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

 
  اختصار و ترجمه: غوث جانباز

                                                                                            ۰۲/۱۰/۲۲۰۲ 

  هی جمهور روس سیخاص رئ ۀضمیر کابولوف، نمایند مصاحبهٔ 
 افغانستان  یبرا  ک«ی »سپوتنبا

 
با آژانس خبر  ۲۰۲۱دسمبر سال  ۲۹ خیرافغانستان به تأ یبرا هیجمهور روس  سیخاص رئ ۀضمیر کابولوف، نمایند

 گردد:   یم هینکات برجسته و مهم آن ترجمه و ارا لیمصاحبهٔ انجام داده که در ذ ک«ی »سپوتن هیروس یرسم یرسان
آن   یاسیس  -یک یبودن اتن  ریبلکه از فراگ  م،ی( هستی)قوم   یک یاتن  دگاهیاز د  ریحکومت فراگ  جادیما نه تنها طرفدار ا  -
  ی ریموضعگ   نیا  میباشد. ما مصمم هست  یما م  نیو آهن  یرسم  یریموضعگ   ن ی. در حال حاضر، امیزن  یسخن م  زین

   م؛یکن یریگ یپ زین ندهیرا در آ
سازمان ملل متحد   تیامن  یشورا  یمیبزرگ، به شمول پنج عضو دا  گرانیباز  ریرا با سا  یکدام توافق  هیجانب روس   -

 شناختن، ننموده است؛  تیدر رابطه به رسم افتهیاقدام هماهنگ  یبرا
ترام  به شمول افغانها اح  ت،یهر مل  یو فرهنگ   ینینه در الفاظ، بلکه در عمل به عنعنات د  دیکه با  میائیما از آن برم  -

 گذاشته شود؛  
 م؛یائ یبودن را جا داده است، بر م ریفراگ شیحقوق بشر که در بطن خو یادیبن ن یاز اصول و مواز شهیما هم -
  یدسترس  یاسیس  -  یاجتماع   یها  تیاصل مهم است که دختران و زنان افغان به آموزش و فعال  کی  ثیما به ح  یبرا  -

 داشته باشند؛ 
  م؛ینمائ  ینم لیخود را تحم ینسخه ا چگونهیو کابل ه دیحال، ما به مقامات جد نیدر ع -
 میتصم  هیروس  ونیآنگاه فدراس  ده،یگرد  ی تقاضا ها عمل  نگونهیاز ا  ینیکه بخش مع  دیدرک نما  هیروس  یهرگاه رهبر  -

 خود را اتخاذ خواهد کرد؛  
ما همواره در   کهیو از آنجائ  ده،یملل متحد وضع گردسازمان    تیامن  یتوسط قطعنامهٔ شورا  راتیتعز  کهیاز آنجائ  -

تفاهم    نیتا ا  میخواه  یبنأء ما م   م،یکن  یم  تیسازمان ملل متحد حما  تیامن  ی شورا  شتازیاز نقش پ  ی الملل  نیب  لیمسا
 حکومت طالبان است(  ناختنش تی)مراد به رسم د؛یآ انیبه م تیامن یدر شورا زین
 شتر یبه نظر من ب  ،یاس یشناختن س  تیشود. در کل، به رسم  یپروسهٔ کاهش فاصله ها در طرز برخوردها مشاهده م  -
 خواهد بود؛  یاسیس - کیاقدام سمبول کی
 دارد؛    انی)در عمل( جر فاکتو«یشود، »د یمشاهده م کهیشناختن طور تیپروسهٔ به رسم -
  رد؛یگ یصورت م  جیشناختن به تدر تیبه رسم -
کند،   یکار م  هیروس  ار ی. سفارت تمام عمیشو  ینم  حی تلق  ادینشناختن ز  تیبه رسم   ایشناختن    تی ما در بارهٔ به رسم  -

 ز ین  گرید  یسفارت  از کشور ها  ۴  -۳دارند، و قرار معلومات    تیفعال  زین  گریبر عالوهٔ سفارت ما، هفت سفارت د
 در حال مواصلت استند؛ 

   رند؛یبوده و طالبان وادار خواهند شد آنرا در نظر بگ  ریامر اجتناب ناپذ کی  ریحکومت فراگ جادیپروسهٔ ا -
 ب یخود را در ترک  ندگانینما  دیکه در حد متعادل با  رودیم  یاسیس  -  یبزرگ قوم  یرویحرف از چهار ن  نجایدر ا  -

 مربوط خود افغانهاست؛  صورت خواهد گرفت، یبیکار به چه ترت نیا نکه،یداشته باشند. ا یدولت تی حاکم
 در ذهن ما هم خطور ننموده است؛   یحت یتفکر کی نیچن م،یندار یما کدام فهرست مندرج اسام -
 نظر اند؛  نیبه هم زیما ن یران یو ا یپاکستان ،ینائیچ یشرکا م،یست یراستا تنها ن نیما در ا -
خود افغانها   دیرا با  میتصم  ن یاقتدار در کشور است، و ا  -تی حاکم  تیو نوع  یچگونگ   یاصل موضوع: توافق رو  -

   ند؛یاتخاذ نما
دهند. تاجکان در سطح    یم  لی( افغانستان را پشتونها تشکش یب  ایباور بر آن بوده که پنجاه در صد نفوس)کم    شهیهم  -
دهد.   یم  لیرا تشک   کشورنیدر صد باشندگان ا  ۱۵کم ( قرار داشته اند، حد اکثر هزاره ها    ای  ادیدر صد )ز(  ۳۰)  یس
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معادله    نیو هم میائ یمحاسبهٔ خشک بر ب نی. ممکن از همیقوم گر ید یها  تیترکمن ها و جمع  کها،یاقوام ازب ریو سا
  م؛یریرا در نظر بگ 

مشخص در    عیبه وقا  استیچون س  رد،یپذ  یبودن را نم  قیدق  استیمتفاوت است. س  ز یدو چ  یاضیو ر  استیاما س  -
 دارد؛   یکشور وابستگ 

 است؛  تیمهم تر از کم  تیاشتراک در حاکم تیف یک -
به نظر   افته یو سازمان  ی قو یروین کیتواند طالبان را چلنج دهد، فعأل همچو  یدر حال حاضر م رویکدام ن نکهیا -

 رسد؛  ینم
 شود؛ یطالبان محسوب م هیعل یگروه داعش، در حال حاضر خطر جد -
   د؛ینما ی)داعش( را سرکوب م یالملل نیب یستیگروه ترور نیا میبا تقبل تلفات عظ طالبان -
افغانستان    - ترور  کیداعش در  اجنب  یبوم  ریغ  یالملل  نیب  یستیسازمان  ا  یو  در    ی ها  شهیفاقد ر  نکشوریبوده، 

 باشد؛ یم یاجتماع
 است؛ یحرکت مجاز کیدر حال حاضر  یجبههٔ نجات مل -
که به    یتیوضع  جهٔ یصورت، و در نت  نیمبدل شود و قابل لمس گردد، در ا  تینیحرکت به ع  نیدر صورت که ا  -

 تواند مسبب رفاه و آرامش شود؛   ینم یرا دامن خواهد زد. جنگ داخل یوجود خواهد آمد، موج تازهٔ از جنگ داخل
 کرده اند؛   رییتغ  یاسیو س یک یالوژیدیکه طالبان از منظر ا ستین یشک  -
  د؛یتوان معتدل نام یجناح مال برادر را که برخاسته از کندهار است, م -
اند،    یکه افراد منسوب به شبکهٔ حقان  یحوزهٔ مشرق  ی دهد، پشتونها  یمشاهدات نشان م  کهیدر حال حاضر، تا جائ  -

 است؛  شتری ب یتیمواضع و نفوذ شان در اقتدار و مخصوصأ در سکتور امن
نشده، به پهلو    رونیب   یکه کشور هنوز عمأل از جنگ داخل  طی: در شرا  می( به آن باور هستهیما )حکومت روس   -

ساختن کشور و رد   یفدرال  لیپرداختن به مسا  یتیشده قرار دارد؛ در همچو وضع  بی تخر  مهیدر حالت ن  ده،یغلط
دارد، تا تمام پروسه   ازین   رومندیمرکز ن  کیبه    یاشتباه است. کشور در همچو اوضاع و احوال  کی  یاصل تمرکز زائ

 ها را با تمام قدرت تحت کنترول داشته باشد؛  
در کابل   ۲۰۲۲ یفبرور لیاوا ای ،یجنور ریرا در اخ افته«یتوسعه  یکای»تروئ یکه مالقات بعد  میما توافق نمود -

  م؛یبرگزار نمائ 
توان مرده شمرد. هرگاه حرف از   ینمود، موافقت نامهٔ دوحه را عجالتأ م یادیو تحول بن ریاوضاع س کهیاز آنجائ -
شد گفت که پروسهٔ دوحه هنوز هم زنده است.    یبود، م  یآن مناسب م  ی برا  طیو شرا  رفت،یم  یحکومت ائتالف  کی
  افت؛ی انینمود و پا یافقتنامه نقش مثبت خود را بازؤم نیتوان گفت که ا یم
دارند خود را تبرئه کنند، قابل درک است،    یآنها سع  نکهیندارد. ا  یکدام معنا  گریکرده اند د  که فرار  یسخنان آنان  -
 شود.  یسخت تمام م شانیبرا کنیل

توانند جوابده   یو حلقهٔ سارق دور و بر اوست؛ اما دست نشانده ها نم  یاوضاع به وجود آمده اشرف غن  یاساس  مالمت
باشند. مال مالکان شان  افعال  و  آنهائاعمال  ا  یمت  آنها ط  نهایاستند که  از  و  بودند  ب  یرا گماشته  سال،   ستیتمام 

حکومت افغانستان مستقل   ریخأبه دوش آنهاست. ده سال    یاساس  تی لؤوکردند. مس  یم  تیحما  ریمخصوصأ ده سال اخ
 ت ی ولؤو اشخاص مس  ونی اسیس  ث یبه ح  زین  نهایکه ا  ستین   یدیقرار داشت. ترد  هایخارج  دیشد  تیرینبود، تحت مد 

 .باشند نیمالک  دیکالن دارند، اما جوابده با
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