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 «در ضمیر ـ "ضمیر کابل اوف" چه میگذرد؟»
 

نجیب آقای همین امروز مقالۀ بسیار پر محتوا و تحلیل عمیق نویسنده چیره دست و ژرف نگر محترم 
داوری را تحت عنوان "پشت پرده سخنان ضمیر کابل اوف" در این پورتال وزین به دقت خواندم که 

سائل حاوی مطالب بسیار مهم در بارۀ آغاز همکاریها و تفاهم مزید روسیه با پاکستان در قبال م
های ناشناس "بدون شک روسی ـ  افغانستان بود. نویسنده مقاله سخن را از حضور هلیکوپتر

نشست پیهم آنها در نقاط مختلف کشور »پاکستانی" در فضای افغانستان آغاز میکند و می نویسد که 
در شدت یافته و از قرار معلوم که طیارات مذکور بیشتر مصروف انتقال افسران پاکستانی و پول 

دولت موجود به رهبری غنی ـ عبدهللا » و عالوه میکند که: ا ، همچنان«نقاط مختلف افغانستان میباشد
چگونگی پرواز هلیکوپتر پاکستانی با مشاور روسی در فضای  ۀشدیداً مسئولیت دارند تا در حص

ده داده همزمان افغانستان که ماه قبل در ارز لوگر سقوط کرد، به مردم افغانستان توضیحات قانع کنن
قوای هوائی افغانستان و بقیه ارگانهای نظامی و ملکی کشور را هرچه زودتر از حضور جاسوسان 

 «.پاکستانی پاک سازد...

در کابل که  روسیهابلوف ـ دپلمات و سابق سفیر یر کماز ض نویسنده مقالهآقای داوری ـ با این مقدمه 
، این عبارت را نقل قول میکند که چندی قبل طی استدر مسائل افغانستان  آن کشوریکی از آگاهان 

افغانستان آهسته آهسته میسوزد؛ ما با آنکه زخمی هستیم، اما »: ه بودیک مصاحبه مفصل بیان کرد
یک دولت کبیر هستیم، دولتی که بر عالوه منافع و حقوق جیوپولتیک، مکلفیت های نیز دارد. هرگاه 

دریا شعله ور شود، دراینصورت ما مجبور خواهیم شد آتش را در دو جبهه خاموش  آتش در آنسوی
 .«منافع عینی ما با منافع عینی طالبان در مبارزه با داعش مشابه است»می افزاید:  وفکابل ؛«سازیم

همکاری و نزدیکی  فوق در راستای مطالببررسی و موشگافی عمیق نکات حساس   هنویسنده مقاله ب
از فحوای سخنان کابلوف چنین استنباط میشود که »و می نویسد:  روسیه با پاکستان می پردازد

پاکستانی ها به بهانه داعش از مداخلۀ احتمالی بنیادگرایان در آنسوی آمو دریا راه فرار یا پای 
واهد روسیه را قناعت به عبارت دیگر پاکستان میخ«. شکک را برای خود شان باز گذاشته اندجگن

د و پاکستان حاضر است کندهد که برای مبارزه علیه داعش باید از قوت طالبان در افغانستان حمایت 
در این راه با روسیه همکاری نماید. هدف مسافرت اخیر سران نظامی پاکستان به روسیه و راه 

همین یک همه نشانه هایی از اندازی یک مانور نظامی مشترک آن دو کشور در پاکستان در آینده نزد
تفاهمات اند که اخیراً بین روسیه و پاکستان در راستای تقویت طالبان در افغانستان به هدف ظاهراً 
مبارزه با داعش رویدست گرفته شده اند. سقوط اسرار آمیز هلیکوپتر پاکستانی با موجودیت پول و 

اما اینکه این  ،سازد ءی را در زمینه برمالسالح و تعدادی از روسها در ارز لوگر میتواند راز مهم
سؤالیست که تاهنوز به  ه،موضوع چرا مورد تعقیب جدی از طرف حکومت افغانستان قرار نگرفت

 جواب آن دقیقاً پرداخته نشده است.
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میداند که طالب و داعش یک روح در دو جسم اند که هردو راه خود را ازطریق خوب روسیه  نکهآبا 
افغانستان باز میکنند و هردو میخواهند نظام مطلوبۀ خود را با عبور از افغانستان به پاکستان به 

افغانستان را میدان معلوم میشود که پاکستان و روسیه عزم دارند  نهمآ، با سیای میانه حاکم سازندآ
و به  از یکسو داعش و طالب را در خاک خود تربیه که در اینکار پاکستان نبردهای خونین قرار دهند

میکند و ازطرف دیگر روسیه میخواهد با تجهیز و تقویت طالبان جنگ آنها را در  اعزامافغانستان 
 افغانستان متمرکز سازد.

"با یک تیر دو فاخته را شکار کند"، یعنی از یکطرف دراثر تقابل طالب و  درصد است تاروسیه 
مو شود و نطرف دریای آمانع نفوذ شان به آو  جنگ نگهداردمصروف  را داعش در افغانستان هردو

از طرف دیگر با ایجاد بی ثباتی و ناامنی ناشی از برخورد داعش و طالب در افغانستان قوای ناتو را 
چنان روحیه را نزد در نهایت دچار مضیقه ساخته و دریک جنگ دوامدار و بی نتیجه روبرو سازد و 
قوای ناتو در  . هرگاهایان یابدمردم افغانستان تقویه کند که گویا ناتو نمیخواهد جنگ در افغانستان پ

تبر روسیه و جهت مقابله با اوضاع از شدت عمل کار گیرد و دراثرآن تلفات ملکی بار آید، آنوقت 
ه با قوای ناتو را در مقابلمردم  تا میکوشندانزجار اوضاع و ایجادبا دامن زدن پاکستان دسته یافته 

ن را برای خود بدینطریق میدا تا دنرا از افغانستان فراهم کن اتونزمینه های خروج تحریک نمایند و 
به نیز رای جلوگیری از نفوذ روزافزون هند در افغانستان بپاکستان  که البته با این وضع خالی سازند

 می یابند و میتواننددست به سهولت هدف میرسد. دراین حال روسیه و پاکستان به هدف نهائی خود 
گشت به کشور میباشند و یک قسمت همین اکنون از پاکستان در حال بربوسیلۀ گماشتگان خود که 

ً افغانستان را زیر  تعداد دیگر از بقایای دوستان افغانی شوروی سابق در کشور فعال اند، مشترکا
 هند.دقرار کنترول خود 

میر پوتین به حیث زعیم یدراین ارتباط الزم به تذکر است که در این روز ها پایه های قدرت واالد
سراقتدار "روسیه واحد" ـ حزب ها توسط حزب پرقدرت روسیه با گرفتن اکثریت قاطع چوکی 

بیش از پیش استحکام یافته و زمینه های تداوم  آن کشور سفلی پارلمانمجلس "دوما" ـ در  او طرفدار

یکی از اهداف عمده پوتین  احیای مجدد نظامی و  ده برایش میسر ساخته است.آینقدرت را در دوره 

سیاسی روسیه در منطقه و جهان میباشد که وی در قدم اول تالش خواهد کرد تا نفوذ کشورش را در 

یکی از » پوتین ضمن سخنرانی گفت که:، چنانکه سه روز آسیای میانه بار دیگر گسترش دهد

د بر تقویت توان دفاعی ان نظامی روسیه تعیین و ماموریت های اصلی نمایندگان مجلس را افزایش تو

ضرورت دارد این موضوع از »عالوه نمود که: تأکید  کرد و« وسیه به عنوان یک اولویت مهم ملیر

بدیهی است که وظیفه تحکیم امنیت، توانمندی  ...حمایت های سیاسی و قانونی مجلس برخوردارشود.

نظامی و دفاع از مواضع روسیه در عرصه جهانی را برعهده داریم و باید برای بنای کشوری قدرتمند 

 .«و در عین حال بدون بلندپروازی های ابرقدرتی تالش شود

حترم میراحمد خواجه اکتوبر یعنی سه روز قبل م 5که بتاریخ متن ذیل به برای توضیح مزید، توجه را 

معطوف )تحلیلگر افغان( گزارشی را از منابع روسی در صفحه فیسبوک خود به نشر رسانیده است، 

 میدارم:

 دوما روسیه "مجلس سفلی پارلمان " کار خود را آغاز کرد:»
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هشتمین دوره دوما در روسیه "مجلس سفلی پارلمان"امروز چهارشنبه کار خود را در حالی آغاز کرد 

که کرسی های حزب حاکم وابسته به والدیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور نسبت به دور قبل از 

  درصد افزایش یافته است. ۷۶درصد به  ۵۳حدود 

 

مراسم یکی از ماموریت های اصلی نمایندگان مجلس را  والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این

افزایش توان نظامی روسیه تعیین و با تاکید بر تقویت توان دفاعی روسیه به عنوان یک اولویت مهم 

 ملی، گفت که ضرورت دارد این موضوع از حمایت های سیاسی و قانونی مجلس برخوردار شود.

نیت، توانمندی نظامی و دفاع از مواضع روسیه در عرصه وی افزود: بدیهی است که وظیفه تحکیم ام

جهانی را برعهده داریم و باید برای بنای کشوری قدرتمند و در عین حال بدون بلندپروازی های 

 ابرقدرتی تالش شود.

 

در جریان رای گیری نمایندگان نیز "ویاچسالو وولودین" از حزب حاکم روسیه که از سوی والدیمیر 

 یاست دوره هشتم دوما معرفی شده بود، این مسئولیت را برعهده گرفت.پوتین برای ر

قدرت را در دست دارد در انتخابات ماه سپتمبرتوانست با کسب  ۲۰۰۰حزب روسیه واحد که از سال 

 کرسی صاحب اکثریت بیشتری در دوره جدید دوما شود.  ۴۵۰کرسی از  ۳۴۳

، انتظار می رود دولت به رهبری والدیمیر پوتین با توجه به نتیجه و تضعیف احزاب رقیب در دوما

فرصت و امکان بیشتری برای اجرای برنامه های اقتصادی و سیاسی خود داشته باشد و همچنین رئیس 

اعالم کند که  ۲۰۱۸جمهوری روسیه نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 

 ین سمت خواهد بود.در صورت پیروزی چهارمین دوره مسئولیت در ا

 

نماینده و حزب روسیه ۳۹نماینده دارد و لیبرال دموکرات  ۴۲حزب کمونیست در هشتمین دوره دوما 

 نماینده دارد. همچنین سه کرسی دیگر از فهرست انفرادی یا مستقل است. ۲۳عادل هم 

رش گیری از کرسی مسئولیت تصویب قوانین، نظارت بر کار دولت، گزا ۴۵۰دوما یا مجلس سفلی با 

برنامه های وزیران را بر عهده دارد و مصوبات این مجلس به شورای فدراسیون روسیه به عنوان سنا 

نماینده فرستاده میشود که در صورت تائید و سپس امضای رئیس جمهوری اعتبار  ۱۷۸یا علیا با 

 )پایان گزارش(« .اجرایی می یابد و ترکیب این دو مجلس عنوان پارلمان فدراسیون روسیه را دارد

 

به هرحال همانطوریکه آقای نجیب داروی در مقالۀ خود از این نزدیکی روسیه و پاکستان در مسائل 

افغانستان ابراز تشویش نموده و از محترم جناب غوث جانباز ـ صاحبنظر افغان مقیم روسیه که در 

ه تنها به زبان روسی یدطوال دارد، خواهش نموده تا مقالۀ ایشانرا به زبان روسی ترجمه نمایند، ن

اگر ممکن باشد، آنرا به من هم به نوبه خود خواهش میدارم تا ایشان مطالعه آقای کابلوف برسانند بلکه 

مراجع رسمی دیگر نیز چه ازطریق نامه و یا نشر در میدیای آن کشور وسیله شوند، منتهای لطف شان 

افغانستان نیز ازنظر گذشتانده و به را اراکین حکومت فوق الذکر . عالوتاً امید میکنم مقاله خواهد بود

 محتوای آن عطف توجه نمایند.
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