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 اوسطای قدیم و قرون اوسطای جدید،بین قرون 
 کدام دوره را انتخاب خواهد نمود؟افغانستان 

 

ً همان انتخابیست که معماملۀ امریکائیها با طالبان، افغانستان را در برابر آن قرار داده است. این معامله  این دقیقا
 سرنوشت خود را در انتخابات ریاست جمهوری تعیین می نماید.برهم خورد، اکنون این کشور 

  چه چیزی در معرض خطر است؟ 
سپتمبر، رئیس جمهور برحال کشور، دکتور اشرف غنی آمادگی گرفت تا در یکی از میدانهای شهر  17سه شنبه، 

نفر به منظور استماع  چاریکار در ادامۀ کمپائین انتخاباتی اش در برابر طرفدران اش سخنرانی نماید. صدها
سخنرانی اشرف غنی به آنجا آمده بودند. همان روز تروریستان طالب ماین را که در یکی از موترهای مربوط به 

تن و ده ها نفر مجروح در نتیجۀ  30منسوبین پولیس تعبیه نموده بودند، منفجر ساختند. مقامات از کشته شدن 
 انفجار متذکره خبر دادند. 

 

 :تخاباتی چهار جانبهبازی های ان
کاندید اشتراک می  16( دایر گردد. در انتخاب عنقریب 2019سپتمبر سالجاری ) 28انتخابات قرار است به تاریخ 

: رئیس و آنها عبارتند از نمایند. لیکن ناظرین مسایل سیاسی صرف به چهار تن آنها عالقمندی نشان میدهند،
 هللا، گلبدین حکمتیار و رحمت هللا نبیل می باشند. جمهور برحال محمد اشرف غنی، عبدهللا عبد

لیکن ناظرین با اینهمه، رئیس جمهور کنونی را کاندید اساسی میدانند. دکتور غنی نه تنها در اختیار خویش امکانات 
ه اداری را دارد، چیزیکه همیشه و در هر کشور دیگر حین کمپائینهای انتخاباتی نقش مهمی را بازی می نماید، بلک

 از حمایت رأی دهندگان نیز برخوردار می باشد. 
فیصد رأی دهندگان  56الی  53آمار نظر سنجیهای مختلف که طی ماه اگست به راه افتادند، نشان میدهد که از 

حاضر استند به نفع اشرف غنی رأی بدهند. در حقیقت، همین فیصدی می تواند کامالً کافی باشد تا پیروزی اشرف 
اول انتخابات اعالم گردد، لیکن طوریکه تجربۀ انتخابات طی ده سال اخیر در افغانستان ثابت ساخته، غنی در روند 

 رئیس جمهور را در این کشور در روند اول برنمی گزینند. 
می تواند مستثنی واقع گرد. بگومگو ها از مرکز انتخاباتی رئیس جمهور بر حال، حاکی از آن  2019البته سال 

نتخاباتی غنی برای تغییر اوضاع در استقامتهای مختلف، به شمول روند دوم کار می نماید و آمادگی است که تیم ا
 می گیرد. 

منحیث کاندید شماره دوم، ناظرین طی ماه های اخیر از رئیس اجرائیۀ افغانستان دکتور عبدهللا عبدهللا، شریک 
پیشتر، از ماه فبروری الی شروع اگست اشرف غنی در حکومت "وحدت ملی" یاد آوری می نمایند. اندکی 

سالجاری آگاهان مسایل سیاسی، حریف اصلی رئیس جمهور غنی را در انتخابات به اتفاق آراء حنیف اتمر، مشاور 
شورای امنیت ملی افغانستان را میدانستند. قابل یاد آوریست که اخیرالذکر نه تنها از حمایت حامد کرزی، رئیس 

 ی از حلقات پُر نفوذ در مسکو نیز برخور دار بود. جمهور اسبق، بلکه برخ
یکی از همراهان مهم تیم انتخاباتی وی، از  : عطاء محمد نور، والی اسبق والیت بلخ واما چانس با اتمر یاری ننمود

اتمر خواست تا به او تضمین آیندۀ سیاسی معین را در حکومت احتمالی خویش بدهد. )نور انتظار داشت که در 
مت احتمالی آینده به او ُکرسی صدارت باید تفویض گردد( اتمر با این تقاضا موافقت ننموده و در نتیجه تیم حکو

انتخاباتی اتمر "ثبات و اعتدال" فروپاشید. برخی از اعضای تیم، به شمول مسوول تیم انتخاباتی اتمر، جیالنی پوپل، 
دیگری نزد رقبأء به دویدن پرداختند. به تعقیب آن،حنیف )سیاستمدار پُر نفوذ به تیم اشرف غنی پیوست( یکی پی 

 اتمر اعالم داشت که کمپائین انتخاباتی خود را به حالت تعلیق درمیاورد. 
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پس از آنکه حنیف اتمر از پروسۀ انتخاباتی برامد، آگاهان امور از تشدید مواضع سیاسی دکتور عبدهللا عبدهللا یاد 
الی  19ی گوناگون نشان میدهدکه در جریان یک و نیم ماه قبل از انتخابات از نظر سنجی ها ارقامآوری نمودند. 

فیصد رأی دهندگان حاضر بودند به عبدهللا عبدهللا رأی بدهند. صاحب نظران مسایل سیاسی به آن باور اند که "  23
در پروسۀ انتخابات  آرأی طرفداران اتمر به طور اتوماتیک به عبدهللا عبدهللا نمی رود. عامل اتنیکی )قومی(

افغانستان کمافی السابق نقش جدی را بازی می نماید. اتمر پشتون تبار بوده، در حالیکه عبدهللا تاجک است. اکثر 
 پشتونها به عبدهللا رأی نمیدهند، آرأی آنها عجالتاً میان اشرف غنی و دیگر کاندیدان پشتون تبار تقسیم خواهد شد." 

ای ناظرین، دوکتور عبدهللا در روند اول انتخابات از غنی سبقت جسته نمی تواند )چون او گر چه، بر بنیاد ارزیابیه
فاقد آرأی کافی است(. او می تواند کوشش نماید تا شرایط برای برگزاری روند دوم به میان آید. هدف اساسی تیم 

سپتمبر تشکیل خواهد داد، تا به  28انتخاباتی داکتر عبدهللا را ایجاد مزاحمت در راه پیروزی اشرف غنی به تاریخ 
این ترتیب در روند دوم پیش دستی نماید، و یا هم از اوضاع بوجود آمده برای معامالت سیاسی با اشرف غنی سود 

  جوئی کند.
دو روز قبل از رأی دهی در محافل سیاسی افغانستان شایعۀ انتشار یافت، که دکتور عبدهللا می تواند لقب رقیب 

خبری افغانستان "صدائی  جمهور برحال را حفظ ننماید. به باور یکی از ناظرین چند روز قبل سرویس عمدۀ رئیس
امریکا" گزارش داد که بر بنیاد نظر سنجی های تازه به دست آمده، جایگاه دوم را سیاستمدار مشهور و اسالمیست 

گان رئیس حزب اسالمی هنوز معلوم نیست. تند رو، گلبدین حکمتیار از خود ساخته است." تعداد آرأی حمایت کنند
دور از امکان نیست که بخشی از آرأی رأی دهندگان پشتون تبار که قبالً آماده بودند به حنیف اتمر رأی بدهند، 
احتماالً به حکمتیار رسیده باشد. هرگاه مسئله ای سبقت حکمتیار تأئید گردد، در اینصورت انتخابات ریاست 

هرچه بیشتر دراماتیک خواهد شد. در حقیقت ایدیالوژی حاکم در حزب اسالمی، تفاوت  جمهوری در افغانستان
 خاصی از نسخۀ طالبان و سایر سازمانهای جهادی ندارد. 

یکی از چهره های جذاب دیگر در میان کاندیدان به ُکرسی ریاست جمهوری افغانستان، رحمت هللا نبیل نام دارد. 
ملی افغانستان ایفای وظیفه نموده، تا اکنون در میان کاندیدان جایگاه سوم را به نبیل قبأل در سمت رئیس امنیت 

طور مطمین حفظ نموده است. ناظرین چانس نبیل را برای احراز ُکرسی ریاست جمهوری بلند نمی دانند. لیکن، در 
ن "سنگچل" را در عین حال، عده ای از صاحب نظران تأکید می نمایند که رحمت هللا نبیل قادر است نقش هما

فیصد  13الی  10گوناگون نشان میدهد که از  ارقامتغییر وزن ترازوی انتخابات به این سو، یا به آنسو بازی کند. 
رأی دهندگان به نبیل رأی خواهند داد. یکی از صاحب نظران مسایل انتخاباتی در کابل در این مورد نظر خویش 

سپتمبر اشرف غنی نتواند پیروز گردد، در  28دور اول، به تأریخ را به شرح ذیل ارایه میدارد: "هرگاه در 
اینصورت او و رقیب اساسی وی، عبدهللا عبدهللا یا حکمتیار به شکار آرأی نبیل خواهند پرداخت. نبیل به کاندید 

منیت ملی در افغانستان شهرت دارد. ایاالت متحدۀ امریکا حین تعیین نبیل به حیث رئیس عمومی اطرفدار امریکا 
افغانستان توافق نموده بود. اینکه در روند دوم از کدام کاندید حمایت خواهد کرد، می توان برداشت نمود که 

 در این انتخابات از کدام کاندید پشتیبانی می نماید.  واشنگتن
 

 :طالبان برای قطع دستها آمادگی میگیرند
انتخابات کنونی ریاست جمهوری افغانستان، طالبان می  یکی از اشتراک کنندگان عنعنوی )اگرچه بسیار بخصوص(

باشند. البته این تحریک تروریستی کدام کاندید خود را برای اشتراک در پروسۀ انتخاباتی پیشنهاد ننموده است. بر 
دین "کافران" است و پیروی از پروسه های دیموکراتیک، اشتراک در آن  –بنیاد "فتواهای طالبانی"، دیموکراسی 

"اقدامات خارج از دایرۀ اسالم است". در این صورت حیات "کافر" مباح الدم  –به شمول شرکت در انتخابات( )
بوده، یعنی با همچو یک فرد، هر آنطوریکه بخواهی، می توانی برخورد نمائی، خواه به قتل اش برسانی و خواه هم 

 معلول و مجروح اش نمائی. 
ر برخی از مناطق توانستند کم و بیش وحشت و جنایت را به راه اندازند. اما طالبان، در جریان انتخابات قبلی د

می توان با تمام اطمینان تأکید  2019سپتمبر  28آنچه ارتباط میگیرد به سطح ابراز انزجار از انتخابات مورخ 
طالبان نهایت پُر نمود که این انزجار طالبان هیچگونه صبغۀ استوار بر اساسات دین اسالم ندارد. محاسبۀ گروه 

 رویانه و کامالً سیاسی به نظر می رسد. 
: طالبان رسمی افغانستان را بد نام بسازندسرکرده های طالبان کوششهای فراوانی به خرج می دهند تا حکومت 

رئیس جمهور غنی، داکتر عبدهللا، مأمورین دولتی، نظامیان را در سطوح مختلف... "دست نشاندۀ اجنبیها" می 
د. طالبان قانون اساسی کشور را که بر بنیاد آن ساختار کنونی جمهوریت اسالمی تأسیس گردیده، مردود می دانن

شمارند. طالبان صرف خود و ساختار امارت خود را یگانه حاکمیت قانونی در افغانستان دانسته و شرعیت را منبع 
 حقوقی دولت خویش قبول دارند. 

برهم زدن فعالیت تمام ارگانها، دوایر و پروسیجرهای که قانونمندی نظام  مهم ترین هدف طالبان را تخریب و
سیاسی موجود در افغانستان بر بنیاد آن استوار است، تشکیل میدهد. تقاضای گروه طالبان مبنی بر تحریم پروسۀ 
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حاضر مطمین  انتخابات ریاست جمهوری نیز از هنیجا سرچشمه میگیرد. به باور ناظرین در کابل "طالبان در حال
اند که به پیروزی نزدیک استند، چون امریکائیها و متحدین آنها دیر یا زود قوای خود را از افغانستان خارج می 

طالبان در حقیقت می  سازند، و آنگاه طالبان و امارت اسالمی منحیث یگانه نیروی مشروع باقی خواهد ماند."
االت متحدۀ امریکا، بلکه با افغانها نیز پیش ببرند. جنگجویان طالب خواهد مذاکرات را از موضع زور نه تنها با ای

به سیاست مداران و ارگانهای دولتی )قبل از همه به ارگان به نام ریاست جمهوری( که از حمایت تمام مردم 
به همین  برخوردار باشد، نیاز ندارد. برگزاری انتخابات دقیقاً همین حمایت مردم و مشروعیت را به میان میاورد.

علت است که سرکرده های طالبان سعی دارند تا کمپائین انتخاباتی را برهم بزنند، مراسم و مراکز انتخاباتی را 
ماین گزاری نموده به اقدامات تروریستی می پردازند، در میان رأی دهندگان و کارمندان کمیسیونهای انتخاباتی 

ان بدین ترتیب می خواهند رقبای خویش را از سر راه خود رعب و هراس را پخش می نمایند. در واقعیت، طالب
 دور بسازند. 

اینکه طالبان از همه بیشتر طرفداران رئیس جمهور برحال را مورد حمالت تروریستی قرار میدهند بیانگر حقایق 
انتخابات زیادی است. به باور تحلیلگران افغان، " از آنجائیکه طالبان بخوبی میدانند که چانس اشرف غنی در 

 عنقریب بلند است، ولی طالبان حاضر نیستند او را منحیث یکی از طرفها در مذاکرات احتمالی صلح آینده ببینند." 
مور خارجۀ امریکا پیش مبردند، مذاکراتی را که طالبان تقریباً یک سال با زلمی خلیلزاد، نمایندۀ خاص وزارت ا

 تخریب پروسۀ انتخابات استفاده نمایند. میخواستند از طریق آن برای برهم زدن و  زنی
دند. محتوای چند ماه قبل طالبان نظریۀ "مذاکرات و تأسیس حکومت موقت را عوض برگزاری انتخابات" پیش کشی

: "انتخابات ریاست جمهوری ُملغی اعالن میگردد، به جای آن حکومت موقت یا عبوری به میان این پیشنها ساده بود
ن حکومت "نو پیدا"، سپس به مذاکره با طالبان می پردازد. )اقدام که عمالً هیچگونه حمایت میاید، و اعضای همی

 مشروع از طرف مردم در بر نمیداشت(. 
: طالبان جرئت سیاسی را در ان حداقل دو عواقب را در پی داشتگفتگوهای یک سالۀ امریکائیها با گروه طالب

 ی آنها در مراودات و مناسبات بین المللی باال رفت. سرحد گستاخی به دست آوردند و مشروعیت قسم
مبرهن است که در همچو یک چهارچوب سیاسی، مواضع طالبان به مراتب نیرومند تر از دیدگاه ظرفیت نظامی و 

وجود داشت باال می  2001همچنان مشروعیت نظام امارت اسالمی که قبل از مداخلۀ نظامی امریکا در سال 
ومت موقت که از آرأی مردم در انتخابات و سایر عالیم مشروعیت برخوردار نباشد، عمالً رفت. در حالیکه حک

هیچگونه چانس برای تقابل با پالنهای برگشت طالبان به حاکمیت را ندارد. در اینصورت هم "مذاکرات صلح" و هم 
به صورت اجتناب ناپذیر  "حکومت موقت" مراحلی در مسیر سقوط افغانستان به قرون اوسطاء خواهد بود، چیزیکه

 در صورت برگشت طالبان به قدرت بوقوع خواهد پیوست. 
 

 :اسالم آباد به ضد وطن پرستان جدید افغان عمل می نماید
اهداف و مقاصد طالبان که حین کمپائین انتخاباتی به تمام وضاحت نمایان گردیدند، از حمایت کشور همسایه، 

ظرداشت نفوذ و تأثیر خاص و متمادی اسالم آباد و شبکه های جاسوسی آن پاکستان برخور دار می باشد. با در ن
باالی اوضاع افغانستان، آگاهان مسایل سیاسی در کابل پاکستان را یکی از اشتراک کنندگان خاص و غیر مستقیم 

 در انتخابات افغانستان یاد می نمایند. 
ن سالجاری چند بار رسمأ از نظریۀ لغوی انتخابات صدراعظم پاکستان عمران خان و وزرأی کابینۀ وی طی تابستا

در افغانستان و ایجاد حکومت موقت یا عبوری حمایت نمودند. یکی از افسران نیروهای امنیتی افغان در صحبت با 
: " پاکستان عالقمندی خود را در تضعیف حکومت فعلی افغانستان و زمینه به شرح ذیل ابراز نظر نمودما در 

ن به قدرت پنهان نمی نماید. رئیس جمهور کنونی افغانستان برای اسالم آباد قابل پذیرش نیست، چون برگشت طالبا
دقیقأ در حکومت غنی در ارگانهای دولتی مواضع "وطنپرستان جدید افغان"، سیاست مداران و نظامیان جوان افغان 

  ه است."که طرفدار نشنلیزم مثبت افغانی می باشند، استحکام قابل مالحظۀ یافت
سالۀ شورای امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان آقای  40سمبول برجستۀ نسل "وطن پرستان جدید افغان" مشاور 

 حمدهللا محب می باشد. 
متحدۀ امریکا ایفای وظیفه می نمود، در آغاز سال داکتر حمدهللا ُمحب که قبأل به حیث سفیر افغانستان در ایاالت 

به طور غیر مترقبه به علت آنکه به ضد دسیسه های پشت پردۀ طالبان و زلمی خلیلزاد نمایندۀ خاص  2019
وزارت امور خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا برای پروسۀ صلح افغانستان آواز اعتراض بلند نمود، هدف تحریمات از 

گرفت. در حال حاضر، نمایندگان رسمی حکومت امریکا از هرگونه تماس با حمدهللا ُمحب  طرف واشنگتن قرار
اباء می ورزند. تا جائیکه می توان مشاهده نمود مشاور امنیت ملی افغانستان از این بابت هیچگونه احساس ناراحتی 

آن با منشی شورای امنیت  ( ُمحب به روسیه سفری انجام داده و ضمن2019نمی نماید. در ماه جون سالجاری )
ملی فدراسیون روسیه نیکوالی پاتروشیوف مالقات نمود. ُمحب به طور منظم با همتاهان چینائی، هندی، ایرانی و 

 همچنان سفرأی برخی از کشورهای اروپائی مالقات می نماید. 
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لیس،استخبارات افغانستان حمدهللا ُمحب طی مدت کمتر از یک سال توانست افراد خود را در رأس رهبری اردو، پو
جابجا بسازد. پس از تعیینأت جدید، نیروهای دفاعی افغان در طرزالعمل خویش حین عملیاتهای نظامی به ضد 

فعالتر ، قاطعانه تر و سرسختانه تر به عمل  طالبان تغییر قابل مالحظۀ وارد نمودند. سربازان و منسوبین پولیس
طقی را که طی چند سال زیر کنترول شان بود )یه شمول برخی از نواحی در پرداختند. طالبان یکی پی دیگر منا

 والیات شمالی کندز و بدخشان(،از دست دادند. 
: هدایت بان به شرح ذیل انتشار یافته اندشایعات در مورد تغییر تکتیک نیروهای امنیتی افغان در برابر طال

یجۀ تعمیل این تکتیک، تنها در ظرف یک ماه اخیر اضافه از طوریست که طالبان را دیگر اسیر نمیگیرند... در نت
یک هزار طالب در افغانستان از بین رفته است، در حالیکه طالبان نتوانستند حتی به یک هدف ستراتیژیک خویش 

 برسند، قبل از همه آنها نتوانستند حداقل یک شهر افغانستان را به تصرف خویش درآورند. 
سال قرار دارند، قبل از همه جوان بودن،  50تا  30د افغانستان" را که بین سنین از مشخصات "وطنپرستان جدی

انفرادی، گروهی، قومی، احساس آشتی ناپزیری در برابر گروه طالبان، و  –ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی 
غان با اینگونه طرز شمردن پاکستان منحیث دشمن اصلی افغانستان تشکیل میدهد. طبیعی است که سیاست مداران اف

تفکر نمی توانند مورد قبول پاکستان واقع شوند. حکومت پاکستان تأمین منافع خود را در برکناری "وطنپرستان 
جوان افغان" از حاکمیت اینکشور می بیند. اسالم آباد بخوبی میداند که اینکار را می تواند صرف در صورت 

قت" و یا هم به راه اندازی باخت غنی در ق پروژۀ "حکومت مؤ "اخراج" اشرف غنی از ارگ، یا از طریق تطبی
 انتخابات ریاست جمهوری تأمین نماید. 

قت، در حال حاضر، رقبأی اصلی دکتور غنی در انتخابات داکتر عبدهللا و حکمتیار نبوده، بلکه رقبأی در حقی
ل اساسی در کابل که نخواست اسم اش اساسی وی طالبان و استخبارات پاکستان می باشند. یک تن از آگاهان مسای

نهایت ساده و روشن  2019سپتمبر  28: " انتخاب، در انتخابات مورخ گردد، در اینمورد خاطر نشان ساختفاش 
  است : یا باید به غنی و برای افغانستان رأی داد، یا به طالبان و پاکستان."

میالدی  1990نیست. طالبان از بدو ظهور خویش،در دهۀ ارتباط میان طالبان و اسالم آباد کدام استعارۀ سیاسی 
قرن بیستم تحت کنترول محکم استخبارات قرار دارند. نظامیان و سیاسیون پاکستانی در گفتگوهای انفرادی و غیر 
رسمی خویش با مسوولین و مقامات حکومت افغانستان با وضاحت تمام تأکید می نمایند که قادر استند در ظرف 

نگ را در افغانستان متوقف بسازند، لیکن حاضر اند اینکار را در بدل شرایط معینی انجام دهند. آقای یک سال! ج
امرهللا صالح، رئیس عمومی اسبق امنیت ملی افغانستان و در حال حاضر معاون اول تکت انتخاباتی تیم "دولت 

ح افغانها و پشتونهای آنسوی خط ساز" به رهبری اشرف غنی از شرایط متذکره حین سخنرانی در "کنفرانس صل
در کابل دایر گردیده بود، به شرح ذیل پرده برداشته، یاد آور شد که در  2019سپتمبر  18دیورند" که به تاریخ 

سرکردۀ گروه "القاعده" حاکمان پاکستان به مقامات افغانستان  ، بالفاصله پس از به قتل رسیدن بن الدن2011سال 
نمودند که در صورت پذیرش آن، طوریکه در باال تذکر یافت، طالبان در افغانستان در ظرف  این شرایط را پیشنهاد

 : اسالم آباد را به شرح ذیل برشمردیک سال از جنگ دست می کشند.آقای صالح شرایط 
 

 به رسمیت شناختن خط دیورند، منحیث سرحد رسمی؛  -
 بع آب در خاک افغانستان؛ انعقاد معاهدۀ دوجانبه در پیوند به استفاده از منا -
امضای توافقنامه پیرامون استخراج معادن افغانستان صرف توسط کمپنی های افغانی، پاکستانی  -

 و چینائی؛ 
 مسدود ساختن تمام نمایندگیهای سیاسی هند در قلمرو افغانستان، به استثنائی سفارت آن در کابل؛  -
 یق قلمرو افغانستان به استقامت حوزۀ آسیای مرکزی؛ بدون موانع اموال پاکستانی از طر ترانزیت -
 اجتناب از تأمین هرگونه مناسبات با پشتونهای آنسوی خط دیورند؛  -
 تأمین کنترول شبکه های استخباراتی پاکستان باالی استخبارات افغانستان.  -
 

 ان گفت : یکی از منسوبین نظامی افغان در عکس العمل به شرایط پیشنهاد شده از طرف پاکست
 

"اجرای تقاضاهای پاکستان عمالً تبدیلی افغانستان به مستعمرۀ پاکستان معنی میدهد. من آگاه هستم که پاکستانیها 
پیشنهاد نموده بودند. لیکن غنی شرایط متذکره را رد نموده  2015شرایط مشابه را به اشرف غنی نیز در سال 
و پاکستان می خواهند تا اشرف غنی و تیم او را از روی صحنه ای  بود. بنابرین، نباید تعجب نمود که چرا طالبان

 سیاسی افغانستان دور بسازند."
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 :روسیه و قلب افغانستان
 عالمه اقبال حکیم و شاعر نامدار شبهه جزیرۀ هندوستان باری گفته بود : 

 

 آسیا یک پیکر آب و گل است 
 ملت افغان در آن پیکر دل است 

 ا از فساد او فساد آسی
  گشاد او گشاد آسیا از
 

عالمه اقبال باشندۀ پنجاب بود، از جائیکه اکثر مقامات امروزی پاکستانی برخاسته اند. با آنکه افغانها این روزها از 
پنجاب به دالیل موجه راضی نیستند، لیکن این فورمول اقبال حتی در روز های ما نیز بدون خدشه کار می نمایند. 

که منازعۀ بی پایان در افغانستان تمام کشورهای منطقه را وامیدارد تا در یک نوع آتشفشان به ما ناظر آن هستیم 
سر ببرند. خستگی از داوم بحران در افغانستان مسئله ای "جستجوئی سیاست مداران صادق" را به میان آورده 

 اقدام شوند، تا منازعه خاتمه یابد. در این منازعۀ منافع، داخل  است، افرادیکه بتوانند منحیث میانجیگران ُمثمر
کشور های مختلف دنیا در حال حاضر عالقمند استند نقش میانجیگر را در قضایای افغانستان بازی نمایند. از آن 
جمله : ایاالت متحدۀ امریکا، چین، جرمنی، قطر، ناروی، ازبکستان، اندونیزیا... بسیاری از صاحب نظران مسایل 

به آن باور اند که روسیه نیزاز ظرفیت بلند میانجیگری برخوردار است. آقای غوث جانباز،  سیاسی در افغانستان
ً امسال مناسبات دیپلوماتیک میان ن رابطه چنین ابراز نظر می نمایدکار شناس مسایل سیاسی افغان در ای : " اتفاقا

ً تمام قرن بیستم، همکاری های افغانستان و فدراسیون روسیه پا به صد سالگی خویش نهاد. در جریان تقریب ا
جریان داشت. نتایج برخی از این همکاریها در قلمرو افغانستان حتی تا امروز  روسیه )شوروی( –دینامیک افغان 

به نحوی کار آمد خویش را دارد. افغانستان در امتداد تأریخ هیچگاه با روسیه )شوروی( سر دشمنی نداشته است : 
وست روسیه )شوروی( بوده، و یا هم در برخی حاالت بیطرفی خود را حفظ نموده است )از افغانستان معموالً یا د

جمله حین جنگهای اول و دوم جهانی(. باید عرض شود که دولت فدراسیون روسیه از ظرفیت جدی برای تعمیل 
ئی دو کشور ممد ابتکارات خویش در افغانستان برخوردار است. عملی نمودن این ابتکارات می تواند برای شگوفا

واقع گردد. در حال حاضر مسئله ای صلح در اولویت قرار دارد، در کار است تا با گروه طالبان به یک ترتیبی به 
تفاهم رسید. رهبری روسیه می تواند نقش مهم و صادقانۀ میانجیگر را به هدف نزدیکی مواضع حکومت قانونی 

تقیم و دسترسی به تفاهم میان دو طرف بازی نماید. این شیوه برای افغانستان و گروه طالبان جهت تأمین گفتگوی مس
تأمین صلح در اسرع وقت کمک نموده، حیات هزاران انسان را محفوظ نگه خواهد داشت. در نتیجۀ همکاری 
صادقانۀ روسیه در پروسۀ صلح، شکی نیست که زمینه های توسعۀ پروژه های بزرگ زیربنائی برای اشتراک 

 وسی مساعد خواهد شد." کمپنی های ر
: " افغانستان انتظار دارد که روسیه با ابتکارات تازه و صلح آمیز، منحیث یک میانجیگر غوث جانباز در ادامه

صادق همزمان با پروژه های عمرانی و زیربنائی برای افغانستان، داخل عمل گردد. بهتر می بود هرگاه مقامات 
ۀ همکاری مستقیم با حکومت افغانستان توجه خویش را مبذول میداشت. به زیربط روسیه به جوانب مثبت و سازند

نظر من، تأمین همکاری های دو جانبه و اسقرار فضای اعتماد میان حکومتهای افغانستان و روسیه کلید حل برای 
 می تواند باشد."  بسیاری از مشکالت و بحران جاری در افغانستان

ف غنی در پیام خاص خویش عنوانی والدیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون در تابستان سالجاری، ُدکتور اشر
روسیه به مناسبت صد سالگی تأمین مناسبات دیپلوماتیک میان دو کشور و استرداد استقالل افغانستان از مردم 
روسیه منحیث "مردم برادر و دوست" یاد آوری نمود. طی سی سال اخیر، پس از عودت قوای شوروی از 

انستان، هیچ مقام دولتی افغانستان، مردم روسیه را "برادر" خطاب ننموده بود. تصور بر آن است که حکومت افغ
افغانستان به این ترتیب زیگنال مهمی را به خاطر اتخاذ آمادگیها برای همکاریهای جدید و با کیفیت نوین به مسکو 

 رساند. 
 رسانت" منبع : مجله ای " اگانیوک" بنگاه نشراتی : "کامی

https://www.kommersant.ru/doc/4094758?fbclid=IwAR25z1b54mSqHdRGNmA7bL
vuIGeEBAI0HYUP_PwSdhhCzqYeECZwggt_3X4  

 
 پایان

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.kommersant.ru/doc/4094758?fbclid=IwAR25z1b54mSqHdRGNmA7bLvuIGeEBAI0HYUP_PwSdhhCzqYeECZwggt_3X4
https://www.kommersant.ru/doc/4094758?fbclid=IwAR25z1b54mSqHdRGNmA7bLvuIGeEBAI0HYUP_PwSdhhCzqYeECZwggt_3X4

