
   

 

 

 

 فــرید ســـــیاووش 

 ها و جاذبه های ژیوپلیتییک    تشکیلدر حقیقت 
ی

 های ژیوپلیتییک اش مرتبط است ؛ ویژگ
ی

کشور افغانستان با عوامل و ویژگ

، که همواره قدرتهای جهایی را به سوی خود کشــــانده و زمینه ی برای خلق سلسله تحو  ماضی و    التاین پهنه جغرافیایی

است  نموده  فراهم  را  ی   .جاری  داشت  با  ژیوپلیتییک افغانستان  های  جاذبه  و  سیایس(پوتنسیال  و    )جعرافیای 

ییک ژ اتت  دی(ژیواست  از گذشته های دور تا حال توانسته است توجه ابرقدرتها و همسایگان را به خود جلب    )جغرافیای راهتر

دی همسایگانش مبدل ساخته، محصور بودن ا ی  کند. فکتور عمده دیگری که این کشور را به مکمل جغرافیایی راهتر ین رسزمت 

ی جذبه   ی ما کشانید   جغرافیای سیایس به خشکه است.همت  ی امریکا را در رسزمت    . بود که پای انگلیسها، روسها و غرب به رهتر

ی تاختند و ما باختیم   دیگران  .بر این رس زمت 

زد و نظام  سالهاست که   ویی ها  دیگر به حمای  قدرت و نظام سیایس در کشور ما عمدتآ از درون یم شکند و فرو مت  ت بت 

ابزاری در دست   ما  نند،  ی تا هنوز هم رقم مت  و  ایدیالوژی ها رسنوشت ما را رقم زده  و  ی ها  ژ اتت  جایگزین آن میشود. است 

ون نشده و بخود اندرون نشویم کار   . بیگانگان مانده ایم  بت 
ی

   . از ما ساخته و پرداخته نیست  چاره ساز تا از خود بیگانیک

ف مخلوقات    ارشادات ف غنی این ارسژ ن با  جناب ارسژ جریانات اخت  افغانستان این  وتوضیح مسایل آن از    کارتر   کیژنرال 

یککه حوادث اخت  نایسژ از تقابل    کرد نمایانت     را   حقیقت ژ اتت  در روی پرده و روسها و چینی ها در    انگلیس ها و امریکایها    است 

قدرت را به طالبان    دوحهیها در مشارکت با قطری ها در تالش آن بودند تا از درون نشست  ییم باشد. امریکا پشت پرده  

 به کمک پاکستان گروپ حقایی را وارد مرکز قدرت کردند.   ها لیسگی بسپارد. اما انر قندها

 از دو کشور وارد مبارزه شده بودند، خلیلزاد به  
ی

ف غنی زیر  در بازی افغانستان دو چهره به نمایندگ  از امریکا و ارسژ
ی

نمایندگ

کرد و  ء ی کنار آمد و توافقنامه انتقال قدرت را امضا ر حمایت کشور شایه انگلستان. آن ییک در دوحه با طالبان عمدتآ قندها

ی چه در در  چه  یط چند مالقات مشکوک و پنهایی     این ییک دن    مدیریتابتکار و  به  با رجال پاکستایی    ا فضزمت  انگلیسها ستر

ون کشیدند و پاکستان بود که  .  ذمه زد درت به گروپ حقایی را  ق ف غنی و تیم اش را از کشور بت  این انگلیسها بودند که ارسژ

 حقایی را داخل کابل ساخت. 

 به دویر    تباه کن فرار عجوالنه و 
ف غنی ی  و     (رقیب سیایس قطر)ارسژ ی یا رئیس پیشت  گفتگو با ژنرال نیک کارتر لوی درستت 

  ساده   جواب      ؟! نگار ختر   ژنرال چند ستاره و نه با یک    چرا گفتگو با کارتر چرا با یک.  ارتش بریتانا پرده از راز برداشتستاد  

   .  توسط یک مقام برجسته انگلستان  ؛ سفید کردن غنی و سیاه کردن امریکا  است

 در گفتگویی با ژنرال نیک کارتر  
ی ستاد ارتش بریتانیا گفت که تنها اشتباه او به عنوان رئیس آقای غنی جمهور ، رئیس پیشت 

ی  کای بت  ها را و این که او را مقرص تسلط  گوید که خشم افغان بود. او در این گفتگو یم   الملیل از جمله آمریکا اعتماد به رسژ

نداشتیم که با آنها)طالبان( به مذاکره بنشینیم.    "ما هرگز فرصت این را   . کند دانند، درک یمرسیــــع طالبان بر افغانستان یم 

  " .ها ما را حذف کردند آن ها.  ای تبدیل شد مربوط به آمریکا، نه مساله افغان ها به مذاکره نشست. این به مساله خلیلزاد با آن 

ی خود شدیم.  هایشان  کو دلق بازی قدرتها شب خیمه  شهیدانه شاهد ما بازهم  . ملت را حذف کردید! شما ؛قا آ  در رسزمت 


