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 واشنگتن و مسکو  در جهت افغانستان   انیها مرقابت ای  آغاز موج تازه  
 

فرستاده   انیم  دیجد  یغاتیو تبل  یرقابت  عیمالقات وس  کی   یبرگزار  ی برا  یهای که آمادگ  ستیدست داشته حاک  معلومات
تاجکستان به ابتکار   تختیدر  شهر دوشنبه، پا کینزد  ندهیافغانستان در آ یمقاومت مل ندگانی گروه طالبان و نما یها

 است.  نیتاجکستان در حال تدو یمسکو و به همکار
مترقبه به دوشنبه  انجام داد. ناظران و آگاهان مسائل   ریغ  یسفر  شی هفته پ  کی  هیجمهور روس  سیرئ  ن،یپوت   ریم یوالد

  یها  فیتوص  رالذکریجمهور تاجکستان از اخ  سیرحمان، رئ  یضمن گفتگو با امامعل  نیتوجه نمودند که پوت  یمنطقه ئ
 داند".   یم گرانیبه افغانستان رحمان بهتر از د بوطمر لینمود که "در مسا دیتاک ینموده و حت زیمبالغه آم

با ابراز سخنان    یو فرامنطقه ئ  یمنطقه ئ  یها  استیکشور مقتدر و کار کشته در س   ک یدولت    سیرئ  ثیبه ح  نیپوت
خواهد ابتکار عمل را   یم تیمثل تاجکستان در واقع  ریپذ بی و آس فیجمهور کشور نسبتا ضع سیفوق به آدرس رئ

مسکو نخواهد  یریاز موضعگ  تیه جز حماچار شهیو او )رحمان( مثل هم رد،یافغانستان به دست خود بگ  لیدر مسا
 داشت.

 یاقتصاد  -یاسیس  یجار  یمنافع او و گروپ او را  چه در  رقابت ها  نباریحال، به رحمان فهماند که ا  نیدر ع  نیپوت 
  ن یاو  گردد و در ا  نیپسر او رستم رحمان جانش  کینزد  ندهیخواهد تا در آ  یدر درون تاجکستان ) رحمان سخت م

که   ستیادآوریدر نظر خواهد داشت. قابل    فغانستانا   لیباشد( و  مخصوصا در مسا  ی م  نیپوت  ت یطالب حما  نهیزم
خود در استقامت افغانستان به طور    ی ها  یسی( در  پالنیدر اوکرائ  ی)آغاز معرکه نظام  یفبرور  ۲۴مسکو قبل از  

  کن ینمود. ل  یبه شمول تاجکستان مشوره م  یمرکز  یایاش در آس  نیحدکرد و کمتر با مت  ی تاز عمل م  کهیمستقل و  
و همچنان   هیروس  یو شمال   یناتو و غرب در  سرحدات غرب  یو نظام  یسابقه اقتصاد  یب  یش فشار هایپس از افزا

 نیاز جنوب و مخصوصا از افغانستان و تام   یاحتمال  یها  دیدفع تهد  یبرا  نیپوت  ن،ی شدن جنگ در اوکرائ  یشیفرسا
تاجکستان آورده و "با    یعنی  نطقه،متحد مطمئن اش در م  گانهیرو به    یناچار  یاز رو  انهیم  یایدر حوزه آس  تیامن

در افغانستان    یضد طالبان  یمقاومت مل  ی آگاه است که رحمان و حکومت اش از اعضا  نی". پوتدینما  یاو مشوره م
 را باز نموده اند. شیدفتر خو یها در دوشنبه حت یمقاومت و دینما یم تیحما

از   یریجلوگ  د،ینما  ی " در دوشنبه دنبال میاالفغان  نی"ب   بیمالقات عنقر  یرا که مسکو در برگزار  یگرید  هدف
 ک یژیدشمنان سترات  یو در حال حاضر حت  بانیگروه طالبان و به اصطالح امارت شان به طرف رق  اریتمام ع  دنیلغز

  یشدستی" پیاالفغان  نی مجدد روند مذاکرات "ب  نیمعجله دارد تا در قسمت تا  نیباشد. کرمل  ی)ناتو و غرب( م  هیروس
 واشنگتن با طالبان گردد.  دیو مانع معامله جد دینما

ز معدود انتشار  به دوشنبه، و سپس با گذشت چند رو  نیهمزمان هر دو عامل : سفر پوت  بایاست که وقوع تقر  مبرهن
 نبوده است.  ی ها در دوشنبه تصادف  یمالقات طالبان با مقاومت یبرگزار یها برا یخبر اتخاذ آمادگ

 کی تی وپولیج   ازاتیتمام امت  نصورتیداشته باشد، در ا  ی مثبت در پ  انیها در دوشنبه پا  ی مالقات طالبان با مقاومت  هرگاه
 مسکو خواهد شد.  بیبدون شک نص یاالفغان نیبرامده از مذاکرات ب

  ی مقاومت  -گروه طالبان    ندگانی مالقات نما  ریواشنگتن را بخاطر تدو  ریاخ  یهاتواند تالش  یدوشنبه" م  -"مسکو    اقدام
در واشنگتن برگزار   ک ینزد  ندهیدر نظر دارد آنرا در آ  ستیافغان که  دفتر تام و  نی پر نفوذ مهاجر  ندگانیها و نما 

 آورد.  قیبه تعل د،ینما
الوقوع   بیمالقات قر  ی که کدام موانع را در برابر برگزار  کاستیامر  یخارج  استیس  نیمسوول  دان یتوپ در م  ناکنو

 خواهند کرد!؟ لیدوشنبه تعم 
 .میمان  یم ینظاره گر باق ما
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