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و شميره   ٢ 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 من يو خپله لي، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئکنه له رالي

  

ه                       غوث جانباز: ترجمه   ٠٢-١١-٢٠١٠  ني
      

  کرزی از فعاليت های امريکا و روسيه ناراضی است
  )آندری تيريخوف: نويسنده(

 
لندی در رابطه با از بين بردن چهار البراتوار مواد مخدر در افغانستان به راه افتاده بدر اين روزها سروصدا های 

تباع روسيه در عمليات اشتراک بی سابقۀ ا. دبحث های غيابی در مورد مسئلۀ مذکور کماکان ادامه دار و جر. است
چنين يک عکس .  خاص امريکائی را رئيس جمهور کرزی نقض حاکميت ملی افغانستان خواندمشترک با نيروهای

 راه جز ادامۀ مساعی تحليلگران روزنامۀ ما عقيده دارند که روسيه. العمل کرزی موجب تحير مسکو گرديده است
اما مسکو بايد توازن منافع . نستان در آستانۀ عودت عنقريب قوای امريکائی و ناتو نداردبرای با ثبات ساختن افغا

  .داشته باشدخويشرا با امکانات تطبيق آن در نظر
 باالخره افغانستان سه ماه را در بر گرفته و اولين عمليات مشترک و تأريخی امريکا و روسيه در خاک  برای  آمادگی

" FSKN –ادارۀ مبارزه با دوران غير قانونی مواد مخدر روسيه  "آمر . پيوست به وقوع ٢٠١٠ اکتوبر ٢٨به تاريخ 
 ننگرهار به -در واليت شرقی افغانستان: "او گفت. در زمينه خبر داد تفصيالت روز جمعه از ويکتور ايوانوف

 ادارۀ مبارزه با دوران"کارمند همکاری قوت های وزارت امور داخلۀ افغانستان، واحد خاص نظامی امريکا و چهار 
 گفته ميشود ضرری که از .چهار البراتوار توليد مواد مخدر امحا گرديدند"  فدراسيون روسيهغير قانونی مواد مخدر

 کيلوگرام هيروئين ٩٠٠ و ، .بالغ می گردد يک ميليارد دالربه تقريبا ا رسيده استهارين طريق به مالکين اين البراتوا
    .را تشکيل ميداد" dose دوز" ميليون ٢٠٠ضبط شده 

، وزير امور خارجۀ روسيه خاطر سرگی الوروف. گرديد عمليات مذکور در واشنگتن و مسکو نهايت عالی ارزيابی
 امريکا عليه -مبارزۀ مشترک روسيه.  تکرار گرددنيزعمليات مذکور فعاليتی است که بايد در آينده "نشان ساخت که 

 اما روز شنبه دفتر رئيس جمهور کرزی اعالميۀ را که حاوی ."يافتان ادامه خواهد ترافيک مواد مخدر از افغانست
هيچکس اجازه ندارد بدون اجازۀ قبلی حکومت افغانستان چنين عمليات را در حريم : " به نشر سپردمطالب ذيل بود 

در صورت تکرار پاسخ جدی  ه وبود بالترديد نقض حاميت ملی افغانستان  عملياتاين قبيل ...افغانستان به راه اندازد
خاطر نشان " ادارۀ مبارزه با دوران غير قانونی مواد مخدر روسيه" منبع ما در ."ه خواهد شدرا به متخلفين داد

جزئيات با حکومت افغانستان به توافق  کهکه از عکس العمل جانب افغان متحير گرديده و نميتواند درک کند ساخت 
  ".رسيده بود

چنين به نظر ميرسد که سرو صداهای . را که حکومت کابل در آن قرار گرفته است ميتوان درک کردالبته وضعيتی 
 به باور تحليلگران، کرزی .طوف استعدر داخل کشورش م" شنوندگان"کرزی بيشتر به " پر از قيل و قال"بلند و 

 به خوبی ميداند که ، چون اوندکوشش ميکند با احساسات مردمش بازی کرده و بدينتريتب خود را مستقل وانمود ک
شايد اين آخرين آشفته گی نباشد که .  فراموش نکرده اند١٩٧٩در سال  اتحاد شوروی را  اهالی کشورش هنوز مداخلۀ

  . نقش هرچه فعالتر را در مسائل افغانستان بازی کندمی خواهد مسکو چهسد می راز کابل به آدرس روسيه 
 در رابطه به وقايع  ويکتور کارگون) اکادمی علوم روسيه" (شرق شناسی" ت انستيتودر مسوول بخش افغانستان

يه سسازند، بلکه رو مین در مسائل افغانستان ذيدخل جبراً روسيه را : " اخير به روزنامۀ ما چنين اظهار نظر کرد
 امريکا در افغانستان  کشور ائتالف بين المللی و قبل از همه با اياالت متحدۀ۴٨خود نيز ميخواهد هرچه فعالتر با 

.  حمايت مينمايد، ميکنداجرأ کشورآن را به جای ما در "کار های سياه"مسکو از ناتو که در حقيقت . سهيم باشد
افغانستان قبل از همه در ساحۀ مقابله با توليد و ترافيک مواد مخدر تشديد خواهد روسيه مساعی خويشرا در قلمرو 

  ."بخشيد
  نميتوان انکار کرد که معضلۀ افغانستان را عمدتأ امريکايها در اثر پشتيبانی از مجاهدين و اسالمی شدن هرچه 

ه يمت بزرگی را در اين کشور پرداخت روسيه در وقت و زمانش ق.بيشتر پاکستان تشويق نموده و به وجود آوردند
 از دست هزار نظامی شوروی جان های شانرا) دهپانز(١۵ در حدود ١٩٨٩-١٩٧٩در افغانستان طی سال های . است
 که در صورت عودت قوای ائتالف بين المللی از خاک می گردد  در روسيه به خوبی درک،با اينهمه. دادند

روسيه بايد از " کارگونبه عقيدۀ . افغانستان، بخش قابل مالحظۀ حل معضلۀ افغانستان به دوش روسيه خواهد افتاد
والت آينده آمادگی بگيرد، اگرچه پروسۀ عودت قوا از اين کشور شايد مدتی چند سال را در همين اکنون برای تح

  ."بربگيرد
  نه تنها خطرات و تهديدها را به روسيه و متحدين آن ميبنند،اين کشوردلچسپ است که افغانستان شناسان روسيه، در 

به دهليز پر ارزش تور کارگون، افغانستان در آينده به باور ويک. بلکه از دورنماهای منافع اقتصادی نيز سخن ميزنند



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

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

از طريق . ترانزيتی که اروپا و آسيای مرکزی را با آسيای جنوبی چين و هندوستان وصل مينمايد مبدل خواهد شد
روسيه بايد "به نظر کارگون . افغانستان مواصالت متعدد عبور کرده و روابط پر اهميت تجارتی به ميان خواهند آمد

  ."قوت بخشد  خويش را در افغانستان قويتموقع
 امحای البراتورهای مواد مخدر مخصوصأ در واليت بدخشان در راروسيه بايد در هر حال به عمليات خويش 

   .افغانستان که در شمال شرق اينکشور قرار دارد ادامه دهد
 از طرف شبکه های استخباراتی ها آن موقعيتکهبه چند صد ميرسد  "کارگاه های جنون بار"گفته ميشود که کميت اين 

خبر ميدهند که " FSKNادارۀ مبارزه با دوران غير قانونی مواد مخدر روسيه "از.  گرديده اندف و تثبيتروسيه کش
که برای  هکذا در نظر است کميت محصلين. تعداد کارمندان اين اداره در قلمرو افغانستان افزايش يابد قرار است

مبارزه عليه توليد و ترافيک مواد مخدر از افغانستان و پاکستان به روسيه  اعزام ميشوند  درکسب آموزش تخصصی 
  .گرددنيز بيشتر 

 به مقصد نامعلومی پيشبينی نمود که "طلوع"در اين ميان چندی پيش يکی از چينل های پيشتاز تلويزيونی افغان به نام 
 گويا نخست معتقد اند که روسيه" طلوع"خبرنگاران . ندگويا نظاميان روسيه به زودی به افغانستان اعزام ميشو

متخصصين امور نظامی، سپس قطعات اکماالتی را به آن کشور ارسال نموده و بدينترتيب حضور نظامی روسيه 
. رهبری روسيه بارها تأکيد نموده است که نظاميان ما ديگر به افغانستان اعزام نميگردند. توسعه خواهد يافت

  کردهگون نيز به همين نظر است، اما اينکه در آينده چه واقع ميشود کسی جواب مقنع و صريح ارايهپروفيسور کار
  .نميتواند

آيا روسيه قصد دارد :    ميتوان گفت که جواب به سوال فوق الذکر به موضعگيری حکومت روسيه وابسته خواهد بود
نمايد؟ افغانستان شناس ميقدرت منطقوی اکتفأ يک قدرت منطقوی با منافع جهانی باشد و يا صرف به موقف يک 

برای ما الزم است بدانيم که توانائی ما تا چه حد : " در اين زمينه ميگويدالکسی بوگاتوروفديگری روسی پروفيسور 
 کرده  را به طور دقيق و درستسنجشزمان که ما اين . است و برای دستيابی به کدامين منافع سياسی بسنده استند

ا قادر خواهيم شد که پاليسی مشخصی را در رابطه با همکاری ها و تأمين روابط با کشورهای ديگر ترتيب و باشيم، م
افغانستان در اين ميان کشوری است که اوضاع در آنجا به طور مستقيم باالی امنيت ما و متحدين ما اثر . تدوين نمائيم

 در مسئلۀ ما مجبور استيم روی اين ملحوظ.  مطرح استآنجا از قبل از همه تهديد از بابت خطر مواد مخدر. گذار اند
  . همکار باشيماافغانستان با اياالت متحدۀ امريک

  
  پايان

  
  

  "نی زاويسيمايا گازيته"روزنامۀ : منبع
  ٢٠١٠اول نومبر : تاريخ نشر

 Вторая Афганская. Антинаркотическая: عنوان مضمون به زبان روسی
 

  


