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  مصاحبۀ اختصاصی با ريچارد هولبروک،
 نمايندۀ ويژۀ اياالت متحدۀ امريکا برای افغانستان و پاکستان
 و اميرالبحر مايکمولن لوی درستيز نيروهای امريکا

  

  
  

مهور اوباما طی سفر اخير خود به  روزنامه تايمز در يکی از شماره های اخير خود نوشته است که رئيس ج:سوال
اروپا نتوانست تا موافقت رهبران کشورهای اروپايی عضو ناتو را برای اعزام عساکر بيشتر به افغانستان، حاصل 

اين در حاليست که چندی پيش، خاوير سوالنا، مسوول سياست خارجی اتحاديۀ اروپا، نيز گفته بود که اتحاديۀ . نمايد
با توجه به اين همه، شما . کر بيشتر به افغانستان، از سوی ادارۀ اوباما، را رد کرده استاروپا طرح اعزام عسا

  مشکل اين اختالف نظر ها را در چی ميبينيد؟ و اين مشکل چقدر جدی است برای ادارۀ شما؟
ات کشور مقام. من به اين گفته ها راجع به سفر رئيس جمهور اوباما به اروپا موافق نيستم): هولبروک( جواب 

فرانسه، که ميزبان نشست سران ناتو بودند، نخواستند تا اين نشست به يک کنفرانس تقضا برای اعزام عساکر به 
ولی هر يک از کشور های اشتراک کننده در اين نشست اظهار داشت که کمک هايشانرا در . افغانستان مبدل گردد

همچنان بعضی از کشور ها، . ای زمان انتخابات و فراتر از آنساحات مختلف برای افغانستان بيشتر ميسازند، البته بر
طی مالقات های جداگانه با شخص من و لوی درستيز مايک مولن، آماده گی شانرا برای اعزام عساکر بيشتر به 

ی ما ميخواهيم که هر کشور به نماينده گی خود در اين مورد صحبت نمايد، ولی جامعۀ جهان. افغانستان اعالم داشتند
 .کمک های خود را برای افغانستان، در عرصه های مختلف، به شکل بسيار چشمگير افزايش ميدهد

  
در کنفرانس هاگ در ارتباط به افغانستان، بسياری از کشور هايی که قبًال با موقف افغانستان در رابطه به : سوال

نظر شما در ارتباط به مصالحه با . رايه کردندمذاکره با طالبان موافق نبودند، نظريات بسيار مثبت را در اين مورد ا
آيا هدف تنها طالبان است و يا تمام » مذاکره و آشتی با مخالفين مسلح«مخالفين مسلح چيست؟ وقتی شما ميگوييد 

 مخالفين؟ 
در برگيرندۀ گروپ های بسيار زياد » طالبان«اين يک سوال بسيار مشکل است، زيرا کلمۀ ): هولبروک(جواب 
اکثر افرادی که برای طالبان ميجنگند، حاميان ايده آلوژيک نظريات و عقايد افراطی آنها نيستند و اين افراد . ميباشد

جوانان غريب اند که به آنها پول و اسلحه داده ميشود و يا هم آنها به يک ايده آلوژی نادرست عقيده دارند و ما اين 
  .ماييمچنين افراد را هميشه به آشتی و مصالحه دعوت مين

رهبری طالبان يک موضوع جداگانه است و بحث کردن روی آن بتفصيل، هيچ دردی را دوا نخواهد کرد ولی درب 
به  داليل مختلف . استقرار مجدد، تکرار ميکنم، استقرار مجدد به نظام اجتماعی افغانستان هميشه باز خواهد بود

و يا بياييد تا هر دو اين کلمات را باهم ترکيب » مصالحه«ا ت» استقرار مجدد«ميتوان گفت که بهتر خواهد بود بگويم 
  . »استقرار مجدد و مصالحه« دهيم و بگوييم 
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 آيا حزب اسالمی شامل پالن مذاکره با مخالفين است؟:  سوال 
ما از سوی آنها چيزی نه شنيده . فکر نمی کنم که ضرور باشد تا به جزئيات در اين مورد برويم): هولبروک(جواب 

اگر آنها يک افغانستان صلح آميز و بدون خشونت را ميخواهند و اگر حکومت افغانستان و رئيس جمور کرزی و . ايم
ولی اين موضوع به ما مربوط نخواهد بود، زيرا اين مذاکر ميان . فق اند، آنها ميتوانند مذاکره را آغاز کنندمؤديگران 

  .حکومت و آنها خواهد بود
موضوع را با تفصيل بسيار شايان در مصاحبه های اخير خود با تلويزيون های امريکايی رئيس جمهور کرزی اين 

تمام چيزهايکه رئيس جمهور کرزی در اين مورد گفت، ما با آن موافق . در جريان دو هفته اخير تشريح نموده است
 .خواهيم بود ولی اين به شخص او تعلق دارد

  
پناگاه ها «ان از سالها بدينسو هميشه روی اين موضوع تأکيد نموده اند که رئيس جمهور کرزی و مردم افغانست :سوال

فکر نميکنيد که درک اين حقيقت » و منابع تروريزم در افغانستان نه، بلکه بيرون از مرز های افغانستان موقعيت دارد
  حاال در ميان جامعۀ جهانی بوجود آمده است؟

ه از سوی جامعۀ جهانی و بخصوص ناتو  عميقًا مورد تائيد قرار گرفت، فکر ميکنم استراتيژی جديد ک): مولن(جواب 
جدًا روی پناه گاه های تروريستان در پاکستان متمرکز ميباشد و ما ميدانيم که اين بزرگترين مشکل ما است و ما بايد 

ن تهديد برای اين کشور ما همچنان ميدانيم که افغانستان مشکالت زياد داخلی دارد ولی بزرگتري. به آن مقابله کنيم
  .خارجی ميباشد و با اين تهديد بزرگ بايد توسط يک ديد منطقه ای و جهانی معامله شود

  
پايگاه ی نظامی بگرام توسعه ميآبد و گفته ميشود که زندان بگرام گنجايش بيش از يک هزار زندانی را خواهد : سوال
ًا در يک مصاحبۀ با تلويزيون ملی افغانستان، اظهار داشت سفير روسيه در افغانستان، ضمير کابولوف، اخير. داشت

که اين عمل نه تنها اين يک گوانتاناموی افغانستان خواهد بود، بلکه امريکا با توسعۀ اين پايگاه، اهداف فراتر از 
  نظر شما در اين مورد چه است؟. افغانستان در منطقه دارد

ه نظامی بگرام نيست بلکه در ساحات ديگر در افغانستان نيز ميباشد و به فکر من توسعه تنها در پايگا): مولن(جواب 
من فکر ميکنم که اين توسعه عبارت از تشخيص نيازمندی های تازۀ ماست، بخاطريکه قرار است عساکر بيشتر به 

که اين هم ما همچنان يک سرمايه گذاری خاص را داريم برای بناء کردن يک زندان جديد در بگرام . افغانستان برسند
ازينرو، مسووليت رويهمرفتۀ به اساس ستراتيژی جديد و اعزام عساکر بيشتر . يک موضوع بسيار مهم است برای ما

روی همين هدف ما به زيربنا های اضافی ضرورت داريم . اين است که ما امنيت بيشتر را برای افغانها تاءمين کنيم
اعتقاد ستراتيژی جديد روی ظرفيت سازی ملکی .  و محدود به ضرورتکه در آينده آنها را به حداقل خواهيم رساند

من و آقای . در اين کشور  برای بهبود حکومتداری متمرکز خواهد بود و همچنان پيشرفت و توسعۀ اقتصادی
هولبروک در جريان  اين سفر مشترک ما برای درک اهميت زراعت با دهاقين افغان مالقات های داشتيم و روی اين 

اين کار های واقعًا . ضوع که چيگونه ميتوان زراعت را در اين کشور به شکل خوبتر توسعه دهيم، صحبت نموديممو
  .برای مردم افغانستان است  و همين است هدف ما در اينجا، نه چيزيکه روس ها ميگويند

فير روسيه و سفراء ديگر اولتر از همه اينکه، ما همرای س. من هم چيزی ميخواهم اضافه کنم) هولبروک:  (جواب 
سفير روسيه در تالشهای که ما برای آوردن ثبات در افغانستان . کشور ها اخيرًا طی يک ضيافت باهم مالقات کرديم

  .داريم، سهيم است
در ارتباط به گفته های آقای مايک مولن، بايد اضافه نمايم که ما امروز ميخواهيم به مردم افغانستان اين را بگوييم که 

 اساس سفر فعلی ما، وقتی ما به واشنگتن بر ميگرديم، يک افزايش قابل توجه کمک های جهانی را در ارتباط به به
مردم افغانستان دهاقين . اين بخاطريست که افغانستان يک کشور زراعتی است. زراعت افغانستان توصيه خواهيم کرد

در کرده اند اما اين همه در جريان سالهای گذشته آسيب با استعداد هستند و از قرن ها بدينسو محصوالت خوبی را صا
شخص من و آقای مولن اخيرًا با سفير کشور هندوستان مالقات داشتيم، زيرا کشور هند در قسمت زراعت . ديده اند

. همچنان کشور جاپان ميخواهد در قسمت زراعت يک هيئت خاص خود را برای افغانستان بفرستد. پالن خود را دارد
يتوانم بگويم که يکی از دستاورد های بزرگ سفر فعلی ما به افغانستان، هماهنگ ساختن همکاری جامعۀ جهانی من م

البته اين همه مستلزم يک زمان خواهد بود ولی تمرکز ما روی اين نکته خواهد بود تا . برای زراعت افغانستان است
  .مردم افغانستان را بخش توسعه و انکشاف زراعت کمک کنيم

  
يک راپور که از . قسميکه معلوم است، افغانستان در حال نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوری است :سوال
 يا شورای بين المللی برای امنيت و ترقی، که يک نهاد تحقيقاتی ميباشد، در ارتباط به انتخابات رياست ICOSسوی 

ميدهد که شواهدی زيادی در اختيار اين نهاد جمهوری و وضعيت دموکراسی در افغانستان به نشر رسيده، نشان 
وجود دارد که گويا  کشور های غربی  به شمول اياالت متحده امريکا سعی خواند کرد تا در پروسۀ انتخابات مداخله 

 .نمايند و به گونۀ عمل نمايند که نتيجۀ انتخابات را به نفع کانديد مورد عالقه خود، تحت تاثير قرار دهند
  ين گذارش چقدر صحت دارد و اين چنين انتخابات چقدر شفاف خواهد بود؟به نظرشما ا
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چيزيکه هويداست اينست که . ما اين گزارش را مطالعه نکرده ايم و اين گزارش کامال غلط است) هولبروک: (جواب
 بسيار شما به دومين انتخابات رياست جمهوری تاريخ تان در يک شرايط. افغانستان يک کشور آزاد و مستقل است

زياد دشوار و جنگ،  نزديک ميشويد و جامعۀ جهانی در اين کشور، به رهبری سازمان ملل متحد، ايساف و ناتو، از 
جامعه بين المللی، هفته گذشته در کنفرانس هاگ در کشور هالند، تعهد صد ها ميليون دالر . اين انتخابات حمايت ميکند

اين همه برای انتخابات آيندۀ رياست .  متحدۀ امريکا، به افغانستان نمودرا، بشمول چهل ميليون دالر از سوی اياالت
  . همچنان عساکر بيشتر برای اين حمايت از انتخابات اعزام ميگردند. جمهور در اين کشور است

ازمان س. پس اجازه بدهيد اين نکته را کامًال واضح سازم که اياالت متحدۀ امريکا، هيچ کانديد در اين انتخابات ندارد
ما از هيچ کانديد نه حمايت ميکنيم و نه هم . آيساف هيچ کانديد ندارد. ملل متحد هيچ کانديد در اين انتخابات ندارد

ما با رئيس جمهور کرزی، منحيث . مخالف آن هستيم و اين موضوع در مورد رئيس جمهور کرزی نيز صدق ميکند
ولی در اين انتخابات هيچ کانديد از سوی ما وجود . اهيم دادرئيس جمهور در شرايط جنگ، همکاری خود را ادامه خو

من و آقای مولن در جريان اين سفر با محصلين، دهاقين، روحانيون، علما، .  ندارد و اين يک پيام بسيار مهم ماست
همه فکر . يبريمهمه به اين فکر اند که ما اين انتخابات را به پيش م. وکال زن، رهبران قبيله، و ديگران مالقات داشتيم

همه ميگويند که ما يک کانديد . ميکنند که ما انتخابات آيندۀ رياست جمهوری  را تحت تاءثير و نفوذ خود قرار داده ايم
از . ما ميدانيم که چنين يک طرز ديد موجود است ولی اين حقيقت ندارد. مورد نظر خود را برای اين انتخابات داريم

اين را .  برای بار اول چنين يک مصاحبۀ مشترک ملکی و نظامی را انجام ميدهيمهمين سبب است که هر دوی ما،
ميخواهيم بسيار به شکل عريان و آشکار به مردم افغانستان از طريق شبکۀ شما بگوييم که ما هيچ کانديد برای 

مردم مسايل را . خود را داريمالبته مردم اين را خواهند گفت که ما کانديد . انتخابات افغانستان نداريم و نخواهيم داشت
غلط تفسير خواهند کرد ولی هدف ما تنها کمک به مردم افغانستان خواهد بود تا بتوانند کانديد مورد نظر خود را 

  . انتخاب نمايند
باور کنيد که اردوی امريکا و ايساف هيچ کانديد برای انتخابات . من نميتوانم کانديد داشته باشم) مولن: (جواب
  .تان نداردافغانس

  
  پايان

  
  
 
  


