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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

اختصار و ترجمه :غوث جانباز

۲۰۲۲/۰۱/۰۲

مصاحب ٔه ضمیر کابولوف ،نمایندۀ خاص رئیس جمهور روسیه
با«سپوتنیک» برای افغانستان
ضمیر کابولوف ،نمایندۀ خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان به تأریخ  ۲۹دسمبر سال  ۲۰۲۱با آژانس خبر
رسانی رسمی روسیه «سپوتنیک» مصاحبهٔ انجام داده که در ذیل نکات برجسته و مهم آن ترجمه و ارایه می گردد:
 ما نه تنها طرفدار ایجاد حکومت فراگیر از دیدگاه اتنیکی (قومی) هستیم ،بلکه از فراگیر بودن اتنیکی -سیاسی آننیز سخن می زنیم .در حال حاضر ،این موضعگیری رسمی و آهنین ما می باشد .ما مصمم هستیم این موضعگیری
را در آینده نیز پی گیری کنیم؛
 جانب روسیه کدام توافقی را با سایر بازیگران بزرگ ،به شمول پنج عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحدبرای اقدام هماهنگ یافته در رابطه به رسمیت شناختن ،ننموده است؛
 ما از آن برمیائیم که باید نه در الفاظ ،بلکه در عمل به عنعنات دینی و فرهنگی هر ملیت ،به شمول افغانها احترامگذاشته شود؛
 ما همیشه از اصول و موازین بنیادی حقوق بشر که در بطن خویش فراگیر بودن را جا داده است ،بر میائیم؛ برای ما به حیث یک اصل مهم است که دختران و زنان افغان به آموزش و فعالیت های اجتماعی  -سیاسی دسترسیداشته باشند؛
 در عین حال ،ما به مقامات جدید و کابل هیچگونه نسخه ای خود را تحمیل نمی نمائیم؛ هرگاه رهبری روسیه درک نماید که بخش معینی از اینگونه تقاضا ها عملی گردیده ،آنگاه فدراسیون روسیه تصمیمخود را اتخاذ خواهد کرد؛
 از آنجائیکه تعزیرات توسط قطعنامهٔ شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع گردیده ،و از آنجائیکه ما همواره درمسایل بین المللی از نقش پیشتاز شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت می کنیم ،بنأء ما می خواهیم تا این تفاهم
نیز در شورای امنیت به میان آید؛ (مراد به رسمیت شناختن حکومت طالبان است)
 پروس ٔه کاهش فاصله ها در طرز برخوردها مشاهده می شود .در کل ،به رسمیت شناختن سیاسی ،به نظر من بیشتریک اقدام سمبولیک  -سیاسی خواهد بود؛
 پروس ٔه به رسمیت شناختن طوریکه مشاهده می شود« ،دیفاکتو» (در عمل) جریان دارد؛ به رسمیت شناختن به تدریج صورت می گیرد؛ ما در بار ٔه به رسمیت شناختن یا به رسمیت نشناختن زیاد تلقیح نمی شویم .سفارت تمام عیار روسیه کار می کند،بر عالوهٔ سفارت ما ،هفت سفارت دیگر نیز فعالیت دارند ،و قرار معلومات  ۴ -۳سفارت از کشور های دیگر نیز
در حال مواصلت استند؛
 پروس ٔه ایجاد حکومت فراگیر یک امر اجتناب ناپذیر بوده و طالبان وادار خواهند شد آنرا در نظر بگیرند؛ در اینجا حرف از چهار نیروی بزرگ قومی  -سیاسی میرود که در حد متعادل باید نمایندگان خود را در ترکیبحاکمیت دولتی داشته باشند .اینکه ،این کار به چه ترتیبی صورت خواهد گرفت ،مربوط خود افغانهاست؛
 ما کدام فهرست مندرج اسامی نداریم ،چنین یک تفکری حتی در ذهن ما هم خطور ننموده است؛ ما در این راستا تنها نیستیم ،شرکای چینائی ،پاکستانی و ایرانی ما نیز به همین نظر اند؛ اصل موضوع :توافق روی چگونگی و نوعیت حاکمیت -اقتدار در کشور است ،و این تصمیم را باید خود افغانهااتخاذ نمایند؛
 همیشه باور بر آن بوده که پنجاه در صد نفوس(کم یا بیش) افغانستان را پشتونها تشکیل می دهند .تاجکان در سطحسی ( )۳۰در صد (زیاد یا کم ) قرار داشته اند ،حد اکثر هزاره ها  ۱۵در صد باشندگان اینکشور را تشکیل می دهد.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

و سایر اقوام ازبیکها ،ترکمن ها و جمعیت های دیگر قومی .ممکن از همین محاسب ٔه خشک بر بیائیم و همین معادله
را در نظر بگیریم؛
 اما سیاست و ریاضی دو چیز متفاوت است .سیاست دقیق بودن را نمی پذیرد ،چون سیاست به وقایع مشخص درکشور وابستگی دارد؛
 کیفیت اشتراک در حاکمیت مهم تر از کمیت است؛ اینکه کدام نیرو در حال حاضر می تواند طالبان را چلنج دهد ،فعأل همچو یک نیروی قوی و سازمان یافته به نظرنمی رسد؛
 گروه داعش ،در حال حاضر خطر جدی علیه طالبان محسوب می شود؛ طالبان با تقبل تلفات عظیم این گروه تروریستی بین المللی (داعش) را سرکوب می نماید؛ داعش در افغانستان یک سازمان تروریستی بین المللی غیر بومی و اجنبی بوده ،در اینکشور فاقد ریشه هایاجتماعی می باشد؛
 جبه ٔه نجات ملی در حال حاضر یک حرکت مجازی است؛ در صورت که این حرکت به عینیت مبدل شود و قابل لمس گردد ،در این صورت ،و در نتیجهٔ وضعیتی که بهوجود خواهد آمد ،موج تاز ٔه از جنگ داخلی را دامن خواهد زد .جنگ داخلی نمی تواند مسبب رفاه و آرامش شود؛
 شکی نیست که طالبان از منظر ایدیالوژیکی و سیاسی تغییر کرده اند؛ جناح مال برادر را که برخاسته از کندهار است ,می توان معتدل نامید؛ در حال حاضر ،تا جائیکه مشاهدات نشان می دهد ،پشتونهای حوزهٔ مشرقی که افراد منسوب به شبکهٔ حقانی اند،مواضع و نفوذ شان در اقتدار و مخصوصأ در سکتور امنیتی بیشتر است؛
 ما (حکومت روسیه) به آن باور هستیم  :در شرایط که کشور هنوز عمأل از جنگ داخلی بیرون نشده ،به پهلوغلطیده ،در حالت نیمه تخریب شده قرار دارد؛ در همچو وضعیتی پرداختن به مسایل فدرالی ساختن کشور و رد
اصل تمرکز زائی یک اشتباه است .کشور در همچو اوضاع و احوالی به یک مرکز نیرومند نیاز دارد ،تا تمام پروسه
ها را با تمام قدرت تحت کنترول داشته باشد؛
 ما توافق نمودیم که مالقات بعدی «تروئیکای توسعه یافته» را در اخیر جنوری ،یا اوایل فبروری  ۲۰۲۲در کابلبرگزار نمائیم؛
 از آنجائیکه اوضاع سیر و تحول بنیادی نمود ،موافقت نامهٔ دوحه را عجالتأ می توان مرده شمرد .هرگاه حرف ازیک حکومت ائتالفی میرفت ،و شرایط برای آن مناسب می بود ،می شد گفت که پروسهٔ دوحه هنوز هم زنده است.
می توان گفت که این مؤافقتنامه نقش مثبت خود را بازی نمود و پایان یافت؛
 سخنان آنانی که فرار کرده اند دیگر کدام معنای ندارد .اینکه آنها سعی دارند خود را تبرئه کنند ،قابل درک است،لیکن برایشان سخت تمام می شود.
مالمت اساسی اوضاع به وجود آمده اشرف غنی و حلق ٔه سارق دور و بر اوست؛ اما دست نشانده ها نمی توانند جوابده
اعمال و افعال مالکان شان باشند .مالمت آنهائی استند که اینها را گماشته بودند و از آنها طی تمام بیست سال،
مخصوصأ ده سال اخیر حمایت می کردند .مسؤولیت اساسی به دوش آنهاست .ده سال أخیر حکومت افغانستان مستقل
نبود ،تحت مدیریت شدید خارجیها قرار داشت .تردیدی نیست که اینها نیز به حیث سیاسیون و اشخاص مسؤولیت
کالن دارند ،اما جوابده باید مالکین باشند.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

