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.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

                               
 

 ۲۰/۰۵/۲۰۱۹                  یوسفيا . 
 

  

 
 یشورو جماهیر جغرافیه اتحاد تغییر طالبان و

   
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، حضور و نقش روسیه را در پروسۀ صلح افغانستان مثبت ارزیابی کرده  سهیل شاهین

 .  گوید که باید روسیه کنونی و شوروی سابق را از هم تفکیک کردو می
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این تنها شما نیستید که  .دتصورمیکنی خوردن آنقدر ساده نیست که شما آنرا حلوا مموضوع ه این بلی آقای شاهین
کمکهای پس پرده روسیه با طالبان را دستاورد صلح برای افغانستان تبلیغ مینمائید، بلکه مدت میشوند که عدۀ از 

و  دان هامریکا و ناتو درافغانستان دیسانت شد 52با طیارات بی  2001رهبران " جهادی" افغان حتی آنانیکه درسال 
با غرب وامریکا ناخوشنود میشوند  منافع شخصی شان وقتی درمناسبات ،دغرب چاپیدن هم بیلیونها دالر و یورو از

 .     ندومیش مرید درگاه کرملین دفعتأ مسیر میدهند با گاله و پکول تغییر درجه 180
اتحاد جماهیر  یجغرافیای در تغییرات ه آماده،ن ریهیچگونه تغی با اتحاد جماهیر شوروی هماهیت سیاست روسیرد

روسیه در قلمرو سابق اتحاد . میکنند  روسیه سیاست منافع ملی خود را دنبال .یشکلی اند نه ماهیو قشوروی ساب
جماهیر شوروی هژمونی حفظ نموده است. هرگاه هریک از اقمار سابق اتحاد جماهیر شوروی در نزدیکی با غرب 

د گرجستان و اوکراین آنها را به ساده گی مجازات و ناتو از پالیسی های ماسکو سرکشی کنند، کرملین میتوانند مانن
 .                                           کنند

سرزمینهای اطراف آن چه از  یاقتصاد -نظامی -اهداف سیاسی بحیث مرکز ثقل تعمیل پیشبرد درطول تاریخ روسیه
بعد از  هچواتحاد جماهیر شوروی حیات سیاسی  موجودیت ، چه در زمانیاتحاد جماهیر شورو سقبل از تأسی

و چوکات امنیتی را در سرحدات اقمار خود حفظ  دداشته ان ینقش اساس نتا کنو یاتحاد جماهیر شورو فروپاشی
 .  دنموده ان

 -نظامی -اهداف سیاسی هتعیین کنند متصامی(  نکرملی )روسیه نیز یاتحاد جماهیر شورو در زمان موجودیت
اتحاد جماهیر  یفروپاشی جغرافیای با . و سایر اقمار کوچک آن هنه کشورهای آسیای میان اقتصادی را عملی مینمود

 .  ددر میدان رقابت قرار دار تاهداف سیاسی روسیه تغییر نکرده اس و شوروی ماهیت
اه سایر کشورهای اروپا غربی و امریکا بیش از دوصدوپنج ابرقابت و ستیزه جویی بین فدراتیف روسیه و انگلیسها 

خویش  یاقتصاد -نظامی -سیاسی عو مناف فسال ریشه های خصومت تاریخی دارند. هردو طرف برای تعمیل اهدا
 .  دررقابت هستند

و و خروج آن در  نمیالدی درافغانستا 1979دسمبر  یاتحاد جماهیر شورو ینظام یو خروج قوا هتصمیم مداخل
درصفوف قول اردو  که رجمان تاجک و ازبک آسیای میانهرا رهبران کرمیلین گرفته بودند نه چند ت 9198سال 

 .   دخدمت میکردن یاتحاد جماهیر شورو لچه
میالدی عوامل متعدد داخلی و بین المللی خود را داشته اند  1980سالهای  هپاشیدن اتحاد جماهیر شوروی در نیم از

که  پاکستان بان دست پروردۀ آی ایس آینه الف و پوف عدۀ از رهبران افغان بخصوص رهبران "جهادی" بشمول طال
 .   سرمیدهند اتحاد جماهیر شوروی را دسقو درعقب مکروفونها و خطابهای عوامفریبانه

منافع   حفظ قدرت ابمیداشتند  را اگر رهبران افغان درطی چهل سال گذشته درایت و وطندوستی صادقانه میهنی
کشور فقیر مارا در محراق رقابتهای طرفین متخاصم بین المللی قرار  ، اوألداتکا نمیکردن ششخصی و گروپی خوی

میالدی بوجود آمده بود بدستور دشمنان مردم افغانستان  1990که در اوایل سالهای  ار حزمینۀ صل دبای ، ثانیأدننمیداد
 .   تخریب نمیکردند
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حضورهدفمندانه روسیه برای حفظ منافع خودش درمیدان رقابت با غرب بدون رعایت حقوق ومنافع ملی مردم 
 .      درماسکو غیر مؤثر میباشند  افغانستان مانند نشست قبلی نمایندگان طالبان و تنظیمهای "جهادی"

با دریجۀ متخاصمین بین  هو تکی افغان نادیده گرفتن نیرهای ملیصلح و ثبات دائمی درافغانستان را نمیتوان با 
دشمن خود را بدامن بیگانگان انداخته  دست بحیث وسایل مانند طالب بدست آورد. آنانیکه مکشورهای متخاص المللی

ای با منافع علی بدون شک دمعامله میکنن خویش ملت تاند، گاهی با غرب و گاهی با شرق در پس پرده در سرنوش
 .  بدتر از دشمن هستند وکشورخائن بوده 

داکتر زلمی خلیلزاد نماینده خاص ایاالت  بین طالبان و  شش دور مذاکرات "صلح" بنام علنی مگر عمأل در پس پرده
از  ، امریکا آمادگی خروج قوای نظامی خود راددر طی چند ماه اخیر گذشته ان متحده امریکا

مزدور آی ایس آی حد اقل درماه مبارک رمضان هم اتش بس  این طالبان مگر ،دان هکرد اعالن افغانستان
 .   اند هداد بیش از پیش شدت ما بیگناه کشور مظلوم و قتل و کشتار مردم با بلکه دنکردن

پاکستان و اعراب با پول سفر خرچ  بکمک نابطال ست کهنایرد واضح  دشمن یشعبده باز معما 
داکتر زلمی خلیلزاد نماینده خاص ایاالت  اب در قطر" ات "صلحردرمیز مذاک اریکام اب فطرکیزا امریکایی دالری

 . میکنند نرا ویرا ام نمادر وط وازجانب دیگر رو چانه زنی قدرت سیاسی را دارند مگ دمتحده امریکا نشسته ان
 

 !  زعزی ندرافغانستا هنفرین بر نوکران بیگان
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