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                      ؟بازگشت را به افغانستان دارد قصد ایا روسیه 

   . مال  را غیر محتمل نمی پنداردکرملین این احت
        Russia going back to Afghanistan ? kremlin confirms it 

could happen.                                    

شکست و قبل بعد ازسال «32»هقرین بارتش اتحاد جماهیر شوروی    

تامین   جهتخودرا ماهران نظامی  که دارددرنظر  افغانستان،ترک  از

می  تجهیز ارتش افغانستان  با سالحها  ومهمات نظاخد ما ت  بمنظور 

میسازد  را  افغانستان   ارتش ستون فقرات  ساخت روسیه که در واقع 

                                                                                                                                                      .گرداندباز 

                       

سربازان اتحاد جماهیر شوروی درحال مشاهدات  وترصد مناطق  مرتفع  ودور دست 

« 0811»سال  افغانستان ونبرد علیه  گوریالهای اسالمی افراطی  در اواخر ماه اپریل 

در نظر است که روسیه بیدون اعزام  ارتش   نشات مکرر  چنیدیده میشوند ، قرار گذار

ساخت  یط نقلیه  میخواهد ظرفیت و توان ارتش افغانستان را با سالحها ومهمات  ووسا

 .                                                                     خودرا به افغانستان  اعزام بدارد  انروسیه تجهیز نماید و کارشناس



پیش  اتحاد جماهیر شوروی  که تقریباً  یک ربع  قرنارتش :  مسکو 

افغانستان به کشور شان روسیه  عودت بعد ازشکست وسرخوردگی  از

می  نظا ماهران وکارشناسان د،  کنون  چنین  پنداشته  میشود که نمودن

وزیر ساخت وتسلیح « فراهم اوری و تامین  مبادی » روسیه  بمنظور 

نظامی ساخت نستان با وسایل ومهمات ووسایط نقلیه وتجهیز  ارتش افغا

از افغانستان  روسیه به افغانستان طی سال آینده بعد ازآنکه نیروهای ناتو

می شوند بر گردند  این مطلب را  یک منبع رسمی وزارت دفاع  خارج 

                        :                                     روسیه  طی یک نشست خبری  اظهار وتایید نمود 

ریس ومسول دیپارتمنت  همکاریهای بین المللی  – سرگی کوشیلیب»    

مهم وضرور است که ارتش افغانستان  با : وزارت دفاع روسیه   گفت 

، یعنی که سیستم سالحها ومهما ت نطا می  بدرد بخور دولتی ابقا گردد

در توافق ووسایط نقلیه نظامی  ومهما ت با وسایلباید اردوی افغانستان 

 مطلب را این  « ویا در تحت نظر دولت  تجهیز گردد  با موافقه دولت

اظهار شته  طی صحبتی به ژورنالستان   هفته گذ در اواخر   کوشیلیب

                                                          .                   نمود 

که هرگونه تشدید وضیعت بعد از خروج است ،آن  شدیداً نگرانمسکو  

میتواند تاثیرات سو ومنفی  « 3102»نیروهای ناتو از افغانستان در سال

به امنیت هردو یعنی روسیه و کشورهای اروپایی بجا گذارد ، این افاده 

     .                                        با تاکیدات  چندی بیان نمود   کوشلیب را اقای

که مسولین امور  کارشناسان و تحلیلگران  روسی  اصرارمی ورزند    

سندروم »روسیه از خود  نسخه به  آمدن  وغالب  شدن  چیره  بخاطر

خاطرات مردم رنجدیده ناشی از  که   ویا –تالش نمی ورزند « ویتنام 

پایین آمدن موقف روسیه   جنگ  طوالنی دهه در افغانستان را که دلیل

نیزبخاطردارند ولی باآنهم آنها مدعی اند که تعامل جدید ومذاکره گردید 

 آنکه تمام نیروهایقبل از«ناتو»در سطح  تعهدات داد وستد تجاری  با 

 هرگز   ویا  مطلقاً روسیه  وخودرا از افغانستان خارج نماید خواهد بود 



خودرا  ویا  داشت  در بر نخواهدمی  را  نقش  فعال نظا هیچ مکلفیت  

نظامی اش   یعنی که روسیه بار دگر ابداً قطعات  دخیل نخواهد ساخت 

                                                    . را به افغانستان اعزام نخواهد کرد

کسی ممکن پیدا خواهد شد  که افغان ها را در ایجاد یک  زندگی »      

ومساعدت نماید که ما اصالًدراین موردچیزی  نمیدانیم صلح آمیزکمک 

ولی آنچه که ما  در این سر زمین  میدانیم ویا از وجود آن مطلع هستیم 

همانا تسلیحات وجنگ طوالنی است  که  تاهنوز دوام دارد   این مطلب  

معاون جانبازان جنگ   «  Oleg Tikhonov»را اقای  اولیگ تخینوب  

منطقه  غرب «   Sverdlovsk region »وردلوسک  افغانستان  در س

                         .                                                     «اظهار نمود « Siberia»ُیاسایبر

وارتش  نخواهد کرد وهیچگاه باردگراشتباه خودراتکراربناً روسیه ابداً »

روسی ابداًباردگربه افغانستان نخواهد رفت ودر افغانستان درگیر جنگ 

نخواهد شد  وازآنچه که سپری شده  توضیح آن غیرممکن است که چرا  

پسران جوان روسی درآنجا زندگی شان راازدست دادند  او عالوه کرد 

                   «      . که هیچ اقدامی نباید بیدون مشوره ورضایت مردم صورت گیرد 

  نخست تحلیلگران نظامی را عقیده برآن است که: اهداف مضعا ف

بشکل یک نیا زهد فمند  باید  تمام  افزارهای  نظامی  ساخت  شوروی 

وروسیه راکه تاکنون طورپیگیرتوسط نیروهای امنیتی افغانستان  مورد 

ه  ارتش هه گذ شتطول دمرمت وترمیم کرد،چونکه در اده قراردارداستف

با سالحها ومهمات نظامی  مدرن  ساخت  غرب مجدداً دولت افغانستان 

ده امریکا  تا هنوز با صرف تجهیز وتسلیح نگردیده است ، وایاالت متح

بشمول   خودرا مبلغ صدهامیلیون دالرسالح ها ساخت روسی مورد نیاز

زی   روزوبرونیکسپورت  سا  حهلیکو پتر از  شرکت  صادراتی  سال

(ROSOBRONEXPORT ) از دولت روسیه خریداری نموده است.                        

با درمرزروسیه  می خواهد تا پوسته های ترصدی ونظارتی را:  دوم 



اجکستان وازبکستان بتواند مرزهای مشترک بین تافغانستان ایجادنمایدتا

تهاجم  چونکه  روسیه  سخت  نگرا ن  آنست  که  مبا دا  را نظاره کند 

ث  مرزی شبهه نظامیان  اسالمگرایان افراطی مجدداً اغاز نگردد  وباع

  پسکه   ازبکستان  و  تاجکستانهرج ومرج دوبا ره  در جمهوریهای  

چنانچه همچو   ه پیونددنصورت  گرفت  بوقوع  ازفروپاشی  شوروی 

ناتو  بوقوع پیوست  و در حضور داشت « 0881»اشی طی سال فرو پ

 موادادمخدره درافغانستان گسترش  یافت  وترافیک  افیک موکشت وتر

آسیای   باهم  مرتبط جنایی ازطریقمخدره  از طریق مسیر ولوله های 

گردید که باعث  رشد وتغذی مافیا مرکزی  شوروی به وروسیه انتقال 

پس با در نظرداشت منطقه  گسترش یافت  درسراسرگردید ودامنه فساد 

روج نیروهای ناتو  نگران آن اند  که مبادا با خها همین دلیل اکثرروس 

                                                                 .روسیه بار دوم مواجهه  به همچو معضله و چلنج نگردد از افغانستان 

دربسر رساندن وکمک  روسیه  ،سپری شده چندی در طی سال های      

افغانستان بیشتر فعال گردیده چنانچه که  دراسیای به ماموریتهای ناتودر

مرکزی پایگاهی هوای  خودرابغرض تامین عرضه خدمات لوژستیکی 

به اختیا رناتو گذاشته  است  تا ناتو توانسته  باشد  برای  نیروهای خود 

،رهبران روسیه درافغانستان فراهم آورد ضرورت های روزانه شان را

« 3102»سال درنباید را که افغانستانند خواسته امسولین ناتو مکرراًاز

آنچه که    ترک نمایند بلکه بهتر خواهد بود که ماموریت خودرا تا پایان

.                                          بمانند درافغانستان نهد ف تعین کرده بودند تا نیل به آبرای شا ن 

از آنجا : وسی  چنین میگویند اما از جانب دگر  اکثر  کارشناسان  ر    

را درسال   « plug»پلگکه  گردیده   که ایاالت متحده امریکا  متقاعد

یک یعنی برای امریکا  چنین است که برای او بکشدازساکت «3102»

  منطقه   یکه رهای  از جنگ های  قبلی ویتنام تا عراق بوده گوی آشنالا

                                                                           .خاصی خودرا دارد امریکا  شیوه های ویا  دستگاه های  بزعم 

وآن اینکه ایاالت متحده امریکا عالقمندی .  عراق را مالحظه نماید »  



وبه اوضاع کشور عراق چندان  توجه نمی  خودرا کنون از دست داده 

عله ورهم گردد این مطلب نماید حتی اگر  جنگ داخلی در آن کشو ر ش

در مرکز  ) محقق  روسی (  vadim  Kozyulin )را  وادم  کوزییولن  

 priority intelligence  requrment:PIR   « او لویت  نیا ز های

      .درمسکو وعضویکی ازاطاق های فکری افاده می نماید ( « اطالعاتی

وشاید که همچو  عین جریان ممکن است که در افغانستان نیزرخ دهد» 

ایاالت متحده امریکا تالش  بخرچ .وضع هرچه سریعتر بوقوع بپیوند د

میدهدکه ازاین معضله راه بیرون رفت رادریابد وبا درنظرداشت همین 

 باید  جدید اشاکنون زمان آن رسیده که روسیه به طرح تالشهای  دلیل

مسولیت های ید خود در طرح داخل اقدام شود  واین بدین معنی که ما با

ن به صفت  راهنما  م گردیم چونکه ما همین اکنویاخود بینهم سهخود ، ب

یس ر» حتی چنانچه.. ا بازی می نمایم یسنقش سیاسی ونظامی را در آ

سربازان که ما به افغانستان درنظر نداریم تا جمهور پوتین قبالً گفته بود

ممکن است ما  یگوید که  خودرا اعزام نمایم  ، اکنون ارتش روسیه  م

به ایجاد شرکت های دست بزنیم که به تامین عرضه  افغانستان در قلمرو

.   دبخش مهمات و ووسایل نظامی  بتوانیم کار ی را  انجام داخدمات در

                                                                 . او افزود که شرایط کامالً تغیر نموده است 

ایاالت   متحده  امریکا     :نظامی روسیهتجهیزات  جای پای

را فی بال ویا (  M-17) بال طیاره هلیکوپتر به مارک « 01»تاکنون 

میلیون دالر برای  ارتش  افغانستان  «  00»فی پروند  به  مبلغ  تقریباً 

بال د گر را نیز «  21»از روسیه  خریداری نموده  ودرنظر  دارد تا  

که این  خود  میتواند  درایاالت متحده امریکا موضوع  خریداری نماید

.                                                     بسیار بحث برانگیزتلقی  گردد 

ناتو به خاطری  سالحهای  ساخت روسی را برای ارتش افغانستان از 

روسیه خریداری می نماید که ارتش افغانستان سابقه شناخت  خوبی را 



واز جانبی نظر به پالسی که ناتو ممکن  آن  را  ا همچو سالحها دارد ب

درنظر داشته باشد اینست که ناتونمی خواهد ارتش افغانستان رابا سالح 

های  مدرن ساخت غرب از ترس اینکه مبادا این سالحها بدست طالبان 

(  Fyodor  lukyanov )بیفتد تجهیزنماید این مطلب رافیودورلوکیانوب

سیاست   ژورنال  رهبری که  روسیه  جهانی   مسایلومولف   ایداتور

  :                                                                                  گفت .خارجی مسکو را  بعهده دارد افاده نمود 

این کامالً مشخص است  که  روسیه  میخواهد  تاحضور  اقتصادی  »   

گسترش  دهد،  که اتفا قاً زمینه  این  گسترش  اقتصادی  همین  خودرا 

عد گردیده اکنون  برای ما دربخش تجهیزات و سامان االت  نظامی مسا

یعنی که سالحهای خودرابه مشتریان شویم است که بایدبه آن دست بکار

البی های  صنایع عرضه نمایم واین خود ضمانتی است که روسیه خود

                                                  .«گسترش دهد باید  ا توانمندی و فشار الزم  نظامی خودرا  ب

ه زدن  بخاطربایدداشت که یکی ازسیاست های اصلی پوتین باهم گر      

( اروپا شورهای اسیا وک)سرزمینهای شوروی سابق دراتحادیه اورواسیا

به جای سلطه ای    اقتصادی  یباهم افزای  باعث میتواند  جدید است که 

به  سمت  شرق  روسیه  میتواند اینکه ازلحاظ منابع ، وآن.سیاسی گردد

در جمهوریهای   چونکه،ولی نه ازنظرسیاسی محور  خوبی  تلقی شود 

در مجاورت  تان نیزاسیای مرکزی که افغانسسابق اتحادشوروی واقع در

سیاست پایداری نداشته های اسبق  شوروی سابق قرار دارد آن جمهوری

.                 است که این خود یک نظریه بسیار مهم وجدید  میتواند قبول شود

 افغانستان ان  معتقد اند   که   پایداری  وثبات   درتحلیلگربعضی از     

آنطوریکه اتحاد جماهیر شوروی  درطول تاریخ با  افغانستان  در حفظ 

با از سر گیری  د متعهد  بود  میتواندمناسبت بهتر حسن همجواری  خو

که کلید ی برای رسیدن اهداف اش در  منطقه می باشد همچو مناسبات 

  . ثبات را استحکام بخشد افغانستان مبادرت وتالش ورزد تا در

 بعضی معلوماتبازگشت ومراجعه روسیه به افغانستان با درنظرداشت 



انتظار کشد  یدون آنکه  چنین است که روسیه درحال حاظر  ب وداده ها 

ایاالت متحده امریکا افغانستان را باید هرچه زودترتالش بخرچ دهد که 

 (anatoly  tsygonok ) اناتولی  تسیگانوکترک نماید  این مطلب را 

یک تحلیلگر مستقل درمرکز پیشبینی نظامی  وعضو شورای مشورتی   

               : چنین تفصیل  وتفسیر نمودعمومی وزارت دفاع روسیه  

من  فکر میکنم که با در نظر داشت  پیشنهادات و افر های که دولت    

افغانستان مبنی بر اعمار مجدد و زیر ساختها ی کشور  شان از روسیه 

نموده اند ما باید با یک سنجش ودقت همه جانبه اغاز به سرمایه گذاری 

ن و توسعه بنماییم بخصوص در تفحصات وبررسی زمین شناسی ومعاد

نفت  وگازو منابع آبی ویا همچنان پیرامون ساخت میترو در شهر کابل  

ما باید مانند چین که ...  که مسکو همین اکنون در مورد آن می اندیشد 

همین اکنون به ارتباط پروژه ها ی افغانستان  بیشتر فعال  است چنانچه 

پرداخته   لبانبه ساخت واسفالت جاده هاحتی درمناطق تحت تصرف طا

د نکه امنیت و کنترول پروژه را بعهده گیر اند  ساختهو طالبان را وادار

نیز داخل اقدام شویم ، ما باید به جلو نگاه کنیم وبا درنظرداشت زمان 

.                                                                                         داخل اقدام شویم  

ریس اکادمی در ( Makhmut  Garayev)ال  مکموت گارایفجنر   

وزارت تحصیالت عالی روسیه وقبالً  مشاور ریس جمهور نجیب هللا  

  دولت تحت حمایه روسیه در افغانستان  چنین یاد اور میشود و آن اینکه

روسیه در بازگشت به افغانستان باید قدم های بسیار محتاطانه و سنجیده 

:                                                                              فت او گ. تر گذارد 

نباید فراموش کرد  وآن اینکه  افغانستان توسط اکثر کشورها متضرر " 

گردیده  بخصوص توسط کشورهای  که در بسر رساندن  اهداف شان  

                                                                                             . "             همین اکنون در روند  تحوالت  سهیم اند 

ین  چند  –د دارد  ر مجد اما افغانستان نیاز به ترمیم  واعما»: اوگفت 

سالح  ومرگ را شناخته ومشاهده نموده  ،نسل این کشور  تنها  جنگ 



طوالنی داریم  تاریخی صرف نه اند  وما روس ها با این کشور تارخ  

تنها  منفی  بلکه اتحاد جماهیر شوروی در زمان تسلط شاه درین کشور 

وقابل مالحظه  همکاری های ثمر بخشمساعدت ها و  اقدامات بهتر و

خالقانه میسر گردیده است را انجام داده است اینک باردگر فرصت کار

این برما است  که  پسال درین مورد تالش نه نموده است که کسی تا ح

در بازگشت ودر اعمار پروژه ها و بناها با دقت و احتیا ط  کامل باید  

                                               .«قدم برداریم  و کامالً ضرور است  که باید درین مورد تالش نمایم 

 با تقد یم درودها       -------------------------------

 


