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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  م٠٥/٠٥/٢٠٠٩فدراسيون روسيه، مسکو،                            غوث جانباز 
 
  

  افغانهای شجاع
  

ديميتری ميدويدوف رئيس جمهور فدراسيون روسيه ضمن خطاب به اشتراک کنندگان کنفرانسی که در اواخر مارچ 
روسيه آماده : "يده بود گفتدر مورد افغانستان دائر گرد" دول سازمان همکاری شانهای" در مسکو به ابتکار ٢٠٠٩

  ". است برای تامين صلح در افغانستان اقدام نمايد
 سال بعد از بازگشت نظاميان اتحاد شوروی از افغانستان به کشورشان، فدراسيون روسيه قصد دارد راهي را ٢٠

  . برای تجديد روابطش با اين کشور تضعيف شده که عمالً  در کنار پرتگاه قرار دارد بيابد
 اينه دولکينه آه  با آقاي سرگی le courrie de Russieالت فوق مقدمه است براي مصاحبه خبرنگار مجله جم

دروژولوفسکی استاد پوهنتون دولتي روابط بين المللی مسکو، تاريخدان نامدار روسيه و يکی از تحليلگران مسائل 
  . افغانستان به عمل آورده است

 آن مجله به زبان فرانسوی نشر گرديده ٣٠/٤/٢٠٠٩ مورخ ١٤٤که در شماره در پائين متن مکمل مصاحبه مذکور 
  :است و بنده آنرا به زبان دری ترجمه نموده ام آورده ميشود

ستراتيژی بيرون "رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا براک اوباما چندی قبل  : le courrie de Russieخبرنگار 
آيا . او همچنان از به راه انداختن مذاکرات با مخالفين مسلح پشتيبانی کرد. موداز معضله افغانستان  را اعالم ن" رفت

  طرز العمل آمريکائی ها بدين معناست که آنها قصد ترک افغانستان را دارند؟
موجوديت قوای . من بسيار شک دارم که امريکای ها قصد ترک افغانستان را داشته باشند: پروفيسور دروژولوفسکی

ببينيد، هفت سال پيش . ا در افغانستان وسيله مثمری برای کنترول آسيای ميانه و آسيای جنوبی می باشدنظامی امريک
امريكا برای ورودش به اين منطقه قيمت . امريکای ها از اين منطقه بينهايت مهم و ستراتژيک فرسنگها دور بودند

اما امکان آن ميرود .  آسانی اينجا را ترک نمايدنهايت گران را پرداخته است و خيلی محال به نظر ميرسد که به اين
که بعد از چند سال، قسمت زيادی از قوای نظامی امريکا از افغانستان بيرون بروند و به جای آن چند پايگاهی نظامی 

  . نمونه چنين پايگاه ها را می توان در عربستان سعودی مشاهده کرد. ايجاد گردند
  به نظر شما علل شکست امريکای ها در افغانستان چه است؟:  le courrie de Russieخبرنگار 

. به عقيده من، امريکای ها کوچکترين تالشی به خرج نداده اند تا افغانها را درک نمايند: پروفيسور دروژولوفسکی
کمتر عنعنات، عادات و رسوم افغانها . داشت که افغانها سخت پابند عنعنات و رسم و رواج خويش اند بايد به خاطر

افغانها تجربه زندگی کردن در شرايط دشوار و حتی طاقت . چيزی مشترکی با ارزش های معمول در غرب دارند
از همين لحاظ است که . آنها آماده نيستند که بخاطر هيچ و به آسانی طرز زندگی خويش را تغيير بدهند. فرسا را دارند

شرايط موجود باعث گرديده اند . ا به مثابه شرم تلقی نمی کنندافغانها بعد از باخت يک نبرد ترک آردن ميدان جنگ ر
. افغانها ترجيح ميدهند به حمالت ناگهانی و غافلگير کننده دست بزنند. که آنها از حمالت رويا روی خودداری نمايند

 در آن يکی از خصوصيات ديگر افغانها. بر عکس عراق در افغانستان حمالت انتحاری نسبتا کمتر صورت ميگيرند
افغانها می توانند يک مقدار پول را از . است که آنها اطاعت و طرفداری خويش را از کسی به آسانی نمی فروشند

  . يک خارجی برای اجرای يک کاری بگيرند، اما چندی بعد می توانند برگردند و پول دهنده را از بين ببرند
آنها وابسته گی عميق و مطلق به . فاداری و خيانت دارندافغانها هنوز هم مالحظات منوط به خودشان را در باره و

. در عين حال افغانها می توانند با ساده گی عقايد سياسی خويش را تغيير دهند. خانواده، قوم و منطقه خويش دارند
نکه در خويش، حتی اگر وی عقيده مخالف او را داشته باشد، کمک نمايد از اي افغانها ترجيح ميدهند که به يک وطندار
همچنان بايد گفت که افغانها مفکوره ويژه خودشان را در باره پيروزی و ناکامی . خدمت يک خارجی قرار داشته باشد

  .  نيز دارند
آنها به صورت قطع آماده نيستند تا به . مردم افغانستان در پی به دست آوردن ثروت و مفاد بی حد و حصر نمی باشند

. امريکای ها ويژه گی های فرهنگی و اخالقی افغانها را در نظر نمی گيرند. فدا کنندخاطر ماديات جان های شان را 
اما عينيت اوضاع آنها را باالخره . آنها به اين عقيده اند که استفاده از زور و قوت هميشه بهترين برهان خواهد بود

ه نيست که در افغانستان با آنها حاال ديگر اين القاعد. معتقد خواهد ساخت تا روش کنونی خويش را تغيير دهند
ميجنگد، بلکه اين افغانها استند که در مقابل آنها ايستاده اند، ميليون ها افغان در جنوب غرب و جنوب شرق اين 

  .کشور



  
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به 
 maqalat@afghan-german.de 

  روابط ميان روسيه و افغانستان را چگونه ارزيابی ميکنيد؟ : le courrie de Russieخبرنگار 
تبادالت ديپلوماتيک . در شرايط کنونی روابط دو کشور در مرحله فعال آن قرار ندارد: پروفيسور دروژولوفسکی

دولتمردان روسيه به اشتراک در کنفرانس ها و گرد همائی که در مورد افغانستان دائر ميشوند کمتر عالقه . اندک اند
روابط تجارتی ميان دو . دود نمودروسيه چندی پيش دفتر اطاق های تجارت خويش را در کابل مس. مندی نشان ميدهند

البته روسيه می تواند همکاری های خويش را شدت بخشد، ولی گام اول در باره . کشور در سطح نزولی آن قرار دارد
در صورت که افغانستان بتواند صفحه جديدي روابط . عالقمند بودن به اين همکاری ها را بايد جانب افغان بردارد

طی . مايد، روسيه قادر خواهد بود در پروژ های متعدد برای اعمار مجدد افغانستان سهم بگيردميان دو کشور را باز ن
 در دوران حکومت سردار محمد داود، روسها دست به آبادی سرکها، فابريکه ها، کارخانجات و ١٩٧٠سالهای 

. تخراج ان شروع گرديدبه اثر کمک روسيه معادن مختلف منجمله ذخيره گاهای گاز کشف و اس. پوهنتون ها زدند
فابريکه ها و کارخانه جات می توانند توليد کنند، در پوهنتون : همه اين پروژه ها می توانند مجددا شروع به کار نمايند

اما يکبار ديگر تاکيد می نمايم که روسيه در شرايط کنونی نمی . ها و انستيتوت ها متخصصين آينده آموزش شوند
  . ه خدماتش به افغانستان باشدتواند مبتکر پيشنهاد عرض

رئيس جمهور اوباما چندی پيش اظهار داشت که برای حل مشکالت موجود در افغانستان قصد دارد از همه امکانات 
ديپلوماتيک استفاده نمايد، منجمله او ميخواهد نقاط نظر کشورهای چون روسيه، چين، ايران و هند را در زمينه جلب 

  .واند نقش قابل مالحظه را در اين مورد بازی کندروسيه بدون شک می ت. کند
  نقش قابل مالحظه روسيه در چه خواهد بود؟ : le courrie de Russieخبرنگار 

قبل از همه بايد از يک صد هزار افغان که در قلمرو روسيه به سر می برند ياد : پروفيسور سرگی دروژولوفسکی
 تعليمی روسيه استند و متخصصين خوبی در ساحات مختلف حيات اکثر اين افغانها فارغ التحصلين موسست. کرد

با در نظر داشت آشنائی خوب اين افراد با فرهنگ روسيه آنها رشته های محکمی . افغانستان می توانند حساب شوند
 سال قبل ٩٠نبايد از ياد برد که روسيه اولين کشور دنيا بود که درست . ارتباط را با کشور آبائی شان نگه داشته اند

از آن زمان بدينسو، . افغانستان را به رسميت شناخت و روابط ديپلوماتيک را با اين کشور مستقل برقرار ساخت
روسيه . با زبانها، فرهنگ و زنده گی سياسی اجتماعی افغانها آشنائی يافتند: روسها به مطالعه افغانستان پرداختند

اما با تاسف بايد گفت که . ل مختلف افغانستان وجود دارندکشوری است که در آن متخصصين زيادي روی مسائ
  . هيچيگونه مراجعه به خاطر دريافت مشوره ها و تجارب آنها صورت نميگيرد

در صورت تشديد وخامت اوضاع در افغانستان و دوری آن کشور از فدراسيون روسيه، روسيه مجبور خواهد بود تا 
ورت انکشاف روابط با يک کشوری که در ساحه منافع روسيه نباشد و در اين ص. از منافع ملی خويش دفاع کند

  . موجبات خطر را برای روسيه فراهم کند، معنی نخواهد داشت
  کدام تهديد ها از طرف افغانستان متوجه فدراسيون روسيه اند؟ : le courrie de Russieخبرنگار 

. ئين را که در جهان در دوران است توليد ميکند کميت هيرو٩٠% افغانستان امروز  : پروفيسور دروژولوفسکی
 تبعه روسيه از بابت استفاده از مواد مخدر ٣٠٠٠٠همه ساله " کميته ملی مبارزه عليه مواد مخدره"مطابق اظهارات 

ترافيک مواد مخدر به روسيه از طريق کشورهای آسيای مرکزی که اتباع شان . جان های شان را از دست ميدهند
من طرفدار آن استم تا اقدامات و مقررات .  به روسيه به اخذ ويزه ضرورت ندارند صورت ميگيردبرای مسافرت

  . جدی برای تامين امنيت اهالی روسيه وضع گردند
حکومات کشورهای ذيدخل در افغانستان وظيفه دارند مثل که يک زمان در کشورهای چون الووس، برما و تايلند 

  . رفت، همه مزارع افيون را در اين کشور از بين ببرندصورت گ) مشهور به مثلث طالئی(
  

  .پايان
                                                                                                  

  
  


