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 افغانستان  یبرا   هی جمهور روس  سی رئ   ندهٔ ی کابولوف، نما  ری ضم  مصاحبهٔ 
 

( مصاحبهٔ را  ۲۰۲۲)  یسال جار  یجنور  ۳۱  خیافغانستان به تأر  یبرا  هیجمهور روس  سیرئ   ندهٔ یکابولوف، نما  ریضم
 گردد :   یم هیارا لی( »تاس« انجام داده که نکات برجستهٔ آن به شرح ذی)دولت یبا آژانس خبر رسان

را در افغانستان   تیگروه تمام اهرام حاکم  نیتواند در آن باشد، که ا  یطالبان م  تیموفق  ینیع  یاز شاخصه ها  ی ک ی  -
 ست دارد؛  در د

خود را در   یو قنسول  یپلوماسیکه متدرجأ حضور د  یخارج  یبا کشور ها  یو اقتصاد  یاسیس  یتماس ها  شیافزا  -
همه    نیا  تیروابط با طالبان باشد. در واقع  نیتحرک مثبت در جهت تأم  نگریتواند نما  یم  ند،ینما  یم  اءیکابل اح

 شوند؛   یم رداشتهطالبان ب یالملل نیشناختن ب تیکه در استقامت به رسم ستیگامها 
  یداخل  نیالدول و قوان  نیحقوق ب   یکابل، تمام تقاضاها دیبا مقامات جد  یعمل  یداد و ستدها  نیمبرهن است که ما ح   -

  ی ها  تیکه در رابطه به آنها محدود  رودیم  یطالبان  ی. قبل از همه سخن از آنعده از چهره ها مینمائ  یم  تیرعا  هیروس
 ها وضع شده اند؛  میحرت ریو سا یمال
  ن یمصالحهٔ ب  نیمشخص را پس از تأم  یگامها  دیتوانند بر داشته شوند که حکومت جد  یم  یها زمان  تیمحدود  نیا  -

و   زمیترور  هیعل  ریناپذ  فیتضع   یو همچنان مساع  یاس یس  -   یک یساختار استوار بر توازن اتن   کی  نیو تدو   یاالفغان
 مواد مخدر بردارد؛   دیتهد

  ر یو سا  یگاز، انرژ  - توسعهٔ روابط دو جانبه با مسکو در عرصهٔ نفت    یکابل برا  دالوصفیزا  یدر کل از عالقمند  -
 توانم؛  یگفته نم زیبه توافقات مشخص فعأل چ لیدر بارهٔ ن کنیل م،ینمائ  یاستقبال م ی اقتصاد  - یتجارت یعرصه ها

پروژه   نیا  جادیا  ریدر مس  تیامن  نیرسد. معضلهٔ تأم  ی جذاب به نظر م  یاسیس  یدورنماو    دگاهیاز د  «یپروژهٔ »تاپ  -
 است؛  دهیدر حال حاضر رفع گرد د،یرس یبه نظر م دهیچیکه قبأل پ

 یروند بعد خیدر مرحلهٔ هماهنگ ساختن تار افته«یتوسعه    یکای»تروئ  ب یما در ترک  یدر حال حاضر ما و شرکا -
 م؛ ی( در کابل پالن شده، قرار داری)فبرور یماه جار ریاخ  یآن ال یمذاکرات که برگزار

ساختن پروسهٔ   یمسئلهٔ نهائ  یتوجه خود را رو  میما عالقمند هست  افته«یتوسعه    یکای»تروئ  زمیکان ی در چهار چوب م  -
  م؛یمنازعه متمرکز ساز افغانستان پساء یایدر اح یالملل نیو اشتراک جامعهٔ ب یاالفغان نیمصالحهٔ ب

  ی گروه ها  تیفعال  ،یثبات  یدر حال حاضر به علت ب  ف یدر مزار شر  هیروس  یجنرال قنسول  تیآغاز مجدد فعال  -
 باشد؛  یدر شمال افغانستان در نظر نم یستیترور

  ب یترک   هٔ یتقو  یرتبه را برا  نیپائ  ایمتوسط    پلوماتانیکابل چند تن از د  یکه مقامات فعل  میدان  یما دور از امکان نم  -
شان   فیسفارت افغانستان وظا  پلوماتانیاز د  ی عده ا  یدگی. قرار شندیسفارت افغانستان در مسکو اعزام نما  یکادر

 را ترک نموده اند؛  هیروس یرا رها و حت
در بهار سال   عیکه به مقاومت وس  یاعتراضات پراگندهٔ کنون  یلیخاطر نشان ساخت که احتمال تبد  دیبا تأسف با  -

 وجود دارد؛   یجار
نفرت    ختنیچه در داخل کشور، و چه هم در خارج از آن به هدف برانگ   زیآم  کیتحر  یها  تیالزم است از فعال  -

  رد؛یتواند منجر به تصادمات مسلحانه گردد، اجتناب صورت گ یکه م یقوم
مقامات طالبان به اشتراک    نکهیا  کنیه است. لدر بر نداشت  یملموس  جیمالقات تهران نتا  میدار  یما آگاه  کهی تا جائ  -

خواهند  یگردد که طالبان جدأ م یشود، و تصور آن خلق م یم  ینیدهند باعث خوشب  یها تن م یدر همچو گردهمائ
 باشد؛   داشتهمتوازن تر  تی ماه یاسیس -یاز منظر تنوع قوم دیحکومت جد

 یو اجتماع  یشدن اوضاع بشر  میافغانستان عامل قابل مالحظهٔ وخ  یمل  ی ها  یاستدالل ما در بارهٔ آنکه انجماد دارائ  -
دقت و    نند،یب  یکشور ضرر م  ن یا  ی انجماد قبل از همه مردم عاد  ن یاز ا  نکهیدر افغانستان است؛ و ا  ی اقتصاد  -
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موفقانهٔ   یامدیفشارها کدام پ  نگونهیاسلو برمال ساخت که ا  اتحال، مالق  نی. در عابدیرا در نم  یانعطاف مقامات غرب
 نخواهد داشت؛   یدر پ

 ست یو ترور  د،یطالبان لرز  یستیضد ترور  تیدر افغانستان، ظرف  یسگ یپ  یب  یخزان در فضا  انی]...[ اما در جر  -
 شانرا بلند نمودند؛  یرنگارنگ سر ها یها
  ت ی به شمول داعش در افغانستان تحت حاکم   ،یستیترور  یگروپ ها  یموج آسا  کی نامی و د  تیما نظاره گر فعال  -

  م؛یطالبان است
.   میدار  شیخو  دینظر شد  ریرا ز  نکشوریا  یشمال  اتیافغانستان و همه وال   یما اوضاع در امتداد تمام سرحدات شمال  -

مناطق تحت کنترول   نیدر ا  یتیضاع امنبه راه اندازم. در کل او  ادیز  یرابطه سر و صدا  نیدانم در ا  یفعأل الزم نم
   م؛یهست نیبه شمول ناگوارتر وهایهرگونه انکشاف سنار مادهٔ آ شهیزمان، ما هم نیقرار دارد. در ع دیمقامات جد

در حالت آماده باش قرار داشته باشند    وستهیپ  دیبه اوضاع در منطقه با  وندیدر پ  یدسته جمع  تیسازمان قرار داد امن  -
 شان سرد و باروت شان نم نکند«؛  یکابولوف: »مغز ها ی )به قول آقا

منتقل شده به   یها ارهیو تاجکستان )در رابطه به ط کستان ی ازب یبه اخطار طالبان به کشورها ردیگیآنچه ارتباط م  -
مربوط   یباره کدام تبصره مداسته و حل و فصل معضلهٔ به وجود آمده را مسئله ا   نیمترجم( من در ا  -کشورها    نیا

 دانم.  یکشورها م نیبه خود ا
 :   دیکن کیرا کل لیذ نکیل ،یمطالعهٔ متن کامل مصاحبه به زبان روس یبرا
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