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  نثارعمر
 

 من در فکر اشتراک در انتخابات رياست جمهوری نيستم
 افغانستان داکترعبداهللا با سايت نيشي وزير امور خارجه پی کامل مصاحبه اختصاصمتن

رو. افغانستانیخبر  
 

"    است؟ی افغانستان چی نظام– ی سياسینظر شما در مورد اوضاع فعل": رو.افغانستان
 

 شش سال اخير در کشور تحوالت زياد مثبت بوجود امده است، اما در – در مدت پنچ یساز لحاظ سيا: داکترعبداهللا
 – مردم ی که ايجاد شده برای باز سياسیفضا.  عمده ترين تشويش مردم را مسلهء امنيت تشکيل ميدهدیمرحله فعل

 امکانان وجود نيشته ها ا که در گذميداني و شما مما. دهدي ازاد را می اجازه فعاليت های سياسیگروها و نهضت ها
 حال، فعًال باوجود انکه ني در عیول.  رخ دادهري اخی که در سالهاشوند،ي همه جزء تحوالت مثبت محسوب منيا. نداشت
 ی منافع ملی که روی نوع تفاهم کلکي کشور یاسي از طرف القاعده و طالبان وجود دارد، در داخل حلقات سديتهد
 یاسيبصورت کل از نظر س. شودي مشاهده نمرد،ي صورت گی سياسیبراساس ان رقابت ها باشد و بعد ی متکفغانستانا
شودي مدهي دی نوع پراگنده گکي .  
 

.  شدهعي ها ادامه دارند و امسال دامنه ان وسی نقاط افغانستان، مخصوصًا در جنوب ناآرامی ميدانيد، که در بعضشما
  . کنندهي ارایتي بهبود وضع امنی حل را برای راهکي ی المللنيمردم توقع دارد که حکومت و جامعه ب

 
" "  افغانستانیجبهه مل" تحت نام یاسي سدي ائتالف جدکي در افغانستان ی اپريل سال جاریدر ماه": رو.افغانستان

 بلوک ی شاه سابق در رهبرکانيسابق و نزد" ستهايکمون" از ی تعدادن،ي از سران مجاهدیادي زی تعدادد،ي گردسيتاس
ست؟يعلت ان چ.  کرده ايدی خودداری در جبهه ملشمول که ما اطالع داريم، شما از یتا جا.  قرار گرفتندديجد   

 
 دارد، یاسي ستي که در سطح کشور فعالیاسي جببه سسي از تاسی را ندارم، ولیمن واقعًا عضويت جبهه مل: داکترعبداهللا

 گري دلي مسادي جبهه اشتراک کنم، شاني که من نخواستم در اليدل. دانمي جامعه ما مفيد می را براني کرده ام و ایپشتبان
 ادي من در چوکات بنی هاتي ها و مصروفتي داشتم که مطابق ان فعالامه برنکي زمان، شخصًا ني در عیهم باشد، ول
 ها تي فعالنيو ا") . رو.افغانستان "– باشدي مسعود مادينيداکتر عبداهللا جنرال سکرتر ب (باشندي متمرکز مديمسعود شه

  . اشتراک کنمیاسي سی هاتيمانع شده، تا من مستقيمًا در همچو فعال
 

" همچو گزارشات .  جبهه اختالفات بوجود امده استی اواخر در رهبرني گزارشات، درایبراساس بعض": رو.افغانستان
   اندازه صحت دارند؟یتا چ

 
 که ميداني مسله را مکي یول.  جبهه راجع شودی به رهبرتوانديال م سوني مسله اطالع ندارم و انيمن از ا: داکترعبداهللا
رودي جبهه به حساب می جبهه بود، صدمه بزرگ برای فعال رهبری از اعضایکي که ی کاظمیشهادت اغا .  

 
"   حمله قرارني در پشت ای بود و کدام قوت های کاظمی بغالن آغای ازنظر شما، هدف حمله انتحارايا": رو.افغانستان

  داشتند؟
 

 خواهد ی دارد چاني که جرقاتي تحقجهي شود، که نتدهي ددي اشتباه است، باشي از پشي جا قضاوت پنيدر ا: داکترعبداهللا
 در ی دشمنان مردم افغانستان باشد، که مخالف آرامی هاتي جزء فعالتواندي حادثه مني که امي بداندي را باني ایول. شد

 نه، نظرات اي بوده ی کاظمی هدف اغااي مورد که انيدر ا.  ها انجام داده اندتي فعالوزهمچيکشورهستند، و در گذشته ن
 برنامه دي بوده باشد وشای پارلماناتي هم قضاوت کردن مشکل است، احتمال دارد که هدف هنجاي شده و در اانيمختلف ب

  . روشن خواهند شدليدر آينده مسا.  شده باشدبياز قبل ترت
 

"    نه؟اي مورد اعتماد است اي آباشدي واقعه مني اقي که فعًال مصروف تحقیکميسيون دولت: "رو.افغانستان
 

شوندي مني مستقل تعی هاونيسي همچو موارد طبق معمول کمدر .  
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" ست؟يچ" مستقل"منظورتان از کلمه ": رو.افغانستان   
 

 جادي تفاهم با احزاب مختلف ای روايننه و تفاهم دولت و قوه مقی روونيسيمعموًال در همچو موارد کم: داکترعبداهللا
. باشدي مسئله منيفعًال کميسيون از طرف حکومت تعين شده و گروپ از نمايندگان پارلمان هم مصروف تحقيق ا. شوديم

دي جواب واضع بدست آکي کامًال شفاف باشد و قاتيق است که تحني که مردم توقع دارد ایزيبه هر حال چ .  
 

"  شما کار اورا در اين سمت گذرد،ي وزير خارجه افغانستان مثي سال از کار داکتر اسپنتا بحکي از شيب": رو.افغانستان
د؟يکني میابيچگونه ارز   

 
.  اسپنتا تبصره کنمی کار آغای که بر چگونگنميبي پست کار کرده ام الزم نمنيمن بصفت شخص که در هم: داکترعبداهللا

 مورد نظر نياگر من هرقدر در. حتمًا مردم افغانستان از ان اطالع دارنداگر کدام دست آورد بزرگ بوده باشد ، 
 ري خاطر من از ان زمان که پست وزنيبهم.  خواهد شدی تلقگريحود کنم، باز هم به نهي خود را اراطرفانهيصادقانه و ب

  . ورزمیدار اسپنتا خودی اغای هاتي نظر درمورد فعالهي که از اراکنديخارجه را ترک کرده ام، کوشش م
 

" د؟ي هستی جمهور کرزسي رئیاسي سنيآيا شما از جمله مخالف": رو.افغانستان   
 

 هم شوند،ي می تلقاي احزاب را که اپوزيسيون اعالم شده اند وتي و عضوستمي نی کرزیمن در حکومت آغا: داکترعبداهللا
 ی و درمورد بعضنگرمي می با نگران زمان به اوضاع کشور و وضع مردمني در عیول". یجبهه مل"ندارم، منجمله 

  . دارمیاقدامات حکومت نظرباز و انتقاد
 

"  وضع ني حضور آنها در حکومت روبه کاهش است، انها هشدارداده اند که چنني سران مجاهددهيبعق": رو.افغانستان
 نظر مخالف اند و ني از صاحب نظران با ای عده ایول.  کشور داشته باشدیاسي و سی در اوضاع امنتی منفري تاثتوانديم
د؟يکني مورد چه فکر منيشما در ا.  استادي زني که در دستگاه دولت هنوز تعداد مجاهدنديگويم   
 

 کشور یاسي حق بجانب است، بهتر خواهد بود که سران سنجاي که در امي که بگوني که از اکنميمن فکر م: داکترعبداهللا
 گري و دی در چهارچوب قانون اساسیاسي سیالبته رقابت ها.  کشوربه تفاهم برسندیت اساس مشکالی و باالنديايکنار ب
 توجه شود که در رقابت ديبا. تواندي و موقع صورت گرفته مان عمل مشروع است که در هر زمکي افغانستان نيقوان
  . کشور صدمه نرسدی به منافع ملیاسي سیها

 
" د؟ي شرکت نمای جمهوراستي در انتخابات آينده ردي گفته بودند که شما قصد داریند هیقبًال رسانه ها": رو.افغانستان   

 
 در چهارچوب ی هاتي قبًال گفتم، مصروف فعالکهيقسم.  پالن ندارمني مورد فکر نکرده ام و چننيمن در ا: داکترعبداهللا

  . ادامه خواهم دادمي هاتي فعالني و به همباشمي احمد شاه مسعود ماديبن
 

" د؟ينيبي پشنهاد شود، در کدام سمت شما کار خود را موثرتر می شما پست دولتیاگر برا": رو.فغانستانا   
 

 داشتن چگاهي هدف من هکند،ي خارج حکومت مشکل را حل نماي نفردر داخل و کي که بودن کنميمن فکر م: داکترعبداهللا
 نهيامروز زم. دميدي خدمت به مردم می برانهيزم پست درحکومت نبوده و اگر من پست هم در حکومت داشتم ان را کي

سازديسر مي هم وجود دارد که امکان خدمت به مردم را میگري دیها .  
 

"  قبل از وقت دي شای و پارلمانی جمهوراستي اواخر گزارشات دردست است که انتخابات رنيدر ا": رو.افغانستان
ست؟ي ا قدام چني الياز نظر شما، دل. برگزار شوند   

 
 قسمت مساله ني و در ارندي باره وجود دارند، که آيا هردوانتخابات همزمان صورت گني صحبت ها در،یبل: اکترعبداهللاد

 تا حال گرفته يی نهامي تصمی ولباشدي می از مصارف اضافیري هدف جلوگیعني. شودي انتخابات مطرح میمصارف مال
  .نشده است

 
" باشد؟ي می ماللي ان مسالي دلیعني": رو.افغانستان   
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 داي شکل ادامه پني کشور به همی که اگر اوضاع امنتنستي عمده اشياما فعًال تشو.  استلي از دالیکي نيا: داکترعبداهللا
  . بزرگ استشي تشوکي نيا. تواندي صورت گرفته مبي پس انتخابات به چه ترت،یکند، مخصوصًا در مناطق جنوب

 
"    کند؟فاءي ثبات در افغانستان ای در برقرارتوانديقش را م نیاز نظرشما روسيه چ": رو.افغانستان

 
 کشور بزرگ و قدرت در سطح منطقه و جهان است و مناسبات اففانستان با روسيه سابقه کيروسيه : داکترعبداهللا

 از  بهبود روابط،ی برای است و عالقمندادي همجوار زی در اوضاع افغانستان و کشورهاهي روسراتي دارد و تاثیطوالن
 تا رديگي دارد، بهتر خواهد بود، کار صورت بجود ضرورت هم وکهيدر حال. نظر من، از هر دو طرف وجود دارد

 ده،ي دو طرف وجود داشته باشد اما موقع ان رسني سواالت حل ناشده بی زمان بعضني در عديشا. مناسبات بهترتر شود
  . استنهي زمني بهترني انکشاف روابط شود، وجود ندارد و ا که مانعیزي مردم دوکشور چنيب.  سواالت حل شوندنيکه ا

 
 گري دی از سوگذارد،ي منطقه می باالیادي زراتي افغانستان تاثیتي قرار دارد و اوضاع امنهي روسیکي درنزدافغانستان

. سازدي مترادي وقاچاق مواد مخدره هم وجود دارد که ضرورت بهبود روابط را ززمياهداف مشترک مثل مبارزه با ترور
 ی مهمان حضور دارد و درچوکات سازمان گروهثي به حیشانگها ی افغانستان در سازمان همکارم،يدانيما و شما م

 به افغانستان تواندي مکند،ي می سازمان بازني را دری و محوریدي که نقش کلهيروس. تماس با افغانستان هم وجود دارد 
 ت صوری و فرهنگی در بخش اقتصادتواندي ها می از همکاریگريش دبخ.  سازمان مساعدت کندني اتيدر کسب عضو

رديگ .  
 

"    ضرورت دارد؟هي روسی مسلح خود به همکاری قوای افغانستان در بازسازاي آد،يکني فکرمیشما چ": رو.افغانستان
 

و با . ن صورت گرفته از طرف روسيه به افغانستایکي تخن– ی نظامی تعداد کمک هاکي ، که ديدانيشما م: داکترعبداهللا
 صورت نهي زمني در ای های دارد و در گذشته ها هم همکاريی اشنایدر نظر داشت آن که افغانستان با سالح روس

 را که امروز در افغانستان گراني حاکم در افغانستان و بازیاسي سی فعلطياما شرا.  کندداي ادامه پدي ها بایگرفته، همکار
ميتواني گرفته نمدهينقش دارند ما و شما ناد .  

 
"  زي ناتو تجهی با نورم ها و استندارت های مسلح ملی قبل وزارت دفاع افغانستان اعالم کرد که قوایچند": رو.افغانستان

ست؟ي مورد چنيخواهد شد، نظر شما در ا   
 

. ميريگي در نظر بديهم با افغانستان را ی هاتي خوب است، اما واقعميريگيهر قدر که آرزو و هدف را باال ب: داکترعبداهللا
 نيشتريامروز چون ب.  هستندگري توان اقتصاد دی داراشودي ناتو تجهزات می مسلح شان با نورم های که قوایکشورها

 ني در اکاي طبعًا که نظر آمررد،يگي صورت مکاي متحده امراالتي ارف افغانستان از طی ملی اردویکمکها در بازساز
 از دست ندهد و ی ملی موثر ساختن اردوی را براگري امکانات موجود دديت افغانستان هم با موثرتر است، اما دولنهيزم

  در حد امکان از ان استقبال شوددي وجود دارد، باتي حسن ننياگر چن
 


