
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

6 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 29/10/2019         اخترمحمد یوسفی

 روسها سخاوت کاسۀ لبریز

 

ه ـتــذاشــگ زی راـیـچ چیو ـماسک درا ـهی یامریکارای بخویش  سخاوت زـریـکاسۀ لب در اـه روس ده شود کهـید

 ؟دـنا

خوار میراث که روستتتیه   و  بخصتتتور در بین امری اغرب  و  بین شتتتر  درساتمان  راستتتتی جن  سر ستتترده آیا ب

ا بقطع  سر افغاسستتتان  درروستتها که  ستتتابعید  پایان خود رستتیدا استتته ب گیستتاداین  اب دسباشتت می شتتوروس ستتاب 

   ؟کسسد صادقاسه جم ارس امری ا و ساتو

راس ب جستسد ی دیگردوست  و امروزبودسد با جن دشمن دیروز کران که  طالبان  وپاکستان با   اجمرا روسهااکسون چرا 

بخاطر قطع  سگهاس تروریستی درافغاسستان که مسبع اساسی   را کیسۀ سخاوت خود  دجن   گیبار کیه ب"صلح" 

 ؟   است  بازسمودا بروس امری ا وساتو چارپال  عاید پاکستان است 
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دومین سشست چهار اسبه در مورد صلح افغاسستان بود که در آن زلمی خلیلزاد، سمایسدا ویژا  " امروز مس و میزبان

آمری ا براس صلح افغاسستان، دسر ژیان، سمایسدا چین، ضمیر کابلوف و سمایسدا روسیه براس افغاسستان و محمد اع از، 

 معاون وزارت خار ه پاکستان شرکت داشتسد."

اس اعالن تا مذاکرات با گروا طالبان را از سر بگیرد. وزارت خار ه روسیه در بیاسیهخواسته  امری اروسیه از " 

کردا که ایگور مارگولف، معاون وزیر خار ه این کشور این موضوع را در سشست چهار اسبه سمایسدگان روسیه، 

ار خواجد تا "شمسستان میبیاسیه جمچسین از طالبان و دولت افغا ، چین و پاکستان درمس و ابراز کردا است.امری ا

االفغاسی آزاد کسسد. در این بیاسیه جمچسین ازدولت افغاسستان و قابل تو ه" زسداسیان ی دیگر را در آغاز مذاکرات بین

جاس چون القاعدا، گروا موسون به دولت اسالمی، داعش و  سبش اسالمی ترکستان گروا طالبان خواسته شدا تا به گروا

 با استفادا از خاک افغاسستان امسیت دیگر کشورجا را تهدید کسسد."شرقی ا ازا سدجسد 

اسستان درافغ هاس خوسین پالن ادامه  سگدر عمل   مذاکرات "صلح" دشمسان مردن افغاسستان که  قریبسدۀ  شعارجاسستایج 

  یک از واسب  جیچ  تا کسون مذاکرات پی در پی معلون است. درطی بیش ازی سال "صلح" درپیش دارسد به سان  را

 وشنر واب افغاسستان  در به سواالت اساسی مسایل قطع  سر وتظمین ثبات پایدار و طالبان خار ی   ۀمذاکرا کسسد

ان خاتمه درافغاسست را  سرچگوسه که  سدادا اسدقرباسیان اصلی  سر جستسد   که براس مردن افغاسستان و قاسع کسسدا را 

 . میدجسد

 ای جبشمول ایراس س جاامری ا، جاس ا، چیسا، روسهجا یپاکستاس "صلح" افغاسستان  به سان  کسسدگان مذاکراتجیأت 

ین تأم قطع  سر و ایلمسمذاکرات حالج سمیخواجسد  افغاسستان شرکت سمی سسد( براس  صلح  مذاکرات در  )آگاجاسه

با  مع وس رامذاکرات برع س  سر شروع کسسد بل ه و اصلی واقعی   با قرباسیان را افغاسستان در پایدارصلح 

 . سدباسمی براس تامین صلح  درستاصوأل راا حل   که کردا اسد آغاز و م رمین طالب قاتالن 

جیچوقت  روسها .سدبودقرارداشته  ضادو ت رقابت  موضع جمیشه با غرب در خویش  تاریخ ه جاس روسها درگذشت

شترک ت ربه مسیز باجن دو  اسب جر، افغاسستان با غرب سبودا اسد درصلح قطع  سر و تامین بازیگر صاد  درمسایل 

ت مادس مسفع یت ارتطرزالعمل  هاا یر قراردادس پیشبرد  سگ جماسسد پاکستان . شوروس/ روسیهسدارسد را  صلح کارس

براس استقال قدرت  دولت داکتر س یب اله و  سقوطراس میالدس ب 1992بهار سال  در درپیش میگرسد. شوروس راخود 

 اخذ سمودسد.  خود رااستقال  ا ورارا  ازکشورجاس غربی بیلوسها دالردرافغاسستان تسظیمهاس " هادس" 

 تمسداسهسخاو ، با کمک پاکستان وچین اسد گذشته گیرس خویش با غرب استقان روسها از ه باعث شدا است کهچاکسون 

اوایل  الی  1980سالهاس  طیافغاسستان   سر  درفرارسسگین شاسرا ت اوز سظامی و ت ارب که  میخواجسدو داوطلباسه 

 گذارسد. بساتو  و امری امیالدس را بطور رایگان بدسترس  1990

ان ماسسد ازافغاسست و ساتو امری ا ایاالت متحدا خروج ساگهاسی قواس سظامی جرگااواقعی مردن رس دیدا افغاسستان درایسست  تشویش

صورت  در افغاسستان تسظیمهاس " هادس" ساخت پاکستان وایران ورود جسگان درمیالدس 1990 سالهاس در طیفرار شورویها 

که ازحمایت مستقین پاکستان، ایران، روسیه و عدۀ از درافغاسستان  طالبان وحشی و  سایت ارم دد  با ورود  نج باز ،دسگیرب

 د.شخواجسد  ت رارافغاسستان بالکشیدا  سرسوشت مردن در چی اتفاقات ساگواردوبارا  جستسدبرخوردار یعربجاس کشور

دن یساسرقدرت به براس  طالبانصفرس بر سته ساختن امر دردشمسان مردن افغاسستان تبلیغات کاذب  تالشهاس وتمان با جرگاا 

چی تان افغاسس در  سر  کسوسی گراسسدگان است که و وشن واضح ، سماین ازسسظر اسد واقعبیساسهرا  افغاسستان دولتی مقاماتدر 
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 وعدۀ ، چینایران، روسیه ، پاکستان،امری اایاالت متحدا پس پردا جاس ابهان  مذاکرات  ارسم موع  ریان درچی  و گذشتهرد

 است.  گردیدا  افغاسستان مفقوددرقطع  سر قفل کلید اساسی بازجن  ربیعاز کشورجاس 

در  قهبیسابتشدید  سر و خوسریزس  درعمل براس افغاسستان سهاد"صلح"  سان   به سان خار ی با طالبان واسب  اتمذاکر ستایج 

ار یها با خ "صلح" سان سهاد بی بسیاد تبلیغاتروزاسه صدجا افغان بیگساا کشته میشوسد. میباشد، در افغاسسان  اجمرداخل کشور 

ال و احواوضاع با  واست فریبسدا در افغاسستان  و قطع  سر   صلح مسلۀ کسوسی اوضاع  واحوال  اسد،م هول  معادلۀ ، طالبان

 . دارسد مشابهت میالدس درافغاسستان ( سود90)سالهاس   هایی سگ

ولت مردن افغاسستان بشمول د قرباسیان اصلی  سر  طالبان با   امری ا ت متحدا بسته ایاال  سمذاکرات غیر قاسوسی در پشت درجا

س یلسن دعوت باری با فر   جیچبا طالبان  امری امذاکرات   این سوع را درافغاسستان سادیدا میگرسد، و ساتو امری اتحت الحمائیۀ 

میالدس سدارد که یلسن جیأت تسظیمهاس " هادس" برجبرس برجان الدین  1991رییس  مهور وقت شوروس / روسیه دربهار سال 

تان افغاسس در دولت جمان درحالی ه شوروس/روسیه خود درای اد  . از پاکستان خواسته بودسد روسیه ا با مذاکربراس را رباسی 

خالف تعامل روابط  روسها . بودشوروس/روسیه وقتی جن مورد حمایت  افغاسستاندرکه بود  مان دولتجو ،سقش اساسی داشتسد

ذاکرا م براسالدین رباسی برجبرس برجان   جیأت تسظیمهاس " هادس"از افغاسستان  بر ضد  دولت برحال وبرسر قدرت در دولتین

 یصلهفبه تسظیمهاس " هادس"  ی افغاسستاندولتقدرت مذاکرات دوستاسه را براس استقال شوروس/روسیه   .به ماس و دعوت کردسد

در  صلح( پسج فقرۀ 5معاجدۀ ) پاکستان میالدس دربین افغاسستان و 1988در اپریل سال قبل سال درحالی ه سه .  دسدوعملی کر

لح ص ( درمعاجدۀ امری اا )شوروس و تضمین کسسدکشور  جردو . ا بودبه امضا رسید  امری اشوروس و  با تضمینکشور سویس 

 .ماسد یباقروس کاغذ  صرف در ژسیو در معاجدۀ (امری ا)شوروس و   جردو تضمین کسسدۀاسماس  مگر، بودسدکردا  امضا ژسیو

 باز شان خود را براس گریزجاس  ۀچدریعدن تطبی  معاجدۀ صلح ژسیو در  گریزخویشبراس  ( امری او  )شوروس  جردو  اسب

پسج فقریۀ سامۀ . مواد فیصله سداشتو ود  1988ژسیو معاجدۀ  سامۀ فیصله  یتطب براسطرف قوس سظارت  بی ح نبودسد.  هگذاشت

معاجدۀ  .باقی ماسدبدون ا را  گردید وسقض ( امری اتضمین کسسدۀ )شوروس و مقتدر  جردو اسب طرف ازژسیو معاجدۀ صلح 

طیه جاس در اثر تو ژسیو  افقر  صلح پسج  معاجدۀ  سراس انو شدس تطبی  عمأل  تحت سظر سازمان ملل متحد ژسیو ۀ صلح پسج فقر

 . گردید ساکان دشمن

جبران رو روسالد ریگن   میخائیل گرباچوف میان افغاسستان  از  قواس سظامی شوروس خروج بدون قید و شرط تواف اولین بعدار

ویش خ استخبارات شوروس وقتبا  شوروس رجبران صورت گرفته بود، درپشت در جاس بستهکه درواشسگتن  امری اشوروس و 

دامن ان درافغاسستبه اختالفات قومی و مذجبی ازی طرف  جاس سظامی وامسیتی افغاسستان براس تضعیف قوت تا سدوظیفه سپرد

ان و پاکست .آس .ایس .با آس  را خویش  و از اسب دیگر روابط  تش یل بدجسد  علیه دولت افغاسستان  شمال را و بغاوت سدسزب

که ادوارد شواردسازس وزیر  در حالی. سازسدقرارافغاسستان براس سقود دولت داکتر س یب اله بر "رجبران تسظمهاس " هادس

 .بی . ی .اشک تمسا میرخت،  مگر کا از فرار شان اخیرش ب ابل ایشسفرجآخرین در   ت شوروسقوآن خار ه خار ه 

راس ا در مقابل جا  . شوروسسداقدان سمود درافغاسستانشان   بیشرماسۀمتواتر سظامی جاسا کودتا س راابه جا  شوروساستخبارات 

ازکشورجاس غربی ا ورا خویش   درافغاسستانمهاس " هادس" یاستقال قدرت به تسظ و اردو افغاسستان   تضعیفبراس  ا ج کودتاا

  سمودسد. شوروس آگاجاسه زمیسۀ جرج فرار افغاسستان از قول اردو چهل خویشبا قواس   از میدان  سر مرداسه واسسا وسمودسد اخذ 

  حمسل  قواسبا به قدرت رسیدن تسظیمهاس " هادس" در افغاسستان   .را درافغاسستان مساعد ساختسدتسظیمهاس " هادس" و مرج 

به سر  کسون ا تا  که افغاسستان آغاز گردید در هاس خوسینمرحله دون  سگ از بین بردا شد و توسط پاکستان  افغاسستانم هز 

 . ادامه دارسد در فغاسستان به پیماسۀ وسیع آنو اش ال متعدد 

 غاسستاناز اف  جا بعد از فرار شوروس خرسسد بودسد.ویتسان   سر  اخذ استقان  مقابل افغسستان در جا در با ش ست شوروس امری ا

این  از انپاکست. آس .سا .. آسرا به پاکستان سپردسد مسطقه آسیا  افغاسستان و رجبرس پاکستان صالحیتخدمات در پاداش  امری ا
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( جبیافراطیت مذ مدارسپاکستان طالبان )شاگردان . آس .سا .اعظمی سمودسد. آس ۀبراس سابودس افغاسستان استفاد طالیی فرصت 

 سی افغاسستانویرابراس بیسظیر بوتو صدراعظن آسوقت پاکستان  . ترویستان بین المللی در رآس القاعدا ی  ا سمودسد خویش را با

 ادامه دارد.      در افغاسستان  امروز  سر و خوسریزس تا فرستادسد کهرا  وحشی و قتل افغان جاس مظلون و بی دفاع  طالبان

درقبال مردن ریزس بیشتر  خون سر و تداون براس  دشمسان جاس  دید دیگر ا وسیرسرج توطیهاکسون بدون شک * 

 تبلیغات دروغین افغاسستان با جمۀ  واسب ذیدخل خار ی  سر در .درزیر کاراست افغاسستاندفاع  بی و مظلون 

بان با طال "صلح"ن مذاکراترافغاسستان سرگ براس افغاسستان بدون حضورقرسیان اصلی  سر درسان سهاد "صلح" 

صالحیت مذاکرات قطع  سر و تأمین صلح واقعی را براس افغاسستان  و  جیچگاجی ح  جستسد. طالبان  سایت ار

   سدارسد. سداشته و

درحقیقت مذاکرات  واسب خار ی با طالبان به سان "صلح" براس قطع  سر درافغاسستان صادقاسه سیست، بل ه چسین * 

پیش  به ان سیزتوسط دشمسافغاسستان  براس تداون  سر و خوسریزس درمذاکرات  مذاکرات با و ود غیرقاسی بودن ان 

 . دسشو بردا می

 

 سظارت کسسدۀ بیح مان مو ودیت عدن در  لی  سر درافغاسستان جر سوع مذاکرات صلح  بدون حضورقرسیان اص

جیچگاجی درعمل براس قطع  خار یها مذاکرات غیر قاسوسی .است وغیرعملی غیرقاسوسی ملی و بین المللیطرف 

  سر و تأمین صلح درافغاسستان مؤثرسمی باشد.
 

تا قبل  کردسد تالش مفسدیندسته  این ،جستسددرافغاسستان اشترک عامالن داخلی  سر بیگساگان توطیه دیگر جن * 

استخابات ریاست  مهورس ح ومت مؤقت را براس شتراک طالبان تش یل دجسد که از طرف اشرف غسی پذیرفته سه 

ح ومت  م ددأ جا  خار ی مشورابه را شعار میدجسد، میخواجسد  مذاکرات بین االفغاسی "صلح"این مفسدین   شد.

دشمسان  .سادیدا میگیرسد را افغاسستان در سر چار دجه  اصلی قرباسیان را تش یل بدجسد و سایت کاران  سگی سه دجه 
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 ومفسدین . این دزدانسدمیدجسازمان  در داخل کشوررا   سر فاسد تداون م رمین نای ب مکافغاسستان مردن  صلح

ر  س . این زر اسدوزان غارت گرسدجستس شامل اگثرأ  واسیس کشور جاس جمسایه در بین شان کهبودا بیگاسه  لعما

  .سدتحمیل سمودا اافغاسستان باالس مردن مظلون و بی دفاع  مختلفبه بهاسه جا  را و خوسریزس

بقتل  خار یجمراس تروریستهاس با را ما گساا مل ی کشور  جرگاا طالبان مزدوران ا سبی سمیبودسد، مردن  بی* 

بان . اگر طالافغان شمردا میشدسد را ویران سمی ردسد کشور سمیرساسدسد، تاسیسات عامل المسفعه م اتب، شفاخاسها

و  سر س آتباید  را متعهد میبودسد ملی افغاسستانحفظ مسافع به  و میداشتسد خودارادیت مینتصخود   ،مسلمان میبودسد

 می ردسد.  را قطع 

شون  مسافع و اجداف، رسیدن به  براستی وصداقت صلح میخواستسدروسیه  و   ایراناگرحامیان طالبان پاکستان، * 

 رد و پایدار صلح واقعی ،سدادده میادامه س طالبان  سایت ار سر و ود  شاسرا در بدبختی مردن مظلون افغاسستان در

 بود. مم ن گساا بی جاس و کشتن افغانکشور سالها قبل بدون ویراسی  افغاسستان

 

 ******** **** 
 

 تذکر: 
مطالعه کسسد، می تواسسد با را این سویسسدا  س ازو مطالب دیگر سبشته جادگان محترن متمایل باشسد که جرگاا خواسس
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