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و شميره   ٥ 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                                   غوث جانباز: ترجمه     ١٥-٠٤-٢٠١١  ني
 

  در ندارد به افغانستان سالح بفرستروسيه در نظ
 

 با آژانس خبررسانی  طی مصاحبۀ ،ولوفکاب  ضمير،ون روسيه برای افغانستانفدراسي نمايندًه خاص رئيس جمهور
با اين  تخنيکی  و نظامی،مکاريهای اقتصادیوهنستان  افغا  به سايل مربوطدرمدربارًه نقش روسيه  "انترفاکس"

  .د ميگيرد داشته  که ذيأل تقديم   مفصلی ارائه معلومات کشور
  ؟رمسائل افغانستان چگونه خواهدبودحضور روسيه د به نظر شما اشتراک و: سوال
فعالين  ازما همچنان يکی . دی داشته باشدسی واقتصا سياافغانستان حضور ردروسيه قبل ازهمه ميخواهد  :جواب
 کنفرانس بن هدف من ، استحکام يابدهمان آغاز کوشش کرديم تا رژيم کنونی  از ن هستيم و صلح در افغانستاپروسۀ
 از يکصد سال  بيش با سابقۀ  ما روابط ديرينه وعنعنوی، کنم اشاره  به يک استقامت ديگرنيز ميخواهم.  است٢٠٠١

اين کشور بدون ترديد  با   فعال ما روابط . داشته ايم همکاری آن کشور  در  حکومات مختلف با.مبا افغانستان داري
 :داشته اند وجود کشور  ميان دوهرابط  البته مراحل مختلف در.د انکشاف بيشتريافتن استقالل اين کشور استرداد از بعد

 عمليات ۀمرحل باالخره   سپس طالبها و،ن مرحلهً به قدرت رسيدن مجاهدي،ن قوای شوروی به افغانستا اعزاممرحلۀ 
رد دست ا صورت بگيرد ديده خواهد شد که مو بی طرفانه وعينی ۀ اين همه اگر يک محاسب با. ن المللیبي ائتالف
 نيز می  غانهاافمذکور را  ديدگاه   دلچسپ است که.  بيشتر هستند کشور به مراتب  دو روابط مثبت درهای آورد 
  .پزيرند
اعمار گرديده کز زير بنائی رم و موسسه ١۵٠روی به کمک اتحادشوغانستان اف روطوريکه ميدانيد در قلم: سوال 
آيا اين  . به کار اندازددأ ميتواند موسسات مذکور را مجد،گی کرده که درصورت تمويلروسيه اظهار آماد.بود

  ت ؟ کدام انکشاف بعدی داشته اس موضوع
     د شوروی در تخنيکی اتحا اقتصادی و ،شته به کمک مالی گذ ۀ  سد۵٠سالهای تقريبأ از ،مقيقتر باشياگرد :جواب

 ادامه داشتند  در اين زمينه برای وضاحت بيشتر بايد گفته شود که فعاليت ها. اند  پروژه اعمار گريده١۴٢غانستان فا
 به قدرت رسيدن ، اما تشديد جنگ های داخلید ،بودن د و حداقل به همين کميت پروژه های متوسط نيز درحال ايجا

  باعث انسداد پروژه های مذ کور کهعامل عمده ديگری ،بلی: روند مذکور را متوقف ساختا پس طالبهوسمجاهدين 
  . شوروی  بود اتحاد،فروپاشیدگردي
 های که به کمک تا برخی از پروژه  ميدهند دولتمردان افغانستان عالقمندی نشان٢٠٠٢ از شروع سال اما

رزی هورک تدوين يافته و رئيس جمژۀ پرو١٠مورد ليستی از ن ايدر.ندشو وباره احياد  دناگرديده  اتحادشوروی اعمار
تجديد  : است عظيم پروژه های رگيرندۀدرب ليست مذکور. آنرا بررسی نمايدتاخواهش نموده از روسيه 

شرايط درنگ ليرساناگفته نماند که مس.ارد  که ارزش حياتی برای افغانستان دسالنگصری سازی تونل عواراعم
 عبارت از اعمار ،نبرای افغانستا  حياتی د يگرپروژۀ . ت بسزا دارديمنيزاه  لوژستيکی ناتوکنونی برای اکماالت

انبار برای حفاظت گندم  ۴٠رمجموع به کمک اتحاد شوروی درافغانستان درحدود د.بود  گندم  حفاظتانبار هابرای
ن ازاي بسياری .ت  نام گرفتوليد سمنت ای الزم است از فابريکه ه عام المنفع پروژه های قطار  در.ود ايجاد گرديده ب

افغانستان که  ز نفت وگاۀمجمع.  ه احيای مجد د ضرورت دارندوبکود قرارداشته  رالت سقوط يادرحپروژه ها  
غانستان ذخايرعظيم مواد سوخت که دراف . انکشاف خوب يافته بودانشوزم روقت ،د دقرار دارمال اين کشوردرش

  کامًال ولی آنچه است نهايت بزرگ بوده و برای رفع ضروريات داخلی،دنرد وجود ندابتواند به خارج صادر شون
 در حال توسعه  نام برد که موفقانهوادی ننگرهار آبياری پروژۀ، الزم است از   هکذا.گازمخصوصأ  ند ،کافی هست

عمار شبکه های متعد د از برکت ا.  شده بودرق کشوردرشث جهش معينی در انکشاف زراعت ورباع مذکپروژۀ. بود
 بايد در نظر داشت .ود   انکشاف قابل مالحظه نم، درکل زراعت وباغداری ،ايرالحاقات برای آبياریوسال ها و کان

 اگر آبها درجاهای ، بوده افغانستان کشوری کوهستانی : افغانستان به شمار می رود يۀکه آب از ضروريات اول
 کشور در برابر د ،ورت متوازن درجريان سال استفاده صورت نگيرپس از آن به صوسمخصوص ذخيره نشوند 

 کنسرو زيتون شرق افغانستان به کمک شوروی کامبينات در مان جادره .د تهديد خشک سالی و کم آبی قرار می گير
افغانستان  صادرات  عمدۀ توليدات کامبينات مذکور يکی ازاقالم.د اعمار گرديده بورودلی به شمار ميليدات محازتوکه 

معادن اين کشور سعی وتالش همه  تفحصاتدر ميخواهم از سهم بارز جيولوجيستان شوروی که . را تشکيل ميداد
دن  ارزش معا افغانها وغربی ها در اين اواخر از ان ياد ميکنند، آماری که.وم ند ياد آورشدجانبه به خرچ ميدا

 ، ثروتها الزم است پروژه های متعدد زيربنائیترسی به اينبرای دس. ريليون دالر تخمين شده استافغانستان يک ت
 اقتصادی  نهايت  هر حال بنيۀما درا .تا است دراين راسبزرگ  جنگ مانع.دجاد گردوايمواصالتی وغيره تمويل 



 
 

 
و شميره   ٥تر 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

 دراين تا ندارد  روشن است که روسيه قدرت آنرا.زعظيم ارزيابی ميشودمانيتخصصين ومسيه  وسهم رو بوده بزرگ
وی همين هدف ما ر.يد  اين همه پروژه ها را دوباره احيا نماد نه فعاليت های خيريه را انجام دهد و به مصرف خوزمي

مينًه درز . به شمول  پروژۀ سالنگ  ،د کرده ايم به همکاران افغان خود شرايط صادقانًه همکاريهای متقابل را پيشنها
 ويش را ارائه نموده ايم تا يکجا به تمويل و مدرنيزه سازی اين پروژۀ  خورپائيها نظرياتیواسالنگها ما به امريکائيها 

 تنهائی به روسيه  .ت ليون دالر بر آورد گرديده اسم١٠٠"سالنگ"قيمت مقدماتی احيای پروژًه  .ودحياتی پرداخته ش
  .ندمذکور را پرداخته نميتوا مبلغ
  جا کاردرآن طورچ دانيم و ما مي درافغانستان داريم  را  کار ًهما تجرب. يک برتری عمده داريم  مقايسه با غربيها ما در
 فعاليت را از  است که مامورداين  و ، را ازهيچ طرف نمی بينمیي عالقمند ما اساسی اين است که مگرمسئلۀ.مکني

  .رد بيشتر بازميدا
د که مه ميداننه.است به مواجه مشا افغانستان تقريبأ با دشواريهای  ازوگاحيای مجد د پروژه های مربوط به نفت 

ربی غبه همکاران  بارها به همين علت است که ما ، ندارد مذکور را یا پروژه ه توانائی تمويل حکومت افغانستان
  و"روس نفت"مانند  مدتها پيش کمپنی های ما." دست به کارشويم ، يکجا بيائيد،بفرمائيد"  :مخويش گفته اي

   .ندبود  داده   نشان مذکور عالقمندیبه پروژه های " گازپروم"
ميخواهم از مالقات سران  . وجود آمده اند به همکاری ها نيز   قابل تذکر است که دراين راستا زمينه های جديدی

در اگست سال ديمتری ميدويدوف  به دعوت  روکاابت که به  تاجکستان و پاکستان ،نغانستااف ،ه روسي،چهار کشور
چهار کشور را در بر  هرکه منافع  پروژۀ  حين گفتگو های سوچی، دو. آور شوم  ياد ،ترت گرف سوچی  صودر پار

 قلمرو   به طرف آسيای جنوبی از طريق انتقال انرژی از آسيای ميانه:  اولروژًهپ.د ميگيرد توجه را به خود جلب کر
به کارگيری بيشتر  اوبظر است تا با استفاده درن. ياد ميکنند١٠٠٠-CAZA    نام را غالبأ به اين پروژه. استافغانستان 

 به  اين پروژه ميتواند. کستان صادر گرددوپا افغانستان  برق به  انرژی  تاجکستانورالکتروستيشن شبکه های هايد
ريم دراين  پروژه ما رسمأ اعالم نموديم که حاض .ق منطقوی و بين المللی مبدل گردد برانرژی بزرگ يک پروژۀ
ما منتظرجواب  .، سهمداشته باشيم آن از اول تا اخير به جانب روسيه سپرده شود  مکمل اوپراتيفیۀه ادارکيتدرصور
 حين سفريکه کرزی درجنوری سال جاری به .ند موافقت کردهی جمهورکشور های فوق الذکر همروسأ .م هستي

فغانستان  به رهبری ا .تگرف به خود و رنگ مشخص تری ه ًه مذکور يک بار ديگرمطرح گرديدلئ مس ،تمسکو داش
بلغ نيم رم مذکوۀ روژدرپ جانب روسيه حاضر است ن ،رهمکارائا که درصورت ذيعالقه بودن س، شدخاطر نشان 

شورهای نامبرده با دشورايها ی ، زيرا کما اين اقدام يک گام با ارزش استبه نظر .دميليارد دالرسرمايه گذاری کن
کازا  ( البته سرمايه گذاری درپروژه .ند منابع پولی را ندارد  و توانائی  به دوران انداختن هستنمواجه  د مالیمتعد

.  می آورد قابل مالحظه به دست ، عوايدليت خيريه نبوده ودرصورت پيروزی برای روسيه نيز کدام فعا)١٠٠٠
 ، ن عمار پايپ الين گاز ترکمنستاا زت ا عبار، اول ارزيابی گردد پروژۀراز بزرگت دي اکه احتماأل ش :م دوۀ پروژ

تقريبأ پانزده سال است که روی اين پروژه گفتگوها جريان   .د ميباش )تاپی(   يعنیهندوستان و نپاکستا  ، ن افغانستا
ين حال ترديد وجود داشت که آيا منابع گاز درع .ندمالحظات تطبيق اين پروژه را معطل ساخته ا رئاوس  جنگها.ددار
چنين به  .رد استفاده صورت بگي درازمدت برای صدورگاز الين در از پايپ کهمنستان کافی خواهد بودرکدرت

ال تدوين اشتراک حقوقی خويش دراين کشوردرحچهار   و د اين پايپ الين شروع گرديده  ايجانظرميرسد که پروسۀ
پايپ الين ها را  چنين   توانائی اعمار ه وجود دارند کهان کمپنی های معتدد و بزرگدرجبته ل ا .د می باشن پروژه
 ديمتيری ميدويدوف بارئيس جمهور بيردييفحين مالقات که  .تمگرافغانستان يک موضوع کامأل جداگانه اس، دارند
 .د  سهم بگيرتاپی  روسيه در پروژۀ"گازپروم"تا کمپنی جمهورترکمنستان از ميدويدوف خواهش کرد  رئيس ، داشت
 پروژه مذکور ،  خوب.يدچين گذاشته  شد ايجاد گرد دوجانبه که رهبری آن بردوش سيروپ کارین رابطه حتی گدراي

ايط خود را  البته که شر، نمايد خواهد درآن اشتراک ب " گاز پروم" صورتيکه  رد . در قبال دارد خود را نيزخطراتی
 افغانستان . به پايپ الين  واقعی مبدل گرد دلوتخي اميد است اين پروژه باالخره از پايپ الين آرزو .ارائه خواهد کرد

صدراعظم  .ندايران اعمار نماي  بنادر به سویجنوب به  تا راه آهن را   آن عالقمند هستندهمسايگان آسيای ميانۀ  و
  .ه گی به همکاری نمودروسيه دراين زمينه نيزاظهار آماد

  ؟ندن ساحه چگونه هستدراي انکشافات .دوجود دار تخنيکی ،یغانستان همکاری نظاماف ه وآيا ميان روسي: سوال
افغانستان  به ميان وزارتخانه های دفاع دوکشورمطابق پروتوکول منعقده ٢٠٠۵ - ٢٠٠۴ طی سالهای  :جواب

در .  درميان  نبود جنگی مهماتت وحاي البته حرف از تسل.  ميليون دالرارسال گرديد١۵٠ کاالهای نظامی به ارزش
 "کاماز" ،"واز" عراده موترهای نوع ٢٠٠ ،وپخانهوتبرای تانک  جاته ه افغانستان ارسال گرديد  پرزه بنچآيب ترک
  ۀدراثر خواهش وزارت امور داخلاما سال قبل  .تهمکاری مذکور ادامه بعدی نياف.  نددعراده جات مخابراتی بو و
 .دون مرمی برای آن به افغانستان ارسال گرديميلي  ۵،٢  ،کاالشينکوف " نوع ماشيندار هزار ٢٠غانستان به آنجااف

مواد مخدر به بارزه عليه درم مذکور فعاليت های اصلی را رۀ ادا  آنکهدليلبه   ه ؟چرامشخصأ وزارت امور داخل
همچنان به آموزش کادرهای پوليس   ما.ردستراتيژيک به روسيه دا خطر   ميدانيد، مواد مخدرکهير ووطپيش می برد 

 ، ناتو-روسيه کات پروگرام هایدرچو :ددرسه استقامت به پيش می رو آموزش .روسيه ادامه ميدهيم درافغان نيز 



 
 

 
و شميره   ٥تر ٣  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

 های مسلکپوليس افغان  کنانکار  ١٧٠ و پروگرام تااکنوند نيچوب ا هاردرچ  .سازمان همکاری وامنيت اروپا
ن عبارت از وآ  دو سال شروع ميشنازايباالخره استقامت سوم که  و .ندفارغ گرديده ا  وبه دست آوردهمختلف 
 فارغين   تن آنها ۴٠يادشد   رقم که فوقأاز .د می باش  روسيه نظامی پنج مرکز تحصيلی  افسر در ٢٢۵  آموزش

 مين اکنون ما،ههمهعالوه براين .  د کردن خواه کسب وسيه تحصيالت عالی نظامیر درصنف دوازده هستند و 
.  را به راه انداخته ايم"هيليکوپترها"الح طبه اص پروژۀ  هائي اامريک چنان باهم و  ناتو -شورای روسيه  چوکاتدر

آنها را  را در قلمرو خويش به مصرف امريکا توليد نموده،  )١٧می(هيليکوپترچرخ  ٢١روسيه موافق است تا 
 فعاليت های چوکات ،انستاناردوی افغ ما در هيليکوپتر های  ٢٠٠غانستان حدود دراف. بسپاردان متعاقبأ به اردوی افغ

ی توانند حمايت قابل مالحظه خوانده رمطوريکه می بينيد فعاليت های مذکو. ندنپروازمی کها ماموريت  رئ ساناتو و
  .دنوش

   ؟م نداري هم نين پالنچ و  ،م اکنون به افغانستان سالح ارسال نميکنيماطوريکه فهميده ميشود : سوال
بايد برايتان صادقانه بگويم که  اما . مهم روی دست نداري چنين پالن  و مياکنون سالح به آنجا نمی فرست بلی ما :جواب

استفاده   تسليحات ما ازميدهند حترجي افغانها.   تسليحات روسی را به دست بياورند تادوستان افغانی بسيار ميخواهند
 . ناتو به افغانستان سالح ميفرستد اکنون که بديا کرته بايد تذرفمه روی .اند آن عادت کرده  با زيرا طی دهه ها ،کنند

تسليحات به آدرس معين   بهترخواهد بود تاد ،بگير تسليحات اضافی قرار راب  نيستيم تا افغانستان  زيرآن ارما طرفد
اد آوری صورت  بود که از آن فوقًا ي مناسبی  افغانستان مثالیۀلارت امور داخبه وز رسال سالحا .شوندارسال 

  .رسندن ميئ مطم که تسليحات به دستهای باشيم   کامل داشته طمينانبايد ا  ماستا ارن دراي  .تگرف
  ،ليکوپترهای که روسيه به افغانستان خواهد فرستادازهيمتی سقاميدواری نموده بود که  چند ی پيش اظهار ناتو :سوال

  ؟ به چنين يک اقدامی آماده استروسيه آيا. خواهد شدداده  به اين کشور رايگان 
 رئيس جمهور .تشود درميان اس رايگان به افغانستان داده   قراراست به طور که رف از سه هيليکوپترح :جواب

که من يئجا تا .گرفت  اين موضوع کمی وقت را دربرخواهد.ت ه کرده اسوافقم ر نظرمذکوباپرنسيپ ر  روسيه د
ميکنم که ن فکر ومن  اند  به دست آوردهدمتعد فرمايشات افازان و اووق  ايالت های روسيه درۀ، دوکارخانخبر دارم

 به نظر ميرسد که برای ناتو اکنون مهم . صورت خواهد گرفت افغانستان به زودیدو یبه ارتحويل دهی هيليکوپترها 
 شت زمينه وجود دارايندمشکل ديگری که .  دسترسی داشته باشدتخنيک رميم وت  یخدمات های پايگاهاست تا به 
 کشورهای اروپای شرقی بوده  از نموده واردی که ناتو به افغانستان تعداد زيادی ازهيليکوپترها . اليسنس بودموضوع

آنرا ) ری اکسپورت  ( دمجدها حق صدورآن وميگرديد ها  ارسال به اين کشور سا  وارپکتمان موجوديت  ززکه ا
  . شده اندکشيد گی ها رفع حاال اين .ارندند

 آماده است افغا ن  آيا جانب ؟ شودد افغانها سپردهووقت آن فرارسيده که کنترول کشور به خ شما آيا به عقيده  :سوال
  را به دوش بگيرد؟ مسووليتاين 

 عساکر به بعد ها موکول خروجاما اگرموضوع   را بدوش خود بگيرد،مسووليت نيست آماده هنوز افغانستان :جواب
نه تنها (  البته نه همه ،اشما ميدانيد که به نظر بسياری از افغانه .ن هم بدتر شودازايل آن ميرود که اوضاع شود احتما

. تواندي تا ابد چنين ادامه يافته نم.د حضور ائتالف بين المللی نظامی اشغالگر ناميده ميشو)طالبها و مخالفين مسلح
حدين آن طی ده سال کمتر بخاطر آن کار کردند تا ومت امريکا ۀ حتد صورت بگيرد که اياالت متاکيد بايددرعين حال 

  . امنيت داخلی و خارجی را در کشور تامين نمايدتا بتواندايجاد کنند  در اين کشور يک اردوی واقعأ توانا را
ولی . د اين همه درست هستن،موين اردو ميشينهزار منسوب١٥٠ هزار پوليس و١٢٠ارقام  ازما  غالبأ در رسانه ها

 عمده ۀ لئمس.  فيصد ميرسد٣٠ريزی ها از قوای مسلح ساالنه به کر گدرعين حال نبايد از نظر دور داشت که عس
تجهيزات  ،یکمبود شديد تخنيک زره ،بودهدوی افغانستان عمدتأ باسالح خفيفه مسلح ار .تکيفييت اس اسی،واس
 افزايش دولتی ترانسپورتی های يبينيم که پارک طيارهعين حال ما مد ر.  محسوس می باشددرآن قوای هوائی  ،نمدر
کدام اردو درشرايط معاصرمی تواند بدون  . دن طياره ها نميشود در نبردها استفاده صورت بگيراي ازولی  يابد می

ان لبته در شرايط افغانستا .ند دراين راستا فعاليت ها نهايت ضعيف به نظر ميرس.ردحمايت قوای هوائی را به پيش بب
بدنيترتيب . رفيت عمل را نخواهد داشتوظر کميت را ايجاد کرد ولی چنين يک اردو قابليت پ اردوی يک می توان

  کهد ان به مثابه ميعازآهم بعد تر ويا ٢٠١٤سال  . امنيت ميسر نميشودۀتامين مستقالن ،ربدون حل مسايل فوق الذک
دامات جدی برای واقطی اين مدت الزم است تدابير .  گرديده استنيتعي غانستان بيرون ساخته خواهد شد،ازافتمام قوا 

  . جنگی روی دست گرفته شود درغيرآن وضعيت پيچيده تر خواهد شد های توانمند با ظرفيتیايجاد يک اردو
ور غانستان پايگاه های طويل المد ت آنکشاف ازروج قوای ائتالف خ از اياالت متحده امريکا اعالم نموده که بعد: سوال
  ؟ن قبال چگونه استدراي موضعگيری روسيه .دجا ايجاد خواهند شاين در

ت اوگف .دابل رئيس جمهور کرزی ياد کرک درموضوع را برای اولين بار حين يک کنفرانس مطبوعاتی اين  :جواب
ن باره فورأ  درايا  مۀوزارت امورخارج .تورد ايجاد پايگاه ها درا فغانستان اسدرميها ئکه درحال مذاکره با امريکا

ند که د را هميشه اطميان ميدا، ماهای امريکا ئی ماهمکار. نزد ما سواالتی پيدا شدند .ديرا به نشر رسان  ایهاعالمي
  . مبنی بر حضور دايمی دراينجا ندارند آنها بعد از ختم ماموريت منطقه را ترک گفته و هيچگونه پالن



 
 

 
و شميره   ٥تر ٤  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

وزير امور خارجًه  ،ندوهيليری کلينتن داشت) وزيرامور خارجه روسيه(ف طی مالقات های که سيرگی الور تربعد
 دری ا ئ قسمتی از نظاميان امريک٢٠١٤ سال از دعب وامريکا اطميان داد که پالن ايجاد پايگاه ها درنظر نيست 

 است  چیئيهامريکا های واقعی ا پالنولی اينکه . ندنرين نظاميان افغانستان باقی ميماوتمآموزش ی به تربيه، راکزم
، که  ولی به يک شرط،م حمايت کردي٢٠٠١ال درسما از آنها  ، اياالت متحده هستيم ما همکار.زندگی نشان خواهد داد

ريق قلمرو خويش ازطانزيتی را  تر بنابرهمين دليل بود که ما پروسۀ.دنابع آن به راه خواهد افتاوما  تروريزم مبارزه ب
م در يئا همتای امريک،نن با مارک گروسمم. نيم که حمايت لوژستيکی چقدر ضروری است، زيرا ميد ااجازه داديم

ن ايجاد پايگاه های ی خاطرنشان ساخت که کشورش پالکيد زايد الوصف تأبا او .تمشروع ماه جاری در جده مالقات داش
زيرا پس از ختم مساعی ضد  ،ريماعتماد دا  های خويشانهمکارباالی   ما.ردستان درسرنداغا ندايمی را درقلمرو اف

 هرگونه حضورنظامی در  اين کشور محسوس نخواهد ۀبرای ادام تروريستی و آوردن ثبات درافغانستان ضرورت
  .ددن صورت باعث بروز تشنج اضافی در منطقه ميگراي در حضور نظامی .بود

 آيا هن رابطاي در.  اختيار نداردد ر را نستان کنترول باالی همه قلمرو کشورپنهان نيست که حکومت افغا: سوال
  ؟ منجمله طلبان داردنستانافغاروسيه کدام تماسهای با مخاليفين حکومت 

 اما در پرنسيب کشور ما از اصل مصالحًه ملی در افغانستان حمايت .مچگونه تماس مستقيم با طلبان ندارييما ه :جواب
باالخره باالی افغانها بايد ترحم  .ندجنگ معضالت حل وفصل شو ما طرفدار آن نيستيم تا صرف از زور و .ميکند

، ادغام گی عادیلبها به زندايده داريم که برگشت طظ ما عقاو ازاين لح گردند،ميز جستجو آشود و طروق مصالحت 
 در قطعنامه های شورای امنيت  در عين حال مالحظات و شرايطی وجود دارند  که.تآنها درجامعه امکان پزير اس

قانون  ،دبکشن  با حکومتانهحل مس دست از مبارزۀ بايدپيوندند مي  صلح   پروسۀ که بهيئآنها:  ملل متحد قيد گرديده اند
ر د .دی افراطی قطع نماينر گروپ هائاوسويش را با القاعده خ  بشناسند و روابط  اساسی افغانستان را به رسميت

آماده  هاآن با ارند ما برای گفتگود داشته باشند که بدون شک وجود  طالبان چنين افرادی وجود يانم درصورتيکه 
  تهديد ورد درمبايد از تشويش ما  نجا اي درقبل از همه   .مفغانستان داريا درشروع مين و معما منافع  .هستيم

 درافغانستان خواهيم تی تا آنها بدانند که ما طرفدارحاکميميخواهيم .منماي و مواد مخدر ياد آوری  افراطگری، متروريز
 تطبيق پاليسی  بمانيم  که در نتيجۀا البته ما نميتوانيم بی اعتن.دکن فوق الذکر فعاليت یبود که برای رفع تهديد ها

 زمانی که طالبها از افراطيون ٩٠ افغانستان سالهای :مصالحه ملی چگونه يک افغانستان  به وجود خواهد آمد
عالی ت ورا حفظ نموده به آبادی  يت ميکردند و يا هم افغانستان که استقالل خوداسالمگرا در ماورای سرحدات حما

  .تخود خواهد پرداخ
حمايت " ی های شانگهای  سازمان همکار "تان در تشکيالتنسافغاچه تنگا تنگ آيا روسيه از نزديکی هر: سوال
  ميکند؟
 اخير د ر همه مالقات لها ی ساجمهور کرزی طی م که رئيس ايد خاطر نشان بساز ب.دبلی کامال حمايت ميکن :جواب

عقيده هستيم که اين  ما به .تبه حيث مهمان اشتراک ورزيده اس "سازمان همکاری های شانگهای" نآهای سر
 عضويت کامل پسس و  يد  درآتواند به صفت ناظرمينخست ، اين سازمان افغانستان با رعايت فورمول موجود در

های که درآن کشور  منطقوی بزرگيک سازمان مثابه به" زمان همکاری های شانگهایسا" .سازمان را کسب کند
احيای اقتصاد افغانستان   کمکهای همه جانبه رابرای ميتواند ،ندهست روسيه  قزاقستان و،  چينهمچون وانمندت ومعتبر 

قبال ياد آوری   طوريکه .ندتسن راستا عالقمند هاي در همکاری ها عۀ توس به همه اعضای اين سازمان .دمبذول دار
زيادی ديگری نيز  در موا.د جا داشته باشندنيره می توانوغسوخت  مواد  ،یاين همکاری ها در ساحات انرژ م نمود

احتياج به سرمايه  ها  اين پروژه همۀ ،ب آۀ  معضلمثال رفع .دصل آن پرداخته شوف وهستند که بايد مشترکأ به حل 
  .آيدبر آن کشور به تنهائی نمی تواند از عهدۀکه هيچ  د دارن را گذاريهای هنگفت

  ؟در مخ مواد ؟ت کدام اس،تمتوجه روسيه هس نستان اسا سی که از افغاتهديد: سوال
بخش قابل  .تتوان مجزا از تروريزم و افراطيت دانسيرا نم تهديد  اين  مواد مخدر، اما،يط کنونی بلیدرشرا :جواب

 فعاليت طالبها نيز .  مواد مخدر تمويل ميگرددريستی و افراطگری از درک عوايدت های ترو فعاليجۀ دمالحظهً  بو
. افغانستان مبدل گرديده استداخل  درفساد  مخدر به منبع گستردۀ  مواد ن برآن عوايدافزو .ت راستا مثتثنی نيساين در
  که در بر يمبه پيش می  "کانال"  به نام عمليات دايمی را " امنيت دسته جمعی سازمان قرار داد " چوکات در ما

. مگر فيصدی دستگيری مواد مخدر نهايت قليل است ، وجود دارندیبلی نتايج . ميافتدبدست ما  آن موا د مخدرنتيجۀ
يک کشور ترانزيت مواد مخدر به   ازتها ستکشور ما مد. ميشودمقدار قابل مالحظهً هيروئين داخل قلمرو روسيه 

اوالد اين وطن را از بين می   مذکور به امنيت ملی ما صدمه ميرساند و پروسۀ.تسن مبدل گرديده امصرف کننده آ
 دراما اگر  . دادآنها را بايد انکشاف .نداقدامات امنيتی هنوز ضعيف باش و ر شايد تدابي.شتناک هستندوحارقام . برد
بايد .  بامواد مخدر پيچيده تر خواهد شدمبارزه ،کندد فغانستان الی روسيه فساد بيداير انتقال مواد مخدر از سرحد امس

صر بر خوار ح وابع بی حد من وامکانات   ازد مخدر از نگاه مادی نهايت توانمند بوده وابه ياد داشت که تجارت مو
  .ددار ميباش



 
 

 
و شميره   ٥تر ٥  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

 خواهد تا به  های غربی خويش میهمکارنی است که از يرزما روسيه د. کانال ياد کرديد" شما از عمليات : سوال
  ؟ت استدالل غربيها چيس،دپيشرفت های وجود دار ن راستا اي در آيا .ندعمليات مذ کور ملحق گرد

بعضی از کشور ها افراد  .دمی رسندراين زمينه به نظر   که تا هنوز کدام پيشرفت،مبايد صادقانه اعتراف کن :جواب 
ديدگاه  .دملی کشور های غربی ديده نميشوکدام سهم ع ماا .ندغير رسمی رابرای نظارت از عمليات مذکور می فر ست

ريکا با ام .ت نيسی مستقيم برای امريکا مثال هيروئين افغانی کدام تهديدبه طور .دنها دراين زمينه شايد گوناگون باش
ه تنها ب روئين افغانستان نههي .هستجه  موا کشورخلدا دروئين مصنوعی ئين از کولمبيا و هيرورمشکل ورود هي

يکه ورط .د کشورهای شرقی نيز سرايت ميکنبه، بلکه تاجايکه اگاهی داريم های روسيه و اورپا رخنه نمودهبازار 
ايت مواد مخدر به سرخطر  ،ندال رشد سريع اقصادی قرار دارح درين چ و هندوستان : ما دوکشورۀ در منطقميدانيد
 ،درا تکليف نمی دهن  خود،ود ئيها تا جايکه ديده ميشاورپا. واخر هرچه بيشتر محسوس استاين ا کشور در اين دو

 مسير  برعالوۀ لاين حدرع .شدپا خواهد  بعدی موا د مخدر به اور راه رخنۀ که روسيه سد،اندبسته  آنها اميد به ما
  شدت ايران به.ورت ميگيردص نيز  نتال مواد مخدر به اروپا از طريق ايران و پاکسنتقاا) ازطر يق روسيه (شمالی 

ر از طريق واد مخدم .دکنمبارزه ميکند ولی با آن هم نميتواند همه خطر را ر فع  مخدر مواد غير قانونی دوران  با
 از قلمرو پاکستان از طريق بحر ، هکذا.دنسرپا ميراو ويده و بازهم به روسيه  کسپين گردايران داخل ترکيه وحوزۀ 
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