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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                        فارو :ليکوال  ١٥-٠١-٢٠١١  ني
 
 
 
  يونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمي 
  يون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس 

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe         
 

   
 

   مسکو -روابط کابل انکشافات در
 موضوع مطالبۀ خسارات جنگ و

  ٢٠١١ جنوری  ١٤ هالند،
 

آسيای ميانه  خاک روسيه و از وسايط نظامی ناتو موافقت مسکو به عبور  مسکو و-روابط واشنگتن به تعقيب بهبود
. جهت بهبود روابط با مسکوجامۀ عمل بپوشاند تا به اقداماتش در به افغانستان، امريکا به کرزی چراغ سبزنشان داد

 روابط بسيار تين بشتابد ونزد پو وجود داشت، کرزی تصميم گرفت خود  قبأل نيز آنجاييکه روابط درسطح وزرا از
کابلوف سفيرمسکو در کابل بارها . اين نوع روابط بود ديرزمان خواستار مسکو از. وسيعتر را ايجاد کند محکمتر و
برادران کرزی چون قسيم فهيم،  عناصرکليدی دردربار. طالبان شده بود افغانستان بعد از در نقش مهمتر خواستار
که بازهم با ولينعمتان روسی خويش روابط تنگاتنگ   را ميديدندسالها خواب روزی... ربانی آقای  مسعود و
. بی دليل نيست که پسرآقای ربانی بنا به خواست مسکو بحيث سفيرکبير افغانستان در روسيه مقرر گرديد. برقرارکنند

مالقاتش با الوروف در واقع بهدف آمادگی سفر کرزی به مسکو صورت  زلمی رسول به مسکو و  نوامبر٢٥سفر 
داخل  که درحزب دموکراتيک خلق ميان بقايای  وشعف زياد درين رابطه در شور سفرکرزی به مسکو خبر. فتگر
  .فرصت اند، ايجادکرده است خارج حکومت منتظر و

قريب الوقوع کرزی معطوف  زيادی به سفر مطبوعات روسيه، بخصوص مطبوعات دولتی، درين روزها توجه 
سياسی آنرا ندارد که موضوع مطالبۀ خسارات جنگ را مطرح   اخالقی ور وسها ميدانند که کرزی، جرأت. نموده اند

 تجاوز ازسرگرفتن همکاريهای وسيع با روسيه، ديگرسوال مطالبۀ خسارات ناشی از با سفر رئيس دولت و. کند
 درکه بدينطريق  روسها ميتوانند با استفاده از زمينۀ مانور. نظامی روسها برای مدتهای نامعلوم مسکوت ميماند

به تقويت کلينت های سابق خود يعنی حزب  ناتو خروج عساکر افغانستان بدست می آورند، به خصوص بعد از
 دیازطريق آنها برگردۀ فرزندان ميليونها شه سازا بپردازند و جمعيت اسالمی و بخش بزرگی از دموکراتيک خلق و

اين درحاليست .  آنهاگرفته شده است ازماينهای روسی  سالمت شان با بمبها، مرميها و ومعلولينی پانهند که زندگی و
روسی درميان مردم افغانستان دارند، خاموش   از احساسات قوی ضد که رسانه های دولتی افغانستان، با آگهيی که

  .انجام شده مواجه سازد وبعدأ با کار دولت ميخواهد مردم را درغفلت نگهدارد. اند
هيچ فردی ولو اينکه ازموقف رياست جمهوری عمل کند خسارات جنگ حق ملت افغان است وجبران البته مطالبۀ 

 عليه افغانستان براه انداخته است، زمينۀ آنرا ازافغانستان ISIجانب ديگرجنگ کثيفی که  از. حق بخشيدن آنرا ندارد
کشاندن موضوع به محکمۀ بين المللی عدالت روسيه را  سلب ميکند که اينکشور از طريق پيشبرد ديپلماسی فعال و

سياست  پيشبرد عبارتست از کرد بايد شرايط کنونی ميتوان کرد و آنچه در. به پرداخت خسارات جنگ سازد روادا
تکرار  هيچکس حق ندارد بخاطرحفظ قدرت، ملت افغان را باخطر. نظامی ل امنيتی وئمسا عدم اتکا بر روسيه در

  . ثورمواجه سازد٧کودتای 
 کميتۀ حقوق بشر فارو

  
.  AS Leiden٧٠٧ ,٢٣٠٠FAROE Post Box org.afghandiaspora.www  

faroe_af@hotmail.com  
 

  


