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  11/۶۰/۴۶1۲                             قیس کبیر 
  

نجات  انجدید تو« بازی بزرگ»در  اندیدانکدام یک از ک
 را دارد؟ انستانافغ

 

 “دجدی «بازی بزرگ»انستان در استحالۀ یکافغ„ انتحت عنو اندر نوشتۀ تحقیقی ایش داکتر سیدعبدهللا کاظمجناب 
 می نگارند:

 شکل درحال منطقه در بیسابقه بطور بدینسو الذکرازچندی فوق های قدرت متفاوت ترکیب با جدید بزرگ بازی"
 ختم تا انستانافغ از امریکائی قوای تدریجی خروج اعالم با عرصه دراین جدید بازیگرهای از هریک و است گیری
 ستراتژیک ازموقعیت نیز و طبیعی سرشار منابع از و باشند بیشترداشته نفوذ انستانافغ بر تا میکوشند ۴۶1۰ سال

ه و جنوب آسیا استفاده کنند، ولی به یقیین که این انمهم تجارتی بین آسیای مییک معبر  و “ آسیا قلب “حیث به نآ
 برای که دان بزرگ شرکتهای بلکه گیرد، نمی صورت نظامی تهاجم بوسیلۀ نزده قرن بازی مثل بازی جدید
 ."آورد خواهند هجوم انستانافغ به ثروت جستجوی

 بدهند عرض میشود که: یلیت میخواهند رأٔووافغانستان با مسل اوضاع دردناک گرامی که در قبا انبه هموطن

)بدون در  نقش گیری در ساختار نظام تحقیقات و ،یوفیوظ ،تحصیلیب معلومات مقایسوی در بارۀ سابقۀ اناینج
دید محترم ریاست اندوزی، گروه گرایی، سمتی، اخالقیات و ...و...( دو کاننظرداشت گذشتۀ سیاسی، ثروت 

 نآیا اینتخاب ان، پیرامون انر ما را گرد آوری کرده ام که مواد کافی برای تصمیم گیری وطندوستجمهوری کشو
دید را به دست میدهد، این اطالعات ومعلومات از منابع مؤثق و قابل اعتبار جمع آوری و ترتیب شده است. انک

شرایط فوق  دید در اوضاع وانکه کدام کرا به دقت مطالعه فرموده و قضاوت نمایند انعزتمندم  انآرزو دارم وطندار
عزیز را از استحالۀ  انستانخواهد بود که افغ نآقادر به قسمی نسبی العاده حساس و بغرنج کنونی کشور، حداقل به 

  بر قرار سازد. انیکس تمام افغانستان ونیت دراننجات داده، ثبات و امنیت را بر اساس قجدید « بازی بزرگ»

 

 جر مهم های زمینه در خود سیاسی رقیب با تا نشد حاضر و کرد فرار مناظرات از عبدهللا عبدهللا محترم چرا اینکه

  باشد. فهم قابل مقایسوی، معلومات به نظر دانمیتو نمائید، بحث و

 

 

 اشرف غنی احمدزی       عبدهللا عبدهللا  

  

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/q_kabir_kodam_kandidat_bazi_bozorg_electon1993.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/q_kabir_kodam_kandidat_bazi_bozorg_electon1993.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/q_kabir_kodam_kandidat_bazi_bozorg_electon1993.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/q_kabir_kodam_kandidat_bazi_bozorg_electon1993.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_abdullah_afg_dar_estehala_new_great_game.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_abdullah_afg_dar_estehala_new_great_game.pdf


  

 

 

 7تر ۴ 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

 

 تحصیالت         
 تحصیالت مشرح:

فارغ و  1٥١١کابل در سال عبدهللا از لیسۀ نادریۀ شهر 
تحصیالت خود را در رشته چشم در  1٥٣۴در سال 

 یده استانرس انپوهنځى طب پوهنتون کابل به پای
 .تخصص و ماستری ندارد هیچتا کنون 
   :تخصص

کنون درین تا  مگر در رشته طب چشم تحصیل کرده
 رسمی بدست ندارد. تخصص زمینه هیچ سندی از

ب عبدهللا تا کنون انزمینه از جدرین : تعلیمات اسالمی
 .هیچ سندی در دست نیست

 :دورۀ کار در رشتۀ طبابت چشم
منحیث معاون  را طبیب چشم 1٥۰٥فقط چند ماه اول سال 

ایفاى وظیفه نموده که در  ۀ نور کابلاندر شفاخ داکتر
 برای مدت یکسال در مهاجرشده و انسال به پاکست انهم

شفاخانه سید جمال الدین افغان )شفاخانۀ مهاجرین افغان 
طبابت  یعنی کار (اجرای وظیفه کرده است.در پاکستان

 چند ما نبوده که منحیث مشاور وی بیش از یکسال و
 و شاه مسعود از کار طبابت کنار رفت جنگی احمد

 مشغول جنگ شد.
 
 

 تحصیالت در اختصار:
خدمات جناب  و با اینکه در مقایسه با تحصیالت

ز جناب عبدهللا قابل گاشرف غنی احمدزی هر
مقایسه نیست ولی در اختصار برای آګاهی 

  .میشود ءبه نکات عمده اکتفا انندګانخو
 پوهنتون کابل و مدت شش ماه در س:انلیس

س در پوهنتون امریکایی بیروت در انمکمل لیس
 رشته علوم سیاسی .

از پوهنتون : در رشته علوم سیاسی ماستری اول
 امریکایی بیروت .

بط بین المللی و او: در رشته رماستری دوم
 .شناسی از پوهنتون کولمبیا امریکا انسان

لمللی از : در رشته روابط بین اماستری سوم
 .پوهنتون کولمبیا امریکا

در رشته انسان شناسی )انترپولوجی( : دوکتورا
 .پوهنتون کولمبیا امریکا از

ودن پروگرام مخصوص تکمیل نم انو همچن
(از طرف پوهنتونهای هارد رهبری )لیدرشپ

ت متحده امریکا برای بانک وارد و ستنفورد ایاال
 .جهانی

: از طرف پوهنتون دوکتورای افتخاری بار اول
 .م ۴۶۶7سال  تن ایاالت متحده امریکا درانسکر

: از طرف پوهنتون دوکتورای افتخاری دوم
 .م ۴۶۶۲ادا در سال انگیلف ک

 

 وظایف        
تعلیمات  ، باید بعد ازلیت را در اجتماع به عهده بگیردٔووقبل از اینکه مس انساند که هر اننظر  آلمانی ها به این

و  کار منظم، که د یاد بگیردانمی تو داشته باشد، بنابر این او ثابت بطور مستمر وعملی کار سال ١حداقل  ،عالی
 یعنی چی؟لیت ومسؤ  با

 تجربیات در رأس نهاد ها می آیند جز ضرر دیگرهیچ ارزش برای جامعه ندارندو  تعلیمات عالییکه فاقد انکس
 

 هجری شمسی 1٥7١تا  1٥71داکتر عبدهللا از سال 
در  و سخنگوى وزارت دفاع ملى را سمت ریاست دفتر

که تمام نهاد های ارزشی کشور به  .ی بر عهده داشتانزم
 ساقط شد. و انویر انامر پاکست

 1٥۲۶-1٥7١، داکتر عبدهللا از سال پس از آمدن طالبان
امور خارجۀ دولت اسالمى به معاون و سرپرست وزارت 

 .بود یانالدین رب انبه رهبرى بره انستانشدۀ افغ حاشیه
آمدن حکومت جدید  انو بمی انپس از سقوط حکومت طالب

قت و سپس در دورۀ نخست در ادارۀ مؤ  1٥۲۶در سال 
براى مدت پنج سال وزیر امور خارجۀ  بعدا   و الى،انتق
 .بود انستانافغ

داکتر عبدهللا از  1٥۲١بدنبال تغییرات در کابینه در سال 

به صفت استاد در رتبه پوهیالی و پوهنیار در 
 انزم نآپوهنځی ادبیات دیپارتمنت علوم بشری 

 .وظیفه نموده است نتون کابل ایفایپوه
در پوهنتون آروس  انبه صفت پروفیسور مهم

 .م برای مدت کم 1۷77دنمارک در سال 
ایاالت متحده تدریس در پوهنتون معروف برکلی 

 .امریکا برای یک سال
ز هوپکنز امریکا انتدریس در پوهنتون مشهور ج

 .سال ۲به مدت 
اشرف غنی در بخش ساختن پالیسی و ستراتیژی 

 1۶ی در یک سمت مهم برای مدت ناک جهانب
سال ایفای وظیفه نموده است که در پنج سال اول 
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سمت اش برکنار شد و رئیس جمهور حامد کرزى داکتر 
 .رنگین دادفر سپنتا را جایگزین وى تعیین کرد

عبدهللا پس از وزارت بدون فعالیت هاى حزبى در پست 
 .دولتى اجراى وظیفه نکرده استهاى 

انتخابات ریاست جمهورى گذشته،  انموصوف در زم
شدن  تالف تغییر و اُمید را ایجاد نمود که پس از یکجائا

شمارى از اعضاى شوراى ملى و رؤساى احزاب سیاسى 
 .تالف ملى مبدل نمودئان را به ا، نام نآبه 

 انهبرعضوى جبهه ملى مى باشد که از ر انعبدهللا همچن
شمارى از احزاب سیاسى ایجاد شده است. هر چند این 

تخابات ریاست جمهورى آینده از معرفى انجبهه براى 
اما سرانجام اعضاى ارشد دید واحد سخن مى گفت؛ انک

 مختلف دیگر انعبدهللا از نامزد ،غیر از عبدهللا این جبهه
 .تخابات آینده حمایت نمودندان

 شمولیت در جنگ وجهاد:
 داخل جبهات جنگ گردید. 1٥٣١در سال وى 

پنجشیرگماشته شد در اول منحیث سرپرست صحى جبهۀ 
 شاه مسعود به حیث مشاور و همکار احمد که بعد از یکماه

د. عبدهللا اناز طبابت بدور م در جنگ سهم فعال گرفت و
شاه  عبدهللا در جنگ های تنظیمی کابل دوش بدوش احمد

تا تعیین صبغت  نفر سوم بود.مسعود بعد از مرحوم فهیم 
رئیس  قت و بعد از ان مجددی منحیث رئیس جمهور مؤ هللا

مصروف  عبدهللا 1٥71ی در سال انالدین رب انجمهور بره
 .خدمت غیر مسلکی بوده است

 

 شرقی کار برای کشورهای اسیای جنوبی و
یل درساختار مسأ  خرآمیکرد و در پنج سال 
 نآدخیل بوده که از  انگوناگون اقتصادی جه

جمله ریفورم اقتصادی روسیه را نام برده 
 یم .انمیتو

 

 در ساختار نظام تحقیقات ونقش گیری

هیچ نقشی را  انهمچن تا کنون هیچ تحقیقی در هیچ زمینۀ
 دیده نشده است. انب ایشاندر ساختار نظام از ج

 

هم عصر خود یکی از  محققیناشرف غنی از 
گلیسی ان انکه مقاالت زیادی را در زبهاست نآ

ورده است که آبه نوشته در انستانافغ در بارهٔ 
وقت به نشر رسیده  نآه های معتبر اندررس
 است.

 نامبرده اولین تحقیقات علمی خود را در بارهٔ 
، انستانموضوعات تنفیذ دین مبین اسالم در افغ

غاز نموده و آان و عدالت اجتماعی حقوق زن
 ده است .اننوشته های را به سر رس

ساختار اسالم  اندر قدم دوم تحت عنو انهمچن و
مفصل و دولت در اجتماع قبایلی یک تحقیق 

ان موضوعات تحت عنو جام داده است و بعدا  ان
گیز در محاکم انیل جنجال براهموارساختن مس

به دست گرفته و برای تحلیل  شریعت اسالمی را
را  اناول سلطنت عبدالرحمن خ این موضوع دههٔ 

والیت کنر تحقیق  ین نمود وبه اسناد محکمهٔ یتع
 کرد. آغازخود را 
ان ستانت معاصر افغدر باره ادبیا نآو بعد از 
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 غاز کرد و درباره دورهٔ آتحقیقات خود را 
دری معلومات را جمع  انمعاصر ادبیات لس

عالمه محمود طرزی از  نآوری نموده که درآ
ثور قسمت های عمده را تحت  گرفته تا کودتا

و برعالوه نامبره در باره برسی قرار داده است 
 انستانریخ و ساختارهای دولتی افغتأ  ،اقتصاد

 مقاالت زیادی را نوشته و نشر نموده است.
تحقیقات دوکتور اشرف غنی یکی از  در زمرهٔ 

ریخ باره تأ  کارهای بزرگ و مهم این است که در
تحقیق نموده است و  انستانافغ چهارصد سالهٔ 

زدهم میالدی گرفته تا قرن اناکثر موارد قرن پ
نوزدهم میالدی را تحت پوشش تحقیق قرار 

یق مدت ده سال را دربر ست که این تحقگرفته ا
 .گرفت

درین اواخر یک کتاب دوکتور اشرف غنی تحت 
( از هانآستراتیژی موفقیت  )دول ناکام و انعنو

در اروپا و  انگلستانطرف پوهنتون اکسفورد 
ی انهای جهانامریکا به نشر رسیده است که رس

 .دهای گرمی داشتنه تبصر انباالی ش
دوکتور اشرف غنی بعد از یازده سپتمبر سال 

بزرگ دیگر در  که بیم یک فاجعهٔ  ۴۶۶1
ی رخصتیهای انک جهان، از بان میرفتستانافغ

بدون معاش گرفت و در یک تعداد مطبوعات 
د و انبه نشر رس ی مقاالت خود راانزاد جهآ

 انیانجه اندراین زم. انجام دادمصاحبه ها را 
 انستانیادی در باره افغیهای زانتشویشها و نگر

 .ندداشت
از  انقای کوفی عنآن وقت آسرمنشی ملل متحد 

پیدا کردن حل  دوکتور غنی خواست تا در بارهٔ 
ل بلند پایه ملل وهمراه با مسؤ  انستانافغ انبحر

برای  انمتحد و نماینده با صالحیت این سازم
قای لخضدر ابراهیمی به صفت مشاور آ انستانافغ

 .نماید همکاری
در  را پذیرفت و انقای عنآداکتر غنی پیشنهاد 

ست تا اننتیجه سعی و تالشهای پی یکی دیگر تو
 انیانبن سهیم شود و جه در ترتیب نمودن موافقهٔ 

اند ها می توانرا به این وادار سازد که افغ
یل خود را در چوکات لوی امشلکالت و مس

جرگه عنعنوی حل وفصل نماید و قدرت را از 
د از تمام انمنطقوی )سمتی( که نه میتویک گروه 

کشور نمایندگی کند از طریق همین جرگه به 
دن انملت منتقل سازد و در نتیجه همین فهم

 مد .آ انقت به میمؤ  ادارهٔ  ین شد و بعدا  یمراحل تع
قت قای اشرف غنی یک ماه بعد از ختم دوره مؤ آ
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عزیز سفرهای کاری  انستانبه ده والیت افغ
 جام داد.ان

و حاالت جاری را تحت بررسی قرار داد که 
قت از سمت های خود به پیشنهاد اداری مؤ  آبعد
بدون  داد وا انی و ملل متحد استعفک جهاندر ب

س ئیاز هر نوع امتیاز مالی مشاور خاص ر
لیت را برای و. که این مسؤ جمهور تعیین گردید

 بعدا   جام داد وانیک مدت به بسیار موفقیت 
. ان گردیدستانسجام کمک ها در افغان س ادارهٔ ئیر
جام داد انقای غنی کارهای مهم را درین اداره آ

جمله اولتر ازهمه نهادینه ساختن  انکه از 
ساختن اصول و  بازسازی ملی سرتاسری و

س جذب انبرای کنفر بعدا   بود و نآمقررات 
که در ماه حمل  انستانی برای افغانکمک های جه

، مادگی گرفتآویر گردید کابل تد سال در انهم
 س داکتر غنی اولیت های مردم واندرین کنفر
 تشریح نمود و انیانرا به جه انستانحکومت افغ

 تقدیم کرد. نانآبه  ی راانیک طرح سالم زم
س داکتر اشرف غنی از طرف انبعد از کنفر

همین اداره به صفت وزیر مالیه به لوی جرگه 
از طرف ها نآمعرفی گردید که این پیشنهاد 

تقالی به ان اراکین جرگه قبول و نامبرده در ادارهٔ 
 صفت وزیر مالیه مقرر گردید.

 سیاست پولی و انزم نآ قابل یادوریست که در
به حالتی در اثری جنگهای گذشته  انستانمالی افغ

خراب شده بود که در کشورهای دیگری مانند 
 ست که فیصلهٔ ان، مگر دوکتور غنی تونداشت

ت را در مدت شش هفته تطبیق و شورای امنی
عواید گمرکات را مرکزی نماید و در قسمت 

ان سیاست پولی و مالی اصالحات بنیادی را به می
. در پهلوی این به والیات عمده کشور وردآ

یب نمودن برنامه های سفرنموده و در قمست ترت
 ، پروگرامهای صحی وهمبستگی ملی، مخابرات

ه اناسایر وزارتخدر هماهنگ ساختن ارتباطات ب
 ها رول عمده را بازی نمود.

 انستانبرای منظم ساختن نظام مالیاتی داخل افغ
بیرون  انترتیب کرد و همچن را های گستردهٔ نپال

ان نیز گامهای یانگاه ساختن جهآاز کشور برای 
یه انها ساختن بینآثری را برداشت که یکی از ؤم

 انستانبه برای دولت افغانویک پروگرام همه ج
به کمک  را انیانس توکیو بود که جهاندر کنفر
 .انع ساختکردن ق

، درین هنگام دنیا مدآس برلین اننوبت کنفر بعدا  
تنها یک میلیارد دالر  انستانمی خواست که به افغ
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تالش خسته نا  سعی و کمک نماید اما در نتیجهٔ 
س دنیا انکنفر انپذیر وزیر مالیه وقت در هم
 ۲٫۴وعده  انستانافغ حاضر شد که به حکومت

دنیا قبول  انمیلیارد دالر را بدهد و در همین زم
میلیارد دالر سرمایه  ۴۰٫۵به  انستانکرد در افغ

 انستانریخ افغگزاری ضرورت است در طول تأ 
س بی نظیر بود که یک کشور اناین یک کنفر

های  ماست که پروگرانجنگدیده تو غریب و
ع انرا قنآپیش و  انیانبازسازی خود را به جه

      سازد.
در نتیجه این موفیقت های بزرگ دوکتور غنی 

فقترین وزیرمالیه به ؤمیالدی م ۴۶۶٥در سال 
وزیر سال را  هسیا معرفی گردید که جایزآسطح 
 .ن خود نمودآنیز از 

تقالی به ان میالدی دورهٔ  ۴۶۶۲وقتیکه در سال 
رسید دوکتور اشرف غنی نخواست که در  انپای
بینه دیگر اشتراک نماید و به هدف اصالحات کا

در نظام تحصیالت عالی کشور و بازسازی 
ورد و به مدت یک سال با آپوهنتون کابل رو 
پوهنتون کابل دیدار و  انمحصلین و استاد

این چوکات در  گفتگوهای کاری داشت که در
بازسازی بنیادی پوهنتون کابل یک نتیجه خوب 

ک های ضروری و دازه کمانمد و یک آبدست 
 .مدآبدست اولیه نیز 

میالدی از  ۴۶۶۰داکتر اشرف غنی در سال 
دیداتوری انه های بین المللی به کانطرف رس

 بعدا   سمت سرمنشی ملل متحد مطرح گردید و
ان به ستاناز طرف حکومت افغ این پیشنهاد رسما  

 .ملل متحد فرستاده شد
 رانآی انه های جهانمیالدی رس ۴۶۶7و در سال 
 ی پیشنهاد کرد.انک جهانس بئیبه صفت ر

با یک  ۴۶۶۲- ۴۶۶۰داکتر غنی در سالهای 
موسسه دیگر تحقیقاتی و مشورتی که تحت نام 

مد نیز ایفای آ انساختن دول معاصر به می هٔ ادار
های  ستراتیژی وظیفه نمود این موسسه تجارب و

فق را که با بعضی از شرایط دول ؤدولتهای م
 داشتندنیاز  نآدول ناکام به  و ناکام سر میخورد

 .دادتحت بررسی قرار 
یل ملی از نیز در برخی مسأ  انستانحکومت افغ

ها خواسته و نامبرده ه دوکتور اشرف غنی مشور
ند سکتور اننیز در وقت ضرورت های عاجل م

های مفید خود دریغ نه ه امنیتی وغیره از مشور
 .ورزیده است
از دوکتور  ۴۶1۶در سال  انستانحکومت افغ
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س کابل را انغنی خواست تا ترتیب و تنظیم کنفر
ریخی نس هم از لحاظ تأ افرانبه عهده بگیرد این ک

، درین از لحاظ اقتصادی حایز اهمیت بود و هم
 ۲۵ انکابل برای یک روز میزب ،انسکنفر

وزرای خارجه ممالک مطرح بود که این 
ها ارزش ملی داشت و داکتر انس برای افغانکنفر

انجام لیت خود را به وجه احسن وغنی نیز مسؤ
 انازایش ۴۶1۶ماه نومبر سال  در ان. همچنداد

لیت وتقال مسؤ ان خواسته شد که رهبری برنامهٔ 
را به  انامنیتی از قوای بین المللی به قوای افغ

جام داد انعهده بگیرد که این کار را نیز به خوبی 
 قسمیکه این بخش امنیت کشور بود و امنیت

ضروت عاجل و مبرم کشور است نامبرده نیز 
 ملی پذیرفت. لهٔ لیت را منحیث یک مسأ واین مسؤ

این نقطه باید روشن گردد که دوکتور غنی در 
بدل این مشوره ها نه از حکومت کدام معاش به 

 دست آورده و نه هم کدام امتیاز دیگر.
ل این پروسه ودوکتور اشرف غنی منحیث مسؤ

والیات کشور سفر  ٥۲به  بار 1۲۶شتر از یب
یل امنیتی و اجتماعی نموده و از لحاظ مسأ 
موخته است که به آرا  انوالیات درسهای فراو

برکت همین دروس نبض امنیتی کشور برایش 
مندی این را دارد که انمعلوم گردیده و حاال تو

یل امنیتی و سیاسی کشور را به وجه احسن مسأ 
مباحث ملی با  را درنآتحلیل و تجزیه نماید و 

 ها شریک سازد.انافغ

 انپای
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