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 :مترجم تبصرۀ
 

 جلب غرض روسیه به "دوستم "عبدالرشیدسفر نمایند می مالحظه ترجمه این متن در محترم هموطنان که طوری
 .افغانستان به روسی نظامی مستقیم مداخلۀ نه ،نطاق او اظهار قراره ب است، افغانستان به کشور آن نظامی های کمک
نمایند،  می الباب دق اولی باداران درب به و جویند می وصلت دوباره خویش اصل ز شدگان جدا امر واقعیت در اما
 گردند. می فعال و بیدار خوابیده های حجره یا  Sleeping Cellsاستخباراتی متداول اصطالح به و
 

 خم خود پیشین اربابی پا به بار آخرین برای را خود سر خواهد می سابق شوروی گماشتۀ و جاسوس دوستم رشید
 پرورانده بدل سالها که برسد آرزویی به گوید لبیک بدرخواستش بادار واگر نماید شناسی نمک و سپاس اظهار نموده
 .است کشور باقی با حائل بحیث مستقل شمال ایجاد آن و بود

 بردار بهره مستعمری معاش آن از امروز تا و داد قرار ای آی سی بگیران مزد صف در را او  م2001 سال حوادث
 .است
 است، زاغ با زاغ و کبوتر با کبوتر پرواز المثل ضرب صدق روسیه به سفرش در "قدیروف رمضان" با او دیدار
 چشم و فاحش تغییر از گیری بهره با قدیروف رمضان د. دار وجود جانی و آشام خون دو این بین مشترک بس وجوه
 خواهی آزادی و طلبی جدایی قیام نهضت روسیهو مداخلۀ مستقیم نظامی  چیچنیا داعیۀ از غرب و امریکا پوشی

 درهم روسیه نظامی مدهش های قوت  بستن کاره ب و ها شکنجه و مظالم ترین وحشیانه با را چیچنیا قهرمانانۀ
به کمک  افغان آزادیخواهان علیه جنگ در دوستم که جنایاتی نمود، معرفی تروریست را ها آن جهان در و شکست
 در طالب اسیر جنگجویان حق در که را عامی قتل و داشت روا خود رقبای به تنظیمی های جنگ در و شوروی
 را خود تجارب و دارند می بر پیاله همدیگر مؤفقیت و سالمتیه ب دو یک شلغم و دونیم اند و داد هر انجام لیلی دشت

 .سازند می شریک هم با
 روسیه از کمک درخواست بر مبنی دوستم تصمیم و سفر این قبال در او ملی امنیت شورای و غنی فاشر موقف
 درد شاالقی آن غیر در . است دوستم سرانۀ خود عمل ابتکار یا و گرفته صورت آنها ارادۀ و اذن به که نیست معلوم
 .است داده رخ امور در شاریدگی و نموده سرایت متفکرش مغز به غنی پای

 

 و جانب یک از افغانستان از گذشته خاطرات با  بده مثبت جواب دوستم خواست به پوتین والدمیر رود نمی گمان
 و امروز روسیه بین زیاد تفاوت دیگر، جانب شدن از اسلحه تاجر و اقتصادی قدرت یک به روسیه شدن تبدیل

 یار ای بگوید دوستم روسیه به شاید  .گذشته حاتم طائی منشانه های بخشش دوران و  دارد، وجود دیروز شوروی
 .کجاست تضمین پردازد می ناتو و امریکا اگر ولی در خورجینت چند داری، بجا ما دوستیم! قدی وفادار

 

 خاطره ب مداخله بهانۀ روسیه برای شمال مخصوصا   و افغانستان در داعش های شبکه ایجاد دروغین تبلیغات اگر اما
 ماجرا  چه نیست، بعید امکان از افغانستان در کشور آن هوایی مداخلۀ باشد اش فعلی یاران و پیشین مستعمرات امنیت
 .نشد برو رو مقاومت و مخالفت با سوریه در اش فعلی جویی
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 داخل اگر و کرد؟ خواهد مؤافقه مداخله بدون کمک اعطای به صرف روسیه آیا یابد تحقق روسیه مداخلۀ و کمک اگر
 خواهد هچ پاکستان العمل عکس روسیه هوایی مداخلۀ صورت در  گردد؟ نمی سوریه مانند افغانستان وضع شد ماجرا

 نمی کشانیده ایران همکاری و خموشی صورت در ماجرا این در پیمانانش هم و سعودی عربستان پای آیا و  ؟دبو
 .نیست بینی پیش قابل میانه شرق در هایش ناکامی تمام با امریکا العمل عکس بینی پیش شود؟

 نیست؟ افغانستان تجزیۀ برای اقدامات باشد که نحوی بهر روسیه مداخلۀ آیا
 

 :ترجمه متن
 

 آورد رو روسیه، قدیمش، پیمان هم به کمک گرفتن برای افغانستان دوستم
 
 صدد در دوستم عبدالرشید افغانستان جمهور رئیس اول معاون طالبان، توسط افغانستان زیاد مناطق تسخیر تهدید با

 .است روسیه قدیمش متحد از کمک گرفتن
 روابط که است آرزومند شوروی نشاندۀ دست حکومت در جنرال و !شوروی نظامی اکادمی التحصیل فارغ دوستم
 حال در امنیتی قوای برای روسیه از نظامی مهم های کمک آوردن دسته ب در را او ماسکو با اش پیشین حسنۀ

  .رساند مدد افغانستان محاصرۀ
 الحمایۀ تحت منطقه مقتدر قدیروف، مرد رمضان با چیچنیا در کشاند، چیچنیا و ماسکو به را او اش روسیه سفر

 .نمود دیدار اکتوبر ۵ اش، تولدی روزسالگرۀ کرملین، در
 .کرد می رهبری را ازبک ملیشۀ قوت یک 1۹۹0 سالهای تنظیمی های جنگ در دوستم

 

 آمیز تضرع و مصرانه و مالقات روسیه امنیتی رتبۀ بلند مأمورین با نموده مواصلت ماسکو به گذشته هفتۀ دوستم
 .نمود تقاضا افغانستان امنیتی قوای 3۵0000  برای دار توپ های هلیکوپتر شموله ب  روسیه از را ثقیله سالح کمک
 در را افغانستان که است متعهد روسیه»گفت  آزادی رادیو به تلفونی مصاحبۀ طی دوستم نطاق فیضی سلطان آقای
 مهمات و اسلحه و هوایی حمایت کمبود در ما. نماید کمک مهمات و اسلحه تهیۀ با امنیتی و هوایی قوای تقویۀ امور

 مداخلۀ از وی منظور البته که» افزود فیضی آقای ،«است ضرورت اشد آن به تروریزم با جنگ در دچاریم، که
 .«باشد نمی شد کشته شوروی عسکر 1۵000 آن در که ۸۹- ۷۹ جنگ خاطرات حفظ با روسیه نظامی مستقیم

 

 کرده کمکی چه که شود دیده نموده ارزیابی افغانستان در را اوضاع که سپرد وعده ماسکو که» :کرد عالوه فیضی
 فشار تحت دارند مشترک سرحد افغانستان با که را شوروی اتحاد قبلی جمهوریت سه روسیه فیضی گفتۀ به. تواند می
 «بخشند توسعه کشور این به را خود های کمک که داده قرار

 
 :کمک برای نگریستن

 
 اسالمی جنجگجویاندولت کردن پیدا پای جای که گفتند دوستم به روسیه رسمی مقامات که» :گوید می فیضی هم باز
IS روسیه نگرانی موجب گذشته های هفته در طالبان توسط در شمال کندز شهرمدت  کوتاه تسخیر و افغانستان در 
م 2001برای اولین بار است که این جریان مؤفق به تصرف مرکز یک والیت بعد از سقوط شان در سال  که است

 شد.توسط امریکا 
تسخیر کندز توسط طالبان برای قوای امنیتی تمویل شده به پول امریکا خجالت آور بود و سؤالی ایجاد کرد که آیا این 

دارند در حالی که ناتو سال گذشته بستره بست و ره بیرون رفتن قوا بدون کمک ناتو تاب مقاومت در برابر طالبان 
 گرفت.

دوستم از ممالک آسیای میانه طی دیدارهای منظم تقاضا نمود که افغانستان را با اسلحه و کمک نظامی مساعدت 
 نمایند.

ا مساعدت ها رسال گذشته دوستم چندین سفر غیر رسمی به ممالک ازبکستان و قزاقستان نمود که امکانات چنین 
مورد مذاکره قرار دهد ولی از این سفر ها دست خالی برگشت. حاال دوستم امیدوار است که مناسبات پیشین او با 

 ماسکو منجر به کمک مستقیم نظامی روسیه گردد.
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جنرال در اردوی  عدا  بحیثو ب درس خوانده 1۹۸0در سال در ماسکو روسیه یاین زور آور دوران در اکادمی نظام
افغانستان ایفای وظیفه نموده، با قوماندانی قطعۀ ملیشه یی خود علیه مجاهدین جنگید. شوروی به  دوستم مبالغ معتنابه 

 کمک مالی و اسلحه فراهم نمود.
دوستم پهلو گشتانده با تنظیمی ها پیوست، تا  1۹۹2ست در سالیبعد از انقطاع کمک های شوروی به رژیم کمون

ی که طالبان کابل را تسخیر کردند، سالهای بینی را در تبعید در ترکیه و ممالک آسیای میانه گذرانیده تا این که زمان
 گشت.بر 200۹بصورت دائمی در سال 

 
 به گروزنی خیر مقدم گفته شد:

 
ک به عکسی در فیس بو در مدت اقامتش در روسیه سری به منطقۀ قفقاز شمالی چیچنیا زد و با رفیق قدیمش قدیروف

اکتوبرانداخت و همچنان قدیروف عین عکس را در انستگرام خود به نمایش گذاشت.دوستم گفت هردو باالی   ۵تاریخ 
  .شهرت دارد  ISISمبارزه با تروریزم بحث نمودند و مشخصا  در برابر دولت اسالمی که داعش نام عربی آن بوده و

 

می خواهد افغانستان را بحیث پل عبوری مورد استفاده قرار دهد، قدیروف در انستگرامش  به عقیدۀ دوستم داعش
قدیروف افزود که به کمک روسیه نیازمند است.  مانند سوریهنوشت که برای جلوگیری از این خطر افغانستان 
 امیدوار است روسیه به این تقاضا جواب مثبت دهد.

 

که وی تجارب قدیروف را چون تجارب خودش در مبارزه با تروریزم  کردند روایت دوستم ازمطبوعات محلی چیچنیا 
 توصیف نمود. من و قدیروف هردو مساعی در راه مبارزه علیه تروریزم بین المللی را بکار بستیم.

 

جارب ز تنی از قول دوستم گفت که در این ساحه ما یک ائتالف سازنده ایجاد می نمائیم. ما ازیک منبع اطالعاتی گرو
همدیگر می آموزیم. ما عجالتا  یک طرح مشخص برای تساند و همکاری نداریم ولی این بدین معنی نیست که در آیندۀ 

 وجود نداشته باشد.
 

مبارزین حقوق بشر قدیروف را مسؤول جنایات ضد بشر با زیر پا نهادن و اغماض قانون اساسی روسیه دانسته او 
وحشت در چیچنیا به منظور درهم شکستن مبارزات جدایی طلبی مسلمانان چیچین  را متهم به ایجاد فضای ترس و

 که صحنه های دو جنگ تباه کن بعد از سقوط شوروی و خاطرات غائلۀ افغانستان را احیا می سازد. می دانند،
 

 پایان
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