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  ٦از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  .را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريد خود خواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م٠٣/٠٦/٢٠٠٩                      فيضی: مصاحبه کننده
  
  

   آیکن بيری،  بایمصاحبه ای اختصاص
  سفير ایاالت متحدۀ امریکا در کابل

  
  

  
  
 حادثات دلخراش نخواهند شد که اردووپوليس ملی افغانستان قابليت بدست روهای بين المللی زمانی باعثني •

 .ته باشندگرفتن کامل رهبری را در تمام عمليات نظامی داش
رهبری ارشد و قومانده دشمنان افغانستان، شورشيان بنيادگرا و تروریستان بين المللی که باعث رنج و درد  •

 .مردم افغانستان ميگردند، در حال حاضربيشترًا در پاکستان حضور دارند
 . ت گرفته استدر پروگرام های انکشافی امریکا برای بازسازی افغانستان، تقلب، سوءاستفاده و ضایعات صور •
 افغانستان است و  و مردمهر راه و روش که برای بهبود قوه اجرائيه از آن استفاده شود، مطلقًا فيصلۀ حکومت •

 .افراد و اشخاص که برای این پست انتخاب ميشوند، تعيين آن کامال فيصلۀ حکومت افغانستان است
ی جدید ایاالت متحدۀ امریکا برای افغانستان من مطمئن هستم که در هم دستی با حکومت افغانستان، ستراتيژ •

 .کامياب خواهد بود
  

*******************************  
  

 رسمًا ماموریت  ماه اپریل امسال، در سوال اول ميخواستم از شما بپرسم که شما بتاریخ بيست و نهاقای سفير: سوال
يدن تان به افغانستان، به زودی یک سلسله سفر ها را در قسمی که دیده شد، شما بعد از رس. جدید تانرا به عهده گرفتيد
 شما، منحيث یميشود در مورد این سفر ها کمی معلومات داده بگویيد که اولویت های کار. داخل کشور انجام دادید

  سفير ایاالت متحدۀ امریکا، کدام ها اند؟
  

 برای من این بسيار مهم است که .ستان آغاز کردمخوب، من با بازگشتم اینبار، فورًا به سفر ها در داخل افغان: جواب
 ختلفم در نقاط  راگر نماینده های دیپلوماتيک مادمایم و ریکا به والیات سفر نبه صفت یک سفير ایاالت متحدۀ ام

تيم های بازسازی والیتی دیدن کنم، با عساکر مان دیدن و صحبت نمایم و مهمترازهمه اینست  ازکشور مالقات نمایم،
 ها را آنجا موجودت اگاه شویم و مشکالت فعلیاالبته باید از پيشرفت ها در والی. با واليان افغانستان دیدن نمایمکه 
  .بدانيم

من دراین سفر . این یک سفر عالی بود. دآباد دیدن نمودمعمن از اس. من در این اواخير به والیت کنر سفری داشتم
ما . نمودممن وزیر مخابرات و معين وزارت دفاع را نيز دعوت  .د داشتم وزیر امور زنان را با خو وهمرای خانم ام

 قسميکه قبًال گفتم د آباد صورت گرفته است دیدن نمایيم و همچنانعهمه به این سفر رفتيم تا از پيشرفت های که  در اس
 مثبت در  بزرگ واتمعلوم شد، ميزان تغيير بسيار غير عادی  برایم چيزیکه.تشخيص نمایيمنيزمشکالت موجود را 

 و بار اخير که من آنجا بودم سال مدآباد نرفته بودع چون که من از دو سال بدینسو به اس،د آباد و در کل در کنربودعاس
خدمات  توسعۀ ،  اقتصادی، پيشرفت ازلحاظ بهبود امنيتت تغييرات مطلقًا غيرعادی اساز آنزمان تابحال . بود٢٠٠٧



 
 

  
  ٦از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب وشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، ن ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

گر  ود کنرآقای وحيدی، والیمن با .  ی صحی و مهمتر از همه در ساحۀ حکومتداری، مکاتب، کلينيک هااجتماعی
 با توجه به تمام  کار های که تحت شرایط بسيار  بالخره،. و این یک موفقيت بود صحبت نمودمآنوالیترهبران 

کابل برگشتم و مطمئن هستم افغانستان از کنر به  باالی مردم  کامل من با اطميناندشوار در آنوالیت انجام یافته است،
افغانستان و در هم دستی با حکومت افغانستان، ستراتيژی جدید ایاالت متحدۀ امریکا برای با مردم که در همدستی 

  .افغانستان کامياب خواهد بود
  

به شما  قسميکه .شما اخيرًا با رئيس جمهور کرزی از ولسوالی باالبولوک والیت فراه دیدن نمودید! جناب سفير: سوال
 که دو سوم آنها را اطفال و کشته شدند االبولوک یکصدوچهل تن ازافراد ملکیمعلوم است، در حادثۀ ولسوالی ب

تأسف اکنون نزد مردم افغانستان این سوال موجود است که بعد از هر چنين حادثه، تنها اظهار . نوجوانان تشکيل ميداد
 تغيير کدام ملکی،  افراد به هدف جلوگيری از تلفاتقوای هواییميگردد، ولی در تکتيک های جنگی و استفاده از 

 که با ان به نظر شما حمالت هوایی برضد دشمن چرا؟. ملکی هنوز هم ادامه داردتلفات افراد و درنتيجه ه استديآمن
  ،  جواب مناسب است؟انداسلحۀ غير سقيله مجهز 

  
حکومت آن اینرا صریحًا ميدانند که ایاالت متحدۀ امریکا، اولترازهمه من فکر ميکنم که مردم افغانستان و : جواب

.  ملکی جلوگيری بعمل آید افراد حکومت ما کامًال تمام تالش های الزمه را بخرچ ميدهند تا از تلفات ونيروهای ما
م تا  امکانات استفاده ميکنينوعما درین مورد از هر.  و نهایت غم انگيز برای ما بسيار مهم استملکیهر ضایعه 

  .جلوگيری نمایيم) غم آنگيز(ازچنين پيآمدهای فجيع 
 با متحدین خود یکجا برای اولين بار٢٠٠١ به دعوت مردم افغانستان در سال ماه زمانيکم بگویم،در قدم دوم، ميخواه
و تالش خود ما هميشه سعی تا افغانستان را از سلطۀ تاریک طالبان آزاد نمایيم، از آنزمان بدینسو ،به این کشور آمدیم

این را برایتان به ! آقای فيضی. ملکی نگرددافراد را ادامه داده ایم تا تکتيک ها و طرزالعمل ها جنگی ما باعث تلفات 
 صراحت ميگویم که تابحال ما پيشرفت های در این مورد داشته ایم ولی باز هم ما باید متعهد باشيم تا تکتيک های

م اینکه ما باید در قسمت معلومات استخبارتی با اردوی ملی و پوليس ملی بهتر  دو. کنيم، یکبازنگری خود را جنگی
 زمانی باعث چنين حادثات  باید به این امر متعهد بود که نيروهای بين المللیسوم و مهمتر از همه،. و بيشتر کارنمایيم

 را در تمام عمليات نظامی یدلخراش نخواهند شد که اردووپوليس ملی افغانستان قابليت بدست گرفتن کامل رهبر
  .داشته باشند

 من افتخار دارم که .اردوی ملی افغانستان را آموزش دهدایاالت متحدۀ امریکا ازهفت سال بدینسو در تالش است تا 
 ما در جریان این . خودم هفت سال قبل اولين تالش ها را برای آموزش اردوی ملی افغانستان، آغاز کردمًاشخص

و پوليس  کشور شما در قسمت توسعه و پرورش اردوی  کمک به ده مليارد دالر را برایغالبًاير هفت، هشت سال اخ
 هایدرسال.  و نيز نياز به زمان دارد است و پرمصرف این یک کاربسيار پيچيده.ملی، به مصرف رسانده ایم

به هدف رت دفاع و داخله ما مشترکًا با وزا .پوليس ملی بودکامْال فاقد اردوی ملی و افغانستان  ٢٠٠٢و٢٠٠١
  .  و این پيشرفت صورت گرفتکار نمودیمپيشرفت 
و و پوليس ملی  از اردکه بگویم  به مردم افغانستان و رهبران افغانستان که ميخواهم اینستچيزی بسيار مهم! فيضی

 ازهمان  گرفتيد،کشور حمایت نمایند، بخاطریکه آنروز که شما خودتان مطلقًا مسووليت امنيت کشورتانرا به عهده
  .شد مشکل تلفات ملکی رفع خواهد روز

  
 و این رئيس جمهور کرزی خواستار توقف کامل حمالت هوایی نيروهای امریکا و ناتو در کشور شد اخيرًا :سوال

به نظر . اما این تقاضا ازسوی مقامات امریکایی تابحال رد شده استچيزیست که مردم افغانستان نيز آنرا ميخواهند، 
    چنين فيصله های مقامات امریکایی باعث زیان به تالش های ایاالت متحدۀ امریکا در افغانستان نخواهد شد؟ماش
  

ندان اعلی ا قومرئيس جمهورکرزی.  ما بسياربه جدیت به گفته های رئيس جمهور کرزی گوش داده ایم:جواب
تغيير در تکتيک های جنگی برای جلوگيری از ما به نگرانی های وی درقسمت . نيروهای مسلح افغانستان نيزميباشد

با جدیت کار خواهيم نمود تا ما  که یم و حکومت ما درزمينه تعهد نموده استتلفات ملکی بسيار به جدیت گوش داده ا
  .از ضایعات ملکی جلوگيری بعمل آید

  
اکنون سوال .  استدادهن رئيس جمهور اوباما دستور اعزام بيست ویک هزارعسکر امریکایی را به افغانستا: سوال

  اینست که با این رقم اضافی چه را ميتوان حاصل نمود؟
  

اولتر از همه باید بگویم که فرستادن این عساکر . عساکر اضافی دو نوع ماموریت را به عهده خواهند داشت: جواب
فاع و داخلۀ  وزارت های د و که درمشارکت نزدیک با مقامات ناتوصورت ميگيردبه اساس ستراتيژی جدید 
 این عساکر به مناطق جنوبی، غربی و شرقی کشور فرستاده خواهند شد  کثيریک عده یی. افغانستان ترتيب یافته است

تا با نيروهای امنيتی افغان یکجا در تأمين امنيت سهم بگيرند، زیرا وضعيت امنيتی در جریان چند سال اخير در این 



 
 

  
  ٦از  ٣ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب وشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، ن ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  وجود خواهد بود که ازمردم افغانستان آوردن ثبات برای  کمک بهربازانهدف اساسی این س. مناطق بدتر شده است
 پس مقصد اساسی کمک به . رنج ميبرند در این مناطق،و دیگر جنایتکاران جنگجویان افراطی، قاچاقبران مواد مخدر

دد، تالش های ، زمانيکه امنيت دراین مناطق برقرار ميگرآوردن امنيت و ثبات در این مناطق است و به تعقيب آن
 و خدمات  زراعتی، اقتصادیقسمت کمک به توسعه و پيشرفت و ناتو در ابيشتر ازسوی ایاالت متحدۀ امریک

  .هستيم در این مناطق آغاز خواهد شد، قسميکه ما در والیت کنر شاهد آن اجتماعی
امسال به افغانستان ميرسند، قسمت دوم و دیگرازین بيست و یک هزار عسکر امریکایی و ناتوکه در تابستان و خزان 

 برخی از این سربازان . ملی افغانستان را خواهند داشت و پوليسوظيفۀ کمک بيشتر به توسعه و پرورش اردوی
این همه تعلق ميگيرد به همان هدف  .مستقيمًا با پوليس ملی همکار خواهند بود و برخی آن مستقيمًا با اردوی ملی

 با  مسوول وبخشيدن پروسۀ توسعه، آموزش و جابجا سازی اردو و پوليس ملیمشترک همۀ ما که کمک به سرعت 
   . باشندخوداست تا مردم افغانستان صاحب نيروهای امنيتی خود برای تأمين امنيت  کيفيت

  
 در رهبری نيروهای امریکا و دراین روز هادر این قسمت ميخواستم از شما راجع به تغيير که ! جناب سفير: سوال
، بعد از برگشت از  اخيرًارابرت گيتس، وزیر دفاع ایاالت متحدۀ امریکا. ر کشور صورت گرفته است، بپرسم دناتو

 وی همچنان .ائتالف در افغانستان را تبدیل نموده استندان عمومی نيروهای اافغانستان به کشور، گفت که وی قوم
به نظر شما، هدف . را اختيارنمود» ينيش جدیدب«گفت که زمان آن فرا رسيده است تا در جنگ برضد شورشيان، یک 

   مينمایيد؟توضيحرا چطور » بينيش جدید« شما این چيست؟» بينيش جدید«ازین 
  

 اینست  معطوف به ستراتيژیبخشاولين .  مختلف استبخش هایستراتيژی جدید ما برای افغانستان دارای : جواب
، دالیل مختلف دارند، نستان صورت ميگرد افغا خاککه در داخلحمالت . که ناامنی در افغانستان ابعاد منطقی دارد
 دشمنان افغانستان، شورشيان بنيادگرا و تروریستان ندها رهبری ارشد و قوماما اگر روش صحبت کنم، باید بگویم که

س اولين  پ.بيشترًا در پاکستان حضور دارنددر حال حاضر نج و درد مردم افغانستان ميگردند،بين المللی که باعث ر
روی همين هدف چندی قبل ما شاهد یک .  این ستراتيژی، یک مشی منطقی برای مشکالت افغانستان استبخش

 ، البته به دخالت مستقيم رئيس جمهور اوباما افغانستان، ایاالت متحدۀ امریکا و پاکستان رهبرانمالقات سه جانبه ميان
  . ادامه دارد تا تشریک مساعی ميان افغانستان و پاکستان بيشتر گردد البته، تالش ها.بودیم در واشنگتن و خانم کلينتن،

به که در آن مناطق بيشتر  اینست که به مناطق جنوبی، شرقی و غربی، به دليل ناامنی های ُبعد دوم این ستراتيژی
يت خواهد بود،  همچنان، تالش های ما در این مناطق نه تنها برای آوردن امن.گيردميان آمده، تمرکز بيشتر صورت 

افزایش نيروهای در تنها ، زیرا کاميابی نهائی ماداریم این مناطق برای نيز را های انکشافیالنبلکه یک سلسله پ
قوت های امنيتی، پوليس و اردوی ملی ميتوانند درقسمت تأمين امنيت به  مردم کمک . امنيتی دراین مناطق نيست

آنها حکومتداری خوب را متضمن شده .  مردم کمک کرده نميتوانند اقتصادی به توسعهبخش درنمایند، اما آنها
 حکومت ما با حکومت  بعنوان مثال،.دنميباش این همه پروگرام های دیگری اند که شامل ستراتيژی جدید .نميتوانند

 .اش را آغاز نموده استی  همکار،وزیر زراعت ما با وزیر زراعت شما، آقای رحيمی. شما درتماس نزدیک است
  . دارندگفتگو باهم ،، بخصوص در مناطق ناآرام در سرتاسرکشور زراعتی موثرپروگرام به یک ساختنآنها برای 

 پيشرفت و توسعۀ ملی بخش روی یک تعهد طویل المدت برای حکومت و مردم افغانستان در ُبعد سوم ستراتيژی
 ملی ادامه ی در قسمت توسعۀ زیربنا هاما به همکاری خود همراه با جامعۀ جهانی و حکومت افغانستان. استوار است
  .خواهيم داد

  
چگونه اداره خواهد شد ن این نيست که جنگ کنونی در کشوریکی از سوالهای بنيادی ميان مردم افغانستا: سوال 

این انتها .  این جنگ چگونه خاتمه خواهد یافتبلکه سوال اینست کهامریکایی، ار سربازتوسط این بيست و یک هز
  چگونه به نظر ميرسد؟برای شما، منحيث سفيرایاالت متحدۀ امریکا، 

  
 دوستی ما ومشارکت ما با افغانستان برای هميشه ادامه .ما راجع به خاتمه با افغانستان هرگز صحبت نميکنيم: جواب

  ...خواهد داشت
  

  .منظور من خاتمۀ جنگ است: سوال
  

 دو .، جنگ های داخلی و اشغال طالبان، سه دهه جنگ، اشغال شورویافغانستان تاریخ معاصرغم انگيز دارد: جواب
  مواجه قبًال تاریخ معاصرغم انگيز یک چنينبامن هرگزدریک کشوری . نسل افغانها از بهرۀ تعليم دور مانده اند

این روز یک ماه بعد و  ،به این پسمنظر، روزکه در افغانستان صلح برقرار باشد چه وقت خواهد بودبا توجه . نبوده ام
اینکه چند سال؟ آنرا . ناامنی در مناطق ناآرام افغانستان به نظر من سالها دوام خواهد کرد. یک سال بعد نخواهد بود

فغانستان چه خواهد بود، ميتوانم بگویم، اوًال، زمانيکه ولی اینکه کاميابی برای ایاالت متحدۀ امریکا در ا. من نميدانم



 
 

  
  ٦از  ٤ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب وشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، ن ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

پوليس و اردوی ملی افغانستان خوب آموزش بيبيند، مورد احترام مردم افغانستان قرار گيرند، نزد مردم افغانستان 
  .را داشته باشندمسوول باشند و قابليت تأمين امنيت برای مردم 

 خواهد بود که افغانستان صاحب پيشرفت مداوم باشد، اقتصاد  ميسر زمانیثانيًا، من فکر ميکنم که کاميابی برای  ما
  . اجتماعی بهره مند گردند عامهتوسعه یابد و مردم ازخدمات

 باشد که در مسوول و یک نظام سياسی کارآ یک حکومت احبسوم و مهمتر ازهمه، این خواهد بود که افغانستان ص
داشته باشند و حکومت  را  دادنمردم حق رای.  قانون اساسی برگزار گرددآن انتخابات در زمان معين و در روشنایی

  .برای آنها جوابگو باشد
من . ميبينم  من در قسمت اردو و پوليس ملی پيشرفت را  حال پيش ميرویم، باید بگویم کهاینکه اکنون ما چگونه

 اگست در انتخابات ریاست جمهوری ومردم افغانستان بتاریخ بيست . اثرات پيشرفت را در اقتصاد کشور ميبينم
ولی در نهائت، این پيشرفت ها . همچنان من پيشرفت را در ساحۀ حکومتداری ميبينم.  والیتی سهم ميگيرندشوراهای

این پيشرفت ها نباید توسط ناتو و یا سازمان ملل متحد معين گردد، بلکه . نباید توسط ایاالت متحدۀ امریکا معين شود
  .گردد باید توسط مردم افغانستان معيناین پيشرفت ها 

موفقيت افغانستان، موفقيت ماست و تعهد . موفقيت افغانستان متعهد استد گفت که ایاالت متحدۀ امریکا دربالخره، بای
  .ما، تعهد درازمدت و دوامدار است

  
 .ای ائتالف در کشور تعيين قوماندان جدید نيروه موضوعدر این قسمت ميخواستم برگردیم به! جناب سفير: سوال

نلی مک کریستال، قوماندان جدید يسازمان های حقوق بشر و برخی از راپور ها حاکی از آنست که جنرال ست
عراق با زندانيان برخورد ناسالم داشته است و زندانيان تحت مسووليت  ائتالف، در زمان ماموریت اش در نيروهای

  .وی شکنجه دیده اند
  انستان ازین ناحيه نگران اند؟، زیرا مردم افغنظرشما دراین مورد چيست

  
. من به او احترام دارم. جنرال مک کریستال و من دوستان قدیمی هستيم، از زمانيکه من یونيفورم بر تن داشتم: جواب

او هنوز منتظرتائيد ماموریت اش در افغانستان، ازسوی مجلس سنای ایاالت متحدۀ .  حرفه ای استافسراویک 
 یک بحيثدرارتباط به وی .  من هم منتظر این پروسۀ تایيد وی از سوی مجلس سنای کشور ام ميباشم.تامریکا اس

 و یک سرباز خوب است و من به دورۀ خدمت ام با وی افتخار ، ميتوانم بگویم که اویک دوست خوبافسر و یک فرد
  . ميکنم

  
ایيد ميکنيد؟ بعنوان مثال، در اینجا نقل قول شده است آیا شما این راپورهای سازمان حقوق بشر و رسانه ها را ت: سوال

قوماندان جدید اعلی نيروهای « روزنامه مينویسد که .٢٠٠٩، شمارۀ هفده هم می »د دیلی تيليگراف«از روزنامۀ 
  ».نظامی امریکا برای افغانستان مرتکب رفتار نادرست با زندانيان در زمان تحقيق، درعراق، شده است

  
یک ) جنرال مک کریستل(، فيضی، قبًال یادآور شدم که او ميخواهم بگویمچيزیکه .  راپور را ندیده اممن این: جواب

  . عالی است ما با امانت داری و راستی ان بهترین سربازی از یک و قابل احترام من است ودوست خوب
  

 سازمان حقوق بشر، بين طتوس» No Blood No Foul«آیا شما راجع به راپور که در این ارتباط بنام : سوال
  ، چيزی شنيده اید؟تهيه شدهدر عراق  ٢٠٠۴و٢٠٠٣سالهای بين 

  
  .نخير: جواب

  
قسميکه به شما معلوم . تشکر، خوب، دراین قسمت ميخواستم راجع به فساد در ادارت غيردولتی ازشما بپرسم: سوال

مفتش خاص کانگرس امریکا بربرنامه اخيرًا دفتر . فساد است، است،  یکی از موضوعات بسيارجدی و مهم دیگر
سی و سه   که تابحال در نحوۀ های بازسازی در افغانستان، جنرال متقاعد آرنولد فيلدس، به رسانه ها گفته است

ميليارد دالر که برای پروژه های بازسازی در افغانستان، ازسوی ایاالت متحدۀ امریکا اختصاص داده شده بود، هيچ 
 فيلدس مدارک را دردست دارد که نشان  به اساس یک راپوری که اینجا نزد من است،.اردگونه شفافيت وجود ند

  . توسط مسوولين امریکایی حيف و ميل گردیده استمبالغميدهد این 
و  با توجه به اظهارات آرنولد فيلدس، اکنون شما چه تدابيری و مسوول دانست  در این موردکی را ميتوان بنظر شما

   برضد فساد اتخاذ کرده اید و یا ميکنيد؟یا پالن های را
  

او در رأس یک ادارۀ قرار دارد که توسط . اوًال ميخواهم بگویم که من جنرال متقاعد، فيلدس را خوب ميشناسم: جواب
 بنام ادارۀ مفتش خاص برای برنامه های بازسازی در افغانستان،  ایاالت متحدۀ امریکا به وجود آمده است وکانگرس
 در مبالغ این یک ادارۀ است که کانگرس ایاالت متحدۀ امریکا آنرا برای نظارت دقيق برنحوۀ مصارف .رددیاد ميگ

  تمام پروگرام هایاین اداره همچنان وظيفه دارد تا راپور اشتباهات که در. پروژه های بازسازی، ایجاد نموده است



 
 

  
  ٦از  ٥ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب وشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، ن ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 های مصارفی خيلی بزرگ ژهاین پرو . تهيه کند، آنراصورت گرفته است  حکومت امریکا برای افغانستان،یمصارف
  درکمک ها. ميليار دالر ميرسد٩، فکر ميکنم به بيشتراز پروگرام های کمک و بازسازی ما برای افغانستان. اند

  . به ميليارد ها دالر ميرسد شامل است، نيز و توسعه بازسازی پروژه های که در آنساحۀ نظامی
که ميخواهم بگویم اینست دید، من آنرا تا هنوز نخوانده ام ولی چيزیکه شما صحبت کراکنون، فيضی، راجع به راپور 

 درایاالت متحدۀ امریکا، در پروگرام های توسعه ای ما که برای کمک به شما است، این که درآن سوءاستفاده شده که
  !مطلقًا بلـــــــــــی  ، تلف شده است بيهوده تقلب صورت گرفته است، در آنها فریب بوده است و کمک هااست،
این پروگرام ها به پيمانه و مقياس بسيار .  و ضایعات بوده است در این پروگرام ها تقلب، سوءاستفاده!بلیالبته، 
همچنان اگر ما به وضعيت .  به مصرف رسيده نهایت زیاد بوده استکه در این پروگرام هاپول های .  هستندبزرگ

 زمانيکه این پولها برای باراول به مصرف  توجه کنيم،حاکم بود٢٠٠٢و٢٠٠١ر سالها وشرایط  که در افغانستان، د
   .ضایعات بوده است تقلب، سوءاستفاده و  کامال در مصرف این پولها، بلی،ميرسيدند

  
شما فکر نيمکنيد که اکنون کمی دیرشده است؟ چرا چنين اداره ها برای نظارت بر پولهای کمکی برای پروژه : سوال
  ی بازسازی در افغانستان، سالها قبل ایجاد نشد؟ها

  
م، در ی مفتشين خود در اینجا داشته ایم ولی بازهم به صراحت ميگویم، اگر ما به عقب برگردما هميشه! فيضی: جواب

ند، این یک چيلينج بسيار بزرگ هم برای ما و دآن سالها زمانيکه این پروژه بزرگ انکشافی و بازسازی آغاز گردی
 ، این را به صراحت ميگویم،ولی دریک ساحه که. من فکر ميکنم که اکنون ما بهترشده ميرویم. رای شما بودهم ب

ایاالت متحدۀ امریکا و جامعۀ جهانی هر دو ضرورت به اصالحات دارند اینست که در چنين پروژه های بزرگ 
 این پروژه های  وقتی ما راجع به پس.نيستند بسيار زیاد است و این قراردادیها افغانها انکشافی تعداد قراردادیها

 اول و قراردادیهای  تعداد مشاورین بين المللی، تعداد قراردادیها انکشافی صبحت ميکنيم، در این پروژه ها،بزرگ
  . ميشود های کمکی و انکشافی نهایی این پروژههدفدوم، بسيارزیاد است که این کار باعث شکست 

  
. رسمه ترکيب حکومت آیندۀ افغانستان بپعنوان اخيرین سوال از شما ميخواستم راجع بب!  جناب سفيرتشکر،: سوال

 راجع به حکومت آینده و د و مردمانتخابات نزدیک ميشو.  یاد کردیدقسميکه شما هم قبًال از انتخابات ریاست جمهور
 باالی ه مقامات امریکایی دراین اواخر، سخنگوی رئيس جمهورکرزی به رسانه ها گفت ک.ترکيب آن صحبت ميکنند
 آورده اند تا یک پست کليدی اجرائيوی را برای بهبود حکومتداری روزمره،  در حکومت رئيس جمهور کرزی فشار
برخی از راپور ها حاکی از آنست که در جریان سفر اخير رئيس جمهورکرزی این طرح . آینده افغانستان، ایجاد کند

گردیده است و همچنان گفته ميشود که در عقب این طرح نمایندۀ خاص ریيس از سوی مقامات ارشد امریکای مطرح 
  .جمهور اوباما، آقای هولبروک قرار دارد

 شما آنرا در تضاد با قانون اساسی افغانستان شته باشد،نظر شما دراین مورد چيست و اگر این موضوع حقيقت دا
  نميبينيد؟

  
 من درست مطمئن نيستم که .وی، باید شما تعریف از آن داشته باشيدخوب، شما وقتی ميگویيد یک پست اجرائي: جواب

  ...چه مفهوم دارد» پست اجرائيوی«اصطالح 
  

   ...پست کليدی که صالحيتهای رئيس جمهور را محدود سازدیعنی یک : سوال
  
زی، حکومت اجازه بدهيد که به سوال شما برگردم، من فکر ميکنم که شخص رئيس جمهور کر! اجازه بدهيد: جواب 

 که بتوانند ادارۀ اجرئيوی حکومت افغانستان را بهبود ندافغانستان و مردم افغانستان هميشه در تالش یافتن راه هایست
مردم افغانستان برای بار اول ٢٠٠۴ تنها در سالبا توجه به تاریخ افغانستان،. این یک کار بسيار دشوار است. بخشند

. اکنون شما یک حکومت منتخب دارید. دئيس جمهور شان رای دادنای انتخاب رو درروشنایی قانون اساسی کشور بر
 سی سال جنگ و دو نسل سی سال بحران،  تحت تاثير این حکومت. استکم عمرپس تاریخ حکومت کنونی افغانستان 

 استوار  راآ مشکل است تا یک حکومت کار کوششپس این. هرۀ تعليم و تحصيل دور مانده اند، قرار دارد از بکه
 موافق خواهد بود، حکومت افغانستان و دوستان افغانستان موافق خواهند بود که من فکر ميکنم که هر کسی. نگهداریم

ولی، در نهایت، این فيصله هایست  .  قرار گيرندتوجهمورد يه ئ قوه اجراکارهای وجود دارد که ميتواند برای بهبود
ن در این مورد امکانات و راه های مختلف برای بهبود قوه اجرایه وجود همچنا. که به حکومت افغانستان تعلق دارد

  .دارد
، ميخواهم بگویم، فيضی، که حکومت ایاالت متحدۀ امریکا و جامعۀ جهانی متعهد اند تا حکومت شما را در نتيجهدر 

استفاده شود برای بهبود قوه  اینکه از چه راه های استفاده شود و از چه ميتود ها .يه کمک کنندئقسمت بهبود قوه اجرا
  . اجرایه، این مربوط ميشود به حکومت افغانستان و به مردم افغانستان

  



 
 

  
  ٦از  ٦ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب وشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، ن ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

پس شما این گزارش ها را رد ميکنيد که ميگویند مقامات ایاالت متحدۀ امریکا در عقب چنين مفکوره قرار : سوال
  ؟رائيوی جدید در پهلوی رئيس جمهورکرزیدارند، یعنی ایجاد یک پست اج

  
لقًا فيصلۀ حکومت افغانستان است و افراد و يه از آن استفاده شود، مطئهر راه و روش که برای بهبود قوه اجرا: جواب

هدف ایاالت متحدۀ .  کامال فيصلۀ حکومت افغانستان است، تعيين آناشخاص که برای این پست انتخاب ميشوند
  . و کمک به حکومت افغانستان است تا کامياب شوندامریکا، در هر ساحه که باشد، کمک به مردم افغانستان 

  
   آنالینجــــرمن افغان

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


