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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 افغانستان یها یسیمرکز مطالعات پال   سیرئ  نکو،یریس ی: آندر نوشته
 

 ۲۲/۰۶/۲۰۲۲                                                                 غوث جانباز مترجم : 

 از مسکو یگزارش
 

 ی خاص برا  ندهی کابولوف ) نما  ریکه در خدمت وزارت خارجه و گروپ ضم  یمطبوعات  نیفعال  ریها و سا  رسانه
احمد مسعود،    اینمودند که گو  یم  یچند ماه به خوانندگان خوش باور  مصرانه نغمه سرائ  یافغانستان( قرار دارند، ط

، وزارت خارجه انگلستان و  MI-6انگلستان    یراتمقاومت ضد طالبان با سازمان استخبا  یاز گروه ها   یک یسرکرده  
  هیف" ارانب " گروپ کابولاز جا  وستهیبه اصطالح "ارتباط" که پ  نیارتباط دارد. هم  نکشوریمراکز "خاص" ا  ریسا
و عشوه    ه یوزارت خارجه روس  یسیمنطق پال  یاز عوامل اساس  یک یگردد،    یم  دیو هنوز هم بر آن تاک  دیگرد  یم

احمد مسعود و جبهه مقاومت مربوط    اینمود که گو  یم   دیداد. گروپ کابولوف تاک  یم  لیآنرا با طالبان تشک   یها  یگر
آنها   رایآغوش خود را در برابر طالبان باز نگهدارد؛ ز  دیمسکو با   نیبوده، بنابر  یکائ ی و امر  یبه او پروژه برتانو

و مخصوصا انگلو   ز،یغرب تنفر انگ   هیعل  مادقابل اعت  نیو مبارز  ی)طالبان( به باور گروپ کابولوف "افراد عقالن
 ند."  باش  یساکسونها" م

 داشت؟   یدر پ جهیکابولوف چه نت ریگروپ ضم  غاتیهمه تبل نیکه ا میمشاهده نمائ دیائ یب حاال
مالقات با عده   نیانجام داده و در آنجا ح  یبه انقره سفر  یم  رماهیدر اخ  کای متحده امر  االتیخاص ا  ندهی نما  ست،یو  تام

  میقصد ندارد رژ  کایمتحده امر  االتینمود که "ا  یآور  ادی  آن  یانجام داده و ط  یها  داریپر نفوذ افغان د  انیاز پناه جو
 نمود.   دیدر افغانستان تاک   یطالبان  تیحفظ و تداوم نظام و حاکم  یعمال باال  یعنیحاکم طالبان را در کابل سقوط دهد"،  

  ی ر یموضعگ   گونهنیهم  بیلب به سخن گشوده و رسما از تعق   زیحکومت انگلستان ن   ندگانینما  رایحال، اخ  نیع  در
ها به هدف سقوط مسلحانه طالبان از قدرت استند. طالبان  کردند که که مخالف کوشش  دیآور شده و با لحن قاطع تاک  ادی

 یک یدر نزدرا    کیمورد نقش سمبول  نیاز بند رها نموده و ا  را  یسیانگل  رانیاز اس  یبه نوبه خود، چند روز قبل  تعداد
 نمود. یمناسبات طالبان و لندن باز

کشور   یپلوماسیتحت کنترول دستگاه د  یو رسانه ها  هی"ماهر" روس   پلوماتانید  دگاهی تا د  دهیزمان آن فرا رس  اکنون
که به قول   نجاستی!؟ سوال امیمسکو را با طالبان از آنها بشنو  یدوست  ادیاحمد مسعود  و اساس و بن  رامونیرا پ

استند؟ و سوال    یتنفر آور" و " برادران طالب قابل قدر" طرفدار ک  یگروپ کابولوف "آنگلوساکسونها  پلوماتانید
در  باره "طالبان  یو افسانه پرداز یکابولوف به لفاظ یو شخص آقا هیوزارت خارجه روس ی: وقت نکهیتر ا یاساس

  یم  ی باز  ی و به نفع ک  دان یدر کدام م  ت،یپردازد، در واقع  یم"  هیضد غرب" و "احمد مسعود اجنت خطرناک برتان
 کنند. 
بافتن عنا  پلوماتانید  یکه خداوند زبان را برا  میدان  یم  همه ل  تیبخاطر دروغ  گاه گفته نشده که   چیه  کنی نموده؛ 

داشته باشد، البته هرگاه کابولوف مردم   هیتبر  چگونهیتواند ه   ینم  نکاریدروغ ببافد، و ا  دیبا  زیبه مردم خود ن  پلوماتید
 را از خود بداند.  هیروس
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