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                                    ؟ آیاوالدیمیرپوتین درافغانستان برای طالبان کدام برنامه ای دارد

Does Vladimer Putin have  plans for the Taliban in                     

                       Afghanistan?                               

بطور فزاینده درمورد تعمق روابط سیاسی میان  وامریکا یی هامقامات افغان 

.                                     رویتر ساعت دو قیل ازظهر. روسیه وطالبان نگران هستند
 Afghan and  American officials  are increasingly worried  about  

deepening political  ties  between Russia and  Taliban militants                                                   

مقامات رسمی افغان وامریکایی ها  بطور فزاینده  درمورد تعمق روابط  سیاسی  بین      

روسیه وشبهه نظامیان طا لبا ن بخا طر نگران اند که همچو روابط درواقیعت امربرنا مه 

بل میبا شد که  میتواند  وضیعت  کنونی را هرچه بیشتر  ای بخاطر انقراض  دولت درکا

 . پیچیده وپیچیده تر سا زد 

                                     

                                                             اکتوبر( 81)روسیه درمسکو بتاریخ ( بیسنس)والدیمیر پوتین درکنفرانس کنگره کسب وکار  



دی  کمک های ما  وازتمویل  کرتدا و  تهیه  مقا ما ت رسمی فد راتیف روسیه از        

ی که اکنون بخش های بیشتر  افغانستان را درتحت تصرف خود ن وتسلیحاتی  به شورشیا

دارند ومواجهه به تلفات سنگین نیز میباشند  انکار نموده وهرنوع کمک را به  این گروه 

های شوروشی رد نمود ومدعی اند  که روسیه درتما س های محدودی که با طالبان دارد  

د که در عقب  میز مذاکره   بخاطر  توقف خواهان آنست تا اگر بتواند آنها را تشویق نمای

    .                                                                                                                            جنگ درافغانستان حضور یابند 

ازطالبان  تاکنون  بیشتر  یت روسیه یند که حما ادعا مینمابل ما رهبران افغان درکا  ا      

                                .                                                                                                                            سیی دارد جنبه ویا محتوی سیا

یهای چندی دراین آواخر  بین طالبان   وبازدکه دید  این مقا ما ت افغان تا کید مینما یند    

که  این تماس ها  باعث   ت روسی  درمسکو ودرتاجکستان صورت گرفته است ما ومقا

برآشفتگی وعصبانیت مقامات  اطالعاتی ودفاعی افغانستان گردیده وآن اینکه این روسیه 

ک ها شامل تمویل ای فدراتیف است  که طالبان رابگونه مستقیم کمک مینماید  که این کم

.                                                                                          مالی وتسلیحاتی میبا شد 

باید خاطرنشان ساخت که یک مقام ارشد امنیتی  افغان  کمک های روسیه را  به طالبان 

پنداشته   روندی  را که «  اک یا یک روند جدید خطرن یک پروسه»  دراین بره زمان  

درافغانستان    (John Nicholson)فرمانده ایاالت متحده امریکا  جنرال  جا ن نیکلسون  

شته  به  هفته ای گذ امریکایی    جنرال  این.  مکررًا تحت تحلیل وتجزیه قرارداده است 

گزارشگران رسانوی  ایاالت متحده امریکا  درواشنگتن  راجع به ملحق شدن  روسیه  با 

ودراین  نمود  اظهار  درافغانستان (بدخواه)  ذینفوایران وپاکستان  یعنی با کشورهای  ذ 

د  که مسکو میخواهد برای ارتباط  معلومات مفصل وهمه جانبه به آنها  ارایه نمود وافزو

موقف  سیاسیی وقانونی بدهد  یا به عباره دیگر  مسکو میخواهد که طالبان را  به  طالبان

.                                                                                                  سد  به رسمیت بشنا سازمان  ویا یک صفت یک نهاد

  (  Maria  Zakharova)  ماریا زکروبا  سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه خانم    

مسکو  انتقاد  رشنبه در بر تبصره های جنرال نیکلسون امریکایی  طی صحبتی بروزچها

ما  »  :چنین گفت   پنداشته  نموده  وادعای آن جنرال مذکور را  ساده لوحانه ونادرست 

صحبت ها  ومذاکرات   هیچگونه  که روسیه با طالبان بارها بارها خاطرنشان ساخته ایم 

تی ویا  وتسلیحا لی  از نظر مادرا مکلف نمیداند  که طالبان را مخفی نداشته وروسیه خو

خود  صحبت   درادامه اوشش خود قرار دهد ویه وپ درتحت حمانوع کمک های دیگرهر

روسیه عالقمند است که از طریق مذاکره در افغانستان  صلح تامین شود  وبرای  :افزود 

برآورده شدن این هد ف نیکو  الزم دیده  میشود  که با طرف های درگیر معضله  کنونی 

درافغانستان  بخاطر مذاکره تما س صورت گیرد  البته بویژه با طالبان باید تماس برقرار  

                                       .                                                                                                                            ق نمود که تن به مذاکره بدهند شود  وآنها را باید تشوی



ای انعقاد  یک بهرصورت بادرنظرداشت همین مطلب  سفارت روسیه درکابل  بر          

روابط  بین افغانستان نموده تا به ارتباط مه ریزه  برناتی بروزپنجشنبه  کنفرانس مطبوعا

ید  تا درپرتو گذارشات  وروسیه  به جروبحث پرداخته  وبه پارلمان افغانستان  کمک نما

الزم مواد   وافغانستان  یرینه روسیه حاصله ای این کنفرانس  منعقده  بتواند  بر روابط د

.                                                                                                                    ست داشته باشند  قابل بحث ومداقه را بد

افغانستان ازمدتها قبل  ازنقطه نظر موقیعت ستراتیژیکی زی بزرگ دیگر یک با

اجنبی ها  بوده است    مداخالت ومهاجمین و تسلطگرایان وخود معبر ومیدان  فتنه گران 

 زجمله بریتانیا تهاجم بیگانگان ا ر مورد ت ها قبل بار با یا به عباره ساده افغانستان از مد

نه ای  بها قرار گرفته و همچنان  به   بزرگ زی  با م  نا  وروسیه در قرن نزدهم  تحت

مسکون  در  متحده امریکا به جهادیان فراری  افغانایاالت وتمندانه خویش  کمکهای سخا

آنها درجنگ علیه قطعات محدود نظامی اتحاد جماهبر پاکستان وآنهم بخاطر بسیج نمودن 

مداخله نمود وشرایط  را برای  شروع یک افغانستان  در (0891)ل  شوروی در طی سا

این  جنگ   تا هنوز در جنگ داخلی توسط مجاهید ن افغا ن فراهم سا خت   که  دامنه   

                                                             .                                                                                                                            افغانستان برچیده نشده است

به آژانس رویتر  خاطر نشان ساختند که تماس  یک گروپ  از مقامات  رسمی طالبان    

به اینطرف حد اقل  چندین باربا مقامات روسیه صورت گرفته ( 7112)طالبان ما از سال

  است   واین منبع  دراینمورد اضافه نمود که روسیه بجز از پیشتیبا نی اخالقی وسیا سی

ن مقام در ادامه صحبت خود افاده نمود  چیزی فراتر  آزان به ما کمکی نه نموده است وای

وبه کمک وحمایت دیگران  منجمله از روسیه  احتیاج داریم  تا که ما دشمنان زیاد داریم 

درراه مبارزه برامریکا یی ها درافغانستا ن فا یق آیم و با درنظرداشت  همین  اصل این 

سربازان خارجی باید روسیه است که درهمنوایی باما  طرفدارا آنست که  هرچه زودتر 

.                                                                                                                      از افغانستان بیرون روند وافغانستان را ترک گویند 

و قدرت نظامی به مسکو ناتو وایاالت متحده امریکا را  به باد انتقاد  میگیرد که این د     

  د که دراین کشور جنگ متوقف گردد نونمیخواه میورزند ادامه جنگ در افغانستان تالش

روسیه خود در مورد به نیروهای  نظا می افغانستا ن چند با ل هلیکوپتر نیز  کمک نمود 

اجازه داد تا مواد لوژیستیکی خودرا ازطریق روسیه  امریکا وناتو به در اوایل وهمچنان 

ولی این کمک ها  دراین  آواخر  به نسبت  مداخالت غرب در  –ه افغانستان انتقال دهد ب

.                                                             ا مور سوریه و اکراین  قطع و برهم خورد  که مسولیت آن بدوش غربی ها میبا شد 

االت متحده امریکا اقای دونالد ترومپ  که توقع میرود که ریس جمهور منتخب آینده ای    

ت  ایاالت متحده امریکا را بدست قصر سفید میشود وامور وزمام دول درماه جنوری وارد

مناسبات بین روسیه وامریکا را بهبود بخشد و ازسگنال ها چنین معلوم میشود که میگیرد 

او یعنی اقای دونالد ترومپ اراده دارد تا  در آینده با روسیه مناسبات  خوبی  را  برقرار 



نماید ودرسیا ست خارجی امریکا راجع به روسیه تجد ید نظر نماید ویا تغیرات چندی را 

                                                                                                  .جود آورد به نفع هردو کشور بو

برحسب گذ ا رشا ت منابع افغان وطالبان  نمایندگان  : ید های بیرونی دید وبازد

انجام داده طالبان  دراین تازه گی ها با جا نب روسیه  چندین مالقات و دید وبازدید ها را 

اند  یکی ازاین دید وبازدیدها  مالقات نماینده دولت موازی  طالبا ن  اقای  مال عبدالسالم  

میبا شد   و درنظر است  که  مالقات   محمد قاسم جنگل باغ با امرپولیس والیت  قند وز

دیگری عنقریب  بین طالبان و با روسیه درمسکو صورت خواهد گرفت این خبر را یک 

                                                                   . رسمی  درکاخ ریاست جمهوری افغانستان به رسانه ها خبر داده است  مقام 

از سوی دیگر مقامات روسیه مدعی اند  که مقامات افغان  شواهد ویا مدرکی مبنی بر     

صرف   با  زد  وخوردها ی مرزی  کمک های روسیه به افغانستان را درد ست ندارند   

دراین اواخر وبا مشاهده نمودن پرواز هلیکوپتر های  ناشنا س حد س وگمان زده  میشود 

سالح های روسی بشکل مخفیا نه وتجهیز طالبان با که جانب روسیه درنقل وانتقال طالبان

ست بکار شده و این روسیه است  که درینموردنقش فعال را درکمک نمودن به طالبان  د

این مطلب را محمد قاسم جنگل باغ امرپولیس قندوز طی یک نشست خبری  بازی مینماید 

همچنان یک منبع  دیگر  رسمی افغان در مورد کمک های روسیه به طالبان  –افاده نمود 

ای ضد هوایی را به اختیار طالبان بگذارد درآنصورت  اگر روسیه  سالحه:  چنین گفت 

                                                     .بازی چهره ای دیگری بخود خواهد گرفت وموضوع صلح کاماًل فراموش خواهد شد 

به گفته مقامات افغان و ایاالت متحده   : دولت اسالمی  یا ایاالت متحده امریکا

مایند گا ن دولت فدراتیف  روسیه را  چنین نظراست  ویا  چنین  گفته  اند  که امریکا، ن

نیروهای امنیتی دولت افغانستان  درتحت حما یت کامل نیروهای  ایاالت  متحده  امریکا 

دولت  ورشد  نفوذشهای  کافی  را مبنی  برجلوگیری  ازتالهوایی آن  کشور  ونیرویهای

بناً رزمندگان وفادار  به شبکه فعال افراطی  انجام نداده اند درافغانستان« داعش»اسالمی 

نه تنها جنگ ن حضور یافته اند وهدف آنها درشرق میانه اکنون درامتداد مرزهای پاکستا

پیکار نیروهای بیگا نه درافغا نستا ن است  بلکه  آنها به  مقابل طالبان نیز ومبارزه علیه 

                                                                                                    . ش سراغ نمایند  طه برای خود مقر و جای بودوبامینمایند ودرتالش اند تا دراین حی

مقامات طالبان  این ایده ونظر را به این مفهوم  رد مینمایند  که گویا برقراری مناسبات    

.                                            طر تشد ید جنگ با گروهای داعش درافغانستا ن میبا شد حسنه بین آنها وروسیه  بخا

به ایاالت (  7119)از سوی دیگر برای همگی هویدا است  که روسیه دراواخر سال       

عراق   اسالمی افراطی   صاًل دولت ا  وقت درآن   که متحده امریکا آغاز به کمک نمود 

مقام   یک  موضوع قابل تذکر اینست  که-وسوریه درجهان پا بعرصه وجود نگذاشته بود

مدعی شد  که  خواست وهد ف ما تقویه  شد ن ما است   تا  بتوانیم  علیه   رسمی طالبان

حضور ایاالت متحده امریکا ومتحد ین  امریکا  در افغانستا ن  برزمیم  وآنها  را  ازاین 



یم  به ادامه این صحبت  اقای ذبیح هللا مجاهد سخنگوی رسمی طالبان ضمن سرزمین بران

مسله مبرم  نیست که  ما به آ ن خودرا (  داعش)صحبتی بیا ن داشت  که دولت  اسالمی 

مصروف سازیم  بلکه ما در صد د آن هستیم که بیگانگان را چطور ازکشور خود بیرون 

                                                                                                                         . سازیم 

صحبت : نیکلسون جنرال ایاالت متحده امریکا  دراین مورد چنین خاطر نشان ساخت      

ست روسیه  برای توجیه سیا دیزاین شده   یک سرپوش ازقبل « داعش»ازدولت اسالمی 

ن  براین واقیعت  با طالبا  یی روسیه آشنا  عمومی  مبنی بر  این مشروعیت الذ -شد میبا

بلکه بعنوان یک راه استفاده جویی ازدولت افغانستان وتالش بخاطر تضعیف مبتنی نیست 

                                                                                . صم است وبس  وتقویت  طرف متخا  تو نا

                                           با تقد یم احترامات  --------------------------------------------------


