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 ؟آیا روسیه  از قوۀ نظامی در افغانستان کار خواهد گرفت

 ... ضمیر کابولوف های جدید ُدر فشانی
به کشورهای عضوی "سازمان  صرف در صورت بروز تهدید مستقیم که مسکو کابولوف اخیراً خاطر نشان ساخته

 نماید.  را به ضد آن استعمال نظامی قوۀ میتواند، گروه تروریستی داعش از جانب امنیت دسته جمعی" 
های ضد داعش  در عملیات را قوای نظامی روسیه اعزام یا شرکت "رادیو آزادی"بت با خبرنگار کابولوف حین صح

ه نظامی ب رد نمود. او تصریح کرد : " استعمال قوۀآنرا  احتمال بصورت قطع ناممکن دانسته خاک افغانستان داخل در
نیت یکی از کشورهای عضو سازمان ام صورت خواهد گرفت، هرگاه داعش به حریمضد جنگجویان داعش زمانی 

 "د. دسته جمعی تجاوز و تعرض نمای
هرگاه حکومات افغانستان و ایاالت متحدۀ امریکا نتوانند در برابر تهدید انتشار "کابولوف در عین حال اظهار داشت که 

او تصریح  " .بزندتا دست به استعمال قوۀ نظامی  واهد شدصورت روسیه مجبور خ داعش ایستادگی نمایند، در این
انتشار احتمالی بی ثباتی در کشورهای آسیای مرکزی  نستان تقویه یافته و مسکو ازمواضع داعش در افغا"نمود که 

ه تشدید فعالیت های داعش در شمال افغانستان که درواز بهحکومت افغانستان را  توجه بارهانگران می باشد، مسکو 
 . می باشد جلب نموده است "سازمان امنیت دسته جمعی"های جنوبی کشورهای  عضو 

از عراق و سوریه به افغانستان آمده اند و بسیاری از آنها  در  صدها جنگجوی داعشمیدهند که رسانه ها اخیراً خبر 
 اند. شان )تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان ( جابجا شده  بومی همجواری سرحدات کشورهای

رسانه ها  2015. قبالً، در شروع اگست تحریک اسالمی ازبکستان " پیوسته اند برخی از این جنگجویان به گروه "
 بیعت خویش را از داعش اعالم داشته است. ،خبر دادند که رئیس جدید " تحریک اسالمی ازبکستان " عثمان غازی

بعدتر در ولسوالی های دشت ارچی و چهار درۀ والیت کندز مشاهده شده بودند.  مقارن همان زمان جنگجویانی داعش
فعالیت های خود را در والیات بدخشان، تخار، بغالن، فاریاب نیز آغاز نمودند. اخبار دست داشته  جنگجویان داعش

زابل، هلمند و همچنان غزنی را در مناطق جنوبی افغانستان از قبیل :  ه داعشی ها قبالً فعالیت های خودنشان میدهد ک
 آغاز کرده بودند.  

آن باور است که چون تعداد جنگجویان داعش در مناطق به  ،یف، تحلیلگر مسایل سیاسی از تاجکستان الهام نظری
خوانده نمی  صورت تهدید عینی و محسوس نیست، بنابرین این گروه به هیچ نفر 40-30بیشتر از  شمالی افغانستان

  .شود
مسکو را  CNNچینل تلویزیونی  ،پوتین برای افغانستانوالدیمیر با اظهارات نمایندۀ خاص رئیس جمهور  همزمان

با  طالب ویزیون مذکور تصاویری را که در آن جنگجویانی اسلحه به گروه طالبان نمود. تلمتهم به تحویلده
 دیده میشوند به نمایش گذاشت.  ه و نشانمبدون عال ماشیندارهای کالشینکوف و راکت اندازهای ثقیل

" ضمن رد حین مصاحبه با رادیوی "روسیه ماریا زاخارووا، سخنگویی رسمی وزارت امور خارجۀ فدراسیون روسیه
گفت : " ما بارها خاطر نشان ساخته ایم که رسانه های گروهی ایاالت متحدۀ امریکا کمپاین  CNNادعای چینل 

است. و چینل  به راه انداخته ،برای طالبان افغانی را یلدهی اسلحۀ روسیهپروپاگندی پیرامون به اصطالح تحو
 مطمئن را بازی میکند. " ابزاردر این بازی پروپاگندی امریکائی نقش    CNNتلویزیونی 

تحویلدهی اسلحه  پیراموندر اپریل سالجاری وزیر امور خارجۀ روسیه سیرگی الوروف اظهارات نظامیان امریکائی 
بی بنیاد و غیر مسلکی خوانده  و تأکید نموده بود که حتی یک ثبوت برای حقانیت گفته های اظهارات  ن را "به طالبا

 قوماندان قوای نظامی امریکا در افغانستان وجود ندارد."
قوماندان عمومی قوای امریکا، در جواب سؤالی پیرامون تحویلدهی اسلحه به طالبان  ،جان نیکولسون از آن، اندکی قبل

بدست  نظامی روسیه به طالبانگفته بود که قوماندانی قوای نظامی امریکا همواره اطالعاتی را مبنی بر کمک های 
 و جهیزاتی به طالبانبه طور مثال حتی از افزایش کمک های تسلیحاتی و ت Washington Postمیاورد. روزنامۀ 

یکی از مأمورین  2016در شروع د رفت، خبر داد. در جنگ با داعش بکار خواه احتماالً  ی متذکرهکمک ها کهاین
که مسکو  یاد آور شد  Associated Pressبه آژانس خبر رسانی  نام اش، استخبارات امریکا به شرط محرم ماندن

و از آن حمایت  تحکیم  نموده د. او گفت که روسیه ارتباطاتش را با طالبانبه طالبان در افغانستان اسلحه و پول میده
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طالبان در قسمت اشغال شهر  از 2015ه بود که روسیه در سپتمبر همین منبع ضمناً تذکر داد همه جانبه بعمل میاورد.
داده و به آنها آموزش  قرارحمایت نموده، اسلحه را در اختیار طالبان مؤقعیت دارد، افغانستان کندز که در شمال 

هند تا دن زمان به آن نظر بود که " روسها به طالبان پول و اسلحه میبود. مأمور استخبارات امریکا در آنظامی داده 
ماشیندارهای جدید " کالشینکوف "، راکت اندازها و راکت های ضد آنها در برابر داعش مقاومت کنند. به همین علت 

 بدست طالبان افتید. "  ،ید میشوندتانک که صرف در روسیه تول
به آژانس خبری " فرانس پرس " خبر دادند که  ت ملی افغانستان در اخیر سال گذشتهاز جانب دیگر مأمورین ادارۀ امنی

در جریان نبردها با طالبان در امتداد سرحد افغانستان با تاجکستان مقدار زیادی اسلحۀ ساخت روسیه از نزد آنها بدست 
 . آمده است

تانکها و در مورد آنکه  را ،والی اسبق کندز عمر صافی وزارت امور خارجۀ تاجکستان در جنوری سالجاری سخنان
" تحریک کننده "  ن توسط متخصصین روسی ترمیم میشودطالبان در خاک تاجکستا دیگر وسایط تخنیک نظامی

عالوه عمر صافی گفته های فوق الذکر خویش را حین مصاحبه با خبرنگار رادیو " سپوژمی " تأئید نموده خواند. 
نظامی را که حین  ثقیل که طالبان طی دو سال اخیر تانکهای تخریب شده و سایر وسایط و وسایل تخنیک نموده بود

تقال داده و در آنجا توسط متخصصین روسی جنگ ها از نیروهای نظامی افغان به غنیمت برده اند به تاجکستان ان
ر به وسایل و وسایط مذکور پس از ترمیم از طریق دریای پنجده دوباره داخل افغانستان گردیده و دترمیم گردیده اند. 

 . طالبان  سپرده شده اند
بود : "  جنوری سالجاری گفته 12در رد اظهارات عمر صافی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ تاجکستان به تاریخ 

تانکها بی  خصوصاً از ساختمانندارد، م یدرست زد که والی اسبق کندز از چگونگی سالح ثقیل تصور میتوان حدس
ه تاجکستان منتقل بدور از انظار دیگران تانکها چگونه می توانند بدون موانع، و نمیداند که اینکه یا خبر است، و

 این کار ناممکن است. "  ، و آگاه است کهمیداند یخوببن مسایل را آن است که عمر صافی ای گردند. اما تعجب ما از
سال گذشته حین  ،ضمیر کابولوف ،قابل تذکر است که نمایندۀ خاص رئیس جمهور والدیمیر پوتین برای افغانستان

فته بود : " ما تأئید کرد که مسکو با طالبان تماس های را برقرار نموده است. او گ ترکیه " یصحبت با آژانس " آنادولو
ما و اتباع روسیه در افغانستان با  سیاسی مسایل مربوط به تأمین امنیت نمایندگی در موردو با آنها داخل تماس استیم

مت وما طالبان را فرامیخوانیم در پروسۀ صلح بین االفغانی و قطع جنگ با حک ،میکنیم. عالوه بر آن آنها صحبت
 ") ختم(افغانستان به تؤافق برسند. اینکه در کدام سطح این ارتباطات صورت میگیرد، رازی است محرم. 
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