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 مسکو باید باالی نسل جدید سیاست مداران افغان اتکاء نماید
 

تازۀ را تحت عنوان "مسکو باید باالی نسل جدید  مقاله ایسیه( وآندری سیرینکو کارشناس مسایل افغانستان )ر
 آن در ذیل ارایه می گردد. نکات مهم  به رشتۀ تحریر درآورده که "سیاست مداران افغان اتکاء نماید

، می نمایندالبی  برای گروه طالبان کهکار روسیه  ندامور دیپلوماسی و شرق شناسان ک   ه هایاخیرأ بازنشست -
 فعالیت های خود را به ضد حلقات مقاومتگر ضد طالبانی شدت بخشیده اند؛ 

با  آنها اط داشتن، ارتبافغانستاناوضاع در  ختنبه بی ثبات سا مخالفین طالبان را ،این بازنشسته ها و ک ند کاران -
امریکا شب و  مدعی اند که گویا روسی باز نشسته هایمی نمایند.  متهم غرب و همکاری با ایاالت متحدۀ امریکا

تأمین امنیت و ثبات نه تنها در افغانستان، بلکه در ک ل  ضامن"که به قول آنها  رژیم طالبان را به آن میاندیشد تاروز 
 ؛ دازدبران ،است"در منطقه 

کامأل  را به طور مسلکی واکادیمیک تعقیب می نمایندآنهائیکه اوضاع افغانستان  برایپوچ بودن این استدالل  -
 امور دیپلوماسی و شرق شناسی روسیه یذهنو ک ند  ها معجونی پروپاگندی باز نشسته آنرا می توان روشن بوده و

  تلقی نمود؛ در استقامت افغانستان
 : نکات آتی را مهم می دانمدر این رابطه اشاره به 

نه مخالفین طالبان، بلکه خود گروه طالبان است. طالبان صرف از برکت معاملۀ پشت  یواقعنده های اول، دست نشا
معاملۀ جفاکارانۀ امریکا منجر به  برسند.به اقتدار  در کابل توانستند 2021در سال  ،پرده با امریکائیها در دوحه

نه تنها به آنرا  و مردم واشنگتن با معاملۀ خویش با طالبان افغانستان فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان گردید.
، می نمایندفعالیت  تحت پرچم طالبانهمین اکنون گروه های که  سایرطالبانی، بلکه به  انجهادیست ها و تروریست

  تسلیم نمود. ،گروه های مرکب از باشندگان آسیای میانهدیگر ویان القاعده، جماعت انصار هللا و : جنگجاز قبیل
ملۀ امریکا با گروه اامور دیپلوماسی و شرق شناسی روسیه با ابراز حمایت از مع کاراندوم، باز نشسته ها و ک ند 

از جانب دیگر  تحمیق شده و از یک طرف :قرار گرفتند متضادوضعیت دوگانه و در  همزمان طالبان در دوحه
 : گردددر ذیل کوشش می شود این تضاد دو گانه تشریح  به منافع روسیه. خیانت

)حتی بیشتر  تضعیف گردیدا مواضع روسیه در افغانستان نه تنه 2021پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست 
 سطح کانالیزاسیون شهر کابل تنزیل یافت.  تااز آنچه در دورۀ اشرف غنی بود(، بلکه 

 روسیه را در نظر نگیریم، درمیابیم که مسکو در حال حاضر عمأل انسوم، هرگاه لفاظی های خوش بینانۀ دیپلومات
و  می خواهد نداشته خود طوری که از خارج در افغانستان اوضاع را توان مدیریت نه همنه در داخل افغانستان، و 

دل مورد ن  نمی تواند.  کرده ظر خود را پیادهم 
حتی فاقد یک  ی؛ مسکوهمراه ی و نه همدارد، نه متحد یدر افغانستان نه دوست در شرایط کنونی چهارم، مسکو

 داشته باشد.  کدام اثری باالی اوضاع توسط او بوده که الاقل در افغانستان احمق به درد به خور نیز
توصیف و تمجید می شوند با روسیه طالب ها که از طرف متقاعدین و ک ند کاران امور دیپلوماسی و شرق شناسان 

طالب ها به خوبی می دانند که باز  از آنجائیکه با بلند پروازی و گستاخی برخورد می نمایند. فرستاده های روسیه
گفتگوبا قاصدان  شانرا ندارند، حین مالقات و ظرفیت و صالحیت عملی نمودن تقاضا های هنشسته های روسی

ی توان تردید م می نمایند؛ پیش کش ،یدماخاذی نا یک نوع آنرا می توان شرایط خود را که در واقعیت روسیه
 به طرف امریکا و غرب خواهد شد.  اندر نهایت منجر به چرخش رسمی طالب رونداین  نداشت که

از جانب تهدید  در بارۀدیپلوماسی و شرق شناسی روسیه به هوش آمده )با آنکه دیر شده...(  اخیرأ بازنشسته های
می باشد آواز خود  طالبان گروه و جز الینفک بوده از تاجک های تاجکستانمرکب گروه "جماعت انصار هللا" که 

و به اساس مجوز طالبان فعالیت تحت امر  در مناطق شمالی افغانستان ماعت انصار هللا"جرا بلند نمودند. گروه "
اقدامات و فعالیت های تروریستی و تهاجمی هرگونه  . قابل یاد آوری است که گروه "جماعت انصارهللا"می نمایند

همین باز نشسته  دوستان یعنی گروه طالبان، زخود را، منجمله به ضد تاجکستان صرف پس از دریافت مجوز ا
  ه میاندازند.به را دیپلوماسی روسیه های امور
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چند ماه قبل در حق آنهائیکه امروز به نحوی از انحاء آواز مقاومت را  طوریکه قبأل اشاره شد ایاالت متحدۀ امریکا
 د.نمو رها تنها برابر طالبان بلند می نمایند جفا کرد و آنها را عمأل در میدان در خاک افغانستان در

آنان بکوشد و  قویۀمقاومتگران افغان در برابر طالبان حمایت نماید، در تدر شرایط به وجود آمده روسیه باید از 
  مبدل بسازد.خویش  ینو متحد اندوست به آنها را

است؛  ه شدهجطالبان عمأل به شکست موا الیمسکو با لجام گسیختۀ اتکاءحاال دیگر به خوبی دیده می شود که  -
طرح باز  اساس بودنو بی  بودن ناکام از همان آغاز، پیوسته به آگاهان بی طرف مسایل افغانستان در حالیکه این

کارشناسان همواره خاطر نشان می ساختند اشاره می نمودند.  ماسی و شرق شناسی روسیهلودیپ نشسته های امور
بی کم رنگ و مواضع روسیه یا به نظر نمی رسد و یا هم نهایت  ها نشستهافغانی کهنه کاران و باز  که در پالیسی

  .ستریشه ارایه شده ا
. به صورت بگیردامریکا  که بازی و معاملۀ اساسی و اصلی باید با حداقل طی دوهۀ اخیر بخوبی آموخته اند طالبان

 های آتی سپرده شده است : نقش اجرایبازی مسکو در این 
ممثلین اساسی در صورت لزوم به او زمانی باید داخل میدان گردد، وقتی  روسیه به حیث ممثل درجه سوم -

 نمایند؛ مراجعه 
را سرعت  بعمل آمده تعمیل توافقات به این ترتیب فضا را پ ر از هیجان بسازد و نقش خویش باید اجرایروسیه با  -

  ؛ببخشد
باید د )طبق معمول در عقب مسکو( مأمورین دیپلوماتیک مسکو ناساسی صورت می گیر ه هایمعاملپس از آنکه  -

، و سر و صدا های تبلیغاتی را در فارمت مشورتی مسکو" شوند"رهسپار چوکی های احتیاطی به نام طبق معمول 
 رسانه ها در بارۀ اهمیت تقش روسیه در مسایل افغانستان در رسانه ها به راه بیاندازند. 

به نفع خود استفاده ننماید و  انستانافغاز فرصت ها و تحوالت به میان آمده در  هر چه زودتر هرگاه مسکو بنابرین،
روسیه در استقامت افغانستان با ناکامی های سیاست  های خویش جا ندهدبه طور جدی و علمی در پالیسی  آنرا
 روبرو خواهد شد.  بعدی

چه هم در  ، ودر اوضاع و احوال به وجود آمده اتکاء و محاسبه باالی کهنه کاران و بازنشسته ها چه در مسکو -
اتکاء باالی حامد کرزی "مهمان مادم العمر کلوب والدای" که  به طور مثال، .خواهد بودکابل صرف ضیاع وقت 

می دور نمای معقول  وفاقد مفهوم  ،به سر می بردبیش از شش ماه است در کابل عمأل در وضعیت حبس خانگی 
  باشد.

پی داشت؛ طالبان توانست چهره های تأریخ تیر شده و افالس  در به قدرت رسیدن طالبان ال اقل یک نتیجۀ مثبت -
ۀ چهره های تاریخ زد کهوجود ندارد شک و شبهۀ  ، در عین حال،شده را از صحنۀ سیاسی افغانستان دور سازد

 استند.افغانستان  ه و دولتجامع یبر شانه ها یبار گران هنوز هم طالبان خود و گذشته
لیدران جدید فرا رسیده است. عده  ظهورجدید،  ه هایان زمان چهره های تازه، نظریدر حال حاضر، در افغانست -

نماید و سرمایه گزاری کند،  حساب چهره ها ای از نامها احتماأل برای ما آشنا باشد... روسیه باید دقیقأ باالی همین
جاری سازد و از میان همین ها دوستان و متحدین خود را  شان روی در حد توان بر با آنها کار نماید، کمک ها را

 برگزیند. 
دست خوش کم عقالن سالخورده ولی  یک بار دیگردهد و نبسیار مهم است که روسیه این چانس را از دست  -

 ، نشوند. در روسیه می دانند دیپلوماسی و شرق شناسی عقل ک لظاهرأ با موقف و مقام که خود را 
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