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 ۱۳/۱۰/۲۰۲۲                                                                   اختصار، تتبع و ترجمه: غوث جانباز

 

 در حال از دست دادن افغانستان است؟  هی روس ای

 
س  نکو،یریس  یآندر "ن  یاسیمبصر   نامه  )تهیگاز  اینایسیزاو  یروز   "Independent Newspaperمد و    ری" 

پال مطالعات  )روس   یها  یسی"مرکز  تحلهیافغانستان"  جارهٔ  تاز  لی(  اوضاع  باره  در  عنوان   یرا  تحت  افغانستان 
  ی ارائه م  لیکه نکات مهم آن در ذ  شتهشود" نگا  یبه قلمرو امکانات از دست رفته مبدل م  هیروس  ی"افغانسنان برا

 گردد.
 
 :  تواند از پروسه حل و فصل افغانسنان دور ساخته شود یبه دو علت م هیروس -

کشور در   نیبه علت جنگ که ا  هیروس  ونیفدراس  شتریهر چه ب  دیتجر  یشده غرب برا  یزیبرنامه ر  یتالش ها  اول،
 به راه انداخته است؛   نیاوکرائ
 مدون، موثر و نبود اقدامات ثمر بخش  مسکو در استقامت افغانستان؛   یژیسترات تیعدم موجود دوم،

 یگردد، که مسلما باال  ی"صندوق" امکانات از دست رفته مبدل م  کیبه    هیروس  یبرا  شتریافغانستان هر چه ب  -
خود  از    یدر کل اثر منف  یمرکز  یایو مهم آس  کیژیدر قبال افغانستان و حوزه سترات  هیروس  یریموضعگ  یدورنما

 به جا خواهد گذاشت؛  
در مصاحبه با خبرنگار ( ۲۰۲۲) یجار سپتمبر سال  ۱۶  خیافغانستان به تار ی برا هی روس ندهی کابولوف، نما ریضم -

از پروسه حل و فصل معضله افغانستان   کایمتحده امر  االتیافغانستان" گفت : "ا  -  کی" سپوتن  ی آژانس خبر رسان
در   هیروس  یرسم  یس یپال  یکابولوف، که معمار مرکز  نانی و اطم  دیتاک  نیکه ا  تسیدور ساخته خواهد شد." معلوم ن 
 هیتوان مشاهده نمود، قض  یم  کهیاستوار است...؟ تا جائ  قیکدام حقا  ادیرود، بر بن   یاستقامت افغانستان به حساب م 

را در افغانستان به شدت   شی. واشنگتن در تفاوت به مسکو مواضع خوردیگ   یشکل م  داتیتاک   نگونهی کامال عکس ا
 بخشد؛   یم میتحک 

خود    یافغان  یژیدر سترات  ۲۰۲۱از افغانستان در اگست    یالملل  نیائتالف ب  یپس از خروج قوا  کایمتحده امر  االتیا  -
باشد؛ واشنگتن   یم  یه و چند بعدقبل از همه کم مصرف بود  کایتازه امر  یژیوارد نمود. سترات  یو اساس  یجد  راتییتغ

 دارد :   یاساستازه حداقل دو دست آورد   یژیسترات یریبا به کار گ
 گروه طالبان به دست آورد، یرا باال شتریامکان نفوذ هر چه ب -کی

 ت یکه در خاک افغانستان فعال  یستیترور  یبا افغانستان را که در دام گروه ها  هیهمسا  یامگان نفوذ در کشور ها   -دو
 .  ابدیم ند،ی نما یم
 .دی نما یو کلچه" در قبال گروه طالبان استفاده م زهیآزموده "ن  کیاواخر از تکت  نیواشنگتن در ا -
داشته و در صورت لزوم    شیافغانستان را در کنترول خو  یفضائ  میعمال حر  کایامر  نیبدون سرنش  یها  ارهیط  -

اهداف    نیشود، در حال حاضر، ا  یم  دهید  کهیبرد. )طور  یم  نیدر خاک افغانستان از ب  مایاهداف مورد نظر را مستق
 دهد(؛ یل میتشک  یالقاعده و شبکه حقان یستیترور یگروه ها یرا سر دسته ها 

مذاکرات   کایکارمندان وزارت خارجه امر  ی. به همکاری. ا ی. آیس  نیفوق، مامور  ه یاقدامات قهر  لیبا تعم   یمواز  -
از آن به    رونیب   زیاز سران پر نفوذ گروه طالبان هم در داخل افغانسنان و ن  یرا با عده ا  یسر  یها  دیو داد  دیو د

 اندازند؛ یراه م
  ن ی. با طالبان که در دوحه صورت گرفته، طرفی. ای . آیس  نیمامور  ریدهد که در مالقات اخ  یمنابع آگاه خبر م  -

 اند :   دهیرس یبه توافق اصول لیعناصر ذ یرو
 افغانستان،   یشمال  اتیبه هدف مبارزه مشترک به ضد داعش و القاعده در وال  یو هماهنگ ساختن مساع  ک،یتشر  اول،
 یآموزش واحد ها  یظاهرا برا  کا،یامر  یاعزام صدها پرسونل و منسوب قطعات کوماند  یتوافق طالبان برا  دوم،
 گروه طالبان،  یاز جمله اعضا یستیضد ترور  یمسلک 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PD/janbaz_gh_russia_dar_az_dast_dadan_afg.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 یایآس  یها  تی در امتداد سرحدات با جمهور  هایکائ یقطعات خاص طالبان توسط امر  یواحد ها  یآموزش نظام  سوم،
  یخارج  استیو س  یت یامن  -  ینظام  نیدکتر  ادیآنرا بر بن  هیکه روس  یسابق صورت خواهد گرفت، حوزه    یشورو  انهیم

 اعالم نموده است،  شیخو کیژ یحوزه منافع سترات
در شمال افغانستان   یو مقاصد بعد  لیکدام مسا  یرو  یو طالبان برعالوه آموزش نظام   یکائی امر  انیمرب  نکهیا  چهارم،

 توان صرف حدس زد.  یباره م نیکار خواهند نمود، فعال در ا
شانرا هماهنگ خواهند ساخت، بدون   یها تیافغانستان اقدامات و فعال یشمال اتیو طالبان در وال های کائیامر نکهیا -

 تواند باشد؛ ینم هیروس یپلوماسیدستگاه د یبرا یندیشک خبر خوشا
  یم  دینمودند )هنوز هم  تاک  یم  دیتاک  وستهیکنند، پ  ی که در استقامت افغانستان کار م  هیروس  پلوماتانیآنعده از د  -

 دارد؛ یک یو نزد یسر دوست هیبا روس ن،یبنابر کاست،ین سرسخت امر( که گروه طالبان دشمندی نما
  ل یکه در ذ  هیحکومت روس  یاساس  یگروه به تقاضا ها  نیطالبان، ا  یگروه شبهه نظام  دنیاز زمان به قدرت رس  -

 نگذاشته است :  یوقع چگونهیه مینمائ یم یآور ادیاز آن مختصرا 
  ی مواد مخدر عکس العمل ملموس  ک یو  تراف  زمیمبارزه با ترور  یمسکو در باره چگونگ   یها  هیطالبان به توص  اول،

 نشان نداده است،  
 د، ینما یم یاعتنائ یحکومت همه شمول عمال ب کی جادیمسکو در باره ا یدر پ یپ شنهاداتیطالبان به پ دوم،
(  ۲۰۲۲)یجارر شروع ماه سپتمبر سال در کابل د  هیسفارت روس   یسابقه باال  یب  یستیو سرانجام، حمله ترور  سوم،

 .دیگرد هیروس کیپلومات ید یندگیکه منجر به کشته شدن دو کارمند نما
  ن یا  یسردسته ها  رند،یمسکو و واشنگتن قرار گ  انیتوان شک نداشت که هرگاه طالبان در برابر انتخاب م  یم  -

دستگاه    نیمنسوب   الپردازانهیو خ   یته  انیتمام انتظارات م  بی ترت  نیو به ا  د؛یگروه بدون تامل واشنگتن را برخواهند گز
 ضرب صفر خواهد شد؛   هیروس یپلوماسید
به    یاسیس  یها  یرا در "عشوه گر  شیحد و حصر خو  یوقت گرانبها و توجه ب  ،یمساع  هیروس  یپلوماسیدستگاه د  -

  ی اسیس  یروهاین  ریسا   هیروس  یپلوماسیزمان، د  نینمود؛ در ع  یخاطر به دست آوردن دل طالبان" به عبث سپر
تماس و   ی از نظر دور نگهداشت و از برقرار  دطالبان باشن  یبرا  فیبالقوه و الترنات تیظرف  ی افغانستان را که  دارا

 . دیبا آنها ابا ورز یروابط با معن
  است یصلح و عدالت افغانستان" تحت ر  ی"حرکت مل  نیافغانستان و همچنان نهضت در حال تدو  یمقاومت مل  جبهه

مشترک    یخاص افغانستان در کشور ها  ندهیامور خارجه افغانستان و محمد شاکر کارگر نما   ریاتمر، وز   فیمحمد حن 
فراوان و رو به    یحرکت ها عالقمند  نیاند. ا  ربرخوردا  یدر جامعه افغان  یو اجتماع  یاسیس  قیالمنافع از نفوذ عم
 یکایدر امر  لی( و برازقای)افر  اینیک  یال  دیجد  الندیافغان در خارج از کشور، از ز  یاسپوراید  انیگسترش را در م

است. هر دو حرکت طرفداران متعهد    ختهی( برانگ یشمال  یکایو امر  یاروپائ  ،یائیآس  ی) به شمول کشورها  نیالت
 دارد. زیکشور ن اخل خود را در د

صلح و عدالت    یاتمر و شاکر کارگر در چهار چوب پالتفرم "حرکت مل  فیرا که محمد حن  یها  به نظر ما، برنامه  -
  ف ی. محمد حنردیقرار گ  دیبا   هیروس  یپلوماسی دستگاه د  یدست گرفته اند به طور قطع قابل توجه جد  یافغانستان" رو

کشور استند   نیمداران در ا  استیبوده از جمله معدود س  نافعا  ک یو پراگمات  یمداران مل  استیاتمر و شاکر کارگر  س
افغانستان   تیمدار مطرح و با ظرف  استیدو س  ن یکشند.  ا  یگذشته را به دوش نم  یها   یها و ناکام  یکه بار مالمت

مداران در چوکات   استیاز س  دیبا نسل جد  کجایرا    میمتعهد و مبرا از فساد و جرا  ،یکوشش دارند اشخاص مسلک 
 سازند؛  صلح و عدالت افغانستان" متحد و منسجم ی"حرکت مل

را با کشور   شیخو  د یفعال، هدفمند و متقابال مف   یروابط خارج  ندینما   ی م  یدست اندر کاران حرکت مذکور سع  -
   ند؛ینما نیتام هیروس ونیبه شمول فدراس گر،ید
 ال یخ  پلوماتانیدر حال حاضر، تعداد د  هیروس  یخارج  استیکه در دستگاه س   ستیمعلومات دست داشته حاک  کنیل  -

و    ینیاز درک ع  پلوماتهاید  نیاست. متاسفانه ا  ادیبا طالبان باور دارند، ز  هی" روسکی ژیسترات  یپرداز که به "دوست
 به دور اند.  اریآن بس رامونیاوضاع در داخل افغانستان و پ نانهیواقعب

 ر یضم  کهیطور  یبه راست  ا،ی: آ  دینما  یعرض وجود م  یعیسوال طب  کی  د،یبه آنچه در فوق ارائه گرد  وندیدر پ  
از پروسه حل و فصل معضله افغانستان وجود   کایمتحده امر  االتیو احتمال کنار رفتن ا  دیتهد   دینما   یم  دیکابولوف تاک

 است!؟ محتمل شتریاز پروسه مذکور ب   هیکنار زدن خود روس ایدارد، 
ابتکار ملموس و جد  یاسیس  ی کنون  تیانکشاف وضع  هرگاه حل و فصل معضله    یمسکو را در راستا   یو عدم 

 نخواهد بود. هیجواب به نفع روس  م،یریافغانستان در نظر بگ 
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