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و شميره   ٣ 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 په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئمن يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                               غوث جانباز: ترجمه   ٣٠-١١-٢٠١٠ ني
                       

   روسيه و امريکا»اتحاد افغانی«
 )نيکيته ميندکيوويچ: نويسنده(

 
برای تأمين عمليات های نظامی در قلمرو  طی سال آينده که همکاری ها ميان روسيه و امريکا می شودتصور 

يق خاک روسيه ميان از طری گفته ميشود که به زودی موافقتنامۀ تازۀ ترانزيت. افغانستان به سطح جديدی برسند
 و یتخنيکانتقاالت مواد ضروری  تعويض واحد های نظامی، از لحاظموافقتنامۀ مذکور . طرفين به امضأ برسد

جانب روسيه انتظار دارد از درک . وسايل نظامی و احتماأل برای خروج تدريجی قوا از افغانستان انعقاد ميگردد
يد شرکت های هوائی روسيه از هکذا گفته ميشود که عوا. به دست آرد نه ده ها مليون دالر ماهامتذکرهموافقتنامۀ 

شرکت های هوائی ياد . افزايش يابند " دنيپر-والگا"  اوکرائينی -و شرکت مختلط روسی   ”U Tair”,”Vertical-T“قبيل
يک محل به  زاز طريق هوا ا مربوط به ناتو تدارکات نظامیشده همين اکنون در قلمرو افغانستان مصروف انتقال 

  . ديگر استندمحل
برای   ١٧-MIتر نوع  بال هيليکوپ٢١ مبنی بر خريداریخبر ديگر گويای فيصلۀ قوای بحری اياالت متحدۀ امريکا 

 را به شمول  ١٧-MI صاحبنظران مسائل نظامی قيمت معاملۀ هيليکوپتر های .اردوی افغانستان از روسيه ميباشد
قيمت يک بال (.  مليون دالر تخمين نموده اند۴٠٠ الی ٣٠٠ مبلغ از  آنی تخنيکی و مشوره ها الحاقياتپرزه جات،

  ). مليون دالر است١٧هيليکوپتر در حدود 
 تخنيکی با ناتو و - در عرصه های ترانسپورت و نظامیی روسيه  حوادث ماه های اخير نشان ميدهند که همکاريها

های معينی اقتصادی داشته باشد؛ به طور مثال احتمال آنميرود حکومت کابل به مسکو موقع خواهد داد تا دست آورد
از معادن نفت و برخی  و هکذا موسسات روسيه برای سروی به احيا شود "آستراس "  که حقوق شرکت مختلط به نام

 " )TAPI( "تاپی"پايپ الين مسير  اعمار دردر عين زمان دور از امکان نيست که از روسيه . داده شونداجازه  ،گاز
  .دعوت صورت بگيرد  هندوستان- پاکستان- افغانستان-ترکمنستان

مفاد از اين پروژه ها است، بلکه انتظار دارد که گفتگوها با ناتو در سطح بين المللی کسب   روسيه نه تنها خواهان 
-G رهای روسيه سيرگی الوروف حين سخنرانی در مالقات سران  کشووزير امورخارجۀ. يابدهرچه بيشتر تعميق 

 ٢٠-١٩( روسيه در لزبن - در سيوول خاطر نشان ساخت که حکومتش اميدوارست تا در جريان مالقات ناتو٢٠
 در اروپا جلب نموده و باالخره دفاعیراکت های   احتمالی مسئلۀ نصبيمان ناتو را درپهمکاری ) نومبر سال جاری

  . ميان روسيه و ناتو عمأل خاتمه يابد"جنگ سرد"
 آشتی با ناتو معقول  برایدرست است يا خير؟ اصأل کوشش های سياسی  مذکور ن است که آيا طرز العمل  سوال اي

وسائر تسليحات عاقالنه است؟ مثال  " در اروپادفاعیراکتهای "اند؟ آيا اعتماد به وعده های قبل از اجرأ در بارۀ 
الت متحدۀ امريکا صرف تا آنوقت متمايل اند  نشان ميدهد که ايا معضلۀ کوريای شمالیدرموردمذاکرات شش جانبه 

 و  آن باشند و محتوای توافقنامه ها در تطابق با منافع امريکابه رعايتمخاطبين آن قادر  د کهنرعايت نمايتوافقات را 
الی ختم بحران در  ،قفی در راها تو ناتو ميتواند صرف-روسيه "تفاهم" بدينترتيب .دناتو در منطقه قرار داشته باش

  . افغانستان باشد
؟ روسيه گرديدآيا روسيه به چنين يک متارکه ضرورت دارد؟ آيا روسيه در جهان و در خود افغانستان درک خواهد 

  های  که فقط چند سال قبل اردوی شوروی با نيروید، در کشورنبه ناتو و امريکا کمک ميکند تا در افغانستان بجنگ
 سابق به پايان رسيده شکلاما آن جنگ ديگر به مفهوم و .  ميجنگيد،شدندلح که از طرف غرب حمايت و تمويل ميمس
 فروپاشيد، جمهوريت های اتحاد شوروی سابق بحرانهای عميق را پشت سر گشتاندند و  ازهم اتحاد شوروی. است

ۀ  کشورهای حوزاتحاد موضوع ميتواند جهان را از گذار به سيستم يک قطبی نجات دهد، علت کهاکنون يگانه 
   .است"  آسيا-اروپا"

را که پيمان ناتو  مصارف: نيستميان  روسيه و ناتو در  بين "مسابقات تسليحاتی" پر واضح است که ديگر حرف از
 ميباشد، با آنکه " بيالروس-اتحاد روسيه"  بيشتر از مصارف مشابه چهار بار نظامی خويش متقبل ميشود اموربرای 
مار آ( مشابه کشورهای ناتو است عوايد صد بلند تر ازفي ١٩ بيالروس -سيه خالص روعوايدمصارف در  اين

 کنترول تحتقادر نيست ) بيالروس( فلهذا روسيه حتی در تبانی با متحدش ).٢٠٠٧اقتصادی، سال انستيتوت تحليالت 
هۀ هفتاد قرن  که در دآنچهمورد سوال قرار دهد، )  راه افغانستانمنجمل(درآوردن اين يا آن کشور را از طرف ناتو

 پيشروی های هژمونيستی اياالت متحدۀ امريکا و برابر  سدی دراما روسيه رويهمرفته ميتواند. پذير بودبيستم امکان 
در اين راه مسکو ميتواند پشتيبانی ممالک همچون .  اتکاه به کشورهای منطقه گردددرمتحدين آن در شرق ميانه 
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 کشورهای . است داشته باشد اش  دسترسی به استقالل سياسیدوامر صدد د افغانستان را که دوقزاقستان، چين و خ
همکاريها ميان کشورهای ياد شده البته منجر به . متذکره سرسختانه خواستار دفاع و تأمين منافع ملی خويش استند

واهد شد، شته باشد نخا فيصله کن د نقش ن يکی از کشورهاآکه در " جنگ سرد"ايجاد کدام پيمان کالسيک دوران 
   .ف آن روابط مساويانه به خاطر تحکيم ثبات در منطقه خواهد بودبلکه هد

 افغانستان در  کنونیاما واضح است که پيروزی مخالفين مسلح حکومت.  در افغانستان دارد خوش راروسيه منافعی
 قاچاق مواد مخدر و د مطرح،منبع دو تهدي" طالبان" که مسکو به خوبی درک ميکند. د قرار دار نيز تضاد با منافع ما

 ١،۵ روسيه  دربق آمار نشر شدۀ سازمان ملل متحدامط.). ج . غمطابق متن روسی(ای روسيه  هستند تروريزم بر
خاشخاش در .  يه دست آمده است به سر ميبرند در افغانستان توليد شدههيروئين که از خاشخاشمصرف کنندۀ  مليون

که جلوگيری از تهديد مواد مخدر بدون  بدينترتيب درک ميکند مسکو . .رددساحات تحت کنترول طالبها کشت ميگ
" روابط ديپلوماتيک"کماکان " امارت طالبان"با در نظرداشت آنکه . امکان پذير نخواهد بود" طالبان"پيروزی بر 

در " طالبان"حفظ نموده است و جنگجويان مسلح از قفقاز شمالی روسيه در صفوف "* اچکيريای مستقل"خود را با 
با وضاحت تمام ميتوان " مسئلۀ طالبان"  روسيه را در بارۀ يرذ آشتی ناپ موضعبنابرين  .شمال افانستان ميجنگند

  .مشاهده کرد
است که روسيه در آن ذينفع   ناتو مصروف آن است، هدف،ريخیاگری که امروز به داليل خاص تي  امحای افراط

طی ها خوشبينی نداشته ا ناتو و افر:جامعه و سياستمداران روسيه از ديدگاه های ذهنی حق دارند به هردو. ميباشد
روسيه حق دارد در ". مسابقۀ برای به دست آوردن خوشبينی تماشاچيان نيست"باشند، اما بايد دانست که جيوپوليتيک 

 مسکو به ی به کشور ما هيروئين صادر نميکند و عمليات تروريستی را در متروند که کیپشتيان اين مناقشه از طرف
  .راه نمی اندازد

را به راه " جنگ سرد" جنگ گرم و  سابقبلی، بدون ترديد که اياالت متحدۀ امريکا در افغانستان عليه اتحاد شوروی
همين باختن باعث گرديد که حکومت حزب . ه استاما ميخواهم تأکيد کنم که آن جنگ ديگر باخته شد. انداخته بود

دلچسپ است که چه . به قدرت برسند و طالبها پيروز گردند" مجاهدين"پاشد،  دموکراتيک خلق در اين کشور فرو
  افغانستان کنونی. همه در قلمرو پاکستان آماده ميشدند" طالبان"روپ های مسلح ضد شوروی و چه هم نيروهای گ

، حتی سياستمداران در حاکميت فعلی افغانستان سابقۀ سياسی ه است افتاد سابقلفين اتحاد شورویکامأل به دست مخا
مطابق . ( را به عقب گذاشته اند٨٠شخصأ جنگ های  دهۀ را داشته و بسياری از آنها  مانند برهان الدين ربانی جهاد 

  .)ج .متن روسی غ
 ، درگير جنگهای خونين بودندديروز اتحاد با آنهای که  امروزتا  از نقطۀ نظر گذشته ها، البته اندکی تعجب آورست 

 ديگر نميتواند جا داشته باشد و نبردهای از دست رفته را ديگر گذشته  اما تأسف به خاطر باخت .صورت بگيرد
  .نميتوان از سر گرفت

 ٢٠٠٨سيهای که در سال پرهمه . گی مشابه قرار داردستان معاصر نيز در يک دوگان  مهم است درک کرد که افغان
و رژيم او را صد اهالی کابل حکومت نجيب اهللا في ٩٣،٢رفت گيليفون های موبايل در کابل صورت تمالکين از 

 البته اشتباه .نشان دادند  فيصد آنها از حکومت کرزی رضايت۴۵،۵دانستند، در حاليکه صرف کشور جواب ده منافع 
نجيب اهللا در سال های : مخلوط شوند" طرفداران اتحاد شوروی"با " طرفداران نجيب اهللا"محض خواهد بود اگر 

 ميگفت و ايديالوژی اخير حکومت خود در بيانيه ها و صحبت هايش هرچه بيشتر از موضع ضد شوروی سخن
، اکنون .)ج .روسی غمطابق متن " (مجاهدين" از طرف ١٩٩٢روز تصرف کابل در سال .کردميرد  مارکسيستی را

مثل روز پيروزی بر فاشيزم هتلری در روسيه و روز استقالل در (روز پيروزی در جهاد تجليل ميگرددبه عنوان 
  ).امريکا

 مراتب تأسف و ناخشنودی خود را ،در عين حال بخش عظيم از اهالی کابل از بابت تجليل و جشن گيری اين روز
  .ابراز ميدارد

مطابق آمار . افسوس می کننددوران شوراها  بهبه طور گسترده  اين يک اشتباه محض است اگر گفته شود که افغانها 
 فيصد افغانها که دوران حکومت حزب دموکراتيک خلق را به ياد دارند، ٣۴صرف  "Asia Foundation"احصائيوی 

 ی آنها نسبت به آن سال فيصد ديگر اعالم داشتند که در زندگ١٠، ميکننديد ئرژيم آنوقت و حضور قوای شوروی را تا
 مشابه در مورد حکومت دورۀ طالبان نيز در اين کردن دلچسپ است که افسوس .استرخ نداده  ها کدام تغيير فاحشی
  . به ميان آورند در کشوررا) بگذار به طور غير عادی(طالبها توانسته بودند نظم آهنين . کشور وجود دارد

ها ی روزی در اين کشور غرق ضعف ها و کمبود به دوره های گذشته بدان معنی است که حاکميت اموسيعتمايالت 
 آنچهدر عين حال جامعۀ افغانی در شرايط کنونی نهايت متفرق يوده و يک ديدگاه واحد به تأريخ کشور ندارد، . ميباشد

 هم در افغانستان و هم در .  با آن مواجه بود١٩٩٠طی سال های  پس از فروپاشی اتحاد شوروی که روسيه نيز 
به وقوع ، ذشته سابقه نداشته استگکه در قرون  و حوادثی وحشتناکی ز سقوط  سيستم شوراها جريانهاد اروسيه بع
دو هر برخی از اهالی ،قاچاقچيان مواد مخدر و تروريستها با روبرو شدن با بربريت و  و وحشيگری ها، در .پيوستند
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مطابق متن روسی، (...ی  بی به داد شان برسدتا مأمورين اسبق خاد و کا ج کشور شايد در آن شرايط ترجيح ميدادند
  )ج .غ

گی ها به دوره های گذشته روابط امروز خويش را با احزاب و  بود اگر بنابر تمايالت و وابست  درست نخواهد
اميد و  "  باصرف  سياسی را  جدیاين کار معنی آن را ميدهد که کسی بخواهد يک برنامۀ. کشورها ايجاد نمائيم

 . ناديده گرفت و مسکو را در کابلتمايالتالبته به طور کلی نميتوان موجوديت چنين نظريات و . ز کندآغا  " آرزو
معکوسأ .  گذشتۀ مشترک و دلتنگی ها در اين باره دو کشور را نبايد به عقب بکشاند و وابسته به گذشته ها بسازداما

  .  بسازند بيشتر متوجه آينده هر چهاين شباهت ها بايد ما را
چی وضعيتی در افغانستان پس از پيروزی : اکنون يک سوال قرار دارد) روسيه و افغانستان(در برابر کشورهای ما 

ادامه  )قرغزستان ("مناس"ائتالف بين المللی به وجود خواهد آمد؟ جرو بحث های که پيرامون پايگاه های نظامی 
روسيه به . ندحيه برای ساليان متمادی باقی بمااين ناد که اياالت متحدۀ امريکا مصمم است در نداشتند نشان ميده

، البته اين بار نه به دليل ر کشورهای منطقه اتکاه کندخاطر آنکه اوضاع را توازن بخشيده باشد مجبور است به سائ
ده  نهايت سا در اين زمينهتحليل مسکو. آنکه کدام يک از اين کشورها عالقمندی بيشتری به امريکا يا روسيه دارند

که در آسيای مرکزی اتفاق افتادند بسياری ها را  پارۀ از حوادث. فظ گرددح بايد در شرق ميانه "تنوع قطب ها": است
دهد و بنابرين برای ب را در منطقه از ريشه تغيير  موجودبه اين فکر انداخت که گويا غرب قصد دارد تا سيستم سياسی

 که رهبری افغانستان نيز بعد از ختم جنگ احتماأل به می شود تصور چنين. نجات آن بايد کشورهای حوزه متحد شوند
بنابرين افغانستان يکبار . از واشنگتن قرار داشته باشد گینيست که در  وابستهمين فکر بيافتد، چون کابل عالقمند 

  .ريخ گردد ات ديگری از ميتواند همکار و متحد روسيه در مرحلۀ ديگر 
 

  پايان
 

  روافغانستان : منبع
  ٢٠١٠ نومبر ١۵: تارخ نشر

  Афганский союз России и Америки: عنوان مضمون به زبان روسی
 های قديم ساحۀ  جمهوريت خود مختار شان را اچکيريا ميخوانند و عقيده دارند که در زمانه،ی طلبان چيچنئجدا*

 .)ج. غ( ياد شده است مذکور به همين نام 
 
   
 

  


