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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
 

 ۲۵/۱۱/۲۰۱۸           : غوث جانبازبیترجمه و ترت
 

 "هیروس یدولت یدوما"
 دهدیم رییرا در مورد افغانستان تغ شیسال پ ۳۰ ۀصلیف

 

 
 

سال  ۳۰ ۀصلیف( ۲۰۱۸) ینوامبر سالجار 21 خیافغانستان( به تار ۀجرگ ی" )معادل ولسهیروس ونیفدراس یدوما"
 یقسم تیبر محکوم یافغانستان( را مبن ۀجرگ هی)معادل لو یمردم اتحاد شورو ندگانینما یسراسر قبل کنگرهٔ 
 بیمورد به تصو نیرا در ا یدیجد ۀوبخوانده و طرح مص رعادالنهیبه افغانستان غ یاتحاد شورو یاعزام قوا

"اعزام قواء را به  یضمن مصوبه ا ۱۹۸۹در سال  یمردم اتحاد شورو ندگانینما یسراسر ۀ. کنگردیرسان
 ." خوانده بودیاسیو س یاخالق تیمحکوم ۀستیافغانستان شا

 

 زیرا ن هیروس ونیفدراس ستیحزب کمون تی" که همزمان عضوهیروس یدولت ی"دوما لیوک تونوف،یخار یکوالین
 یفبرور 15 خیرا به تار ۀتاز ۀ" در نظر دارد مصوبهیروس یدولت یباشد، به رسانه ها خبر داد که "دوما یدارا م
 .برساند بیصواز افغانستان( به ت یشورو یعودت قوا یسالگ ۳۰ ۀدر آستان)  ۲۰۱۹

 

( در یمتحد" )حزب حاکم فعل یۀحزب "روس ۀندیو نما لیوک ن،یسابل یتریشروع ماه نوامبر سال روان، دم در
به  یشورو یدر مورد اعزام قوا یاسینظر س دیخواستار تجد شیاز حزب خو یندگی" به نماهیروس یدولت ی"دوما

 ۀحافظ یجنگ در افغانستان برا یچگونگ ۀعادالن یابیعالوه نموده بود که ارز ده،یگرد ۱۹۷۹افغانستان در سال 
 .باشد یم تیبا اهم تینها هیمردم روس یخیتار

 

اتحاد  یحضور قوا رامونی" پیاسیس ۀتاز یابی"ارز یکنون ۀمصوب"، در طرح هیروس یدولت ی"دوما ینظر وکال به
 .صورت گرفته است ۱۹۸۹ – ۱۹۷۹ یسالها یافغانستان ط ۀدر منازع یشورو
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و  یاسیس تیبه آن باور است که محکوم هیروس یدولت ی: " دومااست دهیگرد دیتازه ق ۀاز طرح مصوب یبخش در
در  دیقرار دارد. با یخیتار قیبا اصول و حقا رتیبه افغانستان در مغا یاتحاد شورو یاعزام قوا ۀصلیف یاخالق

 یو همکار کین یگیهمسا ،یدوست ۀ"معاهد ابقبه افغانستان مط ۱۹۷۹اعزام قواء در دسمبر  ۀصلینظر داشت که ف
آنوقت افغانستان  یمکرر رهبر یها افغانستان" و در پاسخ به تقاضا کیموکراتید یو جمهور یاتحاد شورو انیم

 ".است افتهیدر منازعه انجام  یاتحاد شورو میمستق ۀدر مورد مداخل
مناسبات دوستانه،  می: " ما طرفداران معتقد تحکسازند که ی" ضمناً خاطر نشان مهیروس یدولت ی"دوما یوکال
 یدر جهت بذل همکاررا  شیخو یمساع ندهیدر آ میبا تمام ملت ها بوده و بطور خاص آماده هست کین یگیهمسا

 ".میازو افغانستان متمرکز بس هیملل روس یهمه جانبه و بخاطر شگوفائ یها
 کیکه حوادث تراژ ندینما یم دیتأک هیروس یدولت یدوما ی: " وکالاست دهیمصوبه درج گرد یپاراگراف بعد در

گردند. برخورد امانت  یابیو ارز یبررس یخیتار قیو حقا یاسیس یطرفیاصول ب یبر مبنا دیافغانستان با ۀمنازع
 ۀهمه جانب یایاح یرا برا نهیتواند زم یم نستانافغا – هیروابط روس خیتار اتیجزئ یابیو ارز قیتحق نیدارانه ح

 .مناسبات دو کشور فراهم سازد
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