،ریاس  حامد کرزی تأسیس میگردید

لاایکن کتمااان  عااه ای خااونین را کمرنااگ ج ااوه د ااد، از کوشاا  ورزیااد وسااع  و ابعاااد ایاان وحکوماا  افغانسااتان در دغااا

 بود.  بعید جزییا  این حادثه 

 برخی از جزییا  وا عه به شرح ذیل ارایه شده اند : 

عیصللد  ۴۰ للینین درمییبللد  لل  ۲۰۹م للین وزارد دعللین بللین بیزدیللد ت تی للل ار بلل  قللول اردو  ،دو روز قبللل از واق لل 

ن بیور استند    اسلب  و مهملید آ  نیظرین ب بی ترم قود گردیده اسد. و مهمید از جب  خین  نیی قول اردو   اسلب

 متذ ره غیلبیً ب  طیلبین و داعر ب رور رسیده اسد. 

خای از نظامیاان امکاان پاذیر برخی از نشریه  ای افغانی تأکید میدارند کاه حادثاۀ ماذکور در نتیجاۀ خیانا  از طارو بر

را پخا  نمودناد کاه در دن  منصاب دار افغاان یاک رردیده اس . افازون بار دن شابکه  اای اجتمااعی افغانساتان ویادیوی

مسوولی   و اوع فاجعاه را بادو  ریایس جم اور غنای و والای ب اخ عطاا  محماد ناور کاه یکای از ر باران  اوب    نامبرده

کشاور میباشاد، میانادازد. منصاب دار ماذکور تأکیاد میکناد کاه حم اه بار  اول اردو از طارو عطاا  ناور   ایان تاجک در

 سازماند ی رردیده بود. 

 بوده اند.  خاینروای   ای غیر رسمی رویای دن اس  که حم ه کنندران جنگجویان رروه داع  و نظامیان لیکن 

 ارار دارد. طالباان خااطر  بان که مسوولی  حم ه را بدو  ررفتاهللیکن این تصویر حادثه در تااد با اعالمیۀ رروه طا

 نشان ساختند که حم ه ی مذکور غرض انتقامگیری بخاطر  تل والیان کندز و بغالن که از طارو طالباان تعیاین رردیاده

 صور  ررفته اس .  و نظامیان حکومتی دن ا را از بین بردند،
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،  د اای ط عاا  بیاک دایار رردیاداپریال ساالجاری در مساکو  ۲۶باه تااریخ طی ششمین ررد مایی بین الم  ی امنیتی کاه 

مساایل افغانساتان در ساطح ج اانی ه  ابالً ریایس اماور سیاسای کمیسایون  معتباری صااحب نظاران وو، یکای از ماصااد

 خاص سازمان م ال متحاد بارای افغانساتان ( در ماورد وا عاه ی  اول اردوی شاا ین باه شارح ذیال اباراز نظار نماود : "

کی باایی راارنیزون  اوای مسا ح افغانساتان در شا ر مازار شاریو  ، یرکس در این کشور بطور د یی راته نمیتواند که

 حم ه کرد : طالبان، یا نظامیان افغان. " 

 داعر در عقب دروازه  

تاجکساتان  ارار دارد، ایان وییا  د یقااً دیگار توساط  ساایگیکنادز، وییتای کاه در  م باه اواااعی تباط میگیارددنره ار

حکوما  مرکازی اطاعا  ی مح ای از وت اای نظاب عاماه  کاه اا رنمای تاوان  حکوم  مرکزی اداره نمای شاود. حادا ل

داع  خود را مالک این مناطی میدانند. منابع خباری در افغانساتان خبار مید ناد کاه دو  اتاه  بال باه  میکنند. جنگجویان  

کناادز در حاادود ر اال تاان از اپریاال، در جریااان روز، شاا  عااراده پیااک د   ااای پااولیس بااه مرکااز وییاا   ۱۳تاااریخ 

 . ندپیاده ساخت کندز داده در کنار مسجد ش رداعشی را که لباس  ای سیاه به تن کرده بودند با اس حه انتقال  جنگجویان

س و أ رار دارد رندی  بل با عالب از یدر محاصره  ی اداعش توسط دیریس  که والی سرپل وحد  ظا ر اظ ارا  اخیر

ناامیدی خطاب به حکوم  مرکزی بیان داشته بود، نماینگر توازن وا عی میان  وت ای داع  و نیرو ای دولتی اسا  : 

 به داع  تس یب د ید، پس افراد مرا از اینجا خارج بسازید! "  اشما فیص ه نموده اید که ویی  ر "   رراه

یال ذ ارار باوده  ابال مالحظاه  جنگجویاانی داعا  در وییاا  شامالافغاانی، تعاداد  مناابع د مع ومااتی  ابال اعتماادبر بنیا

از دو الای ساه  –؛ در وییاا  فاریااب و سارپل ناار  ر وییا  ساه  ازار در -: در وییا  کندز و تخار رددگمیتخمین 

و ااا را مردمااان دساایای .  سااته ی ایاان نیرنااار  اازار اار وییاا  یااک در   - و ب ااخ ؛ در جوزجااان، ساامنگاننااار  اازار

 ویی  سین زیان  رین تشکیل مید د.   اقاز شمالی روسیه، ایغور ای مرکزی،  ا الی

ایان وااعی  عجیاب باه  ،دشمن اص ی خوی     مداد میکند نه داع  را طالبان را حکوم  افغانستان امرظا ر  در اما

 ادر  در کشاور  باا وی  کساب بخاطرتواند سیاسی خوی  که ب ر یب اع  را دنکه کابل د به ع   مکن نظر میرسد. م

تال  دارد ویی  خراسان  این رروه: اندب ند پروازانه ر اب  نماید، نمیداند. از نظر ایدیالوژیکی ادعا ای داع  ن ای  

 نیاز   راین را ایجاد نماید که در ترکیب دن تماب مناطی دسیای مرکزی به شمول منطقاه ی خاود مختاار ساین زیاان ایغاور

ازبک اا، ترکمن اا، تاجک اا،  زا  اا و ایغور اا میگاردد تاا تحا  عده ای  از   مین  دو باعث تشویی  .شامل خوا د بود

بخ   ابل مالحظه ی این داعشیان از سوریه به شمال افغانستان منتقل میشاوند یاا  اب از  .بیرق سیاه داع  صو بکشند

 .  بایل میان افغانستان و پاکستان  رار دارند سرازیر میشوند منطقه یکم   ای که در 

دسا  رفتاه داع ، فعالی   ای رروه طالبان محدود به   مروی افغانستان بوده و تاال  میکناد تاا  ادر  از  در تااو  با

د. در عااین حااال طالبااان   بااا سااایر رااروه  ااا افغااانی بپااردازیااا حاادا ل بااه تقساایب  اادر را در کاباال دوباااره بدساا  بیاااورد،

 یرگونه خیال و پالنی برای انجاب فعالی   ا به بیرون از   مروی افغانستان در سر ندارند. طی بیشاتر از بیسا  ساالی 

 مرو خیال و فکاری مات ب  داشتن و  یرگاه نمی تواند طالبان را به ،  یرکسکه از ایجاد رروه طالبان سپری شده اس 

 سازد. 

  بیگین ، و از خود طیلب:
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 ماه میدانناد کاه طالباان نیاروی ن ایا  راتگو با مسکو شود.   ر دراب " طالبان باعث نگردیده تا این رروه  پارتنر " ظا 

بخود نزدیک این رروه  را بوده و محال اس  که تمدن  ای غرب و شرق بتواند و بخوا د را ی  ب افراطی بی رحب و 

 بسازد.

دیپ وماسی روسیه که در استقام  افغانستان طی سالیان متمادی از طرو امیر کابولوو نماینادۀ خااص ریایس جم اور 

ید کاه بادون مصاالحه باا طالباان معاال ر باری میشاود، صارو دو ساال پای  باه دن نتیجاه رسا برای افغانساتان روسیه

 باید با رروه طالبان به توافی رسید. و  افغانستان حل و فصل نمیگردد، 

جناگ داخ ای صارو زماانی  . دسا  زد به عمل تقریباا  مشاابه در کشور تاجکستان روسیه ۱۹۹۰طی د ۀ  ،یک زمانی

باا  هتاا باه ماذاکر رحماانوو را مجباور سااختنددر تاجکستان متو و رردید که مسکو و ت اران ریایس جم اور امااب ع ای 

ناماۀ صا ح میاان حکوما  تاجکساتان و اپوزیسایون  موافقا  ساالجاری موافق  نماید. در اواخار جاون اپوزیسیون مس ح 

 .طرفین درریر در مسکو به اماا  رسید میان مذکور . سند( ساله میشود۲۰ه

، بااز رردیاده، که به  ول امیر کابولوو با دن ا رینل  ای راتگو مسکو به سوی طالبانبه ررخ   ارتباط میگیرد دنره

دور از امکان نیس  که مقاما  روسیه  این ا داب را  صداً در برابر حکوم  افغانستان تح  ریاس  محمد اشرو غنای 

از ایان ا اداب  کارده باشاد. تعجاب دور نیسا  کاه ادارۀ افغانساتان از حمای  ایای  متحدۀ امریکاا برخاور دار میباشاد، که

ص ح دمیز مسکو بدون عال مندی برخورد نمود. یکی از ع ال ابتکارا   بعدی ه و در عکس العمل با مسکو به خشب دمد

ریاسا   یاأ   نیاز  ماین باوده میتواناد. اپریل سالجاری  ۱۴مشوره  ای نرندان کامیاب مسکو به تاریخ  به راه اندازی 

 ،و یگاناه نتیجاۀ م ماوس دنپاایین رتباۀ حکاومتی باه ع اده داشا   ینماأموریکای ازافغانی را در مشوره  ای فوق الذکر 

 اینبار در کابل شمرده میشود.  ی از این دس موافق  با ادامۀ مشوره  ا

ابتکاار  مقاصادکاه  ایان مشاوره  اا رد نماوده اعاالب داشا ادارۀ جدید  صر ساید دعو  مسکو را مبنای بار اشاتراآ در 

اپریل دس   ۱۳از پی  به توافی نرسیده اس . واشنگتن در دستانۀ مشوره  ای مسکو به تاریخ روسیه با واشنگتن پی  

کاه وزن دن را  GBU-43تاریخ بزررترین بمب غیار  ساتوی ناوع  به یک ا داب غیر متقارن زده و برای اولین بار در

مواااع دا  در ننگر اار  مباردماانکاه  ادو ب ان استعمال نمود. واشانگتن اعاالب کاردتن میرسید بایی افغانست 9،5به 

در دنجا در ولسوالی ارین در نزدیکی مرز با پاکستان در کو ساتان ای درۀ م مناد مغااره  در شرق افغانستان بوده اس .

مرمر در دنجا با ی مانده اند و جنگجویاانی داعا  از دن اا باه حیاث پنا گااه  صوو  ای که پس از استخراج سنگ ا و 

 را ترآ راته بودند.  ی داع   بل از بمباردمان دن محلبه خانه استااده میکردند. لیکن اعااو ج ، موااع جنگی ا

کااه کااداب ارز  عم اای و عم یاااتی نداشاا . " مااادر تماااب بمااب  ااا "، طوریکااه خااود نمااای   اادر  نظااامی امریکااا، البتااه 

 اا و صاوو  اا نتیجۀ ااربۀ  دن مغااره  امریکایی ا این بمب را با طمطراق مینامند، در دامنۀ کوه مناجر رردیده که در

و طباای مع ومااا  سااازمان ای بااین الم  اای مسااتقر در افغانسااتان باعااث  تاال تقریبااا پنجاااه تاان از   تخریااب و مساادود شاادند،

باشندران  ریۀ ع ی خیل که در  مجواری دن  رار دارد، رردید. مقتولین عمدتاً اعاای خانواده  ای جنگجویانی داع  

اعالب داشتند که در نتیجۀ بمباردماان  از طرو خود . امریکایی ابودندمنطقه را ترآ نموده  مدتی  بل بومی. مردب بودند

 از بین رفته اس .  ی داع ااافه از نود جنگجو

اظ ار داشا : " مان باایی نظامیاان خاوی  افتخاار میکانب.  س خوشبختی میکرد،احسادر حالیکه  رییس جم ور ترام  

 میکنیب. " بایی عساکر خوی  ن ای  و بی حد فخرکه مؤفقانه انجاب یاف . ما  دیگرییا  باز  ب یک عم 

تاا اکنااون اجاازه ندارناد باه محاال اصااب  بزررتارین بماب دنیااا  اعااای حکوما  افغانسااتان و ماردب منطقاهخبرنگااران، 

دو روز بعاد از  دارد و باس. باه  اول ماردب محال، را بروند. در محال صارو  اوای خااص امریکاا  مجاوز رفا  و دماد
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ییکاه در ایان از دنجابمباردمان، اندکی دور تر از دنجا باایی کما  تمارین داعا  از  ی یکوپتر اا اسا حه پرتااب رردیاد. 

مناطی  ی یکوپتر ای بیگانه پرواز نمیکنند میتاوان حادس زد کاه تسا یحا  توساط طیااره  اای کای پرتااب رردیاده باشاد. 

از دن یااد   اکنون بطاور واااح و بارمال در پارلماان افغانساتان نیاز تع ی دارندغربی اینکه این  ی یکوپتر ا به نیرو ای 

 . دوری میشود

خطاااب بااه اشااتراآ کنناادران  ی مااأمور ب نااد رتبااۀ اساابی سااازمان م اال متحااد ط عاا  بیااک ماصاااد وو حااین ایااراد بیانیااه

حااور  اوای  ی، زماان۱۹۸۰ای باا واااح  تمااب ساال  ،کنارانس امنیتی مساکو از پاکساتان و ساایر کشاور ای غربای

در دنزماان  مکااران فع ای پیماان نااتو در کما   اای پاکساتان اتحاد شوروی را در افغانستان باه خااطر دورده راا  : " 

مجا دین را برای مبارزه با اتحاد شوروی تمرین و دموز  میدادند، لیکن حای سال اس  که شورا ا   ماروی افغانساتان 

ادامه دارد. " د ای مصاد وو در ادامه راا  کاه اماروز نیاز بطاور مانظب،   ب تجار   ب ی  نوزرا ترآ نموده اند، اما 

نگجویاان ماذکور در دن منااطی بطاور  ر  اته جنگجویان از  مان کم   ا به وییا  شمالی افغانستان انتقاال میابناد، ج

فعالیا   نیاز در وییاا  فاریااب و سارپلکم   ای تمرین و دموز  زناان  عبور و مرور مینمایند. در عین حال انهزادد

 دارند. 

حکوم  افغانستان طوریکه انتظار میرف  در سطح رسمی از بمباردمان حمای  بعمل دورد. در عاین زماان بخا   ابال 

 بمباردمان را به شد  تقبیح نمودند.  اوذ افغانستاناشخاص پُر ن از مالحظه ای

 بدبیزی 

 مااان کااه : بیشااتر تااأثیر رواناای داشاا  تااا بااا تماااب  اطعیاا  نشااان  داده شااود  ان صاار ساااید اعتااراو نمااود کااه بمباردماا  

از  تمااب دنیااادارۀ جدید امریکا در برابر افراد باد در طوریکه دونالد ترام  حین کمپاین انتخاباتی خوی  وعده داده بود 

اپریال  ۷واشانگتن  بال از دن، یاک  اتاه پای  باه تااریخ . و عواطو بیجا را باروز نخوا اد دادکار خوا د ررف   جدی 

راکت اای ناوع " تومارافاک " باایی میادان  اوایی "شاایرا  " در  ی  راس افگنانه ی خاوی  را باا پرتااب اولین اربه

یسایون را در  اای اساد برمیخاساتند و مواااع اپوز سوریه دغاز نمود. به  ول واشانگتن از میادان  اوایی ماذکور طیااره

 ارد میکردند. بی ادلیب با اس حۀ کیمیاوی بم منطقه

کوریاای شامالی نتیجاه ی دلخاواه در پای داشاته باشاد، در افغانساتان  برابار دیکتااتور در سوریه یاا در لیکن دنره احتمایً 

ان د نادر  ای اجنبی و دس  نشاان قریباً ر ل سالۀ مقاوم  با  اردومجا دین در این کشور تجارب تمیتواند بد کار کند. 

دارند. طالبان این  اطعی  خوی  را با  دو  رار دادن پایگاه امریکا مستقر در ویی  خوس  یک بار دیگردر  را شان

تیشای جیماز تا ساارنتاای   حاال در عاینروز مسافر  وزیر دفاع ایای  متحدۀ امریکا جیمز میتیس باه اثباا  رساانیدند. 

جیماز میتایس روی  مرفتاه  ، از اذ اان عاماه پن اان ماناده اسا .نادافتخاار میک خاود " ساگ دیواناه " میتیس کاه باه لقاب

"  بل از دن  ومانادان وامیدارد تا دس  به منا شه بزند.را امریکا " پالیسی مسکو در استقام  افغانستان، اظ ار داش  : 

باه طالباان مات ب  روسایه را باه تحوی اد ی اسا حهنیاز  عمومی  وای امریکا و ناتو مساتقر در افغانساتان جاان نیکولساون 

ته ساخته بود. یک منباع نظاامی ایاای  متحادۀ امریکاا کاه خواسا  مج اول بماناد خبار داد کاه  ارار مع وماا  دسا  داشا

 . مسکو به طالبان ماشیندار تحویل مید د

ا . مساکو ایان ات اماا  ربر صح  دن از واشانگتن در دسا  نیسا  کداب تأیید رسمی این اعالمیه  ا یا شوا د مستند دال

باه شااد  رد میکناد. وزیاار اماور خارجااۀ فدراسایون روساایه سایرری یوروو حااین مال اا  رنااد روز  بال ا  بااا ریاایس 

ذکور جم ور اسبی افغانستان حامد کرزی که برای اشتراآ در کنارانس امنی  بین الم  ی به مسکو دمده باود ات اماا  ما

 جع ی و بی اساس نامید.  را با خشب
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ا  خااطر نشاان سااخ  : " نیرو اای بیرونای از معاا ه ی افغانساتان باه مثاباه ی ب اناه در یوروو در ادامۀ صحب  

خاود را دارا طرفاناه بیانادازیب، ایان راتاه  اا حقانیا   ظر بیااده میکنند. "   رراه به و ایع ناست جیوپولیتیکی  ای بازی

حکوم  کابل کاه تحا   طالبان و ل میکند و میاناستند. ایای  متحدۀ امریکا داشتن اتحاد را با طالبان بایی مسکو تحمی

ا با داعا  در افغانساتان پای  الحمایۀ خود امریکا  رار دارد خط درش  میکشد و در عین حال بازی عجیب و غریب ر

 د.میبر

ریخ ررا ترام  میخوا د تا میدان تازۀ برای تقابل با کرم ین در افغانستان داشته باشد؟ دیا ترام  تصور درساتی از " تاا

تا دغاز بازی  ای جدید و پُر خطری مجا دین را در دسیای مرکزی به دن ا اعتماد کناد؟ تااریخ نشاان  این مناطی " دارد

ایان باه مید د که جن بار اا از بوتال بیارون سااخته شاده، لایکن  یرگااه کسای موفای نشاده دنارا پاس داخال بوتال بساازد. 

 راستی  ب یک بازی بد اس .  

و تأکیاد میکناد کاه مرفته خوشبینی را از دس  ناداده، ندۀ خاص ویدیمیر پوتین برای افغانستان روی امیر کابولوو نمای

 نوز  ب مواعگیری ا  را در  بال افغانستان تثبی  ننموده اس . اینکه کابولوو کی را ماد نظار ایای  متحدۀ امریکا 

 ت ا را از راته  ای وی ف میده نمی شود. دارد : رییس جم ور ترام  را، جنرال ایی امریکایی را یا دیپ وما

 نو ت   توسط مر ز تبقیقل "  یرنیگل " ترتیب گردیده اسداین 
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