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 درسی که باید از گذشته آموخت:
 9002دربارۀ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان درسال 

 «(مبارزه قدرت در افغانستان»)به استناد کتاب: کای آیدی: 
Kai Eide: Power Struggle over Afghanistan 

  

 قسمت هفتم

 انگیزۀ مخالفت گالبرایت با کرزی

قبلی در روابط بیشتر در دومین انتخابات ریاست جمهوری  به نظر بعضی از آگاهان ریشۀ اصلی مخالفت گالبرایت با حامد کرزی

جو بایدن با کرزی ارتباط میگیرد و آنهم از زمانیکه کرزی در دورۀ جارج دبلیو بوش چنان نزدیک در حلقۀ محافظه کاران جدید 

قرار داشت که بی گمان تصور میرفت که او یکی از آنها است. اصالً اینطور نبود، بلکه  «عقاب ها»مشهور به « نیوکان ها»

نیوکان ها میخواستند یکی از معتمدین خود را در افغانستان به قدرت کامل برسانند که او مطیع آنها می بود و در واقع کلید همه 

و بعداً  امریکا در کابلبه حیث سفیر ی از این نیوکان هاقرار میداشت. توظیف زلمی خلیلزاد  ـ یک «عقاب ها»اجرأت بدست 

به همین دلیل ، چنانچه خلیلزاد باشد به همین مقصد بود که او صاحب کل اختیار و کرزی به نامرئیس جمهور بوش نماینده خاص 

اکرات در سنای را حاصل کرد. درآنوقت جو بایدن سناتور پرقدرت حزب دمو« وایسرا»در رسانه های داخلی وخارجی لقب 

میدانست و چندان از ها و آلۀ دست آنها روابط خارجی سنا نیز بود، کرزی را نفر خاص جمهوریخواه  هامریکا که رئیس کمیت

 موقف او خشنود نبود.

ایدن وقتیکه تیم اوباما  و جوبایدن در انتخابات ریاست جمهوری امریکا موفق شدند وقبل از آنکه رسماً به کار شروع کنند، جو ب

به افغانستان سفر کرد و با کرزی مالقات نمود تا به او موقف حکومت جدید را در قبال افغانستان توضیح دهد. در این دیدار بایدن 

اطالعات حاکی  .خواست به کرزی تفهیم کند که دیگر او کسی نخواهد بود که هرهفته با رئیس جمهور بعدی اوباما به تماس باشد

. گفته کردبایدن در نیمه صرف غذا اتاق را ترک  ، چنانکهادله شدر حرف های جدی و شدید بین آنها تبایداز آنست که در این د

تقرر هالبروک که یکی از نزدیکان بایدن بود، به حیث نماینده خاص رئیس جمهور اوباما در امور افغانستان و  بعداً  میشود که

ـ « پدی اشداون»دوست نزدیک  درعین زمان د صورت گرفت. هالبروکپاکستان به توصیۀ بایدن و برطبق پالیسی ادارۀ جدی

بود که یکبار از طرف سرمنشی ملل متحد به حیث نمیانده خاص او در افغاسنتاین پیشنهاد گردید و این پیشنهاد  سیاستمدار برتانوی

 ازطرف کرزی رد شد.

در آنجا نقش بسیار بارز و موفقیت آمیز داشتند، ولی ان و آوردن صلح ستش هالبروک در امور کشورهای بالقپدی اشدوان و دو

نماینده سرمنشی در افغانستان مقرر شد،  حیثبود. وقتی کای آیدی به توأم « تحکم و فشار»و « شدت عمل»روش هر دو با 

دی در را که از دوستانش بود، به حیث معاون کای آیامریکائی هالبروک خواست سرمنشی را قناعت دهد که پیترگالبرایت 

افغانستان توظیف کند تا بدینوسیله او بتواند نفوذ خود را در نمایندگی ملل متحد که در مسائل افغانستان بخصوص انتخابات نقش 

هالبروک ـ گالبرایت به حمایت جو بایدن از یکطرف و تیم  م کاریعمده داشت، تاحدی اعمال کند. اینجاست که با آمدن گالبرایت تی

به نحوی از موفقیت کرزی به نفع یک کاندید گرفتند. هالبروک میخواست  در برابرهم قرار آیدی از طرف دیگرآیکن بیری ـ کای 

و اما آیکن بیری و کای آیدی فکر میکردند که کسی دیگر غیر از کرزی چانس موفقیت ندارد، لذا باید با دیگر جلوگیری کند 

قوماندان قوای امریکائی  ل آیکن بیری سفیر آنوقت امریکا در کابل قبالً او را راضی نگهداشت. جنرا شکلیکرزی کنار آمد و به 

طرفدار محسوب می شد که ازجمله رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا ، «پنتاگون»یعنی در افغانستان بود و جز گروپ نظامی ها 
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وزیر خارجه کار میکرد، درحالیکه بعضی ها فکر میکنند که هالبروک زیر دستور هیلری کلنتن  ند.بود« افزایش نیرو»پالیسی 

ً به قصر سفید منسوب بود و هدایت را از آنجا میگرفت که بازهم تماس او را  بیشتر با جو بایدن معاون رئیس  هالبروک راسا

 این مختصر بر میگردم به فصل مربوط کتاب کای آیدی در زمینه:ذکربا جمهور واضح می سازد. 

 

 ن برخورد با گالبرایتروزشماری برای انتخابات و اولی

 (067الی  059صل بیست و یکم کتاب از صفحه ف)

 مترجم: انجنیر فرید شیرزی وردک

در اقامتگاه خود در قصر را  که روابط ما خوب شود، من اوبرای این  گالبرایت، دو ماه بعد از تقررش، در ماه جون به کابل آمد.

اندازی های  از دستمن اما بزودی احساس کردم که حاال    ابد.بیخود ت اقاممناسب برای  محلم تا اینکه او جا داد 7نمبر 

او نباید  ،برخیزد یگفتم که اگر بین ما مخالفت روی موضوعگالبرایت یک باربه     خود مصئون نیستم.ۀ هالبروک حتی در خان

ود، اما دیری نگذشت که واقعیت نمایان که به من و به ملل متحد وفادار خواهد ب وعده داد او   دخیل سازد. آنهالبروک را در 

من دیگر جای   صورت میگرفت. 7نمبر قصر  داخلما با هم روابط حسنه نداشتیم و باالخصوص وقتیکه مشاجره در  .دیگرد

 کمکهای دفترنقش وظیفه اصلی اش این بود تا    اما باز هم آمدنش تا اندازه مثبت هم بود.  .سازمآرام را نداشتم که در آنجا اعصابم 

مالقات دیگر کاندیدانهمه با ، رئیس جمهور استثنایبه گالبرایت   در آخرین مراحل انتخابات منظم سازد.)یونیما( را ملل متحد

نسبت به  من هم با کاندیدان دیگر دیدارکند. با معاون مندرصورت موجودیت من در کابل،  نمیخواست کرزیاما    میکرد،

   .کمتر می دیدم گالبرایت

ازنظر ر نمود تا آمادگی برای انتخابات را دائجمهوری ریاست را در قصر  ه تاریخ پنجم جوالی، کرزی اولین مالقات خودب

کمیسیون مستقل    .کرد یی دعوتآاو از وزرای مهم، کمیسیون مستقل انتخابات، سفیر ایاالت متحده و من در این گردهم   .بگذراند

یک مرکز میتوانست    .ندمرکز بود ۰۷۷۷همه در حدود که  والیات را تنظیم نموده بود انتخابات یک لست مراکز رأیدهی در

ً    .بودمرکز باشد که تابع تعداد نفوسرأیدهی  محل چندین شامل به اساس انتخابات آن لست  که مرکز ۰۷۷۷بعضی از این   مسلما

بود که از لحاظ مشکل قریه های آنعده  اینکاردردرعین زمان   نا ممکن به نظر میرسید.فقدان امنیت  دلیلبه  ،گذشته تنظیم شده بود

زیست از سکنه خالی شده بود و کسی درآنجا اصالٌ  محالتو بعضی  نبود میسرمراکز انتخاباتی  امکان باز کردن امنیت هرگز

    .نمیکرد

 ۰۷ه نمودند؛ از ئاراامنیت ملی س دفاع و داخله و همچنان رئی رایکه وزی بود را زیادتر مشوش ساخت معلوماتاما چیزیکه م

یک پالنگذاری    شده میتواند یا خیر. دائراین مراکزانتخابات درکه آیا بود دید صورت نگرفته بازمرکز اصالٌ  ۰۷۷۷فیصد این 

م مانده وقت هم ک   .قبالً ترتیب می شدد که حداقل معلومات درست درباره موقعیت این مراکز انتخاباتی ردرست امنیتی ایجاب میک

 اجرایو  کار ساده نبود ییع همه مواد انتخاباتزمراکز انتخاباتی، توظیف کارکنان در این مراکز، و انسجام و تو اعمار بود، زیرا 

بتوانیم بهتر پالنگذاری  تا زیاد معلومات میداشتیم مورد نظراین مراکز  ۀما باید در باره امنیت در هم   .را میکرد وقت ایجاب آن

در وضع حصص باقی  واما امرهللا صالح اعالم کرد که دو ثلث کشور آرام و نسبتاٌ با امن شمرده میشود امنیت ملیرئیس    یم.ئنما

   کار ها شکایت میکرد. سستیکمیسیون مستقل انتخابات به عجله بود و از    است.مخالفان مسلح دیگر قرار داشته و یا تحت نفوذ 

او به مسئولین امنیتی وظیفه داد تا با عجله کار کرده و قسمت های باقیمانده از این    رسید.ه نظر میبرئیس جمهور هم متحیر 

ما همه به توافق رسیدیم    از نزدیک دیده و بررسی نمایند. بود،که توسط کمیسیون مستقل انتخابات تعین گردیده را مرکز  ۰۷۷۷

    یم.ئو وضع را بررسی نما مالقات کردهکه هر یکشنبه باهم 

رسیده بود و درین حاالت وظیفه خاص او مسئله انتخابات بود، من برای یک هفته رخصت گرفته و به به کابل چون گالبرایت 

و سفرای مسئوالن ارشد امنیتی گالبرایت مالقات را با کمیسیون مستقل انتخابات،  ،وقتیکه من در اروپا بودم   اروپا رفتم.

مرکز  ۰۰۷۷او در این مالقات فشار آورده بود که مراکز انتخاباتی باید تقلیل یابند و همه به    کشورهای کلیدی براه انداخته بود.
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د و خالی خواهند ماند  و اگر ما نمرکز باقیمانده به اساس فقدان امنیت باز شده نمیتوان ۰۰۷۷که  داو اظهار نموده بو   توافق نمایند.

این نظر    شد.می گرفته  فوریبه نظر وی این تصمیم باید    بی نظمی باز خواهد شد.و  تخلفراه برای  ،یمئاین مراکز را باز نما

اما گالبرایت هیچ وقت این را قبل از رفتن من به    یک تصمیم بزرگ سیاسی بود.افغانستان درنمایندگی دفتر ملل متحد  برای او

افغان فشار زیاد آورده  مقامات ارشداما باالی   .ه بودذاشتگندر جریان  ، مراوقتی در اروپا بودمم ها با من بحث نکرده  و اروپ

  بودند. اراحتمبنی برقبولی فوری ن از این اصرار او افغانطرف    فوراٌ بپذیرند. او رابود که تصمیم 

 ً جنوبی و اکثریت این رأی دهندگان در مناطق    ند.دش با تقلیل مراکز انتخاباتی اکثریت مردم از رأی دادن محروم می واضحا

اگر نظر    خواهند داد.به کرزی رأی آنها و ممکن که همه  مسکون بوده ،که اکثریت بزرگ پشتون را تشکیل میدهند شرقی

عمل به بسیار سادگی باعث  و این   حدود یک ملیون و حتی بیشتر از رأی دادن محروم میشدند شاید گردید،گالبرایت عملی می

ً   میگردید که عالیم آن در جامعه نمایان بود. شورش ها و حتی قیام های مسلحانه  میکردراه ناکامی کرزی را آماده  کاراین عالوتا

معلوم نبود که چه تعداد آن مرکز  ۰۷۷۷از این   .دتغییر میدا داکتر عبدهللا اوبالخصوص رقیب  دیگر هایاندیدوضع را به نفع کو 

همچنان برای مراجع افغان این هم    ئون سازد.صرا برای انتخابات م بعضی از آن نواحیسعی میکرد آیساف   .د شدنباز نخواه

    توان آماده سازند. ۀمهم بود که بتوانند برای اکثریت هموطنان خود شرایط رأی دادن را تا انداز

که  یمجالسوقتی من از اروپا برگشتم، آقای وردک، وزیر دفاع که معموالٌ شخص آرام بود، به من گفت که دیگر به مالقات و 

و دیگر حاضرین مجلس احساس حقارت نموده بودند که اوالٌ گالبرایت چنین یک  او   نخواهند رفت. ،گالبرایت رئیس مجلس باشد

   ، بدون اینکه روی آن قبالٌ مشوره شده باشد.می ساختمجبوربه قبولی فوری آن دوم آنها را  ه بود وکردموضوع را پیشنهاد 

البته،    ، با وجود اینکه گالبرایت چندین مرتبه کوشش کرد از او دیدن نماید.امتناع ورزیددیدن گالبرایت رئیس جمهور همچنان از 

یک دوست  حیثکرد و آنها گالبرایت را به  اثربزودی  ان سیاسی )اپوزسیون(مخالف پنظریات و رفتار گالبرایت در بین گرو

یم که بودتقریبا توانسته  همهد که دیگر افراد بین المللی با او همنظر بودند و گالبرایت برایم چنین نشان میدا   شناختند. جدید می

دند و نارضایتی خویش کرهمه یکی بعد دیگر از من دیدن  ،اما به مجردیکه من دوباره به کابل آمدم   رسانیم.بافغانها را به موافقه 

    ند.ابراز داشترا از گالبرایت و رفتار تحقیر آمیز وی 

گالبرایت برای سه    جمع شدند.  7نمبر وزرأ، کارکنان انتخابات و سفرا در قصر ـ  اشخاص همینجوالی عین گروپ از در آخر

مرکز  ۰۰۷۷گفتند که میتوانند در حدود وزرای افغان حاال می   هفته رخصتی رفت و تا ده روز قبل از انتخابات برنخواهد گشت.

ازین به بعد ما هفته چندین مرتبه در    د.کننانتخاباتی را باز نمایند و در این تالش اند که مراکز باقیمانده را هم برای انتخابات باز 

 یمسه راه بتوانکوشش در آن بود که از طریق    ریاست جمهوری مالقات مینمودیم.قصر، وزارت دفاع و یا در  7نمبر قصر

 ند؛نمایامنیت تؤمین عملیات  ازطریق  ،یکی اینکه آیساف و اردوی ملی در مناطق که امنیت نبود   :ئیممراکز انتخاباتی را باز نما

 یرند تادوم اینکه در بعضی مناطق با بزرگان قوم صحبت صورت میگرفت تا امنیت خود و قریه خودرا خودشان در دست گ

از منطقه فعالٌ بیرون روند تا انتخابات  که شودپول به طالبان از آنها خواسته دادن از شوند؛ سوم از طریق مراکز انتخاباتی ب

آن باید قبل ازو  ندیدرسمیمواد انتخاباتی و کارکنان باید به این مناطق قبل از انتخابات    ما همه به تشویش بودیم.   صورت گیرد.

د میکردنتا کمپاین خود را در آن مناطق آغاز  ئن می بودندماز امنیت در آنجا ها مطد ها باید کاندی در آنجا تؤمین میگردید.امنیت 

ند که در کجا رأی یدفهممی  مهمتر از همه اینکه رأی دهندگان باید .برای نظارت به آنجا اعزام می داشتندو نمایندگان خود را 

    میدهند.

کارکنان  نهنه رأی دهندگان و   و یا بکار انداختن بزرگان قریه کاری را آسان سازد.که خرید طالبان  باور نبودممن شخصاٌ به این 

زمینه در  انهبسیار خوشبین یامنیتمسئوالن   برای انتخابات بروند.آسیب پذیرجاهای  همچوند که به کردانتخاباتی این جرأت را می

   ابراز نظر میکردند.

همه میگفتند که پیشرفت در زمینه  امنیت ملیوزرا و رئیس    .ار کردیمهوری دیدریاست جم قصرکرزی در اآگست ما ب ۰تاریخ ب

و حتی بیشتر از مرکز انتخاباتی  ۰۰۷۷آنها به یقین میگفتند که میتوانند در حدود    صورت گرفته و کار ها خوب پیش میروند.

 معینه، بلکه در جاهاینه اگرچه بعضی از این مراکز  باز خواهند شد، شاید نصف آن نیزمرکز باقیمانده  ۰۷۷از  .باز نمایندآنرا 

حرفها من به این همه    د.میگردیدندر بعضی  جاها باید دو مرکز  با هم یکجا  ویاند می شدباید نقل داده  اطراف آنقصبات  در

به ما    انتخاباتی را نداشتیم.به انتخابات دو هفته مانده بود و ما تا به حال لست مراکز    اما باور نمیکردم. دادم،صرف گوش می
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مشکل لوژیستیکی به کلی    آگست آماده میشود، صرف چهار روز قبل از انتخابات. ۰۰گفتند که آخرین لست این مراکز به تاریخ 

کمیسیون مستقل انتخابات و ملل متحد صرف دو روز خواهند داشت که کارکنان انتخابات و مواد    غیر قابل حل به نظر میرسید.

غیر قابل باور بود که این همه ضروریات در این مدت کم به این مراکز دور افتاده و   به این مراکز برسانند. مورد ضرورت را

    د.ننامعلوم برس

من از او خواهش کردم که بعد از مجلس به من اجازه دهد تا با    .قرار داشتمرئیس جمهور در آخر میز نشسته بود و من پهلوی او 

به او گفتم و اظهار کردم که این همه به کلی از حقیقت دور را وقتی ما به دفترش داخل شدیم، من تشویش خود    ات نمایم.او مالق

میز نشسته که دور کسانیاو این قسمت های کشور را بهتر میدانست، بهتر از همه    کرزی به من نگاه کرد و تبسم کرد.   استند.

ند؟  آنها تا اندازه توان کوشش رخود اعتبار دا هایآیا وزرا خودشان به راپور    چه خواهد شد؟ه من از خود می پرسیدم ک   بودند.

وزرا کار خود را در    ت دور بود.واقعیاما این کار از  ،کردند که مراکز دیگر ِرا برای انتخابات در مناطق ناامن باز نمایند

 ارائهو حاال آنها راپور های را    ه بود.شدهم غافل گیر ئیس جمهورر ناوقت شروع کردند و رقسمت پالنگذاری و امنیت بسیا

    فهمید. مینیزرئیس جمهور  و دور بودند واقعیتمیکردند که از 

 برایکه مسئول آماده ساختن تمام مواد انتخاباتی  )یونیما( ملل متحد کمکهایدفتر    نبودند. پسمانتنها افغانها در پالنگذاری خود 

ما چندین مرتبه دفتر انکشافی ملل متحد را در کابل و نیویارک از ناوقت    ، هم آمادگی کافی نداشت.بود قل انتخاباتکمیسیون مست

مون  خصوصی به بانکی گزارشم و بصدا آورد در آخر من زنگ خطر را بلند تر   اما تؤثیر نداشت.   خبر دادیم، شدن این پروسه

را که  ی من وضعیت   فرستادم. ،الرک، که صدراعظم اسبق نیوزیلند بودکلل متحد هلن و یک کاپی به رئیس نو دفتر انکشافی م

ها تنها به شعبات مختلف ملل متحد میروند و گزارشدر صورت عادی این چنین    برایشان واضحاٌ شرح دادم. ،در آن قرار داشتیم

، بودیک قدم غیرعادی  سرمنشی ملل متحد راساٌ به گزارشین فرستادن این چنبا آنکه    آنها آنرا به رإسای خود پیشنهاد مینمایند.

این باربزرگ خواهد بود که همه  اتهامالبته این هم یک  را مجبور به این اقدام غیرمعمول ساخت.که ما داشتیم م وضعیاما 

ٌ به زودترین فرصت دست خو ندگذاشتمی مشکالت و پالنگذاری ناکام را بدوش ملل متحد  درا از مسئولیت آن و افغانها حتما

من با دفتر انکشافی ملل متحد اما ارتباطات   موفق شدیم.تقریباٌ در آن و   ما یک تغیر واقعی ضرورت داشتیم   .بیرون می کشیدند

درچنین وضع دشوار نمی بودم، او می فهمید که اگر    کرد. کمکمون در این راه مرا  باز هم بانکی   سای آن خراب شد.إو ر

    را نمی فرستادم. گزارشنین هیچگاه چ

تا در  میدادآیساف هم قوای خود را از یکجا به جای دیگر نقل مکان    باگذشت هر ساعت  مشکل وقت محسوس تر میگردید.

مواد ضروری انتخابات در جاهای نزدیک    صحبت ها با بزرگان قوم و طالبان ادامه داشت.   آمادگی برای انتخابات همکار باشد.

آگست، یعنی سه  ۰۰وزرا یک روز دیگر هم وقت خواستند، اما ضمانت دادند که به تاریخ    اکز انتخاباتی جابجا گردید.به مر

من شخصاٌ طرفدار آن بودم که هرقدر مراکز انتخاباتی    روز قبل از انتخابات لست های مراکز انتخاباتی را آماده خواهند ساخت.

رأی دهندگان موقعیت  ، زیرااما باز هم داشتن مراکز بیشتر بیفایده بود   ی دهندگان خواهد بود.را زیادتر باز نمایند به منفعت رأ

    بود.نکم خصوصاٌ در افغانستان کار ساده این وقت رأی دهندگان در اطالع بهند ویدفهممی آنرا ن

ٌ به اندازه انتخابات  عتوقما همه البته درین حدود    .ندمرکز انتخاباتی باز گردید ۰۰۷۷در اخیر در حدود  داشتیم، و این تقریبا

وقت زیاد را در بر گرفت  جدیدکار امنیتی بود، و همچنان باز نمودن مراکز دیرتر مشکل اساسی این مرتبه در آغاز   گذشته بود.

   قوای امنیتی افغانستان توان برداشت این کار را نداشت. نیزو 

   بود. موفقوداکتر عبدهللا بسیار منظم تیم مبارزاتی    انتخاباتی شدت گرفت. زاتمباروقتی ما مصروف آمادگی عملی بودیم، 

یک  نفعلی را تغیر داده و یک سیستم پارلمانی را در عوض جابجا سازد و همچنا یاین بود که سیستم ریاست اوپیشنهادات اصلی 

ارائه را  برای امنیت و انکشات اقتصادیقره ای فکرزی یک پروگرام  پنج    .اد میکردهپیشن والیاتدر رانظام غیرمتمرکز 

اشرف غنی پالن بسیار مترقی برای پیشرفت افغانستان داشت، البته ما    چندان پر انرژی نبود. مبارزات انتخاباتی او، اما میکرد

مضان ر تعجب آور انی.تا رسانه های افغبود مورد توجه رسانه های غربی بیشتربرنامه او اما    توقع میکردیم،چنین از اوهمه 

او برای خود یک خیمه در کنار یکی از جاده های عمومی زده و    بشردوست بود، که خود هزاره و وزیر اسبق وزارت پالن بود.

مخاطب ، می شناختندبه حیث یک شخص پاک و متقی بود و مردم او را   فساد اداری در جامعهشعار مبارزاتی او تؤکید برمحو 

    بود که از فساد اداری به ستوه آمده بودند. ممردۀ آن طبق او
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کسانی اشتراک میکردند که کرزی و عبدهللا  هزارها نفر درمجالس    مجالس بزرگ در نقاط مختلف کشور براه انداخته میشدند.

بین کرزی، غنی، و اخیر  ۀگفته میشد که مناظر  ی جریان داشت.ئمناظره های تلویزیونی و رادیو نمی شناخت.را قبالً کسی آنها 

کاندیدان ریاست ازبرای اولین مرتبه افغانها دیدند که    ند.بودبشردوست را در حدود شش تا هفت میلیون افغان تماشا کرده 

گیری زنان در سهمتعداد    عالقمندی طبقه جوان افغان بسیار زیاد بود.می شد. پرسیدهجمهوری در باره مشکالت روزمره 

که انچن .ر سراسر کشور شروع به کار کرداما شبکه زنان افغان د   ند روز قبل از نامزدی بسیار کم بود.شوراهای والیتی تا چ

    .زیادتر بودند ۰۷۷۰ی والیتی در سال ها نامزدان اناث نسبت به انتخابات اول برای شورا ،بعداً دیده شد

 ان )اپوزسیون(گروپ مخالف   .شکایت داشتنددولتی  مقامهاییک ازاستفادۀ سوء از انتخاباتی دیده میشد که هر مبارزاتدر جریان 

مقرری ها    ر دولتی برای استفاده شخصی  در انتخابات میکردند.ئو دوا امنیت ملیبه استفاده از پولیس،  متهمرئیس جمهور را 

ساخت که بعضی از  متهم وزیر داخله رااتمر به صراحت عبدهللا  که یک موضوع تشدد انگیز گردیدآنوقت در پولیس بالخصوص 

البته اتمر وظیفه اش بود که بعضی از افسران     های جدید جا دهد. مقاممقرری ها را برای آن نموده تا هواداران کرزی را در 

من از اتمر    تغیر و تبدیل نماید، اما این پروسه در جریان انتخابات کار درست نبود. اصالحاتپولیس را به منظور آوردن 

او فوراٌ خواهش مرا قبول نموده و تقرر    .به تعویق اندازد کردم که حاال این مقرری های افسران  را تا اخیر انتخاباتخواهش 

    افسران پولیس را به تعویق انداخت.

دید دیگر که مردم را ته محالتو دیگر اشخاص در والیات و  امنیت ملیالبته درین جریان شاید بودند افسران پولیس، کارکنان 

 امتیازات و یا مقامهایبودند که میخواستند  کسانیکرزی  طرفدارناکثریت    به یک کاندید یا دیگری رأی دهند. تانموده باشند 

محمد عطا والی والیت بلخ    ر دولتی داشت.ئعبدهللا هم هواداران خود را در دوا   حفظ نمایند. نیزخود را برای چند سال دیگر 

کریم خرم، در  فرهنگوزیر وزارت اطالعات و    کار وی مخالف قوانین انتخابات بود. ، با آنکهی نمودعلنی همکاربا اونور 

اما رویهمرفته    .اختصاص داده بود کمپاین رئیس جمهور کرزی نسبت به دیگر کاندیدان بهبیشتر عین زمان رادیو و تلویزیون را 

    .ندهمه مسایل هیجانی بودی تماشا از دمبود و مر جدیددر افغانستان بسیار  انه هاسرانقالب 

و  دنکنرا تحریم  در روزهای اخیر قبل از انتخابات، طالبان مبارزه خود را شدت بخشیدند و به مردم گفته میشد که انتخابات

یک عراده  انفجاردراثر آگست  ۰۰به تاریخ    .کسانیکه در انگشت شان رنگ رأی دادن دیده شود، انگشت او را قطع خواهند کرد

سه روز بعد یک    موتر نزدیک دفتر آیساف در کابل هفت تن جان خود را از دست دادند و زیاد تر از آن جراحت برداشتند.

ملل  مندمواد انفالقیه در مقابل کاروان قوای ایتالوی قرار گرفت که باعث مرگ دو نفر ملکی افغان کارحامل عراده موتر دیگر 

 )پایان فصل(رتیب وضع امنیت روز بروز خراب تر شده میرفت.به این ت   متحد گردید.

  )ادامه دارد(
 

 


