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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

         
 

۳۰/۳۰/۷۳۰۲          روشن نجيب
            

 آيا اياالت متحدهء امريکا، 
 را از صحنه بردارد؟!« جنگ ساالران»است مصمم 

 

 مکثی بر يک مصاحبه!
 

در مصاحبه با تلویزیون صدای  «دنيل ديونس»يکی از نظاميان ارشد سابق امريکا در افغانستان، آقایچندی قبل، 
در  بخش پشتو، به نکات جالب و امیدوار کننده ای اشاره کرد، که توجه عزیزان را به ترجمهء آن (VOA)امریکا 

 ذیل جلب می کنم:...

 سوال:
 یامریکا در افغانستان آنست که، ایاالت متحده راه ساده ا یاز دالیل ناکام یشما در آخرین نوشتهء تان گفته اید که یک

 است؟ یسرشناس ائتالف شمال را به قدرت رسانید. اشارهء تان به چه کسان یرا برگزید و چهره ها

 :جواب
وساطت کرد.  ،یحکومت وحدت ملدر تشکیل  4102و بعد انتخابات  ُبنخارجهء امریکا، ابتدا در کنفرانس  وزارت

سنگین سقوط داده شدند،  یببار آورد. در گام اول، بعد از آنکه طالبان توسط بمباردمان ها یاین هردو گام، مشکالت
که بما در جنگ کمک کرده  یو مطالعه، هرکس قیقدون یک تحفقط دو ماه بعد از آن، ما یک حکومت ساختیم و ب

 را که تروریست یگویند، درست است. ایشان هر کس یبما م یدادیم و فکر کردیم که هر چیز یبود، در حکومت جا
زدند، که امروز در مقامات بلند حکومت  یدست به جرایم بشر یرفتیم. اکثراً کسان یخطاب کردند، ما به تعقیب آنها م

 .دقرار دارن

ُ پ  :رسشـ

 ؟یک مثالً 

 پاُسخ:
 است. یآید. او متهم به تخلفات زیاد جنگ یهمین اکنون نام دوستم به فکرم م یتعداد آنها زیاد است، ول خوب

 :سوال
را که افغانستان به آن نیاز داشت، پوره کرد،  ی(، آن تعادل0افغانان به این عقیده اند که به میان آمدن دو مقام ) یبعض

ا و رقابت ها ر یو آتش بحرانات سیاس بود یاين عمل، زيرپا نمودن قانون اساسدیگر به این نظر اند که  یاما برخ
 کنید؟ یفکر م یدامن زده است، شما چ

 :جواب
که  ،یآن معامله را انجام دادیم. بعد از تخلفات انتخابات 4102نظر من، آن گام بسیار نا مناسب بود. ما در سال  به

 یآرا و اعالن نتایج آن، ما راه آسان یتخلفات و یا شمارش علن یهردو طرف مرتکب شده بودند، ما به عوض بررس
 حکومت سهیم شوند. دررا فراهم کردیم، تا هردو طرف  یرا برگزیدیم و شرایط

اشرف دند. رئیس ش یکشته و زخم 211در حملهء بزرگ پل محمود خان در کابل بودم؛ حادثهء که در آن حدود  من
ایراد کرد و گفت که باید متحد شویم و بر مشکالت غلبه کنیم.  یبیانیهء احساسات ،یمل یدر مجلس مشترک شورا یغن

 مردم زیاد تأثیر کرد.  یاو پاکستان را مشکل بزرگ دانست و طالبان را دشمن خطاب کرد. آن بیانیه باال
 یمعبدهللا چرا وجود نداشت؟ طوریکه من اطالع یافتم،  یاشت، ولوجود ند عبدهللا ،یوحدت خواه یدر آن صدا یول

جائيکه در آن مجلس بنابر قانون اش گذاشته شود،  یچوک یخواست که در آن مجلس، در محل مخصوص و مقام بلند
 او گفت نه نه، من باید در باالترین یایجاد شد، ول 4102زیرا مقام رئیس اجرائیه در سال  وجود نداشت، یاساس

 مقام بنشینم!
او  یدر آن مجلس اشتراک کند، ول عبدهللاعضو پارلمان برایم گفت که، تا ساعت یک و نیم شب تالش شد تا  یک

االترين در ب یکه چوک یرئيس اجرائيه، بحيث دومين شخصيت حکومت، بخاطر یحاال شما بگوئيد، وقتقبول نکرد. 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 سخن زده شود؟ یشود در بارهء وحدت مل ینشود، چگونه م مقام مجلس برايش گذاشته نشده بود، به مجلس حاضر
 رساند! یبه مردم م یاین یک پیام قو

 :سوال
 مسؤولین، خاصتاً مسؤولین افغان، مشورهء شما چیست؟ به

 :جواب
و  خواهند از راه درست یکه من دیدم اینکه، این کشور اشخاص تحصیلکرده و نسل نو دارد. آنها م یتغییر مثبت یک

باید به آنان در چوکات حکومت فرصت داده شود و  خواهد، یکه فساد نم خصوصاً نسل نومطابق قانون عمل کنند. 
 تغییرات مثبت خواهد شد.  باعثکنم این مسأله  یفکر مبه عوض جنگ ساالران موقع داده شود. 

طر محبت کسب کنيد. بخا یگذرد، روحيه وطندوست یم یتان چ یگويم: سر در گريبان کنيد، ببينيد باال یافغانان م به
 تانرا کنار بگذاريد! یوطن تان، يکجا شويد و خصومت ها و منافع شخص

-- 
گردد که، مسأله مبارزه با فساد، آنچه بیک شعار و نیاز روز مبدل شده، ریشه در  یمصاحبهء باال چنین استنتاج م از

بدان اشاره  یقبل یآنگونه که در نوشته ها ،یصالحیت رئیس جمهور اشرف غن و در سطح یبیرون دارد و طرح مل
 مؤسسات حقیقت یاب یبعض یاروپا، پس از دریافت ها هءداشته ام، نیست و برنامهء است که ایاالت متحده و اتحادی

وار به منصهء مشترکاً اتخاذ کرده و مرحله  ،یو بین الملل یو اعتراضات گسترده در سطح مل «سيگار»از جمله 
 شود.  یاجرا گذاشته م

 

 یها از کمک یمقدارافغانستان، اخیراً اعالم کرد که  یبازساز یبرا کایامر یعموم یاداره بازرس ای «گاريس»
 ادجيخوب و ا یحکومتدار ،یتيامن یروهاين تيتقو ،یبازساز یکه در پروژه ها يیکايامر یدالر ارديليم ۰۳۳حدود 

 شدن است. عيضاشده، در حال  نهيهز کايتوسط امر یتوسعه اقتصاد یسهولت برا
 ت،یفیک یدر ساخت، ساخت ب ریمشکالت همانند تأخ ریو سا یتیریمد ییافزوده که ضعف برنامه، ناکارآ «گاريس»

دهد که در  ینهاد نشان م نیا یها یگزارش افزوده که، بررس نی. اندیآ یها به حساب مپروژه نیا یبرا یجد دیتهد
 زيدالر ن ونيليم ۰.۱از  شيمنجمد شده و ب یر قانونيبه صورت غ یبانک یدر حسابها زيدالر ن ونيليم ۳۰حدود 

 پس گرفته شده است. زيهزار دالر ن ۰۳۳و  ینگهدار یقانون ريبه صورت غ
 

 لیدالر به دل اردیلیم ۷.۴شدن  عیاست که اقدامات الزم در نظر گرفته شود، تا از ضا ازیافزوده است: ن «گاريس»
 ییاکیامر یبه نهادها «گاريس»شود.  یریافغان جلوگ یتیامن یروهاین یبازساز یو پروژه ها فیضع یزیبرنامه ر

 افغانستان نظارت شود. یمل سیپل یروهاین یراها بموترسوخت  یداریاست بر روند خر ازیکرده که ن هیتوص
 

به وزارت (USAID) کایتوسعه امر یالملل نیدالر کمک نهاد ب ونیلیم ۶۳۲کرده که حدود  حیگزارش تشر نیا
 (4) و دستبرد قرار دارد. یشدن، کاله بردار عيدرخطر ضا زیصحیهء افغانستان ن

 

افغانستان، در دستور روز رهبران امريکا قرار  یبر ساختار سياس یاحتمال يک بازنگرشود که  یدیده م بدینگونه
ين ابرقدرت مغرور، هيچگاه بر اشتباهات اش به موقع اعتراف نکرده، اين بار نيز در از آنجائيکه ا یدارد، ول

 کند و تصميم بگيرد.  دتواند گذشتهء اقدامات اش را درست نق یافغانستان به مشکل م
 

، امريکا در صدد حذف جنگ ساالران و احتمال آغاز آید که یبر م یامریکا بخوب یپردهء این نظام یاظهارات ب از
 مردم جنگ ديدهء افغانستان اميدوار کننده است!... یتازه در افغانستان بوده، که برا یيک روند سياس
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