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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
  اختصار و ترجمه: غوث جانباز

                                                                                            ۱۵/۱۲/۲۰۲۱ 

در افغانستان خطرناک   کای امر ۀ متحد االتی( ای)معنو یاخالق یناکام
 است  ینظام  یتر از ناکام

 

( با محترم محمد شاکر کارگر، هیروس ونی" )فدراستهی گاز ایما یسیزاو ی" ن ۀروزنام  یاسیمبصر س  نکو،یریس یآندر

 گردد.  یم هیارا ألیآن ذ ۀانجام داده که نکات برجست ۀافغانستان مصاحب یجمهور استیدفتر ر یعموم سیرئ

 است؛  ینظام یدر افغانستان خطرناک تر از ناکام کایامر  ۀمتحد االتی( ای )معنو یاخالق یناکام -

سالها در افغانستان  ی ط کای امر ۀمتحد  االتیبود که ا یستان و خط مشحکومت افغان یها یسیپال امدیآنچه رخ داد, پ -

 برد؛   یم شیپ

   م؛یاز دست داد زمیشجاع و نترس خود را در مبارزه با ترور یهزار نظام 70 یما ال ر،یچهار سال اخ یط -

  یاسینخبه گان س انیدر م یاتفاق یو ب یاعتماد یاقدامات در سطح دولت، ب یدر داخل نظام، عدم هماهنگ  ینظم یب -

  د؛یدر افغانستان گرد تیافغانستان سر انجام منجر به سقوط نظام جمهور 

  لیتوان قرار ذ یاگست شدند، م 15را که منجر به بروز حوادث  یجمهور غن سیرئ  ۀو تباه کنند یسه اشتباه اساس -

 برشمرد: 

  ؛ یو اقتصاد ینظام یدر عرصه ها  یموثر کادر ریغ استی. س1

 آن؛  یصلح و دورنما ۀ. باور نداشتن به پروس2

اعتناء است. افزون بر  یدهد و به آن ب ینم  تیمذاکرات صلح اهم ۀداد که به پروس ینشان م  رویبا تمام ن  حکومت

 قرار داشت؛   نیدر سطح پائ  زیما ن  یمذاکرات میت تیآن، ظرف

 منطقه.  یافغانستان و کشورها گانیروابط با همسا نی. اشتباه در تأم 3

  نیاصل باور داشت. ا نیرود و به ا یبه طرف انتخابات زود هنگام م  تیکشور باور داشت که وضع یعال یرهبر -

 نظام شد.   یاز عوامل باالخره باعث فروپاش یک ی  ثیبه ح زین  یباورمند

 شد؛  یپنداشته م یاس یانتخابات راه حل بحران س -

ها  یُکرس نیو در ا دینما لیرا تبد هیامن یگرفت تمام ولسوال ها و قوماندانها میتصم یعال یعلت رهبر نیبه هم -

 یکاف تیشده غالبأ از ظرف نییافراد تازه تع دند؛یگرد نییامور تع ۀادار سیو رئ  تی امن یافراد وفادار به مشاور شورا

 بودند؛   یبرخوردار نم

 

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


  

 

 4تر 2 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

 

  د؛یتبارز نما  یمل  میزع کی ثینتوانست به ح یجمهور افغانستان محمد اشرف غن سیمتأسفانه رئ -

از   یرا در برخ  یکار دو گانگ  انیدر پا تیوضع نیها گردد؛ ا یها در سطح ولسوال یاو نتوانست مانع مقرر -

   ؛یمحالت به وجود آورد، مخصوصأ در سکتور نظام

  داشت؛ یفساد در اردو، عواقب فاجعه بار در پ -

در  ینظام کی یۀتغذ ی. در قطعات خاص برادیرس یهزار نفر م 35خاص در افغانستان به  یمثال : تعداد قوا کی -

  کیداده شده بود. از  رقم متذکره مبلغ   صیتخص های کائیاز طرف امر یافغان 150هزار و  کیشبانه روز مبلغ  کی

مبلغ   تی بلند حاکم یدر رده ها نیمفسد ب،یترت نیا به. شد یبرداشته م انیمحابا از دسترخوان نظام یب یهزار افغان

 کردند؛  یشبانه روز سرقت م کیهزار دالر را در  500

  فیکشور، و همچنان آرش یها میاز همه موز یآثار هنر قه،ی : آثار و اسباب عت لیکشور از قب یمل یتمام ارزشها -

جمهور و فضل  سی رئ یمل تی بود. صرف حمدهللا ُمحب مشاور امن دهیبه داخل ارگ منتقل گرد یدولت ۀو خزان یمل

   ند؛یاتخاذ نما می توانستند تصم یامور در قسمت آن م ۀادار سیرئ ،یمحمود فضل

و   نیبا قوان میعمل در تضاد مستق   نیُمحب قرار داشت. ا یمل تیدر دست مشاور امن  ینظام  – یتیتمام سکتور امن  -

  نیا نیدر کل، توسط مسوول یدفاع، داخله، و سکتور نظام  یدر کشور ما قرار داشت. وزرأ یدولت یرف جارع

 ُمحب در دست خود گرفته بود؛  مدهللاح یمل  تی آنها را عمأل مشاور امن یشدند. رهبر  ینم یارگانها رهبر

  10مورخ  2513شماره  ۀقطعنام بیآن پس از تصو بیو طالبان در دوحه، و به تعق کایامر انیاز آغاز مذاکرات م -

افغانستان به  ۀدر معضل دخلیذ یرا در برابر کشورها  شیخو  رنگیمزورانه و پُر از ن یسی، پاکستان پال2020مارچ 

 انیاکستان موفق شد از مخود را به کار گرفت. پ ۀگران لهیخاص و ح یهمان وقت باز قأیکار انداخت.  اسالم آباد دق

گروه را خوب اشتهار داده، متبارز ساخت، و به   نی برادر جدا سازد، ا یمال عبدالغن  یرا تحت رهبر یطالبان گروه

داد،   بیجهان را فر ۀپاکستان اذهان عام ب،یترت نیطالبها داد. به ا ریو موقف کامأل متفاوت از سا تی ثیح کیآن 

" از یحقان ۀ"شبک  ی گروه دوم طالبان را به رهبر انهیبا آن، اسالم آباد مخف یرا منحرف ساخت. مواز انیتوجه جهان

داخل افغانستان ساخته و به کمک آن جنگ را در افغانستان شدت  مأی آنرا مستق انینموده و جنگجو هیتقو   ینظر نظام

مصروف مذاکرات صلح بودند، عمأل از که در دوحه  یاست که در حال حاضر، طالبان یآور ادی.  قابل دیبخش

 طالبان محروم استند؛  یدر رهبر یواقع یها تیصالح

 به دست طالبان افتاد؛   یفراوان حاتیتسل ت،ینظام جمهور یفروپاش ۀجیدر نت -

 و اقتصاد افغانستان عمأل در حال سقوط قرار دارد؛  یبانک   ستمیس -

در دوحه و مخصوصأ چهار عنصر آن   یاالفغان نیمذاکرات ب  ۀوسما مهم است که پر ۀهم یبرا ،یکنون طیدر شرا -

چهار عنصر نه  نی. الزم است خاطر نشان گردد که اردیکار صورت گ  نیتا ا مینمائ   یم دیگردد. ما تأک ادهیدر عمل پ

تا افغانستان  دهیگرد دیق زیآن ن یافته(، بلکه آنجا تقاضایکه انجام  یاست، )کار یخارج یعودت قوا ۀرندیتنها در برگ

دوحه :  ۀموافقتنام یبعد طیمبدل نشود. شرا یالملل نیب  یستیترور یبه ضد منطقه و تجمع دسته ها  دیبه مرکز تهد

را   درتدانند، طالبان ق یهمه م کهیباشد. طور یدر افغانستان م ریحکومت فراگ جادی و ا یاالفغان نیمذاکرات ب ۀادام

 مندرجات تعهدات دوحه است؛  ینقص اساس نیبه زور در کشور غصب نموده، و ا

  یداعش، القاعده، جنبش اسالم لیاز قب یستیترور یو نفوذ گروه ها   تیکار آمدن طالبان در افغانستان، فعال یبا رو -

 در صحنٔه افغانستان مبدل خواهند شد؛  یاساس گرانیشده و به مرور زمان آنها به باز شتریب  رهیوغ کستانیازب

تمام خواهد شد،  دیافغانستان مف یبرا یگروه طالبان زمان کنیل م،یریپذ  یم ینیع تیواقع  کی ثیما طالبان را به ح -

بشر   یحقوق عموم ریوق زن و ساگردد. حق جادیصلح دوحه ا ۀمفادات پروس ادیو بر بن ر،یهرگاه حکومت شان فراگ

شناخته خواهد شد. در   تی به رسم زین  یجهان ۀشود، و صرف در آن صورت حکومت شان از طرف جامع تیرعا

 نخواهد بود؛  یآن طوالن اتیقدرت را غصب نموده است، ح زهیطالبان به زور سر ن کهیآن، و از آنجائ ریغ
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  یها تی)در سطح منطقه و فرامنطقه( و فعال یخارج یدولت هاافغانستان به علت مداخالت  ریچهل سال اخ یط -

در وجود طالبان  میعال نیمختلف را شاهد بوده است. ا یها و تضادها یاتفاق یب یست یترور یگروه ها ۀخرابکاران

 افزون است؛   روزشان  انیدر م  هایافتراق و نفوذ خارج میمشهود بوده، و عال زین

  زیکشورها ن ری تمام منطقه، و احتماأل سا ینه تنها اعتماد افغانها را از دست دادند، بلکه از باورمند  هایکائیامر -

 محروم شدند. 

 شنهاداتیهدف، واشنگتن پ  نیاز انحا حضور خود را در منطقه نگهدارد. بنابر هم   یعالقمند است به نحو کایامر -

نموده بود؛  هیو همچنان هندوستان ارا یمرکز یایآس یشورهااش به ک یحضور  معدود نظام ۀرا بخاطر ادام ینی مع

 نشد؛   رفتهیمذکور پذ یاز طرف کشورها شنهاداتیپ نیا کنیل

به   د،ینما میتحک  شتر یورزد آنرا ب یم یدر منطقه کماکان منافع آشکار و پنهان دارد و  سع کای امر ۀمتحد  االتیا -

 واشنگتن و طالبان در دوحه به راه افتاده است؛  انیمذاکرات م  ۀروند تاز لیدل نیهم

  یم دهیمناسب نبود. د کایامر یبرا گری( دلزادیخل یافغانستان )زلم  یبرا کایخاص امر ۀندیالمدت نما لیطو یابقا -

مطرح بودن خود را از   گرید یقبل ۀندی صورت گرفته است. نما نینظر مع دیواشنگتن تجد یافغان یسیشود که در پال

در نظر   زیافغانستان ن یایدر قضا دخلیجوانب ذ ری سا بداد و چه خوب خواهد بود هرگاه روند مشابه از جاندست 

 گرفته شود؛ 

 باشد؛  یدر سطح تمام منطقه م راتییکه در  افغانستان ُرخ دادند، مستلزم تغ  یبزرگ راتییتغ  -

 میو پولند بحران عظ  الروسیکشور ب انیکه دو هزار تن پناه جو در سرحدات م میقبل، ما شاهد آن بود یچند -

  یفقر دوامدار، گرسنگ  ۀجیکه اگر همزمان صدها هزار افغان در نت میآوردند. حاال تصور کن انیرا به م یاسیس

عواقب آن  ایحرکت کنند، آ یمرکز یایآس یها یاز جانب طالبان، به طرف جمهور قاتیی تض ریسا لیمهلک و تعم 

و   یژیسترات نیاکنون مصروف تدو نیهم قأیمثل داعش و القاعده که دق یستیترور یچگونه خواهد بود؟ گروه ها

به وجود آمده به نفع خود استفاده خواهند  تیاستند، از وضع هیهمسا یو کشورها هیبه ضد روس شیخو یاقدامات عمل

 کرد؛ 

 کند؛  یندگی توانند از تمام مردم افغانستان نما یطالبان نم -

از  یکشور عار کیخسته شده است. مردم خواستار  ۀشانیاندیعاقبت ن  یها استیمردم افغانستان از کارنامه ها و س -

تمام اقشار  ۀندیحکومت که نما کی  سیبات است، مردم تأسصلح و ث نیتأم ،یستیترور یها و گروه ها یاجنب ۀمداخل

 هیلو قیهم از طر  ایانتخابات و  قیاز طر ایرا  شی و خ تیمشروع دیحکومت با نیباشد. ا یو اکناف کشور باشد، م

  اورد؛یبه دست ب  یعنعنو ۀجرگ

باشد،   دهیرس بیمردم افغانستان به تصو ۀجرگ هیکه در لو یقانون اساس کیو  ،یپرچم واحد مل  کیافغانستان به  -

 دارد؛  ازین

  رد،یآنرا را مد نظر بگ  یاسیس اتیکشور، خصوص یخیتار  طیو شرا ینیع یها تی واقع دیجد یهرگاه قانون اساس -

   افت؛ینجات خواهد  یشدن و فروپاش  بیکشور از تخر

  م؛یمردم افغانستان دست به کار شو انیم یاجتماع  دیقرار داد جد کیانعقاد  یهرچه زودتر برا دیما با -

افغانستان، چه در داخل و چه هم در خارج از    یو قوم یاسیس  یروهاین گریبا گروه طالبان و د کجای  دیما، با -

  ای"، کنفرانس قلب آسافتهیگسترش   یکای فارمت مسکو و "تروئ یها هیدوحه، اعالم ۀاصول موافقتنام  ادیکشور، بر بن

جنگ   نی. امیدر افغانستان، متحد و منسجم شو یداخل د یجنگ جد کیاز بروز  یریاستانبول( به منظور جلوگ ۀ)پروس

 خواهند به نفع خود سود ببرند، خواهد بود؛   یکه از آن م یستانیصرف به نفع ترور
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به شمول  یراسرمشروع فوق اجتناب ورزند، به ضد طالبان مقاومت س یو تقاضا ها شنهاداتیهرگاه طالبان از پ - 

 مقاومت مسلحانه شکل خواهد گرفت. 

 

 و اختصار : غوث جانباز  ترجمه

 :  منبع

https://www.ng.ru/world/2021-12-14/100_211214kargara.html 
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