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 ۰۲/۰۵/۲۰۱۶          جانبازغوث 
 

 د؟نابتکار عمل را بدست میگیرو پیکن مسکو 
 

پاکستان و ایاالت متحدۀ امریکا برای  " میان افغانستان، چین،چهار جانبه" شاف اوضاع نشان میدهد که مذاکراتانک
 .برای شروع گفتگوی مستقیم حکومت افغانستان با گروه طالبان به ناکامی انجامیدآماده ساختن زمینه و شرایط 
( گروه طالبان را برای مذاکرات مستقیم با یا نخواستندمختلف نتوانستند )دام به دالیلی امریکا، چین و پاکستان هر ک

 .حکومت افغانستان حاضر بسازند
" مراتب ناُخشنودی، نارضایتی و عدم موافقت خود را چهار جانبه" ز به حاشیه کشیدن اش حین مذاکراتمسکو که ا

چهار به بُن بست کشیده شدن مذاکرات " با ترکیب فوق الذکر در هر فرصتی بطور آشکار ابراز میداشت، اکنون از
 میکند. مسکو بارها از زبان سخنگوی وزارت امور خارجۀ خویش و مخصوصا   یک نوع احساس آرامش "جانبه

" را غیر مطلوب، فاقد آینده، چهار جانبهجمهور والدیمیر پوتین مذاکرات " ضمیر کابولوف نمایندۀ خاص رئیس
 .ناکام و بدون نتیجه خوانده بود

 مت فدراسیون روسیه به احتمال قویواقعیت های عینی و انکشاف اوضاع برمال می سازند که موضعگیری حکو
تیابی به کدام نتیجۀ " عینی و صادقانه بوده است. مذاکرات مذکور بدون دسبهچهار جان" در موضوع مذاکرات

مطلوب، منطقی و ملموس چندی پیش عمال  متوقف گردید. طالبان فورمول آغاز مذاکرات مستقیم را با حکومت 
کرات چهار جانبه افغانستان رد نمودند. طالبان و حامیان خارجی شان در این میان با به راه اندازی به اصطالح مذا

تا توانستند وقت ُکشی نموده، برخی از رجال برجستۀ افغان را سخت امیدوار به شروع مذاکرات صلح مستقیم با 
" در بهار و تابستان سال جاری تیاری عمریای به راه اندازی عملیات خونین "خود ساختند... اما خود در خفاء بر

 .گرفتند
مانند  ریانات سیاسی که به کمک کشورهایجوسیعی را برای مشمولیت خویش در های  تالش حکومت روسیه اخیرا  

امریکا، چین و پاکستان به راه افتیده بودند، به راه انداخت تا از این روند پس نماند. مسکو اخیرا  حتی از کوچکترین 
به اثبات برساند.  افغانستان ل مربوط به تأمین امنیت و ثبات درئامکان هم استفاده نمود تا حضور خویش را در مسا

روسیه بخوبی میداند که اوضاع افغانستان در پیوند ناگسستنی با ثبات و امنیت در حوزۀ آسیای مرکزی در ُکل 
 .وکشورهای همسرحد به افغانستان که فدراسیون روسیه آنرا حوزۀ حیاتی خویش میداند قرار دارد

" به نفع خویش چهار جانبهقف مذاکرات "وبوجود آمده پس از ت و پیش بین روسیه از خالیسیاستمداران زیرک 
 .صله ابتکارات جدید را مطرح ساختو بالفا استفاده نموده

برای جمهوری مردم چین اعالم داشت که "وزیر امور خارجۀ روسیه، سیرگی الوروف حین سفر دیروز اش به 
محاسبه " سازمان همکاری های شانگهای "ظرفیت بزرگکشور بر  رفع معضلۀ افغانستان و تأمین ثبات در این

 ".میکند
  :الوروف با این اظهارات اش در حقیقت با یک تیر حداقل چهار فاخته را شکار نمود

 

چهار در ترکیب " چین خاطر نشان ساخت که مذاکرات به رهبری افغانستان، امریکا، پاکستان و قسما   .1
 .آن اتالف وقت بیش نیست" دیگر مرده و ادامۀ جانبه

روسیه با این اظهارات خویش به یک نوعی میرساند که مذاکرات بدون اشتراک مسکو احتماال  نتایجی  .2
 .مطلوب در پی نخواهد داشت

موصوف به پیکن اطمینان داد که در قسمت حل و  ورف در چین صورت گرفتند، بنابرینچون اظهارات ال .3
 .کشور را همراه خویش میداند و باالی حمایت آن حساب میکند ن اینل افغانستائفصل مسا

که در آن آهنگ اصلی را فدراسیون  یسازمان" )ذکر " سازمان همکاری های شانگهایبا  باالخره و .4
به حیث میانجیگر حل و فصل مسایل بین االفغانی، مسکو تأکید  (م چین مینوازندوسیه و جمهوری مردر

معضلۀ افغانستان مربوط منطقه بوده، ابعاد منطقوی داشته لذا باید از طریق سازمانها و نهاد های میکند که 
 .گردد فصلمنطقوی حل و 
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از ( تمام کشورهای همسایۀ آن )به استثنایی ترکمنستان" به شمول افغانستان )شانگهایدر ترکیب سازمان منطقوی "
 .( به حیث عضو یا ناظر حضور دارندتان...قبیل پاکستان، ایران، ازبکستان، تاجکس

 برای حل منازعات منطقوی برخوردار" از ظرفیت عظیم هایشانگهای ارشد روسیه سازمان " به زعم دیپلومات 
 .بوده که از آن تا اکنون استفاده صورت نگرفته است

ش بر ذیعالقه بودن دو کشور برای حل " همتای چینائی اوان اینگام اقامت در پیکن و گفتگو با "سیرگی الوروف ه
 و فصل مناقشه میان حکومت افغانستان و گروه طالبان تأکید ورزیده افزود: 

 ل اختالفات، تأمین ثبات و بهبودیافغانستان همکار نهایت با اهمیت برای هر دو کشور ما بوده و ما عالقمند ح"
 " ...اوضاع در اینکشور می باشیم

که افغانستان در آن حق نظارت را داراست و در ماه جون سال "سازمان همکاری های شانگهایبه نظر این قلم، "
بهتر و تا جایی هم بی سابقه را  نموده، واقعا  هم میتواند شرایط گذشته درخواست کسب عضویت کامل را در آن

بسازد و حل و فصل معاضل موجود را ل افغانستان ذیدخل اند مساعد ئبرای گفتگو با همسایگانی که مستقیما  در مسا
 مثمرتر مورد غور و بررسی قرار دهد. پیرامون افغانستان از یک زاویۀ جدید و احتماال  

 
 پایان
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