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فرید زکریا با رییس جمهور محمد اشرف غنی  CNNترجمه مصاحبه مجری 

 2019در حاشیه نشست ساالنه مجمع جهانی اقتصاد سال 

 پیشگفتار مترجم: 
از شخصیت های مشهور آکادمیک و متخصص یکی از چهره های مشهور رسانه های غرب فرید زکریا با داکتر غنی که یکی 

مصاحبه اختصاصی انجام داده است.   2019دولت سازی جهان بشمار می رود، در حاشیه نشت ساالنه مجمع جهانی اقتصاد سال 
این مصاحبه برای کسانی که عالقه به سیاست بین الملل، دیپلوماسی، دولت سازی، اقتصاد و وضعیت سیاسی فعلی و دورنمای 

مفید واقع شود. با اختصار این مصاحبه عمق توانایی تیوری و پراگماتیک یک رهبر و تیوریسن و  نستان دارند؛ می تواند جالبافغا
معاصر افغانستان را بازتاب می دهد که می خواهد شکست خورده ترین کشوری روی زمین را رهبری کند؛ که مؤفقیت در آن 

 خیلی دشوار بنظر می رسد. 
 
 ترجمه متن مصاحبه :  

 ، سویسداووس
 2019جنوری  24

. اگر پیش از پذیرفتن مهمان با افتخار ما با چند قاعده حاکم حضور شما در این مجلس با شکوه سپاسگزارمخانم ها و آقایان، از
 ؤثر خواهد بود. این برنامه را برای حاضرین گرامی خاطر نشان باسزیم م

ً تیلفونهای خود را خامو ش کنید تا جریان ثبت برنامه اخالل نشود، بخاطریکه این برنامه همچنین از تلویزیون سی ان ان لطفا
(CNN) می شود. بنابراین در سراسر جهان ممکن میلیونها نفر آن را تماشا کند. از بابت درک و همکاری شما در این مورد  نشر

، ابراز نظر، کف زدن خودداری نمایید تا این برنامه را به نحوی گزارم. همچنین التماس دارم تا از هرگونه انگیزشپاسقبالً س
 نش، اندوخته ها و تجربه  مهمان ویژه و باخرد ما استفاده اعظمی کنند.پخش کنیم که همه مردم بتوانند از از دا

، بیشترین نیاز به آن دارد." من فکر می کنم این سخن در هنری کیسینجر باری گفته است:" کسانی که نیازی به معرفی ندارند
ر در دنیای مدرن است، یک مورد رییس جمهور افغانستان اشرف غنی صدق نمی کند بخاطریکه او یک شخصیت کامالً ناد

آکادمیسیون به سویه جهانی و یک رهبر کامالً واقعی علمی ، با اندیشه واقعبینانه در جهان امروزی است. کسی که  که در باالترین 
سطوح نظام بین المللی انجام وظیفه کرده است و پس از آن رهبر یک کشور شده و در کار خود خیلی مؤفق است. با این معرفی 

 تاه، اشرف غنی جای افتخار است که شما را باخود داریم.  کو
 

 رئیس جمهور غنی: 
، از شما برای چنین معرفی عالی و شگفت انگیز سپاسگزارم. از مالقات با شما و فرصتی که برای تبادل نظر به دست آمده

 خرسند هستم. 
 فرید زکریا: 

اخبار اخیر در باره پیشرفت در مورد گفتگوهای صلح در دوحه با نخستین موضوعی که من از شما می خواهم بپرسم در مورد 
طالبان است؛ هرچند گزارشها مذکور هنوز تصدیق نشده است اما گزارش هایی وجود دارد که در دوحه احتماالً نوعی از  توافق 

ها ن نیز شامل این توافقموضوع خروج نیروهای امریکایی از افغانستا هایی بین طالبان و آمریکاییان صورت گرفته است که
ها حقیقت دارد؟ نظرتان در مورد این باشد و یا به عبارتی، توافقی که مورد قبول طالبان نیز قرار گرفته است. آیا این گزارشمی

 مذاکرات چیست؟
 

 رئیس جمهور غنی: 
هر صورت به پایان برسد. سال گذشته جریان دارد باید به  17متشکرم. صلح یک نیاز مبرم و ضروری است. جنگی که طی 

این که ما به یک تاریخ مشخص دست یابیم  این جنگ ماهیت چند بعدی دارد ، سطوح بسیار زیادی از روابط باهم پیچیده دارد و
ما موافقت نامه های  حقوقی با یابد، کار آسانی نیست؛ زیرا حکومت افغانستان و به همین سادگی فکر کنیم که جنگ پایان می

ناتو، توافقنامه های دو جانبه و همچنان موافقت نامه های چند ملیتی بین المللی درباره کمک، تجارت  ،ایاالت متحده آمریکادولت 
 و دیگر موضوعات معقد کرده است. 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aminyar_z_musaheba_eqtesadi_ba_ghani.pdf


  
 

 

 7تر2له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

شهور های تروریستی مآنها با همه گروهطالبان مجموعه ای از روابط بسیار پیچیده داخلی پنهان دارند که ابعداد ژرف تری دارد.
آنان یک  باشد، رابطه دارند.ترین مافیای جنایتکار روی زمین که بعد از کوکائین، مافیای هیروئین میرابطه دارند؛ آنان با بزرگ

رابطه ارگانیک با دولت پاکستان نیز دارند که به آنها پناهگاه، منابع، حمایت و دیگران مسایل ضروری را تأمین می کند.  آنها 
 امی و مشتری گونه  با دیگران را نیز حفظ می کنند و این فقط خوشه ای روابط مجموعی را تشکیل می دهد. همچنان روابط ح

 
اما این که فکر کنیم یک رابطه تازه بین ایاالت متحده آمریکا متعهد است تا یک جدول زمانی را برای تعامالت وتعهدات بنگرد، 

 آمیز است.اغراق آنان ایجاد شده است، به نظر من چنین فکر خیلی
ما به عنوان یک ملت باید بتوانیم گره این معضله ها را باز کنیم و چنین رابطه را بدست بیاوریم بخاطریکه در تحقق صلح ابعاد  

ملی یعنی طالبان و مردم افغانستان و دولت افغانستان شامل هستند و ما باید بتوانیم از طریق ابزار های سیاسی مشکل را حل و 
از سوی دیگر، ابعادی مانند تداوم خشونت و حضور نیروهای خارجی در افغانستان، به خاطر افغانستان ند. از سوی دیگر، فصل ک

دالر برای دولت و جامعه ایاالت  بیلیون 500نه، بلکه به خاطر حادثه یازدهم سپتامبر است که در یک برآورد به صورت تخمینی 
 .متحده هزینه داشته است

های مفصل راه را طریح کردیم و بحثبرخورد ما با روابطی که ذکر شد، چگونه خواهد بود؟ ما یک نقشهتا بدانیم که  حاال می آیم
 ایم.در این مورد داشته

زاد، دوست قدیمی من و نماینده خاص وزارت خارجه ایاالت متحده، نتوانست با نمایندگان طالبان در فراموش نکنیم که سفیر خلیل
آیاد دوحه این اقتدار و صالحیت را خواهد داشت طالبان را به مذاکرات و گفتگوهای روبروی با دولت افغانستان  ار کند.پاکستان دید
زاد این است که زمینه را برای بحث و مذاکرات رودررو بین دولت افغانستان و طالبان همچنین، وظیفه دفتر آقای خلیلقرار دهد؟ 

 .تر مانند حضور ایاالت متحده مورد مالحظه قرار خواهد گرفتات گستردهفراهم کند و به تعقیب آن، موضوع
 فرید ذکریا: 

 گویید، موفقیتی در روزهای اخیر بدست نیامده است؟شما می
 
 

 رییس جمهور غنی: 
دوباره شریک ساخته گفتگوها وجود داشته و )محتوای( این گفتگوها باید  -هایی وجود داشته باشداز آن لحاظ نه، شاید موفقیت

شود. گفتگویی که در آن، منطقه شامل نباشد تداوم نخواهد یافت. افغانستان با ابعاد متعدد این موضوع اعم از ملی، کشورهای 
المللی دیگر مواجه است. در صورتی که همسایه و منطقه از هندوستان تا روسیه، کشورهای خلیج، کشورهای اسالمی و ابعاد بین

 .کندز تمامی این ابعاد نداشته باشیم، یک بُعد به تنهایی کفایت نمیدرک درستی ا
 

سال به افغانستان نیرو فرستادند، ۱۷پاسخ شما به مردم در ایاالت متحده یا دیگر کشورهای غربی که در جریان  :فرید زکریا
 .اندها با ناکامی مواجه شدهضی عرصهچیست؟ وضعیت کنونی چه تفاوتی با گذشته دارد؟ استدالل آنان شاید این باشد که در بع

 
  :جمهور غنیرئیس

کامالً. موضوع نخست این است که ایاالت متحده به خاطر جنگیدن در افغانستان حضور ندارد. این کشور به خاطر امنیت خود 
رت مستقل و یک قدرت جهانی، ایم. ایاالت متحده به عنوان یک قدجنگد. دوم، ما به یک گفتگوی باز/آزاد در این زمینه پرداختهمی

اختیار ترک )افغانستان( را دارد. اما باید درک درستی از این خروج داشته باشیم. آیا دالیل اساسی و اهدافی که پای امریکا را به 
وافق های ایاالت متحده در افغانستان است. ما کامالً با این موضوع مافغانستان کشید، تحقق یافته است؟ موضوع نخست، هزینه

ها باید کاهش یافته، مؤثریت بیشتر داشته باشد. بنابراین، نخستین درخواست من این است که هر آن چیزی که هستیم که هزینه
واضح و روشن است، نباید زیر سایه جنگ در افغانستان قرار گیرد. وقتی نیروهای بحری ایاالت متحده ضرورت به پول دارند، 

شود. هزینه جنگ در وایی ایاالت متحده نیاز به پول دارند، همه به پای افغانستان نوشته میوقتی اردوی امریکا و نیروی ه
 افغانستان چقدر است؟

هایی داشتیم و این مورد را ما مطرح کرده بودیم که آیا شمار دوم، موضوع شمار نیروها در کشور است. ما در این مورد بحث
ست، زیرا هر سرباز امریکایی، ساالنه، یک میلیون دالر مصرف دارد. ایجاد مؤثریت نیروها در همخوانی با نیازها و ضروریات ا

دانیم که رابطه ما از یک جانب استوار بر منافع مشترک و از جانب دیگر ناشی از بیشتر در این زمینه، حایز اهمیت است. ما می
کنم. افراد بلندرتبه ن از دست داده، ادای احترام میتهدیدهای مشترک است. من به هر پدر و مادری که فرزندش را در افغانستا

حکومت ایاالت متحده، مانند جنرال کیلی که پسرش را در هلمند از دست داد نیز شامل این روند هستند. بیش از یک میلیون 
کاری که باهم آغاز کنیم، اما عمالً در افغانستان حضور داشتند. ما از همه آنان قدردانی می –مرد و زن  –نظامی امریکایی 

 .کردیم، باید ادامه یابد
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اند. بیش از چهل ام، یک صدهزار نیروی خارجی کشور را ترک کردهسوم، از زمانی که من ریاست جمهوری را برعهده گرفته
ن )بعد از سال المللی در افغانستاو پنج هزار تن از پرسونل امنیتی افغان قربانی دادند. عالوه بر این، شمار تلفات نیروهای بین

جنگد و این یک حمایت دوجانبه است. ما نیاز به یک بینید که چه کسی میتن بوده است. از اینرو، شما می 72کمتر از ( 2014
تر از آن، بتوانیم مالک نهادها، حقوق افغانستان باثبات داریم که منجر به تأمین امنیت در امریکا، اروپا و جاهای دیگر گردد و مهم

 .شویمدموکراتیک و حق زندگی در صلح و همدلی 
 

  :فرید زکریا
شود این است که شما یک دموکراسی کارا دارید، شما برای اگر افغانستان امروز را مدنظر بگیریم، آنچه منجر به شگفتی من می

های اخیر شود؛ حمله تروریستی بزرگی در ماهگیرید؛ انتخابات ریاست جمهوری که در ماه جوالی برگزار میانتخابات آمادگی می
رسد که در حال پیشرفت است. آیا درست است که بگوییم افغانستان رو به بهبود یفتاده است و اقتصاد کشور به نظر میاتفاق ن
 است؟

 
  :جمهور غنیرئیس

 33کنند. در کنم. اکنون، زنان افغان از قشر خود نمایندگی میافغانستان رو به بهبود است. نخست از زنان افغان قدردانی می
هایی وجود داشته است و آخرین آن در حال انجام است. قرار است اولین جرگه زنان افغان در ماه آینده تان، بحثوالیت افغانس

ساالر. دوم، قشر اند. خواست آنان چیست؟ یک نظام پیرو قانون و مردمبرگزار گردد، آنان افراد عادی جامعه هستند که رشد کرده
اند. لطفاً درک کنید که افغانستان امروز از لحاظ ا به تنهایی خود را به این مرحله رساندهجوان افغانستان، جوانان افغانستان واقع

 .ترکیب جمعیت، یک افغانستان متفاوت است. و قشر سوم، فقرا هستند
 

  :فرید زکریا
 حتی متفاوت تر از افغانستاِن بعد از یازدهم سپتامبر؟

 
  :جمهور غنیرئیس 

های مهاجرین و از بیجاشدگان داخلی، ثر جنگ از دست دادیم. این نخستین نسلی است که مستقیماً از کمپکامالً. ما سه نسل را بر ا
های جهان راه یافتند، یعنی ظرفیت آموزشی بدست آوردند. اکنون ما قادر هستیم برای یک اداره مدرن کارمند به بهترین پوهنتون

هاست که باهم در مالکیت و مدیریت است. این نسل، نسلی متشکل از شبکهاستخدام کنیم و آن را پیش ببریم که نتیجه آن حس 
تماس هستند. آن ها صحبت می نمایند، آنان در جامعه ریشه دارند، می توانند به زبان مشترک با تمام همسایه ها و جامعه بین 

 .المللی صحبت کنند
نون اساسی است. همان طور که متذکر شدید، انتخابات ترین موضوع قااقتصاد به صورت بنیادی تحرک یافته است، اما مهم

تا زمانی  1747ریاست جمهوری در ماه جوالی برگزار خواهد شد و مردم افغانستان رهبرشان را انتخاب خواهند کرد. از سال 
بعد  1992جمهور کرزی شدم، به غیر از چند استثناء، هر جانشینی با خشونت همراه بوده است. در سال که من جانشین رئیس

شد، هیچ گونه توافقی روی قواعد بازی وجود نداشت و کابل ویران گردید. از سقوط رژیمی که از سوی شوروی پشتیبانی می
فقر فرو رفت که تا آن زمان ندیده بود. چرا؟ زیرا تعدادی از افرادی که با هم دوست نیز بودند،  ای از محرومیت وکشور به ورطه

 .نتوانستند روی قواعد بازی به توافق برسند. اکنون قواعد بازی در قانون اساسی ما جای دارد
توانیم ست. اطمینان دارم که ما میقانون تنها در جریان چهار و نیم سال گذشته تصویب شده است. این یک کشور متفاوت ا 390

افغانستان کشوری خواهد بود که قادر به تأمین مصارفش است، زیرا دوام )بقا( نیاز  2024به سوی بهبود حرکت کنیم. تا سال 
 ها، افراد وبه یک اساس اقتصادی دارد و افغانستان کشوری است که دیدگاه خودش را به عنوان یک چهارراه که در آن مفکوره

 .یابند، ترسیم کرده استکاالها جریان می
مان با شریک سال، افغانستان جزء جداناشدنی آسیای میانه است. ما یک رابطه عالی داریم. ما به هر جنبه رابطه 117بعد از 
یک دیدگاه بینیم. در مورد در منطقه، ما با مان ایاالت متحده، کشورهای ناتو و دیگر کشورها به عنوان یک فرصت میبنیادی

 .مان هستیممثبت درصدد برقراری روابط خوب با یکایک همسایگان دور و نزدیک
وجود دارد و مردم با درماندگی « سازیملت»ای در ایاالت متحده تحت عنوان دانید، مبحث گستردههمانطوریکه می :فرید زکریا

به نظر من آنچه مردم بیشتر نیاز « ت سازی را مطرح کنیم؟چرا ما باید به عراق و افغانستان برویم و مفکوره مل»گویند که می
ای است که است. آیا به نظر شما وضعیت افغانستان به گونه« سازیدموکراسی»و « سازیدولت»نه، بلکه « ملت سازی»دارند 

 سازی مثمر واقع شود؟این نوع ملت
 

 جمهور غنی:رئیس
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در مورد کمک خارجی باید به صورت اساسی تجدید نظر شود. نکته کلیدی مؤثر خواهد بود، اما نه از طریق عوامل خارجی. 
باشد، با این طرح که اطمینان یابیم که دیگران برای شما کار نکنند، بلکه المللی میدر این زمینه مالکیت ملی و مشارکت بین

ن توجه قابل مالحظه نشده است. سال مالکیت به دست شما باشد. مثالً، زراعت در افغانستان یک سکتور حیاتی است اما به آ
ترین تولیدکننده جلغوزه در سطح جهان بودیم در حالی که ما از این موضوع خبر نداشتیم. آمار و ارقام جهانی گذشته، ما بزرگ

غوزه در رسید. دلیل این بود که هر قدر جلتُن می 26000تُن بود، اما در واقعیت تولید ما به  3000داد که تولید ما نشان می
 .افغانستان تولید می شد به پاکستان و بعداً به عنوان ارزش افزوده به چین صادر میشد

تن به استانبول برای توزیع به دیگر  4000تن جلغوزه به شانگهای و  500ما دهلیز هوایی را ایجاد کردیم، تنها طی سه ماه، 
کشورها فرستادیم. این یک نوع رابطه اساسی بوده و درست درک شده است. آنچه مهم می باشد، اداره تجارت به یک رشته عملی 
 مبدل شده است. اما متأسفانه علوم سیاسی هنوز به حالت تئوری و نظری باقی مانده است. در نتیجه، ملت سازی به عنوان یک

کنند المللی کار میهای بینرشته تحصیلی هنوز تحکیم نشده است و ما باید به خاطر ترویج آن از افراد دیگری که در سازمان
ای نیستند. آنان منضبط نیستند. انضباط از حسابدهی دموکراتیک نشأت کمک بگیریم. با نهایت احترام، همکاران قبلی من، حرفه

برای پاسخگو ساختن یک رهبر یا کارمند، امری ضروری است. نیاز به یادگیری است. بعضی  گیرد و حسابدهی دموکراتیکمی
کنند که من قادر به صحبت کردن کنیم، بعضی افراد بین المللی فکر میاوقات به من گفته میشود، زمانی که انگلیسی صحبت می

شوند زیرا در این جا نیاز زده میکنم شگفتها صحبت میانبینند به این زببه زبان پشتو، دری یا ازبیکی نیستم و زمانی که می
 .کنندها تغییر میها متفاوت اند. اصل و کلیات مشابه، اما لغات و واژهبه برقراری ارتباط است. واژه

 
  :فرید زکریا

نها در واقعیت زندگی کنید، اید و اکنون باید با آاید که این موضوعات را مطالعه کردهاز آنجایی که شما یک شخصیت علمی بوده
 بخش بوده است؟چه چیز برای شما بیشتر الهام

 
  :جمهور غنیرئیس

دهد. الشعاع قرار میمدت، منافع ملی میان مدت و درازمدت را تحتموضوع نخست، ماهیت مقاومت است. متأسفانه منافع کوتاه
بخش می باشد زمانی است که یک اجندای شهروندمحور ر الهاماین مقاومت واقعاً باید جدی گرفته شود. موضوع دوم، آنچه بسیا

العاده بودن مردم عادی است. زمانی که یک خانم که سه پسرش را از دست داده گیرد و مسأله دیگر فوقمورد استقبال قرار می
این براستی همان « ار ببخش.فرزند چهارمم را از من بگیر اما به من عزت و وق»گوید گیرد و میآید و تو را در آغوش میمی

بینی که با تو قدم بزند، یک بررسی توان روی آن قیمت گذاشت. میلیاردها ارزش دارد. یا یک نوجوان را میچیزی است که نمی
از یک سو لطف و محبت « جمهور!این پدرکالن من است، رئیس»هایت بنشیند و بگوید، کند و سرش را بلند کند و روی شانه

 .بخش است(ها )موضوعاتی اند که برایم الهامنظریبینی و تنگشهروندان و از سوی دیگر کوتاه مردم عام،
دهند ای که میدهند، به علم و معلومات روز آشنایی ندارند. مشورهالمللی ما که مشوره میموضوع آخر، بسیاری از همکاران بین

محور ما باید بیش از پیش تحرک و پویایی داشته باشیم و بیش از پیش مردممتعلق به قرن نوزدهم، بیستم یا اواسط قرن بیستم است. 
 .عمل کنیم

جمهور پوتین جمهور شی در چین یا رئیسمدت باعث شده که آرزو کنید کاش قدرتی مانند رئیسهای کوتاهآیا دیدگاه :فرید زکریا
 کشورتان داشته باشید؟ توانستید افکار و دیدگاه درازمدت برایداشتید تا میدر روسیه می

 
  :جمهور غنیرئیس

های های استبدادی را تجربه کردیم. ما دارای یکی از بدترین حکومتمن در مورد کشور دیدگاه درازمدت دارم. ما حکومت
 1809ای از قرن بیستم بودیم. ما سبک شوروی را نیز تجربه کردیم. شخصی به نام هیلفینستاین که در سال استبدادی در دوره

ترین گزینه برای این داری دموکراتیک مناسبیک کتاب نوشته، این مسأله را درست درک کرده است. به گفته وی، حکومت
کنم، چه زن باشد، چه مرد، با او ها احساس برابری دارند. زمانی که با افغان دیگری صحبت میکشور )افغانستان( است. افغان

دارد، ما چاپلوس و متملق نیستیم. برابری در فرهنگ ما جای دارد. در مورد سلسله گریه وا می احساس برابری دارم و این مرا به
مراتب و بازار؛ ما خواستار قبول کردن سلسله مراتب به خاطر بازار هستیم. به خاطر دولت، اگر ما در بحث شامل نشویم، یک 

ا او را در پختن آن غذا شامل نسازی، مطمئناً از آن غذا انتقاد گفته مشهور است که اگر پیش روی افغان غذایی را قرار دهی، ام
 .خواهد کرد

 
  :فرید زکریا

اید، شورشگری طالبان بوده که تمویل، آموزش و جمهور قبلی با آن مواجه بودهترین چالش استراتیژیک که شما و رئیسبزرگ
ثبات بخش نظامی )اردوی( پاکستان از این گروه برای بی گیرد.حمایت جغرافیایی آن از کشور همسایه یعنی پاکستان صورت می
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وزیر و حکومت بیند، تأمین کند. با روی کار آمدن یک نخستساختن افغانستان استفاده کرده تا آنچه را به عنوان منافع خود می
 کنید؟ملکی جدید در پاکستان، آیا تغییری در نگرش این کشور نسبت به افغانستان احساس می

  :جمهور غنیرئیس
ایم. قضاوت در مورد این مسأله در صورتی که در عمل ثابت شود، ممکن خواهد ایم، اما دیدار نکردهما باهم تیلفونی صحبت کرده

بود. در گذشته، مکرراً به ما وعده شده که آنان در هفته بعدی تغییر خواهند کرد، اما برعکس هفته بعد، ما شاهد تشدید جنگ در 
ایم. افغانستان خواهان همکاری با پاکستان است. روابط ما بر سه مؤلفه استوار است: اول از بین بردن سایه خشونت؛ کشور بوده

 باشد. یک کشور همسایهکه این تعهد برای چهل سال وجود داشته است و خروج از این تعهد، برخالف تمامی قوانین و اصول می
برخوردار است، تحرکات خرابکارانه و تحرکات مسلحانۀ خرابکارانه را تمویل  که با همسایه خود از رابطه فرهنگی نزدیک

 .کند. بناً این یک طرف بحث استنمی
ترین سرمایه برای یک پاکستان دوم، روابط مبتنی بر همکاری سالم بین افغانستان و پاکستان باید چگونه باشد؟ به نظر من، ما عالی

آید و منبع ترانزیت و اتصال هستیم. سوم، موضوع ا منبع انرژی برق که از آسیای میانه میمرفه و باثبات خواهیم بود، زیرا م
ها به مشترک، ما با مشکل دوامدار تروریزم چه باید کنیم؟ ما باید همکاری و تعهد داشته باشیم. موضوع کلیدی این است که افغان

. سوالی که متوجه رهبری پاکستان می باشد، این است که آیا عنوان یک ملت و یک دولت، مصمم به غالب شدن بر گذشته هستند
شان نسبت به افغانستان به آنان فایده رسانده، آنان را متضرر ساخته، آنان را منزوی ساخته، و یا آنان را سال گذشته 17رویکرد 

دمین سال استقاللش را جشن که باید ص 2047در کانون توجه قرار داده است. سوال دیگر این که وضعیت این کشور در سال 
بگیرد، چگونه خواهد بود؟ بر اساس یک تحلیل عالی از سوی بانک جهانی، اگر پاکستان مسیر کنونی را ادامه بدهد، در آینده یک 

یی و اقتصاد بنیادی و اصالحات سیاسی و اجتماعی سهم کشور بسیار فقیر خواهد بود. اما اگر تغییر کند و در همکاری منطقه
 .تواند به کشوری با عواید متوسط مبدل گردد. انتخاب با آنهاستد، میبگیر

 
  :فرید زکریا

باوری و سردرگمی اداره اوباما مبنی بر این که در افغانستان خواهند زمانی که اداره ترمپ به قدرت رسید، به نحوی شما را از بی
تان خواهند ماند و درحقیقت شدت همکاری و تعهد خود را افزایش ماند یا نه، رهایی بخشید. اداره ترامپ بیان کرد که در افغانس

خواهند داد. اما باید گفت، آنان موضوع مشابهی را در مورد سوریه بیان کردند و به جای آن، در کمال شگفتی و تأسف، 
یک تماس از سوی جمهور ترامپ تصمیم به خروج نیروها از آن کشور گرفت. آیا شما از این موضوع نگران هستید که رئیس

جمهور )ترامپ( در توئیتی گفته که ما فردا افغانستان مایک پمپئو وزیر خارجه ایاالت متحده دریافت کنید که مثال بگوید، رئیس
 را ترک خواهیم کرد؟

 
  :جمهور غنیرئیس

متحده برای جنوب آسیا یک پاسخ جمهور ترامپ رابطه عالی داشتیم. استراتیژی ایاالت موضوع نخست این است که من و رئیس
بسیار دقیق به یک وضعیت بود. فراموش نکنیم که هسته اصلی استراتیژی جنوب آسیا، برقراری صلح در افغانستان بود و ما از 

را وابسته به شرایط است و شاید این گونه تعبیر شده باشد که گویا باالی ما شروطی  آن استقبال کردیم. دوم، این یک استراتیژی 
 .وضع کرده است، در حالی که شروط برای دیگران رفع شده است تا تغییرات به میان آید

سالگی تقاعد  62کاهش داد. جنرال چهارستاره ما اکنون در سن  56اصالح قانون ذاتی افسران سن تقاعد یک جنرال را به 
وضوع تمرکز داریم و روز به روز در حال تقویت جنرال و دگروال به تقاعد سوق داده شد. ما بر این م 2000کند. بیش از می

 .شدن هستیم
همان طور که گفتم، )ایاالت متحده( یک دولت مستقل و یک قدرت جهانی است و حق دارد که به همکاری خود پایان دهد، اما 

ل و منافع دوجانبه می کنیم که این کار صورت بگیرد. دلیل آن خیال واهی نه، بلکه گفتگویی است که استوار بر استدالفکر نمی
ایم، زیرا نیاز بود تا روی سناریوهای مختلف غور کنیم. مشکلی که در اینجا وجود دارد این است های متعددی داشتهباشد. ما بحث

که مردم فکر می کنند که این سناریوها عملی است، اما طوریکه شما می دانید، ایاالت متحده صدها سناریو در وزارت دفاع خود 
 .یکی از این سناریوها افشا شد که ما روی آن قبالً بحث کرده بودیم رای مسایلی که شاید اتفاق بیافتد، دارد. ب

هایی که از سوی نظامیان امریکایی و قوای امنیتی ایاالت متحده استراتیژی جنوب آسیا این را ثابت کرده است که سطح همکاری
یان ماه گذشته، جنرال میلر، قوماندان عمومی مأموریت حمایت قاطع، تالش های خود ایم، گسترده بوده است. در جردریافت کرده

باوری، بیشتر ساخته است. اما هدف نهایی ایاالت متحده و افغانستان این نیست را برای همکاری با ما و به منظور از بین بردن بی
یم، نه وابسته به همدیگر. به همین خاطر، ما باید قادر که این امر را همیشگی بسازد. هدف ما این است که همکار یکدیگر باش

 .مان و اطمینان حاصل کنیم که روابط مان به همین شکل ادامه می یابدشویم که مصارف خود را بپردازیم، مصارف امنیتی
کند، کاهش یابد، اصل عمده: همکاری ما وابسته به سطح تهدید تروریزم است. اگر خطری که از سوی این پدیده ما را تهدید می

البته که نیاز است تا قوا کاهش یابند و کشور را ترک کنند، اما باید این را بدانیم و شما در موقف بهتری نسبت به همه ما قرار 
اتمه یافته یا اشکال دیگر این تهدید که مرتباً در حال تغییرشکل اند، هنوز وجود دارد، آخرین نمونۀ آن دارید که آیا این تهدید خ
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شود، الزم است در مورد شدن چهارم صحبت می داعش است. آیا داعش به نوع چهارم ارتقاء یافته است؟ اگر در مورد جهانی
 .وجه همه ماستنسخه چهارم تروریزم نیز بحث شود. این مسأله مستلزم ت

تر طالبان هنوز به مثابه یک تهدید گویید که داعش و شاید طالبان و عوامل افراطیبه خاطر وضاحت بیشتر، شما می :فرید زکریا
 شوند؟برای غرب محسوب می

 
  :جمهور غنیرئیس

فق نظر در این باره دست یابیم. کنم ما باید به یک اجماع و تواهمین طور است. بجای گرفتن نظریات من در این باره، فکر می
گرد به فکر و اندیشه قرن نوزدهم است. آنان هنوز یی وجود دارد، عقبدر مورد منطقه، مشکلی که با بعضی رفتارهای منطقه

بدین باورند که بستر نفوذ شان، طرح بهتری است. فراموش نکنیم که خاورمیانه، آسیای جنوب غربی و آسیای جنوبی هنوز به 
پذیرفته است. های مستقل با هم در تعامل هستند، نهرا که در آن دولت (Westphalian System) امل نظام وستفالیطور ک

های اقتصاد، محیط زیست و امنیت به یک رابطه دولت با دولت برسیم تا مردم ما استدالل من این است که ما باید در عرصه
 zero-sum) هایی با حاصل صفرتوانیم شاهد بازیما صورت گیرد. اما ما نمی بتوانند با هم تعامل کنند و تعامل تجارتی بین

games) و مداخالت منحیث روشی برای تأمین منافع خود باشیم. 
 
 
 

 فرید زکریا:
گیرانه سختگیری کنید، این اقدام عبارت از موضعکنم از آن استقبال میاداره ترامپ اقدام دیگری نیز انجام داده که تصور می 

هایی وجود دارد که اداره ترامپ و خود آقای ترامپ گیری واقعی بوده است؟ همچنین صحبتعلیه پاکستان است، اما آیا این موضع
ها به آن کشور و اقداماتی از این قبیل کرده است. آیا شما افزایش فشار بر پاکستان را احساس پاکستان را تهدید به قطع کمک

 اید؟یدهاید، یا دکرده
 

  :جمهور غنیرئیس
میلیارد دالر کمک به پاکستان قطع شد. این مبلغ دوباره اعاده نخواهد شد، مگر این که در آینده اتفاق  2.1بلی. اول تر از همه، 

طح رغم این که سها به آرامی صورت گرفت، اما بسیار منظم و نزدیک بود. علیها است؛ بحثدیگری بیفتد. دوم، میزان همکاری
ها به کنیم. همچنین، این همکاریدهد، اما استوار بر اصول است و ما از آن استقبال میطلبید را به شما نمیها آنچه میهمکاری

کند، زیرا فشار به خاطر فشار نه، بلکه فشار به خاطر همکاری است، این یک اجندای کننده عمل میمثابه یک عامل تسریع
 .همکاری است

لت مهم در منطقه است. ثبات این کشور برای منافع افغانستان، منافع هندوستان و هر کشور دیگری، حیاتی است. پاکستان یک دو
های آن آور بود، زخمبود، رهایی یابد. جدایی رنج آسیب های که در زمان ایجادش دیده  ما امیدواریم که رهبری پاکستان از 

پارچه شدن، مانند اروپا، پاکستان باید بر این صدمه روانی که از زمان ایجادش سنگین بوده است. اما آسیای جنوبی به خاطر یک
کنم پذیرش قرن بیست و یکم از سوی پاکستان تمامی مانده، غالب شود. هفتاد سال زمان کافی است و در این باره فکر می باقی

حمایت، پشتیبانی و همکاری خواهد کرد. در  المللی، کشورهای اسالمی همکار را ترغیب بههمسایگان این کشور، شرکای بین
کنیم که مزایای همکاری برای پاکستان بسیار زیاد است در حالی که مزایای تقابل برای این کشور نزدیک به نتیجه، ما فکر می

 .کنند، باید تجدید نظر کنندهای دولت پاکستان به همان مفکوره فکر میصفر است. اما اگر هنوز بعضی از بخش
 
 

 فرید زکریا:
های اید. به نظر شما آیا سیاستشما یکی از معدود رهبران خارجی هستید که روابط بسیار خوب و مؤثر با دونالد ترامپ داشته

 کنید؟کننده و موفق بوده است؟ در این باره چه فکر میوی به صورت اساسی، ترغیب
  :جمهور غنیرئیس

جمهور ترامپ مهم را در دو دقیقه دریافت کنید. رئیس هایتوانید موضوعات و بحثکنم. شاید شما بنخست، من زیاد صحبت نمی
های دیگری شخصیت جذاب است. اگر شما نکاتی را که مدنظر دارید به صورت مستدل و منطقی بیان کنید، موصوف سؤال

دقیقه بیشتر از زمانی  15ه انتخاب شد، جمهور ایاالت متحدخواهد پرسید. اولین تماس تیلفونی ما، زمانی که وی به عنوان رئیس
تواند سؤاالت را رد کند، سؤاالت اساسی که در نظر گرفته شده بود، طول کشید، زیرا یک گفتگوی واقعی بود. یک شخص نمی

پرسد یا این که بخواهیم از جواب دادن سؤاالت شانه خالی کنیم. مسأله دیگر شما باید بتوانید که از کشور که یک رهبر جهانی می
ام، اما برای کشورم، عزت و وقار نمایندگی کنید. من مطالبه )شخصی( ندارم، من هرگز چیزی برای خود گدایی نکردهخود با 

 .خواهممی
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کنید. چهارم، ما بسیار خوش سوم، شما باید نشان بدهید که نسبت به دوستان و همکاران خارجی، بیشتر درباره کشور خود فکر می
از دیپلومات های امریکایی، به خصوص پرسونل نظامی امریکایی و افرادی از این قبیل، شناخت ای چانس هستیم، زیرا مجموعه

های خوبی از من و کشورم داشتند. در جریان حکومت رئیس جمهور کرزی، مسئول کاری داوطلبانه به خاطر انتقال مسؤولیت
جهت برایم این فرصت مساعد شد که همه جاهای مختلف  المللی )به نیروهای افغان( از اینامنیتی از نیروهای امریکایی و بین

الخصوص برای یکی از فقیرترین کشورهای کشورم را ببینم و هم رابطه ایجاد کنم. نمایندگی بخش مهمی از رهبری مدرن، علی
یاری از افراد با همان کند، بسها را بشناسیم، اما زمانی که شرایط و اوضاع تغییر میدهد. ما باید شبکهروی زمین، را تشکیل می

سازد که موضع های ما در شرایط جدید چیست؟ و این امر ما را قادر میجنگند. رویکرد ما این بوده است که فرصتشرایط می
شود، شما باید بدانید که این کار نیاز به طی مراحل دارد. زمانی نگیریم یا دفاعی عمل نکنیم. بنابراین، زمانی که پالیسی ساخته می

ام به اتاق من آمدند، احساس شد، تعداد زیادی از دوستان امریکاییجمهور ترامپ ساخته میکه پالیسی افغانستان توسط اداره رئیس
جمهور گیرد. من به آنان اطمینان دادم که پالیسی در زمان رئیسخوبی نداشتند و اظهار داشتند که این کار زمان زیادی را در بر می

سازی آگاهی دارند. به همین خاطر، به خودم ی را در بر گرفته بود. شما دوستان زیادی دارید که از پالیسیاوباما وقت بیشتر
ام و زمانی که سؤاالت مدت از دست ندادههای کوتاهام را به خاطر نگرانیالمللیکنم که هیچ وقت همکاران و دوستان بینافتخار می
 .دهیمشود، ما به آنها پاسخ میمطرح می

 
  :فرید زکریا

اندازند، به نظر شما آیا به این همکاری شان در افغانستان میپس زمانی که امریکایی نگاهی به گذشته و به همکاری طوالنی
 افتخار و احساس موفقیت می نمایند؟

 
 جمهور غنیرئیس

نس و طالع نبوده، بلکه در نتیجه قربانی نخست. خدا را شکر، حوادث مشابه با یازدهم سپتمبر تکرار نشده است. این از روی چا :
های فراوان حاصل شده است. دوم، مردم افغانستان، مردم متفاوتی هستند. ما فرهنگ و تمدن چندهزارساله داریم، اما از و تالش

 .ترین کشورها هستیملحاظ سن و نسل جوان، ما یکی از جوان
کنید، تان در این باره صحبت میاید و در برنامهقبالً در مورد دموکراسی نوشتهسوم، جمعیت تغییر کرده است. همان طور که شما 

سازی نیاز به حوصله دارد و به نظر من، روز تزریق شود، نیست. دموکراسیدموکراسی یک میزان معین ادویه که در شبانه
از پیش تحکیم شود تا بتوانیم ثابت کنیم که ارزش حوصله ما زیاد است. در مورد انتخابات، امیدوارم که این انتقال )اقتدار( بیش 

 .ایمگذاری که روی ما صورت گرفته را داشتهسرمایه
  :فرید زکریا

 .جمهور غنی، جای افتخار است که در برنامه ما حضور داشتیدرئیس
 

  :جمهور غنی رئیس
 تشکر
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