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 ۀ" در بارایست ی زوی"ا  هیروس یمرکز  ۀبا روزنام  کابولوف ریضم
 اوضاع افغانستان  یچگونگ

•••••• 
فممواک، نورمم اااضممر کابمموف، ،ماانرو نمم رایمموماکرمم ساهربمم،کاک،امم اافممکتاات توناممصوحا کاصممو  اصممک حار ممو ف 

رکبمم ااک،امم ااوت  ، اممص ووا کافمموکراوضمم،نضغات،ضمموپات توناممصوحا ممسات اامم کاابمم حاص ک فمم ابمم ارممو اف مم ا

ا.ات افااق کتاکا  حاگک، اطو فوحاصروساگک صااباا کاذ لافی اهوااقوفلاص،هااآحاتکت اارغاگک  

تجمیننل از روز دیپمومننات کننه  در آسننتانۀمسننکو ایننن دیپمومننات روسننی بننه "برنگننار "ایزویسننتیا" ینناد آور شنند کننه 

عمننل میاینند، آمنناده اسننت عننده ای از دیپموماتننان ه فبننروری از آن تجمیننل بنن  10بننه تنن ری   معمننول در روسننیه قبنن 

، گننروه قالبننان را بننرعالوۀ دیپموماتننان کننه  مننین اکنننون در سننرارت افغانسننتان در مسننکو ایرننای وظیرننه مننی نمایننند

 بپذیرد. 

را بننرای تنندوین یاکمیننت  "ننود قامننات قالبننانی در افغانسننتان عالینن  آمننادگیآور شنند کننه مکننابولوف  مچنننان ینناد

یقننوب بشننر از "ننود نشننان داده اننندز لننیکن  نننوز راه قننو نی بننرای  مننوازین اساسننی ایتننرا  بننه و یفراگیننر سیاسنن 

دارد، در پننیش  هنناعممننی سننا"تن تقاضننا  ننای جامعننۀ بننین المممننی و  مچنننان انتظننارات کننه فدراسننیون روسننیه از آن

 رو دارند. 

ادات را ارایننه "وا نند نمننود، هاینکننه روسننیه یننین مالیننات یریننت الویننوع "تروئیکننای توسننعه یافتننه" کنندا  پیشننن -

ایننن معمومننات را فعننخ نننزد "ننود نگننه مننی دار . ایننن پیشنننهادات را مننا ن"سننت بننا م"نناقبین "ننویش در کابننل در 

در یننال یاضننر، مننا بننا شننرکای "ننویش  امننه شننریخ سننا"ت.اری ، سننپم مننی شننود آنننرا بننا افکننار عذمیننان مننی گنن 

 مصروف  ما نگ سا"تن و تعیین ت ری  دیی  برگزاری اجالم "تروئیکا"  ستی ز  

امریکائیهنننا دینننر ینننا زود وادار "وا نننند شننند تنننا دارائنننی  نننای باننننخ مرکنننزی افغانسنننتان را از انجمننناد "نننار   -

 امهای بقی و متدر  را در این راست ء بر می داردز سازند. در وایعیت ما مشا ده می نمائی  که امریکا گ

میمیننارد آن دارائننی "ننالع و متعمنن  بننه افغانسننتان بننوده، رینن  بننایی مانننده،  7میمیننارد دالننر منجمنند شننده،  9،5از  -

میمیننارد دالننر کمننخ  ننای بشننر دوسننتانۀ اسننت کننه کشننور ا و دونر ننای م"تمننف آنننرا بننه افغانسننتان  2،5یعنننی 

 سات  ا یرظ می باشندز ت"صیع داده و در ی

امکننان آن مننی رود کننه مقاومننت در برابننر قالبهننا شنندت کسننت نماینند. لننیکن مننی نمننی "ننوا   ادعننا کننن  کننه کنندا   -

 جنگ گسترده میان قالبان و داعش جا "وا د داشتز 

پننولی مواجننه بننوده و یننادر نیسننتند بننه سننربازان عننادی "ننویش  –قالبننان در یننال یاضننر بننا کمبننود شنندید مننالی  -

 مترین تن"واه را بپردازندز ک
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 اکثر قالبها برای به دست آوردن یخ لقمه نان می جنگندز  -

ال اینجننا مننی تواننند عننرم وجننود نماینند کننه : آیننا دربننی  ننا مننی "وا ننند تننا قالبننان سننازمان  ننای بننین ؤیننخ سنن  -

 المممی تروریستی را از بین ببرند، یا "یر؟ 

امنیتننی در سننریدات تاجکسننتان بننا افغانسننتان  تننا جائیکننه مننا مننی دانننی  در یننال یاضننر اینندامات سنن"ت گیرانننۀ -

 ز ستروی دست گرفته شده ا

، اسننت  2021)مننراد ویننایس اگسننت سننال  جکسننتان بننا افغانسننتان در شننروع یننوادس در افغانسننتانسننریدات تا -

بنننرای ورود پنننناه جوینننان بننناز نگهداشنننته شنننده بنننود، لنننیکن در ینننال یاضنننر مقامنننات تاجکسنننتانی در اینننن جهنننت 

 میتاقانه تر عمل می کنندز 

ً ای داعننش وایعنن ویتننی قالبننان ینندرت را در افغانسننتان بننه دسننت گرفتننند، بسننیاری از اعضنن  -  نن  از آنجننا فننرار  ا

نمودننند،  ننرکم  ننر قننرف کننه بننرایش میسننر بننود، فننرار کننرد. قوریکننه مننی تننوان تصننور نمننود تعنندادی از آنهننا 

بننه یننوزۀ آسننیای میانننه ر"نننه نمننوده اننند. معمومننات دیننر مسننتقی  یاکیسننت کننه آنهننا بننه یزایسننتان جنننوبی سننرازیر 

 جاری در آنجا سه  داشته اندز شده و سپم یتی در ویایس شروع ماه جنوری سال 

ال ا"یننر "ننود را از ضننمیر کننابولوف بننه شننر  ذیننل مقننر  ؤ"برنگننار نشننریۀ "ایزویسننتیا" )چنناس مسننکو  سنن 

 سا"ت : 

اهمموااکصفمماارص،اممطا،ا ممور حاکصفمماارمموت، ل  اص مم ت اات ص،تننمم ااغرممااک ممان  ارنمم   کاآاطو فمموحابمماا  مماگفصاکت ا ممابممرواتی

اب مماطا  امماانرو مم .ااممف کات توناممصوحا کاک،امم انلااممفوکتات توناممصوحا کارامما،ات مم ت ا، کامماات مماص ،ااکتافممکت

فمماااتگممکار،ضمم،پاکتانمم تک .ااو  ممافممااآنبممواناک مماروص، ل  انرو نمم گغاآ،کابمم ابمما کا اممسات  رمملافممااآحا ممو همم،ت ا

کتهاممصکای،تهمم اطو فمموحاکتاااهمموارمموت، ل  اکا ریو فممتااممفاهمم، رامما،افمموا،او مماآصممکاف مموحافمم تک  ا اا فمموحااممو  

ابک ؟

، بمکننه مرکننز او رد،ینن گ یمنن   یکننه تصننم سننتین ریسننر نینن ا ،ی ننر کشننور خینن ماتوپمید یننۀدر روضننمیر کننابولوف : 

سننه  اینن افغانسننتان از مننا "واسننته اننند کننه دو  یکنننون ی. مقامننات رسننمه تصننمی  مننی گیننردوزارت امننور "ارجنن  یعننن ی

  ،یکننن  یصننیبت منن  additional rotation دکننه مننا در مننور دیداشننته باشنن . توجننه بپننذیری  نجننایرا در ا منناتوپمید

امننا جریننان  .ننندیایب  ننا منناتوپمید ایننن کننهموافنن   سننتی  . مننا نمننوده اننندرا مقننر  ن یفعمنن  ریسننر یبرکنننار بیننسآنهننا 

گونننه روننند ا د"الننت  نینن اسننت، مننا در ا شننان ی"ننود مقامننات افغانسننتان و سننرارت"انه  ننا یدا"منن  مسننئمه ای ،بعنندی

 . یکن ینم

 به زبان روسی به لینخ ذیل مراجعه شود :  هبرای مقالعۀ کامل مصایب

-talibskikh-portiakova/bolshinstvo-https://iz.ru/1288788/nataliia

edu-za-bukvalno-voiuiut-boevikov  
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