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 ۰۳/۵/۲۰۲۲                   : غوث جانباز یتتبع و ترجمه از منابع روس
 

در جهت  هیروس یدولت یارگان ها یها تیاست تا بر فعال  ازین
 نظر شود دیافغانستان تجد

 
 دهد.  ینشان م یبه افغانستان عالقمند  ،یالبته نه از خوش گر،یبار د کی هیروس
  ت یامن   هیعل  دیرا فراخوانده ودر آن از تهد  هیروس   تیامن   یمجلس شورا  رایاخ  هیجمهور روس  سیرئ   ن،یپوت  ریم یوالد
 از افغانستان نام برده است. نهیزم  نیکرده و در ا یآور ادیاز سمت جنوب  هیسرو
و طالبان را معتقد سازد تا   دهیبهبود بخش  ینحو  کیاست اوضاع را به    دواریمعلومات دست داشته، مسکو ام ادیبن  بر

چند   ضیکه تعو  ستی ن  یو عبدهللا عبدهللا را جا دهند. شک   یحامد کرز  شی" خو ریفراگ  ی"حکومت احتمال  ب یدر ترک
داد و ستد ها بعمل آمد : مسکو فرستاده  گونهنیهم یا مسکو صورت گرفت بر مبن میکه در سفارت افغانستان مق  یقبل

  نه یبرا در کا یدو کرس - یک یآن در مسکو را جستر نمود تا در بدل آن  دیبه ام  ریشارژداف ثیگروه طالبان را به ح
خاص   نده یکابولوف، نما  ریضم  یو دکتور عبدهللا که از دوستان خصوص  یحامد کرز  یگروه طالبان برا  یوزرا
 .اوردیافغانستان استند، به دست ب یراب هیروس

خواهد    یدر پ  یچه مفاد  هیروس   تیامن  نیتام  یمسکو موافقت کنند برا  یاگر طالبان به تقاضا  یاقدام حت  نیا  نکه،یا
رسد که    ی به وجود آمده، عجالتا به نظر م  طیداشت، در حال حاضر مشکل است به آن جواب داده شود. در شرا

راستا به درد بخور  نیدر ا هیطالبان در  روس ریفشارژدا یاعتنا خواهند ماند، و حت یطالبان به درخواست مسکو  ب
 واقع نخواهد شد. 

  ی اوضاع در داخل افغانستان احساس نگران  بیعنقر  دنیبه وخامت گرائ  مبرهن است که مسکو از  گر،یجانب د  از
رسد؛ شواهد    یبه نظر م  ریطالبان( اجتناب ناپذ  دنی) پس از به قدرت رس  نیخون  یموسم نبردها  ن ی. آغاز اولدینما  یم
شد : هم به  داغ خواهد  یجنگ  تی افغانستان  وضع قاز مناط یاری( در بسی)سالجار یماه م یوجود دارد که ط قیدق

 داعش.   یستی توسط گروه ترور ینظام یها تیفعال دیتشد لیو همچنان به دل  یطالبان یها رویعلت حمالت ن
اجتناب   دیتشد  نیرا در برابر ا  یروشن  یویدهد که مسکو در حال حاضر کدام سنار  ینشان م  انیم  نیدر ا  نیقرائ
اقدام    نیرا به جنوب تاجکستان اعزام بدارد. ا  ینظام  ی اضاف  یها   زرفیدر افغانستان ندارد ؛ به جز آنکه ر  ریناپذ

 رسد. یجا و به موقع به نظر نم هدارد چندان ب   انیبه شدت جر نیکه جنگ در اوکرائ طیدر شرا
در خور   شنهادیم  ابتکار و پدر حال حاضر کدا   هیروس  یپلوماسیتوان مشاهده نمود که ارگان د  یوضاحت تمام م  با

 ه یدولت روس  سیاستقامت در بساط ندارد تا آنرا به رئ  نیدر ا  یواقع  شرفتیدر باره افغانستان به عنوان پ  یتوجه
کابولوف   ریضم  یمشاهده کرد : اتکا  یبخوب  گرید  ارب  کیتوان    یکابولوف را م  ری. ضعف اقدامات ضمدیارائه نما

 سازد. یم انینما هیروس یمنافع مل ی اساس بودن خود را برا یب گریبار د کی یگروه طالبان و حامد کرز یباال
را   یافغانستان خدمات فراوان و گرانبها  یبرا  هیخاص روس  ندهیزند : کابولوف، نما   ی پوزخند م  گری بار د کی  خیتار

در افغانستان و برگشت طالبان   تیجمهور   بیمه تخرنمودن برنا  ادهیاش در قسمت پ  یکائیامر  یهمتا  لزاد،یخل  یبه زلم
 رساند.  انیتمام به پا یستگ یرا به شا شیخو تی مامور کای متحده امر االتیا کهیدر حال نیبه قدرت انجام داد؛ ا

   ه یاش در وزارت خارجه  روس  میهمه چه بود؟ هدف کابولوف و ت  نیدر ا  هیاست که : منافع روس  نیسوال ا  اکنون
 جهیچه بود؟ نت  یاش کرز  یو همکار تجارت  لزادیخل  یعنی   ،یکائی امر  ی( با شارپیها )عشوه گر  یهمه باز  نیاز ا

داند  ینم هیروس  تیامن یداده و اکنون شورا قرار یاسیرا در برابر تضاد س هیها سر انجام  روس یعشوه گر نهمهیا
 ! د؟یرا ستر و از آن دفاع نما هیروس یحوزه منافع مل ی جنوب یمرزها رویکه با کدام ن

در   هیمربوطه روس  یقبل  دستور صادر  نموده بود تا از اقدامات ساختار ها  یچند  نی پوت  ریمی که والد ستیحاک  منابع
ادیایبعمل ب  شیتفت   نیاستقامت اوکرائ  در باره    هیروس  یآن به رهبر  هیو ارا  قیکسب معلومات دق  شیتفت  نی. هدف 
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ها در مراحل اول،    ین یخوش ب  نهمهیچرا با وجود ا  نکهی ابوده و    نیمنابع در اوکرائ  ری هنگفت و سا  یهاصارف پولم
 رفت.  شیها و وعده ها پ ینیب شیخالف انتظار، خالف پ نیاوضاع در اوکرائ

 بود. میها و به زندان افگندن ها خواه یریسلسله دستگ  کیما شاهد   شیتفت ن یا یاند که در پ یمدع نیمنتقد
ها  شیتفت  کیاست که    مبرهن اقدامات و کارنامه  از  جانبه  ها  یمشابه و همه  مامور  یدولت   ی ساختار  اداره    نیو 

  ی باشد. شکست ها و ناکام  یمحسوس م  تینها   ستیرید  زیکنند ن  یکه در جهت افغانستان کار م  هیروس   یپلوماسید
 مشهود اند. نیاز اوکرائ شیغانستان بدر استقامت اف هیروس یها
"    شانیو سپردن به ا  یو عبدهللا از بند خانگ   یخود بخاطر آزاد ساختن کرز  یحال حاضر، مسکو به کوشش ها  در

را در آن خواهند داشت، ادامه خواهد    ی" در اداره طالبان که آنها نقش جنراالن قالبک ی کوچک و سمبول  یها  یکرس
 از عهده آن احتماال برامده بتواند.   یدشوار اریس آنهم با ب ،یکنون طیکه مسکو در شرا ستیکار گانهی ن یداد، و ا
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