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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۴۰/۹۰/۲۰۲۱                                                             س ی: سارا چسندهینو 

 اگست  ١٥روز حساب 
 

مانده   یبسا مسائل ناگفتن  ینمودم ول  اریاخت  یخاموش  یادتریز  یافغانستان مدت  ۀخاموش بودم و در بار  یادیز  یمن مدت
  .گفت دیاست که با

. برعکس  ی: احساسات خروشان و خاموش رنجها، قهر، و حس نا توانزمیخواهم تا احساسات خود را برانگ  ینم من
نده را آگاه صورت خوان  نیبه ا  دوارمیام شود و ام  یاندازم تا سپر قلب طوفان  یرا بکار م  ش یفکر خو  شهیمن مثل هم 

 .اواخر چه حوادث رخ داده است نیکه در مینما
  .مینما یم یمقاله خود را معرف نیشناسند  در یمرا نم کهیآنان یبرا
کردم و در ماه دسامبر   یم  یسقوط طالبان را خبر رسان  کای متحده امر  التیا (NPR) عامهٔ   یمل  یویراد  یبرا  من

بزرگ    ییتپه    نیآخر  نکهی. چند روز بعد از سقوط حکومت طالبان، بعد ازدمیآنها به  قندهار رس  تختیبه پا  ٢٠٠١
شده و خاک آلود بود. عراده ها که با    هیتخل  کشهر  کیشهر داخل شدم که    نیاز شهر را عبور نمودم به ا  رونیب

پنهان   یاجا ه  تیمرا از موجود  نی. مردم همراهان مجاهدکردندیم   یراکت پرتابها مجهز بودند در کوچه ها پاسدر
خود پنهان   یاکثر مردم در خانه ها  یکردند.  ول  ینقطه مقاومت آنها اشاره م  نیبه آخر ای  نمودندیاسلحه طالبان آگاه م

  .ندبود
و کاغذ بادها در آسمان به پرواز    دیتام برپا گرد  یبا خوشحال  د یچند روز بعد مراسم ع  ی مبارک رمضان بود ول  ماه

  دواندندیعامه  اسپ ها را م  دانیدر م  یگریبعد از د  یک یو اسپ دوانها با شدت تمام  صورت گرفت    ی درامد. اسپ دوان
کس   چ یطالبان رخ داد و ه  یاصل   گاهیدر قندهار، در جا  یدخرسن  نی. اکردندیم  قیتشو  یو مردم آنها را با خوشحال

  .رو به فرار نبود ییهوا دانیم یبه سو
کار را به عهده گرفت که حاال او   نیا  کیانسل  ویکردم و بعد از من ست  یماه خبر گذار  کی  یحاالت را برا  نیا  من

  ی خبر نگار ول   کی  ث یبار نه به ح  نیاست. دو ماه بعد من دوباره به قندهار بر گشتم. ا  یبرنامه صبحگاه  یمجر
را در قندهار اداره کردم. من  دو مؤسسهٔ بدون منفعت    ودهه در افغانستان ماندم    کیبکنم. من  دیمف  یخواستم که کار

و بعداً    ی الملل  نیکردم. بالخره با دو فرمانده ارتش ب  یصحبت م  توښو به زبان پ  نمودهیم  یزندگ  ی خانه عاد  کیدر  
  تیمن بنام مجازات فضل نیآن زمان را در دو کتاب نخست عینمودم )وقا فهیوظ یفایا ینظام یقوا سیرئ یبرا

The Punishment of Virtue دولت  یو دزدها Thieves of State نظر به گفتار دیتوانیمطالعه کرده م  .)
حادثات مهم را   نکیا یکارکن ارشد حکومت کی ثیو بح  یدخترخواندهٔ قندهار کیو  ییکا یامر کی ثی باال من منح

 .دانمیم یناکام نیا ببو دو عامل مهم را س مینمایم حیرخ داده تشر ریکه در دو دهه ناکام اخ
 
 آن  تیدر تقو کایمتحده امر  االتیعامل اول: فساد حکومت افغانستان و نقش حکومت ا  
که ثروت خود را   یشخص  کی ،یگذشته پارلمان افغانستان رحمان رحمان سیکه رئ دهیاواخر به اطالع من رس نیدر

در قرارگاه عمده آن در بگرام بدست آورده    ییکایامر یبه قوا  تینفت و امن   هیته  یبرا  یانحصار  یاز راه قراردادها
 کنند؟ یقربان متحکو  نگونهیا  یمردم آماده اند که جان خود را برا ایاست. آ

  دهیملبس و مسلح گرد  ییکایامر  یذب که از طرف قواکا  یایملش  ی دهه قبل مردم قندهار به من اطالع دادند که قوا  دو
  ٢٠٠٧. با آمدن سال  گرفتندیرا بزور از نزد شان م  شان یا  یکرده و پول ها  یو تالش  یزرسبودند مردم را در نقاط با

 توښگفت و با آنها به زبان پ  یم  کیکه آنها را لب  ییکایامر  گانهیآمدند،    یمن م  دنیبه د  دانیسف   شیر  یها  ئتیه
  گرانیگفتار آنها را به د  ای  دینما  فیکه سخنان آنها را تحر  انیدر م  یگریبدون شخص د  توانستیصحبت کرده م

 یلیکردند: ”طالبان ما را به طرف راست س  یسبز با نقل  آنها به من اظهار م  یچا  دنیاطالع دهد، در حال نوش
تا    زد یم  یلیگروه بود خود را با س  ن یا  یکه سخنگو  یمرد  ری.“ پزنندیم  ی لیو حکومت ما را به طرف چپ س  زنندیم

  .دینما  فایمطلب را خوبتر ا
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توقع را نداشته    نیکه از افغانها ا  میرا قانع ساز  ییکایامر  مگرانیتا تصم   میسالها کوشش نمود  گرید  ی ادیو افراد ز  من
را   ادیآنها  باشد، مانند طالبان، )نوت: وقت ز  دیکه ضد فوا  یحکومت  یرا به خطر اندازند برا  شیباشند که  جان خو

 :بردم( که یپ دهیپد نیدر آخر با یول دمیرس  جهینت نیبه ا ندر بر گرفت و بعد از بسا اشتباهات و خطاها م
. بالخره من از فهماندن  ندیساده را درک نما  امیپ  ن یدر جبهه و در واشنگتن نتوانسته اند ا  کایدو دهه رهبران امر  نیدر

  کا یمتحده امر  التیکه ا  دندیرس  جهینت  ن یبه ا  یدولت  یروند سازمان ها   کی  ٢٠١١دست شستم و در سال    امیپ  نیا
 که یاز دو عامل یک یخط و مش واضح  نیقرار نخواهد داد. بعد از یرا در افغانستان مورد برس یموضوع فساد دولت

 یکه آمدن سقوط امروز حتم  دمیپنداشته شود. آنوقت بود که من فهم  دهیناد  کندیم  نیما را تع  یسرنوشت تمام جستجوها
  .بود
بود که افغانها   نیا  تیکرده اند. روا  میبه افغانستان تقد  مانهیرا صم  یموکراسیاند که آنها د  دهیعق  ن یها به ا  ییکایامر

را   یسابق عموم دهٔ یعق  نکهی ا  ایو  ندیندارند تا ازآن دفاع نما با آن چنان عالقه  ای ستندین  یموکراسید رفتنیآماده به پذ
  .دراز فیرد کیدر  میهست یکشور نیرا رد کرده اند و ما آخر یشه مداخله خارجی کردند که افغانها هم یتکرار م

 ده یپنداشتند. آنها عق   یقانون م   روانیو پ  یموکراسینمونه د  کیآنجا بودم. افغانها ما را رد نکردند. آنها ما را    من
  .میینما یدفاع م نیاصل ها و قوان نیداشتند که ما از

که در غالف    یفساد مدهش، و اختالس مال  ، یواسطه ساز  افت؟یچه تحت نظر ما رونق    م؟یما از چه دفاع کرد  یول
  ی شده بود که گردانندگان مال  یزیریدر همان سالها پ  کایامر  یمال  نیشده بود که توسط متخصص  دهیپوشان   یبانک   ستمیس

 یجامعه را م  نیپولداران مقررات و قوان  رانحکومت که د  ستمیس  کیشدند.      ٢٠٠٨  یسبب سقوط پول  کایامر
 ؟ییکا یامر یموکراسید نستیا ایآ سند،ینو

 ...؟خوب
 

افغانستان عامل  لیآن، در مسا یدوم : پاکستان. مداخلهٔ حکومت پاکستان، بالخصوص رهبران برجسته عسکر عامل
  .نمود نی منطقه تع نیمتحده را در التیا  تی دوم بود که سرنوشت مامور

طول    غلط است. در  هیفرض  نیدر قندهار بوجود آمدند. ا  ١٩٩٠  لیکه طالبان بار اول در اوا  دیباش  دهیشن  دیشا  شما
حرف زدم که    یبودند کردم و هم  با مردم عاد  لیمسئله دخ  نیدر  کهیسالها من بسا مصاحبه ها و صحبتها را با مردم 

گفتند که طالبان بار اول در پاکستان   یآنها م  ۀنموده بودند هم  دهپاکستان مشاه  تهیرا در قندهار و شهر کو  دادهایآنها رو
  .بوجود آمدند

  ن یبود. ا Inter-Services Intelligence پاکستان  ینظانم  یدستگاه استخبارات  یش یالجپروژهٔ سوق    کی  طالبان
. سر  دینما یابیرا ارز  شیو شعار خو امیجات  قندهار براه انداخت تا پ هیرا در قر یغات یتبل شیآزما کی یدستگاه حت

بودند.    یدهات  یبودند که شاگردان مالها  یآموزان جوان  دانشانجام اسم طالبان دلخواه  و قابل قبول برامد.  طالبان  
  چ یه  یدر حکومت دار ISI شیو آزما  هیطالبان به اساس ترب  نیشدند. ا  ی پرکار و مهربان پنداشته م  ، یجد  یآنها طلبا

  یچارراه رکه در تمام شهر هجوم آورده بودند و از مردم  در ه ینگ داراناز تف خواستندیعالقه نداشتند. آنها تنها م 
  .ندینما  یریجلو گ کردندیپول اخذ م دیو سرک به زور و تهد

  .دروغ بزرگ کیاز  رینبود به غ یگرید  یزیچ کنندیم یریجلو گ  یتیو شعار آنها که از ناامن امیدو پ نیا
که دو   ست یشد. قندهار شهر  نیگز  یبالفعل طالبان، جا  تختی از گذشت مدت کوتاه، اسامه بن الدن در قندهار، پا  بعد

کرد. سپس په پاکستان   ی سپتامبر را پالن گذار  ١١دور است. متعاقباً بن الدن حمله    تهیساعت سفر به موتر از کو
 یٔ نظام  یٔ آباد سکونت داشت متصل اکادم  ټبیدر ا  وظمحفخانهٔ    کیکه در    مینمود  دایو ما او را بالخره پ  ختیگر

به   ISI کردم که  یفکر نم  چیرفتم. من ه  رتیخبر به ح  نیا  دنیموضوعات آگاه بودم از شن  نیاز  نکهیپاکستان.  با ا
  .اندازه گستاخ باشد نیا

  ی ژیهز ساخت و  ستراتداد، مج  نینمود، آنها راتمر   یطالبان را به شکل خاص آراسته و بسته بند ISI ٢٠٠٢از    بعد
تحت هدف قرار گرفته بودند، حفاظت نمود.   کایکرد و سرکردگان طالبان را که توسط امر  یزیریشانرا پ  یعسکر

 ترس داشتند که  ییکایحکومت پاکستان را از حمله بر خانهٔ بن الدن آگاه ننمود. مقامات امر  کایبود که امر  نرویاز
ISI  او را خبر خواهد کرد.  

داد که طالبان    یگواه  کایامر   یسنا  یارتش  تهیملن، به کم   کی ما  رلیادم  ینظام  یقوا  سیآمر من، رئ  ٢٠١١سال    در
  “.هستند ISI یواقع ی”شعبه رسم

  :نیحاال ا و
  کهیکه در کوها پنهان بودند، طور  هختیدررفته و گس  تیجمع  کیگروه طالبان که    نی که ا  میتوانیما  قبول کرده م  ایآ

 ی پختگ   نقدریبا ا  یالمل  ن یب  یبان  یرا  بدون پشت  یرزم  کاریپ  کیرا داشتند تا    ن یبود توان ا  انیسالها به ما نما  نیتمام ا
  ی سالح، و پول ب  ن یافراد، تمام ا  ن یکس قومانده آنرا داد؟ همه ا  ی و چ  ستیرخاز کجا ب  کاریپ  ن یپالن ا  اندزند؟یبکار ب

کردند از کجا آمد؟ چطور امکان دارد تا    ی داریافغانستان را خر  سیارتش و پول  یکه توسط آن قومندانان محل  انیپا
معارف و قومندان    ریدشاروال، م  د،یجد  یشهر مقرر شدند؟ وال  نیروز بعد از سقوط ا  کیدر قندهار    دیکارمندان جد
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  ی از آنها را مردم اصل  یک ی  شناسمیرا که من م  یهمه آن اشخاص  یول  ندیا نمی صحبت م  یهمه با لهجه قندهار  سیپول
آنجا    یگروه قوم  نیاست که بزرگتر  تونهاښپر از پ  تهیکو   م،ینمایصحبت م  ی شناسند؟ من هم با لهجه قندهار  یقندهارنم
  که هستند؟ د یکارمندان جد نیا یآنها. ول والدبا افغانها وا ا دهندیم لیرا تشک 

 که یدو دهه در زمان  نیدر  یساخته ول  ایمه   یشمال  ایو کور  رانیرا به ا  یزرو  یسالها ارتش پاکستان تکنولوژ  نیهم  در
اصرار داشت که پاکستان هم عهدماست و هنوز هم ما پاکستان را از   کای متحده امر  االتیکار براه انداخته شد ا  نیا

  .میشناسیخود م نیجمله متفق
 

 نیدر مورد نقش حکومت پاکستان و به  ظهور طالبان من به ا  ٢٠٠٠من در سال    ی: به اثر گفتگوهایزکر  حامد
متحده انتخاب شده بود تا افغانستان را بعد از سقوط   التیکه توسط ا  ی بردم که حامد کرز  ی خارق العاده پ  قتیحق

  ١٩٩٤و آمدن آنها به افغانستان در سال    بانبود که در برخاست اول طال  یکس  ی. حامد کرزدینما  یطالبان رهبر
  .کردی م یانجگریمذاکرات وم

از   یک ی  بیحرف زدم وبا مال نق  ی نمودم و با مزدوران خانواده کرز  قیموضوع را ماه ها تجسس و تحق  نیا  من
بود  او را قانع کرده  کردیعرضه م ی را که کرز یامیصحبت کردم و او بمن گفت که تاپه و پ ن یمجاهد ی رهبران قبل

 بی بود. من با نا  دهیحوصله او را بسر رسان  ندتحت اداره او بود  کهیاعتراف نمود که حرکات افراد  ی. برعالوه و
هلمند   تیدر تضاد بود و طرفداران خود را به وال  شی خو  یبا رهبر و بزرگ قوم  کهیاول او صحبت کردم، شخص

بود و    ISI پروژهٔ   نیدر  یمخالف شرکت و  یدر کرزکه  پ  دمیرا هم شن  نیبرد تا آنجا جنگ را ادامه دهد. من ا
با   یمکرر کرز  یدهایاز بازد  ندیطالبان به قدرت آ  نکهیقبل از  تهیاو در کو  گانیهمسا  و  یاشخاص خانواده کرز

  .طالبان مسلح در خانه اش به من اطالع دادند
تا    یهماهنگ   تهیسر کرده کم  ثیمنح  شودیظاهر م  گرید  یبار  یاسیکشمکش س  نیدر  یناگهان  یچطور کرز  دیبنگر 

  سازد؟ ایمه  گرید کباریورود طالبان را به قدرت 
آن خانهٔ محفوظ را   یمن عکسها کهیتکرار شد، وقت گرید کباریداشتم  ٢٠١١ یکه من آن صبج ماه م یٔ رانیهمان ح 
چند لحظه تکان خوردم     یبرا  گرید  کباریبا تمام موضوعات واقف بودم     نکهیکه پناه گاه اسامه بن الدن بود. با ا  دمید

  .دیروشن گرد میموضوعات زود برا یول
هم دخالت    ١٩٩٤در سال    کهیشدن دارد، طور  میتسل  ن ینقش عمده را در مذاکره ا  یهستم که کرز   دهیعق  ن یبه ا  من

سودمند تمام   شیاعتبار گذشتهٔ افغانستان را با خود همنوا ساخته است چون آنها برا  ی اشخاص ب  یبار و  نیداشت. ا
 یی که قومندانان مناطق شمال و غرب بودند آشنا  نیبا سرکردگان سابق مجاهد   کهیخواهد شد مانند عبدهللا عبدهللا، کس

بعد از   یک یکه    دیآشنا باش  دینها شاا  یدارند. با نامها  فهیافغانستان وظ  یعسکر  یاشخاص در قوا  نیا  قانیدارد و رف
ذکر   یبا کرز  ینام و  کهیگریخان، دوستم و عطا محمد نور. شخص د  لیکردند مانند اسماع  میشهرها را تسل  یگرید
سهم مهم داشته   ISI در مذاکرات با طالبان و  تواندیبود و م  نیاز رهبران مجاهد  یک یاست که   اریحکمت   نیگلبد   شودیم

  .باشد
  ی جنور  ٦و تاراج    دیبرپا گرد  دیبعد از مرگ جورج فال  کهیو شورش  # Me Too Movement ها از  ییکایامر 

. به نظر  ندیآ  دیتا پد  رد یگ یسالها را در بر م  ایاکثراً ماها    یحوادث ناگهان  نگونهیآگاه هستند. ا  کایامر  ندگانی کاخ نما
  .حادثات است نیاز یک یز یساله ما در افغانستان ن  ستیتالش ب  یمن سقوط ناگهان

است.    یاز دوستان کهن کرز  یک یماجرا چه نقش دارد؟ او    نیدر  لزادیخل  یکه زلم  رانمیمن ح  هیفرض  نیتوجه به ا  با
که دران حکومت افغانستان بارها   یحکومت ترمپ مذاکرات با طالبان را براه انداخت. مذاکرات  یبود که برا  یکس  یو

کار سراغ   ن یا  یرا برا  یگرید  یکس  دنیجمهور با  سیا رئیرا از دست داد. آ  ازاتیامت  ی در پ  یتا پ  دیمجبور گرد
است که به    یکس  لزادیکه تضاد منافع  آشکارا داشته باشد؟ خل  دیرا انتخاب نما  ییکایافغان امر  کیکرده نتوانست تا  

که    ینستان وقتعبور خط نفت از افغا  یبود و  جلب توافق  را برا  کینزد  ینیچ  کی جمهور سابق د  سیمعاون رئ
  .نمودیم یبانیبر قدرت بودند پشت انطالب

 
بارها   کایدر دو دهه گذشته کارمندان امر  د؟یافغانستان خبر خوانده ا  یتیامن  یقوا  شرفتی: شما چند بار از پیبیفر  خود

منطقه را    کی  توانستند تا  یآنها بوده چون نم  یو ناتوان  یادعا نمودند که حمالت آشکار طالبان در شهرها علت ناچار
  اورند؟یتحت سلطه خود ب

  م؟ یزنان و دختران افغانستان کرده ا یرا ما برا دیدلخواه و مف یکه چه کارها  دیباش  دهیشن بارها
 خود را؟ م،یدادیم بیکه را فر ما
 م؟یدهیم بیما خود را فر  گریمورد چه موضوعات د در
 
دست    یبیخود فر  نی. قومندانان ارتش هم دردانمیماجرا مسئول م  نیرا در  کا یامر  ی: من چهار ادارهٔ ملک ییگفتار نها 

است. دو  یتابع به اداره ملک  کایارتش امر یام  ول دهی کار کرده ام خطاها و اشتباهات را د کهیداشتند. من با جنرالها
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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

 

که مردان و    ستین  یمسائل  ن یاند. ا  یملک   لیستان، مسامداخله پاک  و فساد    یعنی  دیموضوع مهم که در باال ذکر گرد
مسئله    نینداشتند تا ا  ل یباال رتبه تما  یملک   رانیگ  میمسئله آشکار است که  تصم  ن ی. اندیکه عسکر اند حل نما  یزنان

  .کردندیرا احساس م یاسیچون خطر س ندیرا حل نما
 است؟ یحاال که دچار بدبخت ی. ولگذارنندیتام م یخود را با خوش یتقاعد یاز کارمندان آنوقت زندگ یاریبس امروز
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