
 

 

 فـــــرید ســــیاووش 

باز شدن    زیر پوست سیاست در افغانستان تحوالت شگرفی در جریان است و زمین لرزه ها گواه  

 . می باشد ان بازی های کالن استراتیژیک و رویکرد های غیر منتظرهشآتشف دهانه  

سالها قبل برای آمدن القاعده  و  گفته بودیم امریکا میرود که بماند؛ چگونه میرود که بماند؟!  

بحران آفرید و خود مدیریت   گستردهسپتامبری خلق کرد، برای بودن و حضور    ماجرایطالب و  

تروریستی تشکیل    شبکه    دهها  در کنار طالب، داعش، حزب تحریر و  ؛کرد. برای رفتن اما ماندن 

تامین منافع خود خوانده خود را سنجیده بود اما    ،طالب  پروژه  سرمایه گذاری  روی  امریکا با  اد.   د

غافل از اینکه دیگران هم توان چنین بازی را داشتند. روسها، چینی ها ، ایرانی و هندی ها هم  

.  ه و پرتاب های هم داشته انددرون تحریک طالبان سرباز گیری کرد  از  ،نمودندر بازی  با همین پ  

پیشرفت که امریکا و انگلیس به کمک ترکیه، سعودی و پاکستان برنامه انتقال و    تقابل تا جایی

در افغانستان روی دست گرفتند و طالبان    با برنامه های فرامرزی  فعال سازی داعش و القاعده را 

 تر متمایل شدند. به روسها و چینی ها بیش

خودی سرحدات خود را توسط آن نیرو های  در تفاهم استراتیژیک با هم    روسیه، چین و ایرانحاال  

حفاظت میکنند. دلیل سقوط سریع محالت سرحدی   می جنگند،و ...  بر ضد داعش  طالب که  

  رقبایش امریکا رفت وگلیم  برنامه ها و منافع اش را هم    می چرخد.  راهکارهم بر محور همین  

 جمع خواهند کرد.توسط  سخت افزار ساخته خود امریکا 

  در دقیقه نود  در کنار اینکه دولت کابلسرکشید؛  های استراتیژیک یخ سیاست از آب بازی تیغه  

برای تجدید پیمان به تهران و  نیز  طالبان    روسیه،چین، ایران و هند دراز نموده؛  سویدست به  

های  تبه توافق رسیدند. برنامه امریکا که قرار بود داعش و القاعده فعالی هاماسکو رفته و با هندی

 آنکشور ها دفاع خود را از داخل افغانستان سازمان دادند .  میشودنقش برآب  دارد  رزی کنند؛  مفرا

   !...ها شقایق شهید شدنماییم شاهدان فقط  .و اقداماتی هم در دست اجرا دارند


