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 مصاحبه اشرف غنی،  

 خلیل زاد مزدور و دیگر جارچیان! ،روسی مشتی بدهن پوتین

 

میلیون دالر( از کابل و پاسخ دندان شکن اشرف غنی که  169پوتین )بردن  پرسش اساسی جنرال نیک کارتر: مبتنی براتهام  

شود.       استفاده  سنج  دروغ  دستگاه  از  حتی  وسیله  هر  از  اتهام  این  تحقیقات  برای  میکند  استقبال  و  است  گفته::»آماده 

 

 ---------------------------------------------- ------------------------------------ 

در موضوع اتهام بستن و یا توصل ورزیدن به انتقاد می باید نخست از صحت و سقم مسایل اطمینان حاصل نمود،  
بعد به آن پرداخُت و درست نخواهد بود آنهم در مورد فروپاشی ریاست جمهوری که هرچه از هر دهن و قلمی به  

صحه گذاشته و نسبت به آن به داوری و قضاوت نشیند. زیرا بدین گونه نه تنها خیر و نفعی  ذهن رسید شتابزده به آن  
 به کس و جامعه نمی رسد بلکه از اعتبار شخص نیز می کاهد. 

مثالً در این رابطه همزمان با فروپاشی دولت افغانستان هرچه از قول والدمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دیگران 
ته و شنیده شد، ناشیانه و بدون مدرک باور کردند و به تبلیغات زهر آگین پرداختند، در حالیکه  علیه اشرف غنی گف

نه تمام مسایل کشور در حیطه صالحیت اشرف غنی بود و نه وی توان جلوگیری از آن همه رویداد های ناگوار را  
بخواهد خود و کشور را با چنان داشت و اال کدام آدمی با اندک عقل و شعور سیاسی و در مقام ریاست جمهوری  

 حال بد قرار دهد؟ 
همه در جریان هستند زمانیکه به خواست دولت امریکا دفتری برای گروه طالبان در دوحه قطر باز شد و اداره  

دیگری بنام شورای عالی صلح بریاست داکتر عبدهللا  در کابل تشکیل گردید و مذاکرات از سوی زلمی خلیل زاد به  
از وزارت خارجه امریکا و مال برادر به نمایندگی از طالبان به راه افتاد، پیدا بود که امریکا در جنگ بیست  نمایندگی  

ساله در برابر طالبان و تروریست های دیگر شکست خود را پذیرفته و احتماالً به نیرنگ حکومت پاکستان مبنی بر  
افغانستان روی کار آید، آنها می توانند امنیت را   اینکه اگر بجای ریاست جمهوری اشرف غنی، حکومت طالبان در

تامین کرده و نمی گذارند که سازمان القاعده و یا تروریست های دیگر بر منافع امریکا و دولت های نزدیک به آن  
 آسیب رسانند. 
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به خوبی  اما گذشت یک سال مذاکره »صلح کذائی« نیت شوم پاکستان، طالبان و امریکا را در حق مردم افغانستان 
افغانستان   نشان داد، بخصوص وقتی فشار های امریکا در قسمت رهائی پنج هزار زندانی طالبان در زندان های 
مطرح گردید و تروریست ها آزاد شدند و آخرین نیرو های نظامی و پر سونل فنی امنیتی امریکا افغانستان را ترک  

افغانستان نمانده و از اینجا بود که نیرو های نظامی و امنیتی    گفتند، همه دریافتند که دیگر اعتباری به بقای دولت
 افغانستان حاضر به مقاومت علیه طالبان نبودند بلکه به سرعت راه فرار را در پیش گرفتند. 

حال که آن همه احساسات تا حدودی از اوج  روز های نخست فروپاشی کاسته شده است اینک به نکاتی اشاره می  
«  رادیو بی  4در مصاحبه خود با جنرال نیک کارتر رئیس پیشین ارتش بریتانیا برای برنامه » شود که اشرف غنی

بی سی به عمل آورده است. برای اینکه سخن به درازا نکشد از نقل جزئیات گفتگو در اینجا صرف نظر کرده تنها  
 به نکات اساسی پرسش و پاسخ ها پرداخته می شود: 

 ستین پرسش نیک کارتر گفت: اشرف غنی : در برابر نخ  – 1
یک تصمیم نا گهانی بود و زمانی اتفاق   2021اگست  15پس از تسلط طالبان در افغانستان فرار او از کشورش در  

 افتاد که نیروهای امنیتی در ارگ به وی گفتند که دیگر قادر به محافظت وی و پایتخت نیستند. 
شما چه چیز بوده؟ گفته: تنها اشتباه من به عنوان رئیس جمهور   در مورد اینکه پرسیده شد، اشتباه   اشرف غنی:  –   2

اعتماد به شرکای بین المللی از جمله امریکا بود و فرار من زمانی صورت گرفت که با رسیدن طالبان به دروازه  
یباً های کابل کشور را به مقصد اعالم نشده ترک نمودم، طالبان با خروج کامل نیروهای خارجی در چند هفته تقر

تمام افغانستان را تسخیر کرده بودند، بیشتر والیات بدون در گیری تسلیم طالبان شدند، با انتشار خبر خروج نیروهای 
امریکا از افغانستان، طالبان به سرعت وارد کابل شدند و با خروج ما از ارگ ریاست جمهوری دولت عمالً سقوط 

 کرد.
رات متحده عربی گفته که چون »توطئه جانی« در کمین اش بوده و برای  او چند روز بعد در پیامی ویدئویی به اما

 جلوگیری از کشته شدن و خون ریزی فاجعه بار مجبور به ترک کشور شده است.
: او را قربانی کردند تا مقصر هرج و مرج و بحران افغانستان معرفی اش کنند، وی گفته شرکای  غنی  می گوید  –   3

 به او فشار می آوردند و اختیاراتش را محدود می کردند.   بین المللی به طور مداوم 
، امریکا پس از توافق با طالبان برای او ضرب االجل هشدار آمیز جهت رهایی پنج هزار  به گفته آقای غنی  –   4

زندانی طالبان را تعیین کرده بود که این کار از عوامل اصلی اتفاقات ماه »آگست« بوده است. او می افزاید که 
 ذاکرات صلح با طالبان »مساله ای مربوط به امریکا تبدیل شد، نه مساله افغان ها« م
: دلیل اصلی خروج من جلو گیری از ویرانی و خون ریزی مردم کابل بود، کابل قبال در جنگ های    اشرف غنی  -5

متفاوت از طالبان از  میان گروهی مجاهدین بر سر قدرت ویران شده بود با خاک یکسان شده بود بار دیگر دو گروه 
دو جهت مختلف در حال وارد شدن به کابل بودند احتمال یک در گیری شدید بین آنها بسیار باال بود و شهری با 

 جمعیت پنج میلیون نفر در معرض ویرانی و خون ریزی قرار داشت.
 ؟ها افتادهکه آن اتفاق آورید از همان روز، وقتی که از خواب بیدار شدید و دیدیدنیک کارتر:چه به یاد می  -
اطالع کنم. به ما کرد که بعد از ظهر من کشور را ترک میصبح آن روز، به ذهنم هم خطور نمی اشرف غنی: - 6

طور نبود. از من خواسته شد که به   دادند که گروه حقانی تعهد داده که وارد کابل نشود. ولی دو ساعت بعد، این
همکارانم از جمله مشاور شورای امنیت ملی اجازه بدهم تا کشور را ترک کنند. همچنین از همسرم خواستم تا کشور  

نها یکونیم ساعت قبل از خروج من از ارگ رفتند، من منتظر بودم  را ترک کند، او مردد بود که این کار را بکند. آ
هللا خان محمدی)وزیر دفاع وقت( به من زنگ زد و گفت که همه چیز از هم فرو پاشیده. »بگریزید« این زمانی  تا بسم

محب )حمدهللا  دقیقه منتظر بودم ولی موتر ها نیامدند . بعد داکتر    25خواستم به وزارت دفاع بروم  بود که من می  
محب( مشاور شورای امنیت ملی و بعد رئیس پی پی اس )واحد محافظت از رئیس جمهور( آمدند و گفتند که پی پی  

 اس از هم پاشیده و اگر من بر ماندن اصرار کنم، همه آنها کشته میشوند. 
از دو دقیقه فرصت نداد، برنامه   آنها توانایی حفاظت از من را نداشتند.  داکتر محب واقعاً ترسیده بود. براي من بیش

و دستور من این بود که به طرف خوست حرکت کنیم، او به من گفت خوست سقوط کرده و جالل آباد هم سقوط کرده  
است. من نمی دانستم که کجا  می رویم، تنها وقتی سوار هلیکوپتر شدیم مشخص شد که ما کشور را ترک می کنیم، 

 واقعاً اتفاق نا گهانی بود.
 
باره    -* در  تا  افغانستان خواسته  امور  در  آمریکا  ویژه  بازرس  ساپکو،  جان  از  آمریکا  کنگره  کارتر:اخیرا  نیک 

کنم سئوال ادعاهایی تحقیق کند که گویا شما زمان ترک کشور، با خود تان مقدار مشخصی پول خارج کردید. فکر می 
ین است که چرا شما افغانستان را به آن شکل ترک کردید  بشنوند ا جوابش را ها می خواهنددیگری که خیلی از افغان 

دادید، من می البته توضیح  آن مرحله  که  بوده که در  احتماال خیلی سخت  خواستم بگویم که برای شما هم شخصا 
 افغانستان را ترک کنید.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 4تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

بودم و درحال   صد روز گذشته من تنها ترین اتفاق ممکن بود. به همین دلیل در یکالبته، سخت   اشرف غنی:  7
توانست از این سختر باشد. من مجبور بودم خود را قربانی کنم تا کردم. وضع نمینوشتن به اتفاقات گذشته فکر می

کابل را نجات بدهم و خودم را در معرض شرایطی قرار بدهم که واقعیت داشت؛ یک کودتای خشن، نه توافقی سیاسی  
خواهم تاکید کنم که قطعاً هیچ پولی را از کشور  داشته باشند. دوم من می یا یک روند سیاسی که مردم در آن مشارکت  

من نه تنها از تحقیق در این باره ام. هلی کوپترها و اولین مقصد ما در دسترس همه بود تا بررسی کنند.  خارج نکرده
 وغ سنج نیز استفاده شود. خواهم تحقیق دیگری هم بشود حتی از دستگاه درکنم بلکه می توسط آقای ساپکو استقبال می

 
کنید، وقتی به آن نگاه می حاال امضا شد.  ۲۰۲1فبروری/فوریه    ۲۹ای که در تاریخ  نامه  نیک کارتر:برگردیم به تفا هم

گونه دیگری   شد به شود یا می  توانست طور دیگری انجام آیا چیزی هست که احساس کنید اگربه عقب برگردید، می
 رفتار کنید؟ 

خیلی  اشرف  –  8 مثل  و  هستم  به کشور خود مطرح  تعهد  دلیل  به  من   : با  غني  ویژه  روابط  دلیل  به  دیگر  های 
فبروری رخ داد، این بود که به جای    ۲۹های اطالعاتی یا چیزهای دیگر وارد میدان سیاست نشده ام.آنچه در  سازمان

بار . در آن زمان طالبان به عنوان مرگ  رسیدیم برای خروج نیروهای آمریکا دستیابی به روند صلح، به روند دیگر
 شد. در آن روز امضای توافق نامه دو انفجار در کابل رخ داد. ترین سازمان تروریستی شناخته می

زمانی بود که اعالم تفاهم مشترک به طور جداگانه  مسئول کل ناتو و اسپر وزیر دفاع امریکا به کابل آمدند و این در  
 در دوحه بین امریکا و طالبان به امضا رسیده بود. 

 
 نامه است؟  کنم الزم است توضیح بدهید منظور از تفاهمنیک کارتر:ببخشید، فکر می -
ست است این بود که در  ترین دالیل وقایع ماه آگای که احتماال یکی از اصلی ترین مساله : بلی مهم   اشرف عنی  –   9

ها از  ها بر سر آن مذاکره صورت گرفت، بیان شد که آمریکا در صورت آزاد سازی زندانی نامه،  با ما، که ماهتفاه
 کند. هم میاهر دو طرف )طالبان و دولت افغانستان(، برگزاری مذاکرات بین دو طرف را تسهیل و فر

سفیر، در حضور آقای پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا امضا شد. در کابل  نامه توسط آقای خلیل زاد،  ولی آن تفاهم  
کنم این تفاهمی مشروط است و  آقای اسپر، وزیر دفاع گفت: این تفاهم مشروط است و بازهم گفت دوباره تاکید می

 کند. اگر طالبان به تعهدات شان عمل نکنند، آمریکا این تفاهمنامه را لغو می
در آغاز حداکثر حدود چند صد نفر ذکر شده اما آمریکا یک تعهد یک جانبه داده  شدند(ه آزاد می تعداد زندانیان )ک

 هزار زندانی طالبان را تا دهم ماه مارچ تضمین میکند. ۵بود، که آزاد سازی 
د نفر کردیم، عددی که مطرح شده بود، اول چند ص  االجلی هشدار آمیز صادر شد، این که ما باید آزاد شان میضرب

اما طالبان از مذاکرات  بود، بعد به هزار رسید و بعد اصرار شدید و کامل بود که همه پنج هزار نفر آزاد شوند.  
! حتی در مورد زندانیان گفتند: این تعهد آمریکاست  کاره هستید گفتند شما چه کردند و می  با ما خود داری می  سیاسی

روند کار و چه از نظر نتیجه آن، این مسئولیت باید مشخصا متوجه   و آمریکا قرار است اجرایش کند. چه از نظر
 همان تیم باشد. 

شدت متفاوت شکل بگیرد؟ چون اینجاست که چطور وکالی وزارت امور خارجه آمریکا، اجازه دادند دو تفاهمنامه به  
 توانست مطابقت کند.پایان مصاحبه.« ها با هم نمیتفاوت

 
نچه اشرف غنی در مورد فروپاشی دولت و علل فرار خود گفته در کلیت درست به نظر در جمعبندی می شود گفت: آ

می رسد زیرا طی بیست سال که چهل و پنج کشور قدرتمند جهان نتوانستند، دولت پاکستان را وادار به عدم مداخله  
ومت مشارکتی با قاعده وسیع  در افغانستان نمایند که از حمایت طالبان دست بکشد و یا طالبان را وادار به تشکیل حک 

نماید، چگونه ممکن بود دولت ضعیف اشرف غنی تو ام در گیر بودن با جنگ ساالران می توانست سر پای خود  
 بایستد؟ 

ولی در برابر این سوال نیک کارتر که پرسیده است : »خیلی افغان ها می خواهند جوابش را بشنوند اینست که چرا 
 ل ترک کردید«؟ شما افغانستان را به آن شک 

صد روز گذشته من تنها بودم  ترین اتفاق ممکن بود. به همین دلیل در یکسخت   اشرف غنی در پاسخ وی می گوید:
 کردم وضع نمیتوانست از این سختر بأشد. و درحال نوشتن به اتفاقات گذشته فکر می  

ت بحرانی و اظراری می باید رئیس جمهور  از نظر منی نعیم بارز این پاسخ چندان قانع کننده نیست زیرا در آن حال
کشور هر ساعت وهر دقیقه اقالً با والی ها و قوماندان های قول اردو در تماس می بود و هر روز با اعضای شورای  
امنیت ملی در فکر راه و چاره جویی از خطر سقوط، جلسه بر گذار می کردند، چه ضرور بوده که تمام مسایل حاد  

نار گذاشته مثل یک فرد متقاعد در فکر خاطره نویسی خود را مصروف ساخته بودند. این نوع کشور و دولت را ک
سخنان عجیب به نظر می آید زیرا بؤ وجود میلیون ها دالر پول نقد و بیش از سه صد هزار نیروی نظامی و امنیتی 

ته اند از میان آن همه نظامی در کشور و جناب شان هفت سال در مقام ریاست جمهوری قرار داشتنند، چرا نتوانس 
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

های سابق و تحصیل کرده ها یک تعدادی را در جهت دفاع از کشور و منافع ملی پرورده و در راس قطعاتی قرار  
می دادند که اقالً مثل زمان داکتر نجیب پس از خروج نیرو های خارجی می توانستند چند صباحی در برابر طالبان  

ش های یگری هم در ذهن خطور میکند که در اینجا نمی گنجد البته بعد ها به آن خواهم  مقاومت نمایند.از این نوع پرس
 پر داخت.پایان
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