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

 
 

 ۳۱/۱۲/۲۰۱۷           یصاف رعبدالصبوریانجن
 

 :اوردیرا به ارمغان منظام  یمدارا فروپاش
 

در  یخدمات عامه و اجتماع هیو ارا تیامن نیتام یبرا کیقدرتمند، مشروع و دموکرات یحکومت مرکز تیموجود
 نیکه روند توسعهٔ چن یا یاسیس یها انیرو، با آن جر نی. از ادیایبشمارم یخیضرورت مهم تار کیافغانستان 

به  تحهیکه درن یساالران محل جنگ ،یکنون طیاجداً مخالفت کرد. در شر دیبا سازند،یدولت را در افغانستان مختل م
مثل حکومت  یمرکز یو مداراجو فیحکومت ضع کیاصطالح جهاد، صاحب زور و زرشده، منافع خود را در 

 ازیامتها از دِر  را نداشته باشد، همانند گذشته با آن  صاحبان قدرت نیبا ا مبارزه ییکه توانا نندیب  یم یزمان کرز
تا  دیایب شیدر داخل و خارج کشور پ کیو دپلومات یاسیمقتدِرس یها یو کرس یرتب جنرال عیدادن و مدارا توز

  .شان به خطر نه افتد منافع
 شهینبوده است، بلکه هم یشاهد رشد حکومت مقتدر مرکز یخیما به صورت تار یایاذعان کرد که جغراف دیبا

مذاکره و توافق  قیها از طر مختلف با مشکل مواجه شده است معموال حکومت یها قدرت حکومت ازطرف گروه
 نیهم از هم یکرز اند،  کرده عمالخود را در مناطق گوناگون ا تیحاکم ،یقدرتمندان و متنفذان محل ن،یبا خوان

 یالملل نیب عیوس تیاز حما یبا زمان ها گذشته فرق فاحش داشت کرز یزمان کرز کهیفورمول استفاده کرد در حال
 یحکومت مرکز کیدهد و اساس  انیپا یشوم به ساده گ دهیپد نیو رشد ا یبه جنگساالر توانستیبرخورداربود م

 یها هیکه داشت نتوانست پا میمال تیو با خصوص دیشیخود اند یبخاطربقا صرف یو ینهد ول ادیرا بن یقو
 زیامروز کشورعز یها یاز عامل همه بدبخت یکی یو یاشتباه نابخشودن نیرا توانمند سازد، که ا یحکومت مرکز

در نزد  یدولت مرکز تیمشروع شیقانون و افزا تیحاکم یها هیپا میتحک یدرحال است که  برا نیاست، ا شده ما
حفظ منافع  یکه برا یسرکش محل یروهایشوند، ن فیقدرت تضع ریجزا دیوجود دارد، با یجد یها شیمردم تشو

قدرتمندان و  را،یانداخته شوند ز رونیب دانیاند، محدود و از م یمرکز فیدولت ضع کی تیخود خواهان موجود
منافع  شان یمقصد اصل ت،ینها  اما در  نداز مردم کار کن ینفع گروه یبرا یدر مقطع دیشا یساالران محل جنگ

ً نامشروع است و در بلندمدت به صالح توسعه یخودشان است وبس؛ نفع یگ و خانواده یفرد  ی که عمدتا
 .باشد یدر افغانستان نم یساز زهیدموکرات

 یدر مصاحبه با تلویزیون صدا« دیونس دنیل»یاز نظامیان ارشد سابق امریکا در افغانستان، آقا یقبل، یک یچند
آن در  ، که توجه عزیزان را به ترجمهٔ اشاره کرد یبخش پشتو، به نکات جالب و امیدوار کننده ا (VOA) امریکا

 :کنم یذیل جلب م
 

 :سؤال
امریکا در افغانستان آنست که، ایاالت متحده راه ساده  یاز دالیل ناکام یتان گفته اید که یک در آخرین نوشتهٔ  شما

 است؟ یتان به چه کسان سرشناس ائتالف شمال را به قدرت رسانید. اشارهٔ  یرا برگزید و چهره ها یا

 :جواب
وساطت کرد.  ،یدر تشکیل حکومت وحدت مل ۲۰۱۴امریکا، ابتدا در کنفرانس بُن و بعد انتخابات  خارجهٔ  وزارت

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

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

 .در دارنحکومت قرا
 

 :سوال
 ؟یک مثالً 
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 :جواب
 .است یآید. او متهم به تخلفات زیاد جنگ یهمین اکنون نام دوستم به فکرم م یتعداد آنها زیاد است، ول خوب

 :سؤال
را که افغانستان به آن نیاز داشت،  یآن تعادل ،یافغانان به این عقیده اند که به میان آمدن حکومت وحدت مل یبعض

و  یبود و آتش بحرانات سیاس یدیگر به این نظر اند که این عمل، زیرپا نمودن قانون اساس یپوره کرد، اما برخ
 کنید؟ یفکر م یرقابت ها را دامن زده است، شما چ

 

 :جواب
که  ،یام دادیم. بعد از تخلفات انتخاباتآن معامله را انج ۲۰۱۴نظر من، آن گام بسیار نا مناسب بود. ما در سال  به

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

 

شدند. رئیس  ینفر کشته و زخم ۴۰۰که در آن حدود   ثهٔ بزرگ پل محمود خان در کابل بودم؛ حاد در حملهٔ  من
ایراد کرد و گفت که باید متحد شویم و بر مشکالت  یاحساسات بیانیهٔ  ،یمل یدر مجلس مشترک شورا یاشرف غن

  .مردم زیاد تأثیر کرد یغلبه کنیم. او پاکستان را مشکل بزرگ دانست و طالبان را دشمن خطاب کرد.آن بیانیه باال
چرا وجود نداشت؟ طوریکه من اطالع یافتم، عبدهللا  یعبدهللا وجود نداشت، ول ،یوحدت خواه یدر آن صدا یول
اش گذاشته شود، جائیکه در آن مجلس بنابر  یچوک یخواست که در آن مجلس، در محل مخصوص و مقام بلند یم

او گفت نه نه، من باید در  ی، ولایجاد شد 2014وجود نداشت، زیرا مقام رئیس اجرائیه در سال  یقانون اساس
 !باالترین مقام بنشینم

او  یعضو پارلمان برایم گفت که، تا ساعت یک و نیم شب تالش شد تا عبدهللا در آن مجلس اشتراک کند، ول یک
در  یکه چوک یرئیس اجرائیه، بحیث دومین شخصیت حکومت، بخاطر یقبول نکرد. حاال شما بگوئید، وقت

سخن  یوحدت مل شود در بارهٔ  یباالترین مقام مجلس برایش گذاشته نشده بود، به مجلس حاضر نشود، چگونه م
 !رساند یبه مردم م یزده شود؟ این یک پیام قو

 

 :سؤال
 شما چیست؟ مسؤولین، خاصتاً مسؤولین افغان، مشورهٔ  به

 :جواب
خواهند از راه درست  یحصیلکرده و نسل نو دارد. آنها مکه من دیدم اینکه، این کشور اشخاص ت یتغییر مثبت یک

خواهد، باید به آنان در چوکات حکومت فرصت داده شود  یو مطابق قانون عمل کنند. خصوصاً نسل نو که فساد نم
  .تغییرات مثبت خواهد شد باعثکنم این مسأله  یو به عوض جنگ ساالران موقع داده شود. فکر م

 

کسب کنید. بخاطر  یگذرد، روحیه وطندوست یم یتان چ یسر در گریبان کنید، ببینید باال گویم: یافغانان م به
 !تانرا کنار بگذارید یمحبت وطن تان، یکجا شوید و خصومت ها و منافع شخص

 

اشتباه  کیبرده که آوردن جنگساالران در قدرت  یحرف پ نیهم به ا کایکه امر شودیمصاحبه فوق معلوم م از
ها، جنگساالران  یبا اخوان شودیکردن افغانستان بود، مگر م زهیبه روند دموکرات یمحکم بزرگ و ضربه

 د؟یرس یبه دموکراس روزیوچپاولگران د
کابل در  یبا دولت مرکز دیکه با آوردن و رشد جنگساالران اشتباه را مرتکب شده با ردیپذیم یکه جامعه جهان حال

 !ستدیدر همان گروه ها چپاولگر دارند محکم ب شهیکه ر یمحل انیقدرت طلبان و زور گو یصدد ختم و نابود
که در مصاحبه به آن  باشدیکشور قابل ارزش م یقابل عطف رول داکترعبدهللا عبدهللا در وحدت مل یگرید مسئله

عت نور با چند کلمهٔ ساده بسنده کرد و موضع محکم، قاطع و قنا یآقا یاشاره شده، داکترعبدهللا درمورد استعفا
! یو قوم یکار جناح استیس کی ایباشد  یمدارمل استیس کی خواهدیعبدهللا م یاست که آقا نیبخش نداشت سؤال ا

و افغانستان  یمدارهمگان استیاواخر متوجه آن شده است، بهتراست که س نیکه شخصاً داکترعبدهللا هم در ا یتا جا
 یخود را باز یرول مل دیبا زینور ن یآقا یرمورد برکنارخواهد بود د ندهیدر آ یو یروزیراز پ نیشمول باشد و ا
  .داشته باشد یحکومت قانون البته اگر عالقهٔ به قانونمند ریاست وهم به خ رخودشیکند که هم به خ

 

 ستاد؟؟یا دیعطامحمد نور با یآقا درکنار
 یبه کرس یتوافق نامهٔ جان کر جهیدرنت یکه و داردیخود اظهار م یمطبوعات یمحمد نور همواره در نشتها عطا
  !!مگرتفاهم تواند؛یرا برطرف کرده نم یو یکس چیزده و ه هیتک تیوال
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استعفانامه هر  نیکرده است، ا یجمهور سیرئ میتقد یطیرا با شرا خیبدون تار یاستعفا کینور ادعا دارد که  یآقا
عطامحمد نور را  یآقا کیدپلوماتو  یاسیشکل ازطرف عطامحمدنور ضعف س نیآن به ا میچه که باشد تقد

( به  یی( و ائتالف )اصالحات وهمگرام)تحول وتداو میت نیکه ب یتوافقنامه جان کر بهرصورت، سازدیبرمالم
 یحقوق یادعا کاذب فاقد مبنا کینور  درآن وجود ندارد بناً ادعا عطا تیجمع گونه تذکراز حزب چیه دهیرس ءامضا

 ایسواد و کم سواد جامعهٔ که امروز خواسته و  یکنندهٔ افکار ب کینور صرف تحر یسروصدا آقا باشد،یم یو قانون
باال  یخود اشتباه رفته است و ینور درمحاسبهٔ توانمند یآقا باشد،ینا خواسته در کنار عطامحمد نور استاده اند؛ م

 کردندیخود آرامش و صلح برقرار مداشتند حد اقل درساحات سکونت  یتوانمند افراد حساب کرده که اگر آنها
درد سر  توانندیم یکنند، ول لهبا حکومت مقاب توانندیچطورم شوندیم رونیاز خانه ب یضدمرم یخودشان با موترها

راحت سرکوب  اریبناً بس توانندیبه کوه ها از ترس داعش وطالب پناه برده نم نکهیکنند اما ازا جادیحکومت ا یبرا
  .وجود نداشته باشد دیدولت با یبرا شیتشو  یجا نیو درا شد یخواه

 

 :کرد گفت  یدر کابل صحبت م نیمجاهد یروزیسالروز پ نیو پنجم ستیاز ب لیکه در مراسم تجل یغن یآقا
قدرت را در افغانستان بدست  توانست یم یزیگروه ها از راه جنگ و خونر کیکه  دهیرس انیزمان آن به پا»
عمالً تا هنوز کار ارزشمند  کهیدرحال «کند،یم یریگ یپ یو مبارزه با فساد را بطور جداصالحات در نظام  رد،یبگ

خود را  تیبلخ حما تیبرحال در وال( ۱)«یئرزجنراالن ک»دو تن از  یکیاکنون  نیعرصه انجام نشده هم نیدرا
صورت نگرفت الزم بود که  یانظباط یاقدام جد یاز طرف دولت مرکز یاز عطا نور اعالن کردند ول

 یکنفرانس ها نینور چن ینه شدند، ورنه آقا که با تأسف شدندیم نیدرنگ برطرف و خانه نش دونهردوجنرال ب
 .ندازدبه راه ا توانستیرا نم یمطبوعات

 و تمرد عطامحمد نور، یجمهور سیازطرف رئ تیاز مقام وال یو یآقا عطامحمد نور و برکنار یاستعفا رفتنیپذ
برداشته  دیوجود دارد که با ادیآن مشکالت ز یو توانمند یرا نشان داد که اکنون هم در برابر دولت مرکز نیا

 تیدر عدم موجود زنندیحرف از مسلح شدن، زور و قدرت م یخارج یقوا تیامروز در موجود کهیشود، آنهائ
 !!خواهد بود و همان آش وهمان کاسه ۹۰دههٔ  گیبازهمان د یخارج یقوا

قانونمند و با  کینظام دموکرات کی جادیبا نفوذ اگر خواهان ا یها تیمداران و شخص استیس ،یاسیس احزاب
شده وهرگز  یثبات یمنجربه ب در کنار عطامحمد نور قرار گرفتن بدانند که دیبا باشندیم یمرکز یقدرت قو

 !!صلح و آرامش نخواهد شد ،یقو یدولت مرکز کیافغانستان صاحب 
نظام اند بدون آنکه عاقبت آنرا درک کنند  یعده خواهان هرج ومرج و فروپاش کیکه  ستیشک ن یهم جا نیدرا

 .باشندیکشور م یخورده است درصدد برباد وندیپ گرید یمنافع شان با منافع کشورها نکهیا ایو
 

ظام قانونمند درکشور ن کی ادیو بن یمرکز تیدر جهت  گسترش حاکم دیبلخ با تیرفتن عطامحمد نور از وال کنار
. اصوالً کنارگذاشتِن عطامحمد یئ قهیعمل کنند نه سل رکانهیذ ونیاسیس دیرستا با نینه برعکس آن، در ا رقم بخورد

با نفوذ و با قدرت   یها  و چهره یاسیس یها  انیجر وباشد  استیس یقانونمند یرفتن به سو یبه معنا دینور با
پارلمان و حضور  قیاز طر یرسم نیو قوان یحقوق یها خود را در چارچوب نهاد یقوم یمنفعت خود و گروه ها

اشتباه  کی مقطع نتنها نیرو، دفاع از عطامحمد نور در ا نی. از اینیدنبال کنند نه در بحران آفر یدرمحاکم حکومت
حکومت  یفروپاش یشود عمالً رفتن به سو لیاحزاب تبد ریاصل سا کیروش به  نیبلکه اگر ا است یخیتار

عطا متعلق به  ی. آقاباشدیاند؛ م دهیم را چش۹۰دههٔ  یفیو ملوک الطوا یحکومت یب که افغان ها طعم تلخ یمرکز
 ازیمند ن قدرت یها دفاع از مناطق خود به چهره یبود و مردم برا دهیفروپاش یاست که حکومت مرکز یا دوره

را  یئاجرا سیو رئ جمهور سیئر تیمشروع کند،یصحبت م یزمان جنگ داخل اتیعطا هنوز هم با ادب یداشتند. آقا
است که  لیقا ییها تیو صالح ازاتیخود امت یبرا زند،یخود حرف م یها  تیقبول ندارند، فراتر از صالح

 ییاجرا سیجمهور و رئ سیخود را در حد رئ یها تیو صالح گاهیاو جا قانون ندارد. مثالً  تیبا حاکم  یهمخوان
امر عمالً اعالن  نیاش را ندارد و ا  یقدرت برکنار یکس  چیخاطر معتقد است که جز خودش ه نیو به هم داندیم

 .بخشدیم هیرا تقو یکه دارد آهسته آهسته قدرت مرکز ستیبه حکومت مرکز یو زنگ خطرجد یحکومت مواز
 

 انیپا
 
 شدند لیملت تحم یباال یکرز یفرمان آقا یجنراالن که ط(۱)
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