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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اپريل ٢٣
 

 تماس ھای روز افزون  مسکو با طالبان
 

اد و ستد سياسی بين شان گزارش ھا حاکيست که روسيه تماس ھای مخفی و علنی خود را با طالبان افزايش داده و د

يکی از داليل ھراس مسکو، رخنۀ داعش به سوی آسيای مرکزی است که طالبان می توانند جلو آنھا . بيشتر شده است

در ھر دو . ھمچنان مسکو می خواھد دست آزاد در افغانستان پيدا کرده و نفوذ از دست رفتۀ خود را احياء نمايد. بگيرند

 .ثير بگذارد و يا  نقشی داشته باشدأبل صالحيت ندارد تا بر وقايع تصورت، دولت مستعمراتی کا

  طالبان اعتراض نمايد، در حالی–بود، می توانست که به مروادۀ روسيه  ًاگر دولت افغانستان واقعا ملی و مردمی می

مسکو و طالبان  "روسيه اعالم کرد که. دولت مضحک کابل فقط نظاره می کند که ديگران چه می کنند. که چنين نيست

اين ابراز نظر ". عاليق و اھداف طالبان عليه داعش با روسيه يکسان است.  بادلۀ اطالعات دارندمراه ھائی برای 

دھد مسکو برای طالبان ارزش خاص سياسی قايل شده و اين گروه را غير مستقيم برنده در  ًروسيه واضحا نشان می

از يک سو . اين طرز ديد، روسيه بازی دو گانه را در افغانستان در پيش گرفته استبا . سياست افغانستان می پندارد

از سوی . روابط خود را با دولت مستعمراتی کابل تقويت می بخشد و کمک ھای نظامی و اقتصادی گسيل می دارد

ير مھمات در اختيار آنھا ديگر با طالبان که با کابل در جنگ اند در معامله گری شامل شده و ھزار ھا کليشينکوف و سا

  .قرار داده است

. که به جناحی تعھدی بسپارد  مسکو منافع خود را در افغانستان تأمين می کند، بدون اينواقعيت مسأله اين است که 

روسيه به دولت مستعمراتی کابل اطمينان داده که اين کشور حامی طالبان نيست، بلکه تماس ھايش با طالبان می تواند به 

ار تيشايد روی ھمين دليل است که کابل به ارتباط روابط مسکو با طالبان خاموشی اخ. فع ھر دو کشور مفيد باشدمنا

  .  طالبان در ھم کوبيده شود  تا حد اقل از شر يکی رھائی يابدۀکابل ھم خوش خواھد بود که داعش ذريع. کرده است

  .  کميت ملی است که رشتۀ ابتکار در دست بيگانگان افتاده استاين نوع بازی سياسی  يکی از  داليل نبود استقالل و حا

  

  

 

 

 


