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 سفر مخفی طالبان به روسيه
اين بار اول . نمايندشود که يک عده از طالبان از دفتر قطر رھسپار روسيه شده تا با سران اين کشور مالقات  يده میشن

روس ھا و طالبان اعتراف کردند که در دادوستد سياسی . نيست که ديدار بين مقامات روسيه و طالبان صورت می گيرد

روسيه سعی دارد که بار ديگر در افغانستان قدرت نمائی نمايد، اما اين بار در . قرار داشته و ديدار ھائی داشته اند

طالبان ھم از وزن روسيه در . ين راستا باشد البان می تواند بھترين وسيله برای مسکو درطا. ضديت با امريکا و ناتو

 .مقابله با امريکا و دولت مستعمراتی کابل استفاده می کند

شود که چند تن از طالبان مقيم قطر به بھانۀ سفر به قزاقستان، به روسيه رفته تا  از  از البالی اخبار کشور فھميده می

ت از دستگاه يأ می رساند که يک ھغير رسمی یخبر ھا.  مقامات استخباراتی روسيه مذاکره نمايندنزديک با

دليل عمدۀ سفر طالبان به روسيه . ھم وارد روسيه شده که در مذاکرات با طالبان سھيم شوند) واواک(استخباراتی ايران 

روسيه و امريکا بار . منطقه ئی  در حال تکوين استمعلوم نيست، الکن تبصره ھا اين است که مسايل عمدۀ امنيتی و 

ديگر وارد جنگ سرد شده که افغانستان يکی از ھمان محالتی خواھد بود که ھر دو کشور به زورآزمائی علنی و مخفی 

د د کردن به امريکا استفاده کند و خورادر حال کنونی، روسيه می تواند از طالبان برای فشار و. خواھند پرداختدر آن 

ت يأدھد که يک ھ خبر ھا ھمچنان نشان می. را من حيث يک بازيگر عمده در توازن سياسی افغانستان معرفی بدارد

در واقعيت، اين تماس ھا يک نوع . ھم به روسيه رفته تا با طالبان صحبت نمايند) واواک(سازمان جاسوسی ايران 

  . ت می رساندشناخت غير مستقيم طالبان را توسط روسيه و ايران به اثبا

  . افغانستان وارد يک بازی خطرناک ديگری خواھد شد که نقش دولت مستعمراتی کابل در آن مانند يک دلقک خواھد بود

  

  

 

 


