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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ دسمبر ٢۶
 

  مسکو–ابھام در روابط کابل 
و پيشروی داعش شود که روسيه و طالبان طرحی را مد نظر دارند که به موجب آن بتوانند جل درين روز ھا شنيده می

گيری در بعضی از پروژه ھای اقتصادی افغانستان است که توسط از جانب ديگر، روسيه درحال سھم. را بگيرند

شود که ھمکاری مسکو و طالبان با موافقت کابل صورت  تصور می. شوروی قبل از تجاوز به کشور ما اعمار شده بود

  . کابل کدام عکس العملی نشان نداده استگرفته زيرا بعد از پخش اين خبر، دولت مستعمراتی

معلوم . نزديکی مسکو و طالبان ولو که موقتی و سطحی ھم باشد، يکی از موفقيت ھای مھم برای تحريک طالبان است

. ثير ھم نبوده استأين قسمت داشته، اما بدون کمترين ترديد که بی تانيست که دولت مستعمراتی کابل چه نقشی در

دھد و به  آنھا در معادلۀ سياسی افغانستان   طالبان عليه داعش، به طالبان ھويت سياسی و جھانی میھمکاری روسيه با

که تحريک سياه انديش طالبان و دولت مستعمراتی کابل آمادگی برای مذاکرات اثنائی در . شود بدون شبھه وزن قايل می

  .برد پيشاپيش مذاکرات باال می طالب وزن و ارزش طالبان را –می گيرند، ھمکاری مسکو " صلح"

از . بازی ھای سياسی حساب شده است و روی کدام اشتباه خاص سياسی استوار نبوده استيکی شود که اين   تصور می

 مسکو ھم در حال گسترش است و روسيه حسن نيت خود در راه اندازی بعضی -جانب ديگر، روابط ذات البينی کابل 

از . ی طرح ھای گذشته که در جريان سال ھای جنگ تخريب گرديده، اعالم کرده استپروژه ھای اقتصادی و يا احيا

لو غبند برق ن. توان بند برق نغلو را که در دھۀ شصت قرن گذاشته به کمک شوروی اعمار شده بود نام برد زمره، می

 ميگاوات توليد ١٠٠مل شود که در صورت بھره برداری کا  برق در افغانستان محسوب مییيکی از بزرگترين بند ھا

مردم می پرسند که در عقب  اين سياست  روسيه چه نھفته . ًتواند احتياجات کابل را قسما مرفوع سازد می نمايد که می

 طالب سر آغاز   يک جنگ –است؟ يک عده از وکالی شورای مستعمراتی اظھار عقيده می نمايند که ھمکاری مسکو 

 .فغانستان خواھد بودنيابتی بين امريکا و روسيه در ا

 خودشان بيکانگان بدون در نظرداشت منافع ددر افغانستانی که در اشغال قدرت ھای جھانی قرار دارد، ھيچ عملکر

  .   طالب ھم در ھمان محاسبه قابل ارزيابی است–معاملۀ مسکو . انجام نمی پذيرد

 

  
 

 


