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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۸/۱۱/۲۵

ترجمه و ترتیب :غوث جانباز

"دومای دولتی روسیه"
فیصلۀ  ۳۰سال پیش را در مورد افغانستان تغییر میدهد

"دومای فدراسیون روسیه" (معادل ولسی جرگۀ افغانستان) به تاریخ  21نوامبر سالجاری ( )۲۰۱۸فیصلۀ  ۳۰سال
قبل کنگر ٔه سراسری نمایندگان مردم اتحاد شوروی (معادل لویه جرگۀ افغانستان) را مبنی بر محکومیت قسمی
اعزام قوای اتحاد شوروی به افغانستان غیرعادالنه خوانده و طرح مصوبۀ جدیدی را در این مورد به تصویب
رسانید .کنگرۀ سراسری نمایندگان مردم اتحاد شوروی در سال  ۱۹۸۹ضمن مصوبه ای "اعزام قواء را به
افغانستان شایستۀ محکومیت اخالقی و سیاسی" خوانده بود.
نیکوالی خاریتونوف ،وکیل "دومای دولتی روسیه" که همزمان عضویت حزب کمونیست فدراسیون روسیه را نیز
دارا می باشد ،به رسانه ها خبر داد که "دومای دولتی روسیه" در نظر دارد مصوبۀ تازۀ را به تاریخ  15فبروری
 ( ۲۰۱۹در آستانۀ  ۳۰سالگی عودت قوای شوروی از افغانستان) به تصویب برساند.
در شروع ماه نوامبر سال روان ،دمیتری سابلین ،وکیل و نمایندۀ حزب "روسیۀ متحد" (حزب حاکم فعلی) در
"دومای دولتی روسیه" به نمایندگی از حزب خویش خواستار تجدید نظر سیاسی در مورد اعزام قوای شوروی به
افغانستان در سال  ۱۹۷۹گردیده ،عالوه نموده بود که ارزیابی عادالنۀ چگونگی جنگ در افغانستان برای حافظۀ
تاریخی مردم روسیه نهایت با اهمیت می باشد.
به نظر وکالی "دومای دولتی روسیه" ،در طرح مصوبۀ کنونی "ارزیابی تازۀ سیاسی" پیرامون حضور قوای اتحاد
شوروی در منازعۀ افغانستان طی سالهای  ۱۹۸۹ – ۱۹۷۹صورت گرفته است.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

در بخشی از طرح مصوبۀ تازه قید گردیده است " :دومای دولتی روسیه به آن باور است که محکومیت سیاسی و
اخالقی فیصلۀ اعزام قوای اتحاد شوروی به افغانستان در مغایرت با اصول و حقایق تاریخی قرار دارد .باید در
نظر داشت که فیصلۀ اعزام قواء در دسمبر  ۱۹۷۹به افغانستان مطابق "معاهدۀ دوستی ،همسایگی نیک و همکاری
میان اتحاد شوروی و جمهوری دیموکراتیک افغانستان" و در پاسخ به تقاضا های مکرر رهبری آنوقت افغانستان
در مورد مداخلۀ مستقیم اتحاد شوروی در منازعه انجام یافته است".
وکالی "دومای دولتی روسیه" ضمنا ً خاطر نشان می سازند که " :ما طرفداران معتقد تحکیم مناسبات دوستانه،
همسایگی نیک با تمام ملت ها بوده و بطور خاص آماده هستیم در آینده مساعی خویش را در جهت بذل همکاری
های همه جانبه و بخاطر شگوفائی ملل روسیه و افغانستان متمرکز بسازیم".
در پاراگراف بعدی مصوبه درج گردیده است " :وکالی دومای دولتی روسیه تأکید می نمایند که حوادث تراژیک
منازعۀ افغانستان باید بر مبنای اصول بیطرفی سیاسی و حقایق تاریخی بررسی و ارزیابی گردند .برخورد امانت
دارانه حین تحقیق و ارزیابی جزئیات تاریخ روابط روسیه – افغانستان می تواند زمینه را برای احیای همه جانبۀ
مناسبات دو کشور فراهم سازد.
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