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 ما را از مذاکرات صلح دور نسازيد: اخطار روسيه
کرات صلح بين طالبان و دولت روسيه که وارث شوروی سابق است اخطار داده است که اين کشور را از جريان مذا

مسکو اعالم کرد که روسيه در امور . روسيه برای جريان صلح مفيد بوده و آن را تسريع می نمايد. کابل حذف نکنند

البته که روسيه در افغانستان منافع دارد و اين . افغانستان، امريکا را دور نزده و طور سری با طلبان مذاکره نکرده است

ه صلح و آرامش در سرحدات جنوبی کشور ھای آسيای مرکزی حاکم شود که روسيه را ھم راحت کشور می کوشد ک

 .خواھد ساخت

اين شديد ترين ". حذف روسيه از جريان مذاکرات صلح بين دولت کابل و طالبان پشيمانی دارد"مسکو اعالم کرد 

در زبان " پشيمانی دارد"کلمات .  استًاخطاری است که روسيه تا کنون به افغانستان خصوصا  امريکا صادر کرده

اما چون دولت مستعمراتی کابل دلش از سوی امريکا پر است، به اين . سياسی يک نوع اعالن جنگ تلقی می گردد

رسانه ھای داخل کشور درين اواخر مدعی شده اند که روس ھا می . اخطار روسيه تا حال جوابی ارائه نکرده است

مسکو اين ادعای مطبوعات . ًافغانستان کنار زده و مستقيما با طالبان داخل مذاکره شوندخواھند که امريکا را در 

 مستقيم مذاکرۀ"افغانستان را رد  کرده و گفت که  انتخاب  روسيه برای ايجاد صلح و ثبات در افغانستان عبارت است از 

  ".بين طالبان و دولت افغانستان

". روسيه در ھرگونه تعامل ديپلماتيک برای صلح در افغانستان، حتمی استحضور " اما مسکو ھمچنان تأکيد کرد که 

اگر کسی برای صلح افغانستان با طرفين درگير و طالبان "نمايندۀ پوتين در امور افغانستان به صراحت متذکر شد که 

اين نوع ". ف خواھد خوردمذاکره کند ولی روسيه را در دور ميز مذاکرات نبيند، در آينده به خاطر اين اقدام خيلی تأس

با عروج روسيه در صحنۀ سياسی جھان، . اخطار نه تنھا متوجه دولت مستعمراتی کابل بلکه بيشتر متوجه امريکاست

 ۀدور از تصور نخواھد بود که افغانستان بار ديگر تخت. مسکو امريکا و ناتو را در بسيار زمينه ھا به مبارزه می طلبد

  .يه گرددطرنچ بزرگ امريکا و روسش

چشمش به سوی امريکاست . دولت مستعمراتی کابل نه صالحيت دارد و نه توانائی اين را که بتواند از خود دفاع نمايد

  . که واشنگتن چه می گويد

 

 
 


