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صدای امریکا – باتبصرۀ آریانا افغانستان آنالین

سی سالگی خروج شوروی از افغانستان؛ تاریخ تکرار می شود؟

بازی کودکان افغان روی الشۀ تانک برجا مانده از قشون سرخ

روز جمعه ( ۱۵فبروری) درست  ۳۰سال از پایان رسمی حضور نظامی شوروی
سابق در افغانستان می گذرد؛ جنگی ده ساله که تلفات سنگینی برجا گذاشت و برای
روسیه این پیام روشن را داشت که تا حد امکان از مداخله نظامی در بیرون مرز
هایش خود داری کند.
ولی سی سال پس از این رویداد ،دیدگاه مسکو راجع به اشغال افغانستان تغییر کرده است .بسیاری در روسیه،
حاال باور دارند که جنگ شوروی سابق در افغانستان ،جنگی اجتناب ناپذیر و تا حد زیادی موفقیت آمیز بود.
سیاستمداران روسی حاال باور دارند که برای رویارویی با شبه نظامیان مورد حمایت امریکا ،اشغال افغانستان
الزمی بود؛ اتفاقی که شباهت زیادی با عملیات نظامی روسیه در سوریه دارد.
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با گذشت این همه سال ،نقش روسیه در فضای کنونی سیاسی افغانستان ،در حالی که امریکا برای پایان دادن به
جنگ هفده ساله با طالبان تالش می کند ،رو به افزایش است.
اخیرا اجالسی با حضور نمایندگان طالبان و شماری از سیاستمداران برجستۀ افغانستان در مسکو برگزار شد و
مقامات روسی ،تاکید کرده اند که از خروج نظامیان امریکایی از افغانستان حمایت می کنند.
بسیاری از ناظران ،اقدامات اخیر روسیه را تالشی برای آغاز دور جدیدی از رقابت های سیاسی با امریکا در
افغانستان تلقی کرده اند.
با این حال ،عطا محمد نور ،از فرماندهان سابق جهادی که علیه قشون سرخ شوروی جنگیده و اخیرا در اجالس
صلح مسکو حضور داشت ،میگوید که روسیه آنچه در گذشته انجام داده را تکرار نخواهد کرد.

آقای کابلوف میگوید ،امریکا از تجربه شوروی سابق در افغانستان درس نگرفت

آقای نور گفت "فکر نمی کنم روسیه عالقه داشته باشد آنچه در گذشته انجام داد را تکرار کند .امروز ،همه چیز
کامال تغییر کرده است".
او افزود "ما چهل سال جنگ را در این کشور تجربه کرده ایم و تمام مردم افغانستان از جنگ خسته شده اند.
مردم از هر کشوری که برای آوردن صلح اقدام کند ،حمایت می کنند".
قشون سرخ شوروی سابق در دسمبر سال  1۹۷۹افغانستان را اشغال کردند و ده سال درگیر جنگی فرساینده با
گروههای مجاهدین ماندند.
براساس احصائیۀ رسمی ،این جنگ منجر به کشته شدن بیش از  1۵۰۰۰سرباز روسی شد .تلفات غیرنظامیان
ناشی از این جنگ نیز بین پنجصد هزار تا دو میلیون نفر تخمین شده است.
با این حال ،سیاستمداران روسی میگویند که نقش مهمی در ساختن زیربناهای افغانستان بازی کردند؛ کاری که
نیروهای امریکایی در هفده سال حضور شان در افغانستان انجام نداده اند.
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با گذشت سی سال ،نقش روسیه در فضای سیاسی افغانستان یک بار دیگر رو به افزایش است
ضمیر کابلوف ،فرستاده خاص رئیس جمهور پوتین برای افغانستان می گوید "اردویی که از سوی اتحاد شوروی
(در افغانستان) آموزش داده شد ،قادر بود به تنهایی تا سه سال روی پای خود بیاستد  .اردویی که حاال امریکایی ها
آموزش داده اند؛ بهتر است از خود افغانها در بارهاش بشنوید .حتی مطمئن نیستند که یک ماه (در نبود امریکا)
دوام بیاورد".
با این حال ،آقای کابلوف میگوید که روسیه ،شرایط موجود در افغانستان را نادیده گرفت و تنها در پی اعمال
برنامه های خود بود؛ موضوعی که به نظر آقای کابلوف ،امریکا از آن درس نگرفت.
او به خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید "قابل تاسف است که همکاران امریکایی ما از تاریخ درس نمی گیرند؛
می خواهند تاریخ بسازند".

تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین:

در حالیکه ملت افغانستان سی ومین سال اخراج خفت بار و شکست

اتحاد شوروی سابق را در سرزمین خویش استقبال می نمایند ،مشاهده میگردد در حالیکه آزموده را آزمودن
خطاست ،باز هم در اثر مداخلۀ روسیۀ فیدرال در موضوع طالبان و دولت افغانستان با دایر کردن مجالس چپ
و راست ،علنی مداخله و پیشتازی در صورت میگیرد.
در اجالس اخیر گروه طالبان با جمعی از خود مختاران غیر رسمی و بدون صالحیتی که با سرکردگی حامد
کرزی ،بدون حضور نمایندگان مردم افغانستان و دولت آن که در مسکو دائر گردید ،ابتدا روس ها اعالم نمودند
که افغان های مقیم مسکو عالقمند اجتماع در مجلسی اند که در مورد مسائل صلح با طالبان به مذاکره بپردازند،
در حالیکه زد و بند های شان با گروپ و شخصیت های معلوم الحال چون حامد کرزی ،اسمعیل خان ،عطاء نور
و بقیه در خفاء صورت گرفته بود .در چنین جریانی از دفتر حامد کرزی که رسمیت حقوقی دولتی ندارد هم
تقاضاء گردیده که زمینۀ پذیرایی « چنین هیأتی» را باید حکومت افغانستان با روس ها فراهم «!» آورد.
همانطور که بیم آن موجود است که روسیه با اقتداری که به رقابت با امریکا ،میخواهد روزبروز در آسیا و شرق
میانه کسب نماید و نمونۀ بارز آن مداخالت وی در سوریه است ،شکی نخواهیم داشت که پالن های متفاوتی هم
برای مردم مظلوم اقغانستان در نظر داشته باشد؛ چنانچه که دوست دشمن دشمن است و نزدیکی روسیه با طالبان،
از سالهاست که این شک را تقویه می نماید.
پایان
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