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   2009/02/17 تاريخ                                                                                                    ايمل خـــان فيضی
                                                                                          

دۀ خاص سرمنشی سازمان با کای ايده، فرستا مصاحبۀ اختصاصی
 ملل متحد برای افغانستان

  
کشتار افراد ملکی در عمليات ضد تروريزم، عدم حمايت جامعۀ جهانی در اجرای اولويت ها از جانب حکومت، آيا 

افزايش نيروهای نظامی راه حل منازعۀ افغانستان پنداشته ميشود و يا خير؟، محور  اين مصاحبۀ اختصاصی است با 
. فرستادۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، که شما را به خوانش آن فرا ميخوانيمکای ايده،  

 

 
 

 
  قوماندان عمومی ايساف موضوع کشته شدن مردم ملکی را همانند من خيلی جدی گرفته است •

  داشته شودنيروهای نظامی راه حل نيستند ولی نيروهای نظامی برای دريافت يک راه حل ميتوانند ضروری پن •
 

همه بحث ها و بدبينی هايرا که شما ميبينيد، ما را از اميدواری ها  و زحمات بيشتر برای ترقی افغانستان دور  •
  نخواهد ساخت

 
  در قسمت خشونت بر زنان، که ما همه شاهد آن هستيم، بايد مبارزۀ مشترک صورت گيرد •
 جامعۀ جهانی با اين کشور متعهد خواهد ماند •
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 يازده هم ماه روان، شهر کابل شاهد يک سلسله حمالت تروريستی بود، که باعث کشته شده بيش به تاريخ. س
نظر شما در اين مورد چه است؟. ازبيست و پنج تن گرديد  

من بعد از وقوع اين .  اين يک نگرانی بزرگ است برای ما و يک حالت غم انگيز وقتيکه چنين حادثات اتفاق می افتد-ج
مدردی عميق خود را به جاللتمآب رئيس جمهور کرزی و از طريق ايشان به وزرا و کارمندان حادثات، مراتب ه

البته بايد بگويم که اين حمالت باالی کسانی بود که سعی دارند تا بشکل شايسته تری در خدمت . وزارتخانه ها، ابراز داشتم
پس اين حمله بر . د ها و يک آيندۀ بهتر برای کشور هستنداين حمالت باالی افراد بود که متعهد به ايجاد نها. افغانها باشند

. اين حمله بر مردم افغانستان بود. وزارتخانه ها نبود  
اکثريت آشکار اين . قسميکه بشما معلوم است، درارتباط به تلفات افراد ملکی، من بارها نگرانی ام را اظهار داشته ام

ارد که من اين را بارها محکوم کرده ام و يقينًا امروز يکبار ديگر محکوم تلفات ريشه در فعاليت های طالبان و شورشيان د
.مينمايم  

 
رئيس جمهور اوبــــاما تعداد عساکر خارجی را در افغانستان ازدياد ميبخشد و حتی روی اين موضوع   - س

اکر بيشتر واقعًا به نظر شما، آيا فرستادن عس. برای متحد ساختن کشورهای عضو سازمان ناتو، دچار مشکالت ميباشد
  راه حل است برای مشکالت افغانســـــتان؟

من مطمئن هستم که ادارۀ اوبــــاما در اين مورد گفتگو و فيصله خواهد .  تعدادی سربازان هنوز مشخص نيست-ج 
من فکر ميکنم فقط نيروهای .  کرد، البته در يک همآهنگی بسيار نزديک با رئيس جمهور کرزی و کابينه اش

راه حل در . ی راه حل نيستند ولی نيروهای نظامی برای دريافت يک راه حل ميتوانند ضروری پنداشته شوندنظام
بايد بسياری کارها از طريق راهبرد سيـــاسی ودر عرصۀ پيشرفت و توسعه . نهائت سيـــــاسی خواهد بود

ور دارم که افغانها نيز در اين مورد درکشورانجام يابد، اما موجوديت نيروهای نظامی بيشتر ضروری است و من با
.عالقمند ميباشند  

 
 در کنفرانس های خبری و مصاحبه های اخيرتان با رسانه ها، شما ضرورت ايجاد يک ستراتيژی جديد برای -س

ميشود اين مشکل را توضيح نماييد؟. شما مشکل را در اجرا ستراتيژی موجود ميبينيد. افغانستان را  رد کرده ايد  
زيکه من فکر ميکنم اين است، وقتيکه ما ميبينيم که کار ها به سرعت الزم که ما ميخواهيم صورت نميگيرند،  چي-ج

به فکر من مشکل عمده دراينجاست . همينجاست که بسياری ازمردم ميگويند که ما به يک استراتيژی جديد ضرورت داريم
، توانائی و فرصت خود را بطور درست برای اجراء ستراتيژی که ما ميدانيم که اولويتها کدام اند اما ما منابع خود را

بطور مثال، وزارت زراعت اولويتهای خود را پيشکش ميکند،  من ميخواهم به صراحت بگويم . موجود استفاده نمی کنيم
پس . اهد بودکه جامعۀ بين المللی بايد به خواسته های آن وزارت پاسخ مثبت بدهد، که اين کار در تطابق با ستراتيژی خو

من فکر ميکنم . نيازمندی اصلی، عملی نمودن استراتيژی موجود است نه بحثها برای طرح يک ستراتيژی جامع ديگر
هرچه بيشترما روی طرح يک ستراتيژی همه جانبه بحث مينماييم، به همان اندازه احتمال از دست دادن فرصت ها ميسر 

.ا دوباره به جای خواهد آورد که هم اکنون قرار داريمبه فکر من ختم چنين بحث ها، ما ر. می گردد  
 

بطور مثال .  اما بسياری از چهره های ســـياسی شناخته شده هنوز هم بر ايجاد يک ستراتيژی جديد تأکيد مينمايند-س
تراتيژيکه در افغانستان نياز به ايجاد يک ستراتيژی است، س" ، )من نقل مينمايم از وی: (آقای لحضربراهيمی گفته است

آيـــــا ".  تا بحال هيچ استراتيژی وجود ندارد" بقول وی، ".  بر اساس نيازمندی های مردم افغانستان استوار باشد
 شمـــــا با اين گفته ها موافق هستيد؟

 های را من فکر ميکنم که ما ستراتيژی داريم و مجموعه ازاولويت. من کامًال مخالف اين نظريه هستم!  نـــــه خيـــر-ج
طوريکه من قبًال گفتم، مشکل اينست که حکومت، با وصف اينکه . که پاسخگوی نيازمندی های مردم اند، نيز داريم

کارهای بسياری مثبت را انجام ميدهد، هنوز فاقد ظرفيت کافی برای عملی سازی ستراتيژی است و جامعۀ جهانی 
.مايت نمی کندازحکومت به طور درست در قسمت اجراء اولويت ها اش، ح  

چيزيکه جالب است، اينست که من بسياری ازگفته های آقای براهيمی را درارتباط به يک ستراتيژی جديد خوانده ام، اما 
او بانگ طرح يک ستراتيژی جديد را سر . ايشان راجع به اينکه اين ستراتيژی در حقيقت چگونه باشد، چيزی نميگويد

. ستراتيژی شامل کدام موضوعات باشد، اما او جوابی نداردميدهد و من از او می پرسم که اين   
 

  آيــــا شما  ازمفکورۀ آشتی و مصالحه با طالبان حمايت ميکنيد؟-س
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 من از مفکورۀ مصالحه بعنوان يک پروسۀ ســــياسی، که يک روزبايد صورت گيرد، حمايت می نمايم و ما بايد -ج
 صدا بلند کردن برای مصالحه مهم است ولی اينرا بايد در نظر داشت که  دقيقاً .برای انجام آن يک ستراتيژی داشته باشيم

من فکر ميکنم وقت آن فرارسيده است تا بنشينيم ويک . چطورآنرا انجام داد، زيرا اين يک پروسۀ بسيار پيچيده است
. ی شدن آن حرکت کردستراتيژی شفاف را آماده نمائيم که چطور از مشاجره های لفظی مصلحت آميز، به طرف عمل

قسميکه گفتم، اين يک کار بسيار دشوار است، زيرا اين مساله مستلزم يک ستراتيژی ميباشد تا هم بدنۀ سياسی کشور را 
.در غيرآن مفکورۀ مصالحه نتيجه نخواهد داد. متحد سازد و هم جامعۀ جهانی را  

 
به تأخيرانداختن انتخابات رياست . ری از شما بپرسم اجازه بدهيد در اينجا راجع به انتخابات آيندۀ رياست جمهو-س

يک حقوق دان افغان اخيرًا به مطبوعات گفته است، . جمهوری الی بيستم ماه اگست، به گمان بعضی ها يک اشتباه است
اين يک اشتباه نمايندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد بود که دريک جلسۀ مشرانو جرگه، از به تعويق انداختن "

." ابات، به نماينده گی جامعۀ جهانی، طرفداری کردانتخ  
 واکنش شما در ارتباط چه است؟

بی نزاکتی ميشد اگر من به دعوت جناب مجددی پاسخ رد .  من ازسوی رئيس مشرانو جرگه به آنجا دعوت شدم  - ج
ند از لحاظ مالی، عملی پس من به آنجا رفتم و چيزيکه من روی آن صحبت کردم ، اين بود که، چه چيزهای الزم ا. ميدادم

ما به زمان . ما نميتوانيم آنرا درظرف چند ماه انجام دهيم. اين يک پروسۀ آسان نيست. و امنيتی تا انتخابات برگزار گردد
همين استدالل من بود در . بيشتر نيازداريم تا يک انتخابات بی خطر، شفاف و بی طرفانه را تا حد امکان برگزار نماييم

حاال سوال اينجاست که چرا من فيصلۀ کميسيون مستقل .  من خواستم همه پيچيدگی و فشارها را بدانند.مشرانو جرگه
انتخابات را تأئيد کردم؟ ما اينرا هميشه گفته بوديم، هميشه، که هر تاريخ را که کميسيون مستقل انتخابات تعيين مينمايد، ما 

اما چرا ما در چنين وضيعت حاال قرار داريم که تمام تالش .  کرديماين چيزی بود که ما آنرا . از آن حمايت خواهيم کرد
های ما بسوی اخيرتابستان و يا خزان سال آينده معطوف است؟ اين بخاطريست که برای ما گفته شده بود که درماه اپريل 

.  گرفته استسال گذشته، توافق ميان سياستمداران ارشد کشور روی برگزاری انتخابات بر اساس همين زمان صورت
اين بسيار مشکل . وقتيکه چنين يک موافقت صورت ميگيرد، پس تمام پالن ها ما زمان تعيين شده را دنبال خواهد کرد

البته روی موضوع قانون اساسی در اين ارتباط بحث وجود دارد ولی من اميدوار هستم که . است که ازين زمان کاسته شود
سياستمداران افغان توانائی اين کار را در گذشته از خود نشان داده اند . جستجوشوديک توافق ملی دراطراف اين موضوع 
اما زمانيکه آنها به  توافق نرسيده اند، چنين حالت برای کشور بسيار گران تمام شده . و اين يک کاری سودمندی بوده است

 !يريدپس التماس من اينست که لطفًا يکبارديگر راه توافق ملی را در پيش گ. است
 

 از قرارکميسيون مستقل انتخابات، تأخير درانتخابات رياست جمهوری، ناشی است از بدتر شدن وضعيت امنيتی، -س
آيا نمی شد که جامعۀ جهانی آماده گی پيش از پيش در ارتباط به داليل . عدم پشتوانۀ مالی وهمچنان وضعيت ناگوار جوی

 مالی و امنيتی  ميداشت؟
به همين دليل بود که .  ما تمام تصاميم خود را بر اساس همان موافقت ماه اپريل سال گذشته، گرفتيم قسميکه من گفتم،-ج

به همين خاطر است که حاال ما تمام منابع مالی جامعۀ . پروسه ثبت نام در خزان آغاز گرديد و به مدت چهار ماه ادامه يافت
الر، که يک رقم بزرگ است، برای برنامه ريزی،آموزش، و به ما به دوصدوبيست سه ميليون د.  جهانی را بسيج ميسازيم

پيام من دراينجا به سياسيون کشور اين . اين يک وظيفۀ بزرگ است. کار گماری يکصد و سی هزار نفر ضرورت داريم
.است که همين است پيچيده گی وظيفۀ ما  

ايساف و ديگر مسوولين امنيتی بدين باور اند که در ارتباط به مسألۀ امنيتی بايد بگويم که سرقوماندان عمومی نيروهای 
اگر انتخابات رياست جمهوری در خزان برگزار ميگردد ما ميتوانيم تدابير بهتر امنيتی را اتخاذ کنيم، نظر به اينکه در بهار 

 که هر فيصلۀ که اين بود واقعيت های که ما به کميسيون مستقل انتخابات ارايه کرديم ولی من هميشه گفته ام. برگزار گردد
حاال من اميد دارم که توافق روی اين موضوع  ميان نهاد های دولتی صورت . صورت ميگيرد، ما به آن احترام ميگذاريم

.گيرد  
 

بعضی از مناطق .   ميزان کشت خشخاش و توليد مواد مخدر در جريان هفت سال اخير در کشور بلند بوده است-س
در چوکات کاری يوناما، اگر اشتباه نه کنم، . نترول نيروهای خارجی قرار دارندتوليد کنندۀ مواد مخدر هم تحت ک

لطفًا بگوئيد که تا بحال چه کارهای را يوناما در اين قسمت انجام داده است؟.  ستراتيژی کنترول مواد مخدر را داريد  
من فکر .  مخدر بيشتر است وقتيکه شما ميگوييد در مناطق که حضور نيروهای خارجی موجود است، توليد مواد-ج

.ميکنم صحيح خواهد بود اگر بگوئيم در آن مناطق که شورشيان حضور فعال دارند، توليد مواد مخدر بيشتر است  
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... واليتی هلمند، به طور مثال-س  
، اينجا حضور نيروهای خارجی ربط با مواد مخدر ندارد.  هلمند واليتی است که در آن شورشيان حضور قوی دارند-ج

.بلکه قوی بودن شورشيان مطرح است  
 کاهش خواهد يافت اگر ما از 2009من ميگويم که توليد مواد مخدر در سال . شما از افزايش توليد مواد مخدر ياد کرديد

.حکومت بشکل درست حمايت کنيم و برای دهاقين کمک های زراعتی را فراهم سازيم  
 

شما فکر . ينست که جنگ بر ضد تروريزم بايد يک روزی خاتمه يابد يکی ازموضوعاتيکه ميان مردم مطرح است، ا-س
 نميکنيد که جامعۀ جهانی، بهتر است، يک زمان را در اين رابطه تعيين نمايد؟

اکثر اوقات پروسه های سياسی، برعکس خواست .  برای ختم پروسه های سياسی نميتوان ضرب االجل را تعيين کرد-ج
. من اين مساله را در ديگرکشورهای دنيا مشاهده نموده ام، به طور مثال در اروپا، در بالکان. ما، بسيار بطی پيش ميروند

شما ميبينيدکه در سرزمين های فلسطينی پيشرفت های . پروسه های سياسی بيشتر از آن زمان ميطلبد که ما توقع آنرا داريم
پس اين بسيار مشکل . که به جلو برويم، به عقب رفته ايمحتی، در حقيقت سالها، به جای اين. سياسی چقدر زمان گير ميباشند

. به باور من، مرکز توجه ما بيشتر روی نکات منفی ميباشد. است تا بگوئيم که به اين و يا آن تاريخ به حل مشکل برسيم
يم که چه چيز همۀ ما، چی افغانها و چی خارجی ها، بيشتر متمايل به اين هست. مطبوعات اکثرًا روی مسايل منفی ميچرخد

ولی من بيشتر توجه ام را به جاه های متمرکز ميسازم که ما در آنجا شاهد پيشرفت بوده ايم، به . منفی و افسرده کننده است
توسعه و پيشرفت اردو يک حرکت مثبت و بزرگ بوده است، توسعۀ نيروهای پوليس شرطی در کاهش ميزان : گونۀ مثا ل

همين است که ساختار يا . ين گونه پيشرفت در عرصۀ مبارزه با مواد مخدر و غيره و غيرهفساد و ديگر جرايم دارد، به هم
.اگر ما اندکی به عقب بنگريم، ميتوان ديد که افغانستان پيشرفت قابل مالحظۀ داشته است. بدنۀ دولت نيرومند ميگردد  

 
 ای آر دی آلمان در افغانستان انجام  يک نظرسنجی که اخيرًا از سوی شبکه خبری بی بی سی، ای بی س امريکا و-س

 71 به 2006 فيصد در سال 78يافته است، نشان ميدهد که حمايت افغانها از حضور نيروهای امريکائی در کشور از 
شما . البته دليل اصلی بمباردمان و کشتار مردم ملکی بوده است.  پائين آمده است2008 فيصد در 63 و 2007فيصد در 

 مورد چطور ميبينيد، در صورتيکه قوت های نظامی بين المللی تاکتيک های جنگی خود برای جلوگيری از آينده را در اين
 تلفات ملکی تغيير نه دهند؟

من شخصًا در اين ارتباط از زمان آغاز ماموريت ام دخيل .   من فکر ميکنم که شما در اين زمينه تغييرات را خواهيد ديد-ج
سازمان ملل متحد بعد اتفاق چنين حادثات اشکارا ابراز نظر نموده است و مراتب تأسف خود را شما شاهد هستيدکه . بوده ام

ميتوانم . گذشته از آن، ما در مورد کارهای را با قوماندانی مرکزی نيروهای ايساف نيز انجام داده ايم. نشان داده است
قوماندان عمومی . ی نيروهای ايساف وجود نداردبگويم که تا بحا ل هيچ گونه اختالف نظر ميان من و قوماندان عموم

من شخصًا  بهبودی را در طرز و پالن . ايساف موضوع کشته شدن مردم ملکی را همانند من خيلی جدی گرفته است
به فکر من، . آنها تالش دارند تا عمليات شانرا در همکاری با نيروهای دولتی انجام دهند. فعاليت های آنها مشاهده نموده ام

برای چندی، بايد از مباحثه عامه و گفتگو های زياد در اين مورد اجتناب ورزيد، بخاطريکه چنين بحث ها ميتواند فضای 
چيزيکه ضروری است، اينست که مذاکرات بيشتر ميان حکومت افغانستان، اياالت متحده امريکا . سياسی را مخدوش سازد

من فکر ميکنم که همه اين کار را ميخواهد و ما شاهد يک .  وجود آيدو ناتو، صورت گيرد تا پيشرفت واقعی درزمينه به
ولی چيزيکه هويداست اين است که اکثريت تلفات افراد ملکی، ريشه در فعاليتهای . تغيير مثبت در اين زمينه خواهيم بود

ازان بين المللی، تبليغات چيزيکه من حراس دارم اينست که، با افزايش سرب. در اين هيچ شکی وجود ندارد. شورشيان دارد
پس ما . بالخره، تصوير کلی بسيار مغشوش کننده خواهد بود. گمراه کنندۀ طالبان راجع به تلفات ملکی نيز بيشتر خواهد شد

بايد در آينده هر واقعه را درست دنبا ل نماييم تا دريافت که تا چه حدی اشتباه بوده است و تا چه حدی هم ما دستخوش 
.شده ايمپروپاگاندا   

 
بعنوان اخيرين سوال، ميخواهم از شما بپرسم که پيام شما، منحيث نمايندۀ خاص سر منشی ملل متحد، به مردم  -س

 افغانستان چه است؟
ولی .   پيام من اين است که، بلی، مشکالت خيلی زياد است و من ميدانم که افغانها واقعًا رنج ميبرند و خيلی رنج ميبرند-ج

 ما امروز در بعضی از عرصه های بسيار مهم اين مبارزۀ مشترک افغانها و جامعۀ جهانی، به خوبی پيش ما ميبينيم که
ولی من . من بعضی از اين عرصه ها را قبًال نام بردم، به گونۀ مثال پوليس، زراعت و ديگر فعاليت های اقتصادی. ميرويم

. نااميدی ها هميشه وجود خواهند داشت. آورده نه ميشوندميخواهم بگويم که، توقعات هميشه وجود خواهند داشت که بر 
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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نم
 maqalat@afghan-german.de 

من ميتوانم به مردم افغانستان اين اطمينان را بدهم که جامعۀ جهانی با اين . ولی مــــا در يک جهت مثبت در حرکت هستيم
 و زحمات بيشتر برای و اين همه بحث ها و بدبينی هايرا که شما ميبينيد، ما را از اميدواری ها . کشور متعهد خواهد ماند

.ترقی افغانستان دور نخواهد ساخت  
 

 
 

 
 
 
 
 

  


