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 خواهد نمود یدگیافغانستان، خود مستقالنه به مشکالت اش رس

آقا  لیذ  در مقاله  مهم  و  برجسته  نما  ریضم  ینکات  رئ  ندهیکابولوف،  فدراس  سیخاص   یبرا  هیروس  ونیجمهور 
 گردد.  یم هیارا هیوزارت خارجه روس یایدوم آس پارتمنتید سیافغانستان، رئ

 است(  دهی" به نشر رستهیگاز  ایمایسیزاو یدر روزنامه "ن ۲۰۲۲دوم نوامبر سال روان  خی)مقاله به تار 

طنین انداز    یالملل   نی در افغانستان هنوز هم در مناسبات ب   کایمتحده امر  االتیا  یپژواک شکست پر سر و صدا  -
ا بس  ن یاست؛  تلف  عیاز وقا  یاریشکست  را  آور  ق  ی م  قیبحران  و  برا  یندیناخوشا  ی ها  اسیدهد،    ها یکائیامر  ی را 

 . گذاردیم شیرا به نما یقطب ک ی یهژمون انیو پا  زدیانگ یبرم

 لیرا به تمث  کیپلومات ی گسترده د  یها  تیراستا فعال  نیروند را متوقف سازد، و در ا  نیا  دینما  یواشنگتن تالش م  -
 باشد.  یقابل اصالح م کنیاسفبار، ل  یخطا کیگذارد، تا نشان دهد که آنچه رخ داد،  یم

دالر متعلق به افغانستان )نظر    اردیلیم   ۷مشروع    ریخواهد خود را بخاطر تصاحب غ  یم  بی ترت  نیواشنگتن  به ا  -
ابتدائ ( به بهانه جبران خساره به  دهدیم  لیمنجمد شده افغانها را تشک   یمبلغ حداقل نصف دارائ  نیا  یبه محاسبات 

دست    ه یقض  ن یافغانها در ا  کهیدر حال  نیا  د؛ینما  هیتبر  ورکیویدر ن  ۲۰۰۱سپتمبر    ۱۱حادثه    انیقربان  یخانواده ها
 نبوده اند؛   دخلینداشته، و ذ

  ن ی . در عگرداندی را متدرجا برم  یدهد که مبالغ به سرقت رفته متباق  یمکدر م  یوعده ها  ان، یم  نیواشنگتن در ا  -
 صورت خواهد گرفت؛  کای که به مصرف رساندن مبالغ مذکور تحت نظارت امر دینما یم دیحال، واشنگتن ق

آنها را شانتاژ    ن،یو چ  ه یفاصله گرفتن از روس  یطالبان برا  یسردسته ها  بیصد ترغبه ق  هایکائیبا آن، امر  یمواز  -
 زده خواهند شد؛ نیبدون سرنش یها ارهیکه توسط ط ندی نما یم دینموده، تهد

مربوط به گروه به اصطالح   غور،ی اوئ  انیجنگجو  تی مورد، از کابل تقاضا نموده اند تا فعال  نیدر آخر  های کائیامر  -
 اند، محدود سازند؛   افتهیجا  " را که در افغانستانیترکستان شرق ی"حرکت اسالم

سازنده    ریغ  تیدهند تا مواضع و ظرف  یهمه جانبه به خرج م  یتالش ها  ش یخو  یبرتانو  یبا شرکا  کجای   های کائیامر  -
   ابد؛یداعش قوت  یشاخه افغان

 قیو قطع عال  یمرکز  یایآس  یدولت ها  یفشار باال  لیبخاطر تعم   یا  لهیاعش به مثابه وسد  ها،ی کائیدر محاسبات امر  -
 شود؛  یم یابیارز هیآنان با روس

به آنها وعده   ند؛ینما  ی داریخر  یرا به سادگ  یمرکز  یایآس  یکشور ها  یریتا اطاعت پذ  ندینما   یتالش م  هایکائ یامر  -
 یک ی تخن  طیوسا  نیدهند. ا  یناتو را  م  -کا یامر  ینظام  کیتخن   طی" وسایگوناگون، از جمله "اهدا   یماد  یایمزا  شکشیپ
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اکنون  نیبود، و هم افتهیکشورها انتقال  نیا یبه اراض افتهیسقوط  تیدر حال فرار نظام جمهور  انیقبال توسط نظام
 در آنجا قرار دارد؛  

 ع یبا وابستگان مط   وستهی" خلق شود، پیالملل  نیگسترده ب  تیاقدامات تصور "حما  نگونهیآنکه از ا  یبرا  هایکائ یامر  -
شود، و    یم  یمال  تیافغانستان حما  ی مخالفان فرار  ی ها   دیواد  د ید  د،ینما  ی" برپا میخودمان  ی"نشست ها  شیخو

 گردد؛  یم لیتمو انهیمقاومت مسلحانه در برابر کابل مخف

به آن   زیشان ن یاز همفکران روس ی شود، که عده ا یم ه یارا  یمغرض غرب یروش توسط رسانه ها کیهمچون  -
سرنزده   دهیکشور رنج کش نیبه ا چگاهیافغانستان، که ه  لی" مساریسرک ق یبه اصطالح آگاهان "باال ن یاند. ا وستهیپ

 کنند؛  یحساب م یمالکان خارج یمال یها راتیخ یاند، رو

  یرا برا  شیخو  افتهیو اقدامات هماهنگ    یروش غرب مساع  نیدر برابر ا  شیخو  یمنطقه ئ  یکابا شر  کجایما    -
   م؛یاوضاع در افغانستان قرار ده یاقتصاد  -یو اجتماع یاسیثبات س نیتام

   د؛ یآ  انیتواند به م  یم  یقوم  - یاسیس  ریفراگ  یرهبر  ک ی  لیتشک   قیاز طر  یواقع  یکه مصالحه مل  میائیما از آن برم   -

مقامات    یافغانستان باال  ی اجتماع  اتیح  یفرهنگ   -ینیرا در باره ساختار د  شیخو  دیما بدون آنکه تصور و طرز د   -
اشتغال زنان و کسب    ی ها برا  ت یمحدود  لیمعکوس تعم   جهیبا وضاحت کامل توجه آنها را به نت  م،ینمائ  لیکابل تحم 

   م؛ینمائ یدختران جلب م میتعل

الزم را   تیتا کابل ظرف  میو عالقمند هست  م،ینمائ   یرا بخاطر سرکوب نمودن داعش مشاهده م  یا اقدامات عملم  -
 داشته باشد؛   اریدر اخت زمیمبارزه به ضد ترور یبرا

  م،یدان  یکن ساختن صنعت مواد مخدر در سطح محالت قابل احترام م  شهیر  یها را بخاطر تالش برا  هیما اعالم   -
موثرتر   قیسد راه و مانع  تطب  کایخفقان آور امر  ماتیافغان مشغول است(، تحر  ونیلیم  ۵صنعت در حدود    ن ی)در ا
 شود؛   یآن م

در توسعه مناسبات دو    شتریافغانستان ب  دیشناختن حکومت جد  تیما بدون  مرتبط ساختن روابط ما با مسئله به رسم   -
  م،یداشته باش   یو بشر یاقتصاد- یتجارت  یها یتا همکار میده یم  حیو ترج م،یجانبه متمرکز هست

مجمعه از    یآن رو  انیانجام داد، و در جر  یبه کابل سفر  هیاز ادارات روس  یمختلط  اتیماه مارچ سالروان، ه  یط  -
 مختلف تبادل نظر صورت گرفت؛   ی مسائل مربوط به مناسبات دو کشور در عرصه ها

ماه اگست سال روان جا داشت،   ی و تجارت افغانستان که ط عیسفر سرپرست وزارت صنا ان یمسائل مشابه در جر -
 مورد بحث و مذاکره قرار گرفت؛  زین

به افغانستان  صورت گرفته و   زلیابطه به عرضه مواد سوخت دمذاکرات توافقات با محتوا در ر  نیا  جهیدر نت  -
 ادامه دارد؛   یمحصوالت زراعت ریمذاکرات در باره صدور گندم و سا

 به کابل انتقال داده است؛  ه یو ادو هیاول اتیضرور ه،ی تن امداد بشر دوستانه را به شمول مواد ارتزاق ۱۶۵ هیروس -

به   کهیآغاز کرده اند و کسان  لیتازه به تحص  کهی به محصالن افغان،  به شمول آنهائ  یضرور   یبذل مساعدت ها  -
 دهند؛   یم ادامه  هیروس یلیدر موسسات تحص شانیدرس ها

  کا یامر ن،یچ ه،ی" )روسافتهیتوسعه  یکای چند جانبه، به شمول "تروئ یدر فارمت ها  هایکائیتجربه مذاکرات با امر  -
اهداف منحصر به خود و حفظ نفوذ   جیترو  ی ( از آن براکای)امرهاانوسیاق  یکه همکاران آنسوو پاکستان( نشان دادند  

  ند؛ی نما یاستفاده م  رد،منطقه قرار دا یشان که در تضاد با منافع کشور ها
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  ران،یهند، ا  ن،یچ  ه،یرا در چهارچوب  فارمت مسکو ) به اشتراک : روس  شیخو  ت یفعال  میمصمم هست  ن،یبنابر   -
  م؛ی( متمرکز سازکستانیپاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان،  ترکمنستان، ازب

 در مسکو برگزار شود؛   یفارمت متذکره قرار است در اواسط نوامبر سال جار یاجالس نوبت -

  ران یهند، ا  ن،یچ  ه،یمتقابل به اشتراک روس  یها  یتا تعامل محدودتر همکار  میدنمو  شنهادیفارمت پ   نیدر چوکات ا  -
   رد؛یو پاکستان صورت گ

 تیفعال  زیباشد، ن  یم  هیافغانستان، و همچنان روس  هیهمسا  یکه مرکب از کشور ها  یگریزمان،  فارمت د  نیدر ع  -
 -   هیخاص در فارمت "روس  ندگانینما  یتا امکان آغاز  مشوره ها  ندینما   یم  شنهادیاز همکاران پ   ی. عده ادینما  یم

 است؛  تیحما ر بدون شک در خو هینظر نیشود؛ ا دهیسنج  زی" نیمرکز یایآس

  ی ایاح یرا در راستا  تیمسوول یآن  مکلف اند بخش اساس یو شرکا کای متحده امر االت یکه ا میما باور راسخ دار -
  رند؛یکشاندند، به دوش بگ  یاوضاع را به فاجعه کنون کهی افغانستان، و کسان  یاقتصاد -یاجتماع

 زم یاز ترور  ی طرف، خودکفا، عار  یافغانستان امن، مستقل، ب  کی  یایاح  مانهیمنطقه که عالقمند صم  یکشور ها  -
 پروسه خواهند گرفت.   نیرا در ا شیسهم خو شیباشند، به نوبه خو یمواد مخدر م میو جرا
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