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مصاحبۀ اختصاصی با ضمير کابولوف سفير کشور روسيه در 
 افغانستان

 

 
 
 

  .که اشتباهات شده استوضع فعلی  افغانستان نشان ميدهد •

 .فقط اردو و پوليس ملی افغانستان ميتواند امنيت داخلی و خارجی افغانستان را تامين بکند •

 در  ودر مرحله دوم  منافع منطقه.  بايد از تمرکز برمنافع ملی افغانستان  شروع شودءفقهر ستراتيژی مو •

 .مرحله سوم بايد منافع تمام دنيا  مدنظر گرفته شود

 ديوار روسيه است به تاثير برآسيای مرکزي آه همسايه ،  رخ می  ُافتد، خوب يا بد،ی که در افغانستانهر چيز •

  .دارد

 
گفته .  ماه روان، مسکو ميزبان يک کنفرانس بين المللی در ارتباط به افغانستان باشد27قرار است به تاريخ :  سوال

ميشود راجع به . انستان در جريان اين کنفرانس روشن خواهدگرديدميشود که پاليسی های جديد ادارۀ اوباما راجع به افغ
  اهداف اين کنفرانس معلومات داده بگوئيد که انتظارات مسکو از اين نشت خاص ديپلوماتيک چه است؟

در بيست و هفت ماه مارچ در مسکو، کنفرانس خاص در باره مبارزه  مشترک عليه تروريزم، مواد ، تشکر:  جواب

يت های سازمان يافته تشکيل خواهدشد و اين  کنفرانس  تحت اداره سازمان همکاريهای شانگهای داير مخدر و جنا

 .برای اين کنفرانس نه تنها  اعضاو ناظرين اين  سازمان دعوت شده بلكه دولت افغانستان نيز دعوت شده است. ميشود

 .اين وسعيتراز آن  است   بلکهاوباما نيستهدف اين کنفرانس بحث و برنامه های ستراتيژی  رئيس جمهور امريکا 
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انتظارات ما هم مانند  انتظارات بقيه اعضای سازمان همكاري هاي شانگهای اين است که ما بتوانيم دست به دست با 

  . مشی  مبارزه مشترک عليه اين  چالشهای مشترک مانرا پيدا نمائيمطدولت افغانستان يک ستراتيژی خ

با توجه به . اروان اکماالتی اياالت متحدۀ امريکا، از خاک روسيه به سوی افغانستان عبور کرداخيرًا اولين ک: سوال 
سياست های تازۀ مسکو در منطقه، بعضی ها بدين باور اند که عالقمندی مسکو در قضيۀ افغانستان بيشتر گرديده است و 

تحليل . موضوع افغانستان رسمًا ظاهر ميگرددگويا مسکو بعد از تقريبًا دو دهه بار ديگردر صحنۀ سياسی جهان روی 
 ؟شما از اين موضوع چه است

اول مسکو از صحنه  جهانی بين المللی هيچ جا نرفته است و رفته هم نميتواند، دوم هدف ما از اجازه دادن به : جواب

هم با اياالت  متحده اياالت متحده امريکا برا ی ترانزيت مواد غير نظامی برای اکماالت شان، همکاری های مشترک 

امريکا وهم کشور های پارتينر ديگر ما در افغانستان است و برای کمک به دولت  افغانستان، برای تثبيت وضع در اين 

  . برای کمک به بازسازی  دوباره افغانستان، بازسازی به عنوان  يک کشور مستقل، خود کفا و آرام،کشور

 ات با دولت افغانستان همکاری دارد؟ در حال حاضر، روسيه در کدام ساح: سوال
در آغاز رژيم  جديد در افغانستان بعد از سقوط رژيم  طالب ها، مسکو در اولين سال به دولت و مردم افغانستان : جواب

کمک بالعوض روسيه برای بازسازی  2005 و2004 عالوتًا در سالهای  .کمک بشری به مبلغ سی مليون دالر را کرد

 در سال گذشته طبق در خواست دولت افغانستان، دولت روسيه  .انستان تخميناً  دوصد مليون دالر شداردوی ملی  افغ

بيش از سه صدهزار  تن آرد را در افغانستان بال عوض تفويض آرد و امروز هم تحويل هجده هزار تن آرد ديگر ادامه 

 و رويهم رفته اين ،ر بايد وارد خاک افغانستان شود به افغانستان رسيده، بقيه در چند روز ديگ آنبيش از نصف که  دارد

 عالوتْا  ما .دوصدو سی و پنج واگون آرد است که ما اميد واريم  اين بتواند مشکالت فعلی ملت افغانستان را کمتر بسازد

تًا تيم عالو. چهار مليون دالر را اختصاص داديم از طريق بانک جهانی برای بازسازی پوهنتون پوليتخنيک افغانستان

  يکی از کمپنی

که مااميد واريم به زودي تکميل شود و اهالی کابل و اطراف آن از  . های روسی فعالً  مشغول بازسازی  بند نغلو است

  .برق اضافی مستفيد شوند

کشور های غربی اشتباهات " شما در مصاحبه هايتان با رسانه ها، بارها روی اين موضوع تأکيد نموده ايد که : سوال
ميشود، لطفًا همين گفته را توضيح نمائيد، که اين کدام اشتباهات بوده که . وروی سابق را در افغانستان تکرار ميکنندش

  حاال توسط جامعۀ غربی در حال تکرار شدن است؟
  برای هرکس که گوش شنوا دارد و چشم بينا دارد خيلي معلوم است که. من زياد گفتم در باره تک تک اشتباهات: جواب

 چه  . خود  وضع فعلی  افغانستان نشان ميدهدکه اشتباهات شده است.ما بايد از نتايج ببينيم .   چه استآنهانتايج  تالشهای 

نوع اشتباهات؟   اشتبا ه اول اين بود که بجاي افزايش قوای خارجی در افغانستان، ما بايد قوای ملی افغانستان را تکميل 

روسيه مطمين هستيم که فقط اردو و پوليس ملی افغانستان ميتواند امنيت داخلی و خارجی  چون که ما در ،و تقويت بکنيم

 اين  بودجه نميتواند .دوم، هيچ اردو و پوليس نميتواند بدون پشتيبانی بودجه کافی کارکند . افغانستان را ، تامين بکند

تان توليد بکند، يعنی  اقتصاد  افغانستان بايد  اين بودجه را بايد اقتصادی ملی افغانس .  برای هميش از خارج بيايد 

   .بازسازی شود

 در بيست و هفت ماه مارچ ، مايک حادثه بزگتر را داريم، اين  نود ساله گی ،شما از کنفرانس شانگهای شروع کرديد

مشترک مانرا سالی تاريخ نود   و اگر اين. برسميت  شناختن افغانستان زمان اميرامان اهللا خان از طرف روسيه است

  يک  گذری بکينم ، البته
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 قوای شوروی نه سال بود اينجا، ولی مناسبات ما نود سال دارد و بقيه هشتاد . قوای شوروی اينجا بود،جنگ بود، بلی

به اينطرف روسيه درافغانستان بيش  1950 سال های ط ساله مناسبات ماچيزهای بسيار مثبت دارد، مخصوصاً  از وس

 حتی در همان سالهای که قوای شوروی در افغانستان بود پروژه .روژه بزرگ و متوسط را ايجاد  کرداز يکصدو چهل پ

 .سازی در افغانستان يک لحظه هم متوقف نشد

  شانزده هزار هموطنان شما در اتحاد شوری درس .  مودرنيزه کردن افغانستان  کار کرديم،ما به روی اقتصاد افغانستان

ی مخلتف ، هم ملکی ، هم نظامی و ده ها هزار هموطنان شما اينجا در داخل  افغانستان با کمکهای  در رشته ها،خواندند

 .تعليمی اتحاد شوروی شغل يافتند

ً  افغانستان را بسيازيم که خودکفا باشد .اين است چيز های مهم که بايد اينجا دوباره به کار انداخته شود  . ما بايد جدا

 .اين است عالقمندی و هدف واالی روسيه در افغانستان .  ه کندخودش بتواند خود را ادار

 که برای افغانستان داده جهانیبعضی از رسانه های غربی به نقل از شما گفته اند که قسمتی از پولهای جامعۀ : سوال

   نمائيد؟ميشود اين گفته هايتانرا توضيح. ميشود، بايد به پروژه های قديم شوروی در افغانستان به مصرف برسد

 تقريباً  شش ، چند سال پيش .  شايد اينجا سو تفاهم شده باشد.ماچنين پيشنهاد ی به هيچ کس هيچ وقت نکرده بوديم: جواب

 وقتيکه آقای کرزی رئيس دولت افغانستان سفر به مسکو داشت، در حين اين سفر اين خواست دولت افغانستان ،سال پيش

ً  انرژی و غيره که مورد نياز مملکت است همين را روسيه در اشتراک با شرکای بود که يک عده پروژه های کالن مثال

 چنين لست پروژه ها را ماباهم  تکميل کرديم، تقريباً  ده پروژه  است بشمول  برق، سالنگ . ديگر افغانستان فعال سازند

 کرديم چون چنين پروژه های کالن ، صنايع نفت  گاز افغانستان، صنايع  سمنت  و ديگر چيز ها، مااين را پيشنهاد

 چنين پيشنهاد بود در آن سالها .سرمايه گذاری هنگفتی راميخواهند و هيچ کشور امروز آنرا نميتواند به تنهايی پيش  ببرد

 .   ولي کدام بازتابی از طرف شرکاي ديگر پيدا نکرد

پيش گفته بود که چندی  قای لحضر براهيمیآشما ستراتيژی غرب را در افغانستان چطور ارزيابی می نمائيد؟ : سوال
تابه حال هيچ يک ستراتيژی واحدی برای رفع مشکالت افغانستان وجود ندارد ولی کای ايده بدين باور است که 

 .ستراتيژی موجود است اما به شکل درست عملی نمی گردد
 يک قسمت وقت را در ملل ا م. ماباهم کار کرديم،من يک ذره تعجب ميکنم چون که آقای لحضر براهيمی: جواب

 که کدام يدمتحدکارکرديم و خود اقای لخضر ابراهيمی آن زمان، آن دوره چيزيهای ديگر می گفت و به نظر ميرس

 آنچه مربوط به آقای کای . اين نتيجه گيری من است.اگر و جود هم داشته  اشتباهی بود، خوب  .  ستراتيژی وجود دارد

 ستراتيژی نوشته روی کاغذ . به اين معنی که بلی ، ستراتيژي بود.خود شايد حق با او باشد او هم به نحوی ،ايده است

 .يده ازآن نام مي برد و جود دارد، مشکل  در اين است که عملی نشدآ حتی آن ستراتِيژی که آقای  کاي . عملی نشد. بود

 بايد از ءفق اين است که هر ستراتيژی مو من يک چيز را ميخواهم پافشاري بکنم.به نيت خوب بود، اماتحقق نيافت

 در مرحله دوم  منافع منطقه را. تمرکز برمنافع ملی افغانستان  شروع شود ومنافع ملی افغانستان بايد مد نظرگرفته شود

 . در مرحله سوم بايد منافع تمام دنيا  مدنظر گرفته شودو

 ولی اگر . پيروز ميشويم، ارتباط به افغانستان تدوين شوداگر چنين ستراتيژی در اشتراک با تمام کشورهای عالقمند در

 ، بازهم اين ستراتيژی های جديد فقط برای خوشبخت ساختن يک  ملت  چه نزديک باشد به افغانستان و چه دور ،باشد

  .ناکام خواهدشد

عضی ها ضروری نقش کشور های منطقه در آوردن امنيت و ثبات درافغانستان را، قسميکه شما فرموديد، ب: سوال
  ولی سوال اينجاست که چطور ميتوان يک توافق منطقه يی را به ميان آورد، زيرا منافع کشور ها متفاوت اند؟.  ميدانند
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  اغلباً  فقط ، و قتيکه شما در افغانستان در بار ه کشورهای منطقه  صحبت ميکنيد. همه يی شان متفاوت نيستند: جواب

 هدف از  همه کشورهای منطقه  فقط عبارت از همسايگان  افغانستان نيست، گرچه . پاکستان و ايران را در بر دارد

 کشور های منطقه هم هند است ، هم چين است، هم روسيه است چون که دوثلث روسيه در .افغانستان شش همسايه دارد

 از اين  سبب آن هم يک کشور منطقه است گرچه سرحد مستقيم با  .ستروسيه کشور  اروپا آسيايی ا .  آسيا است

 به تاثير برآسيای مرکزي آه همسايه ،  رخ می  ُافتد، خوب يا بد،افغانستان ندارد، ولی چون هر چيزی که در افغانستان

 .ديوار روسيه است دارد

  .صلح آميز باشد و ديگران را درخطر نيندازداز اين  خاطر ما عالقمنديم که همه چيز بايد در اين کشور آرام باشد 

تابحال چنين ستراتيژی از طرف غرب پيشنهاد  نشده ،که بنشينند با تمام کشورهای منطقه بادر نظرداشت منافع انها، 

  ولی هنوزهم  . هنوز چنين نشده.نمايند باهم بحث ،شروع از منافع ملی افغانستان ولی با آمدن به منافع کشور های منطقه

  .دير نيست که اين  کار بشود

چرا اياالت متحدۀ امريکا و متحدين اش هنوز نتوانسته اند تا به اهداف تعيين شدۀ ابتدايی شان، که از قرار آنها، : سوال
عبارت از مبارزه با تروريزم، مواد مخدر و آوردن صلح و ثبات در افغانستان است، نايل شوند؟ به نظر شما داليل 

 چيست؟ 
هيچ  2002 غاز آ 2001 آخر 2001 آمدن برای مبارزه با تروريزم در .کار آنها اين راقويتر از من تائيد ميکندنتايج 

بوی از تروريزم نمانده بود در افغانستان ولی چطور بعد از هفت سال حال دراين وضعيت  هستيم که در نزديک های 

 اين چه رقم مبارزه با تروريزم و مواد ؟شد در اين هفت سالمواد  مخدر  چطور چندين برابر  .کابل تروريستها آمده اند

  .خود وضعيت  به شما جواب ميگويد مخدر است؟ 

شما از مواد مخدر گفتيد،  به اساس يک گزارش تازۀ آژانس خبری فرانسه، ويکتور ايوانوف، مدير سازمان : سوال

". رش قاچاق مواد مخدر در افغانستان معرفی کرد استامريکا و ناتو را عامل گست"مبارزه با قاچاق مواد مخدر روسيه، 

کسانی که مسوءليت افغانستان را به عهده گرفته اند، مسوالن واقعی " اين گزارش بقول از آقای ايوانوف می افزايد که 

  آيا شما اين نظر را تأييد ميکنيد؟." اين وضعيت هستند

که مشغول مبارزه با مواد مخدر است ومن آن قسمت بيانات   رئيس  سازمان  خاص روسيه است ،آقای ايوانوف: جواب

  . به اين سبب بلی . مسوول عواقب اداره است ،شانرا تائيد ميکنم که هر مرکز قدرت که مسووليت بزرگ دارد

مند آيا تصميم اياالت متحده امريکا مبنی بر اعزام عساکر بيشتر به افغانستان ميتواند در مبارزه با تروريزم سود: سوال

   واقع شود؟

 حتی اگر همان . نميشود فعالً  با ازدياد عساکر خارجی  اين مساله را حل کرد. فکر ميکنم يك ذره دير شده: جواب

 تصميم اداره واشنگتن را بگيريم، در اوايل

 بطوری که  خوب اگر . فعًال صحبت از هفده هزار نفر است. آوازه بود که سه هزار عسکر را تا تابستان امسال بياورند

اين نيروها در نوار سرحدات بين افغانستان و پاکستان جابجا شود شايد کدام فايده گر آقای کرزی آنرا خواست، ا

 چون که معموالً طالب های که پايگاه دارند در  .ولی  اگر آنها در تابستان فقط اين را بياورند ديرخواهدشد .  خواهدداشت

 ، فکر ميکنم که از سال گذشته به اينطرف.ا داخل افغانستان خواهند آمد تا اين زمان آنه،ن طرف سرحدات يا خط ديورندآ

 در دهات و آنها زياد نياز به نيروهای رزمی که از ،اکثر جنگجويان طالب به پاکستان نرفتند، در افغانستان مانده اند

سالح و اکماالت شايد نياز داشته باشند  . چون در داخل  افغانستان کافی هستند . ندارندبيايند، ضرورت آنسوی سرحد
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 آن سالحهای که ، پارلمان امريکا در باره تفتيش که شده،برای جنگ  ولی بازهم با پخش گزارشهای اخير کنگره امريکا

 . هفتاد و هفت هزار ميل سالح ناپديد شده است،اياالت متحده برای اردوی  ملی افغانستان داده

  . به نظر من آنها ديگر نياز به سالح ندارند،  قسمت از اين سالحها بدست طالبان افتاده باشداگر  کجا رفته اين سالحها؟ 

  .که آنها از تمام سالحهای که وصول نموده اند، سند دارندولی مقامات وزارت دفاع افغانستان در اين مورد : سوال

  ه بدست کی افتاده است اين سالحها؟سوال عمده اينست  ک ؟ ولی من به کدام اطالع بايد باورکنم،شايد: جواب

رسانه های غربی در اين اواخير گفته اند که دولت امريکا پايگاه يی نظامی بگرام در افغانستان را توسعه می : سوال
به نظر شما اين موضوع پيام آور . بخشد که با اين کار، زندان بگرام گنجايش بيش از يک هزار زندانی را خواهد داشت

 انتانامو ديگر در افغانستان نيست؟ايجاد يک گو
اين ايجاد يک پايگاه قوی نظامی نه تنها برای افغانستان بکله     .اين فقط ايجاد گوانتانامو در افغانستان نيست: جواب

 دوم، اين  حق مصوون دولت افغانستان  است که چنين اجازه را به يک ، برای مقاصد ماوراء از افغانستان است ، يک

 اين حق دولت افغانستان است که چنين ساختار های نظامی خارجی را در خاک خود .جی بدهد يا ندهندکشور خار

اگر قرار است تحت شعار مبارزه با تروريزم امريکا ميخواهد سيستم  پايگاه های نظامی خود را در اين  . کنترول بکند

  .قه راتقويت بکند فکر نميکنم که اينکار ثبات منط،منطقه در افغانستان توسعه بخشد

با توجه به تجارب گذشته . شما در افغانستان يک مدت نسبتًا طوالنی، ماموريت های مختلف را به پيش برده ايد: سوال
شما، اگر وضعيت در افغانستان به همين طور ادامه يابد، شما آينده را برای نيروهای نظامی بين المللی در اين کشور 

  چطور ميبينيد؟
ن  وضع  ادامه بدهد، اين دليلی قوی ديگری است که جامعه  بين المللی به جای ارسال نيرو های خارجی اگر اي: جواب

 مطبوعات شما، تلويزيون شما منجمله تلويزيون دولتي افغانستان .بايد اردو و پوليس ملی افغانستان را مدنظر بگيرد

سکر امريکايی برابر با بودجه تخمينا چهل ويا  بودجه يک ع، مکررآ  اين خبرها راپخش کرده است که به اصطالح

 اين چه رقم اقتصاد است که عساکر گرانبهای را به افغانستان مياورد که نميتواند نتيجه . پنجاه نفر عسکر افغان است

   شايد کمک نظامی برای ايجاد يک اردوی قوی افغانستان، کمتر و ارزانتر خواهد شد، از آنکه خود شان اين را .بدهد

  . مصرف کنند

نمايندۀ خاص فرانسه در امور افغانستان و پاکستان، پييغ لولوش، که به تازه گی ماموريتش را آغاز نموده است، : سوال

رفع مشکالت در افغانستان تنها با آشتی "ضمن تأکيد بر لزوم تغيير ستراتيژی غرب در افغانستان، بدين باور است که 

  در قسمت صلح و آشتی با مخاليفين مسلح در افغانستان، چه است؟موقف شما." ملی امکان پذير است

واالترين    : مصالحه ملی يک خط مشی خوبی است  ولی به دوشرطً، آشتی .صلح هميشه بهتر از جنگ است: جواب

 شورای امنيت است که يک  سلسله قطعنامه های را در باره اشخاصی که امروز آنها را ما ،ارگان در سازمان ملل

 هر تصميم ، طبق منشور ملل متحد.، صدور نموده است چه القاعده وچه ازنهضت  طالبان،تروريست  اعالم ميکنيم

  يعنی شرط اولی اين است که رعايت شود اين قطعنامه ها و فيصله های ملل .شورای امنيت مستلزم برای اجراآت است

 فعالً  عليه دولت خود جنگ ميکنند بايد سالح خود را به شرط دوم اينست که همه آن افغانهاي که .  متحد مراعات شود

 هيچ ضرری و مشکلی ،اگر اين شرط ها رعايت شود . زمين بگذارند و قانون  اساسی  افغانستان را برسميت بشناسند 

  .برای مصالحه باآنان  مانمی بينيم

ناممکن است تا تاريخ را برای خروج  "رابرت گيتس، وزير دفاع اياالت متحده امريکا، اخيرًا گفته است که: سوال

روزنامه های کابل، چاپ امروز، مطالب را در اين مورد به نشر رسانده ."  نيروهای بين المللی از افغانستان تعيين کرد

تعيين جدول زمان خروج نيروهای " روزنامۀ راه نجات، يکی از اين روزنامه ها، مطلبی دارد تحت عنوانی . اند
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به نظر شما، آيا واقعًا تعيين يک جدول زمانی برای خروج نيروهای خارجی، !"  برای پايان جنگخارجی، آغازی 

 ميتواند آغازی باشد برای پايان جنگ در افغانستان؟

  اول از همه آقای گيتس شايد از يادش رفته بود که در زمان کنفرانس لندن .از نقطه نظر من قيد و شرط دارد: جواب

ايجاد اردو و پوليس ملی افغانستان تکميل ميشود و  2011  ين چنين  برنامه ريزی شده بود که تاسال  برای افغانستان  ا

  از اين  خاطر که يک تعداد از  .با اين نظر که از بعد از امسال  خروج نيروهای خارجی از افغانستان شروع ميشود

ازاين   .  دندکه نيروهای خود را از افغانستان بکشندکشورهای غربی مثالً کانادا و ديگران  همانطور برنامه ريزی کر

اگر اقای گيتس مطمئن نيست  .  خاطر تعيين جدول خروج نيروهای خارجی ممکن است به شرطی که اين گريز نباشد 

   امريکا و کشورهای ديگر بتوانند اردوی ملی افغانستان را بسازند، اينتا طول ميکشد  مدتیکه تاچه

 فکر ميکنم که ،لی اگر خود آنها جدول خروجی را تعيين نکنند و ستراتيژی خود را اصالح نکنندو .  گپ ديگر است

  يعنی زمان  و واقعيت های افغانستان وادار ميسازد تا مهلتی را تعيين  ،خود زنده گی تعيين خواهدکرد جدول خروج را

 .کننند

 
 

 
  
 


