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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ سپتمبر ١۶
  

  در روسيه به دنبال چيست؟؟" عباس ستانکزی"
  
 ديروز و امروز مسافرت یرھاشما ھم متوجه شده ايد که يکی از مھمترين خب : کابل- ١٣٩٨ سنبله ٢۴ -شنبه يک

ای که در آن به مصاحبه . به مسکو  و مصاحبه اش با راديوی روسيه بود" عباس ستانکزی"ھيأت طالب به سرپرستی 

يادداشت . ادامه بدھندسال امريکا چلينج داد که اگر امريکا خواسته باشد بجنگد، آنھا نيز حاضر اند جنگ را تا صد 

  : و انگيزه ھای اين مسافرت اختصاص می دھمامروز را به بحث در ھمين مورد

ًمطمئنا عباس ستانکزی و ھمراھانش صرف به منظور .  نخستين مسأله فھميدن علت اين مسافرت به مسکو است-١

اين که آنھا رنج و مصارف سفر را . مصاحبه بدانجا نرفته اند، چه آن کار را می توانستند در ھمان قطر نيز انجام دھند

 و نکات ديگری نيز بحث کرده اند که اکنون نمی "خليلزاد"ه مسکو رفته اند، به يقين روی موافقتنامۀ شان با پذيرفته و ب

  .خواھند آن را افشاء نمايند

، می تواند به نحوی تحريک "خليلزاد" يکی از علت ھای اين مسافرت ضمن گزارشدھی جريان مذاکرات با -٢

 در نظرداشت تضاد ھا و عاليق متضاد بين روسيه و امريکا به ارتباط خاور بدان معنا که طالبان با. امريکائی ھا باشد

ميانه، با اين مسافرت می خواھند به امريکائی ھا بفھمانند که اگر آنھا با طالب کنار نيايند، طالب اين امکان را دارد تا 

  .ر نيز ادامه دھند در پناه حمايت آنھا جنگ را تا صد سال ديگوتين چسپاندهپًکال خود را به روسيۀ 

 عجله که تا ھنوز طنين صدای ترمپ و اعالم لغو مذاکرات در اھتزاز است، می ا دليل ديگر اين مسافرت آنھم چنين ب-٣

 بر روی آنھا باز مانده باشد که آيا علی رغم تقابل آشکار با امريکا، باز ھم درب ساير کشور ھازمايش اين نکته آتواند 

  .است و يا اين که زمزمه ھای ايجاد محدوديت برای آنھا از جانب قطر و ساير کشور ھا عملی شده است

. اف" که ھمان روابط اکنون با و احتمال اين." ب. ج. ک"خلقی با " عباس ستانکزی" با در نظرداشت تعلقات قبلی -۴

قايم شده باشد، می تواند اين مسافرت به منظور تبادل نظر و فراگيری درس ھای جديدی برای مذاکرات بعدی " ب. اس

و شرکاء وقتی از جانب امريکا زير فشار قرار " عباس ستانکزی.  "و يا ھم زمان قطع مذاکرات صورت گرفته باشد

باراتی آنھا خ است- فعاليت ھايشان به حمايت مزدور منشانه به ساير کشور ھا و نھاد ھای امنيتیگيرند، برای بقاء و ادامۀ

  .دارندنياز 

 تقاضای کمک از روسيه جھت احيای مجدد مذاکرات چه با روسھا و چه ھم با نوکران روس در افغانستان از قماش -۵

  . مسافرت سرزده و ناچاپ باشد، می تواند عامل ديگر اين "غنی احمدزی"شورای نظار و ساير مخالفان 
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 انتقال دفتر از قطر به روسيه و يا يکی از کشور ھای آسياسی ميانه با در نظرداشت غرابۀ ترمپ که می بايد جلو -۶

را به پابوسی پوتين وادار " عباس ستانکزی"آزاديھای افراطی دفتر قطر را گرفت، می تواند عامل ديگری باشد که 

  .ساخته است

  !امیھموطنان گر

بازی جديدی را که طالب با حدت بيشتر آغاز نموده به مانند فواحش به اميد تحريک رقباء و يافتن جايگاه بھتر، يک 

 بگير می اندازد و روز ديگر به دامن ديگری، به ھمان اندازه که می تواند امکان ج و باگوروز خود را به دامن اين زور

ی باج بگير با يک ديگر، می تواند سرخور گوزه در صورت توافق دو زورموفقيت برای شان فراھم سازد به ھمان اندا

  .سرش نيز بگردد

  !!ديده شود چه می شود

  

  


