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 ۲۱۰۲ فبروری ۲ کاظم داکترسیدعبدهللا
 

 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 اول
 پیشگفتار

 

« هوظیه»وزیر دفاع سههابا امری ا ت ت عنوان « رابرت گیتس»از دوسههه تهته بدینسههو تمهمه دربارۀ کتاب خا رات 
امری ا که دراین روزتا تازه به بازار آمده اسهههتم تمه جا را فرا گرفته ودربارۀ  راوب   افغانسهههتان با احههه ع مت ده 

جهت « تو ئه خام و ناکام» ی چند سهال اخیر سهلالهای زیاد را خ ا کرده است   اشاره به این ه ادارۀ اوباما به ی  
دسهههههههت یازیده  و نیز ازتمان آیازبه آینده اسهههههههتراتوی امری ا در مورد   9002کنهار زدن  هامد کرزی در انتخابات 

داخل امری ا و نیز درافغانستان  مغشوش ساخته است که میتوان آنرا افغانستان بی باور بوده استم اذتان عامه را در 
ی نوع زمینه سههههازی برای انتخابات آینده در امری ا به نهه جمهوری خواتان ت ری کرد و درعین زمان با  سههههاسههههیت 

اکنون  هکرزی برای التوای امحهای موافرتنامه امنیتی دسته میدتدم چنان « تبر»اوحهاع درکشهور نشهر این م الب به 
رسهانه تای داخل کشههور بخ ههول مخالهان موافرتنامه و گماشههتکان دو کشهور تمسههایه از آن بهره برداریهای سههیاسههی 

 فراوان می نند 

رابرت گیتس درباره رواب  امری ا با افغانستان  ی مأموریت بیش از چهار سالش به  یث وزیر دفاع امری ا  م الب 
وزیری جنگ؛ مروری برکتاب »یراً عزیز   یمی  ی گزارشهههههههی ت ت عنوان زیهادی در کتهاب خود بیان کرده و اخ

ن ات عمده کتاب را بررسی نموده  9002جنوری  92ـههههه منتشرۀ بی بی سی مور  « جنجالی خا رات رابرت گیتس
 ریاسهت جمهوری افغانسهتان نوشته استم از قول   یمی ـ 9002که ما دراینجا فر  به آنچه او دربارۀ انتخابات سهال 

 روزنامه نکارب ور مخت ر اشاره میداریم:

باید درماه می آن سههال برگزار می شههدم اما ایاتت مت ده ا ههرار  9002انتخابات سههال »آقای گیتس اشههاره می ند که 
به تعویا افتد و ریچارد تالبروکم فرسهههتادۀ ویوۀ امری ا برای افغانسهههتان و  9002داشهههت که این انتخابات به آگسهههت 

د بود که برگزاری انتخابات در ماه می میتوانسههت توانائی اپوزیسههیون سههیاسههی افغان را برای رقابت در پاکسههتان معتر
انتخابات و نیز قاب یت آیسهههههاد را در تأمین امنیت تحهههههعید سهههههازد و گیتس به تعویا افتادن انتخابات به ماه آگسهههههت 

ر و مسام ه در نکهداشتن کرزی درقدرت به درنتیجۀ ا هرار ادارۀ اوباما و تالبروک را نر  قانون اساسی این کشو
 « ورت ییرقانونی برای چند ماه میخواند 

تدد ازاین ار وقت دادن به دیکر نامزدان ریاسهههت جمهوری برای سهههازماندتی خود و »رابرت گیتس احهههافه می ند: 
زی را ایکزین مناسههب کرشههرکت در انتخابات معتبر در افغانسههتان بود  این کار به تالبروک نیز وقت کافی میداد تا ج

انتخاب و از او  مایت کند و ]به عبارت گیتس[: به جهنم که قانون اسههاسههی برسههر راه دسههتیابی به این تدد نر  می 
شهد؛      تالبروک ا هرار داشهت که تمامی نامزدتا به  هورت مسهاوی از امنیت شهخ هیم دسهترسی به رسانه تا و 

د  اما خواسهههههههت واقعی او این بود که به رقبای کرزی اعتبار کافی بدتد تا ام انات کمپاین انتخاباتی برخوردار باشهههههههن
 د با این ه برخ»به گهتۀ گیتس: «  کرزی در دور اول رأی کافی کسههههب ن ند و انتخابات  به دور دوم کشههههیده شههههود

رل آی ن بی رفی بودم اما ریچارد تالبروک و کا 9002م موحههههه رسههههمی امری ائی تا در انتخابات 9002انتخابات 
بیری سههههههههیروقهت امری ها در کهابهل بها نهامزد تهای رقیهب کرزی م قهات می ردنهدم بها آنهها ع س میکرفتند و  تی در 

این امر باعث شههد تا کرزی به این نتیجه برسههد که امری ا از » به گهته گیتس: « گردتمآئی تای آنها شههرکت می ردند
گیتس اعتراد «  م  به برنده شههههدن آنها در انتخابات اسههههتاو فا هههه ه گرفته و در ال معام ه با جنگ سههههاتران و ک
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قحهههایای انتخابات باعث شهههد که کار با کرزی از قبل دشهههوارتر شهههود و انترادات تند او  داقل درماجرای »می ند که: 
 « ت ش ناکام و ناشیانه ما برای براندازی   ومتش توجیه پیدا کند

ب جمهوریخواه امری ا اسههتم ولو که در ادارۀ اوباما نیز به وظیهۀ این ه رابرت گیتس از نظر سههیاسههی منسههوب به  ز
خود به  یث وزیر دفاع آن کشههور ادامه دادم اما اظهارات او دربارۀ تالبروک دو نر ه را میرسههاند: ی ی اخت د بین 

زب شیوه تای کاری شخ یت تای امری ائی در درون   ومت امری ا و رقابت بین اعحای  زب جمهوریخواه و  
جارج « نازدانۀ»دموکرات که ی  موحهوع قابل فهم اسهت و دیکر  مایت جمهوریخواه تا از کرزی که به ا     

بوش رئیس جمهور اسههبا امری ا و مورد اعتماد و  مایت او بود و در دورۀ اوباما دیکر آن جایکاه را نداشههت که این 
 تم قابل فهم است 

 اکنون برمیکردم برا ل موحوع:

 ه زمان که انتخابات دور سهوم ریاست جمهوری افغانستان در جریان است وبرای اولین بار درتاری  کشور دراین مر
ریاسههت جمهوری افغانسههتان  9002انترال قدرت از ریا انتخابات  ههورت میکیردم بررسههی موحههوع انتخابات سههال 

یان و نهان انتخابات  آن دوره به برای تمو نان عزیزاز دو نر ۀ نظر دارای اتمیت اسههت: ی ی درک واقعیت تای ع
  یث ی  ب ث تاریخی و دیکر استهاده از تجارب ت   آن برای انتخابات جاری ریاست جمهوری در کشور 

افغانستان را با موشکافیم  9002باید اعتراد کرد که تا ال تیچ م رری دیکر نتوانسهته اسهت موحهوع انتخابات سال 
تا  9002که از مارچ « کای آیده»عایت جوانب مخت د آن بررسههههههی نمایدم اما دقت و امانت داری ب ور جامه و بار

به  یث نماینده سهههرمنشهههی م ل مت د در افغانسهههتان ایهای وظیهه می ردم از عهده این ار به وجه ا سهههن  9000مارچ 
رو هههههدا بودم بدرآمده اسهههههت  او نه تنها  از برگزاری و اجرای امور انتخابات که ی ی از رویدادتای مغ ا و پر سههههه

مسهتیرماً نظارت می ردم ب  ه اکمال موفرانه آنرا ی ی از وظاید ک ی و جز رسهالت سهیاسهی بسیار مهم خود می شمرد 
 که باید بدقت و درایت خال انجام  می یافت 

دربارۀ این ه کای آیده چکونه و برای اجرای کدام اتداد و وظاید از  رد آقای بان ی مون سههرمنشههی م ل مت د به 
ین وظیهۀ دشهههههههوار توظید گردیدم مخت هههههههر باید عر  کرد:  وری ه تمه میدانیم در  ول بیش ازی  دته مرادیر ا

تنکهت پول از ریا کم های جامعه جهانی به افغانستان سرازیر شد ولی درد ا  ی کشور را  ور تزم مداوا ن ردم 
م سوس استم تمه نکران اند که « ره   ئیدو»برع س وحه را مغ ا ترساخت  امروز که ا تمال پایان یافتن این 

 آینده چ ور خواتد شد؟؟« مرغ   ئی از لبه بام ما»با پرواز 

جامعه جهانی را به این ف ر انداخت تا م ل مت د در انسههجام و تمآتنکی بین فعالیت  9002این نکرانی در آیاز سههال 
رد  درآنوقت جامعه جهانیم بخ هههول ایاتت مت ده تای جوانب مخت د ذیدخل در افغانسهههتان نرش فعالتر را بعهده گی

امری ا و بریتانیه  سهههعی داشهههتند برای اجرای این وظیهه مهم ازبان ی مون ـههههههههه سهههرمنشهههی م ل مت د بخواتند تا ی  
شههخ ههیت با تجربه و عامل را به  یث نماینده خال آن ملسههسههه در افغانسههتان تعیین کند  آنها درنظر داشههتند تا ی  

را که به  یث نماینده م ل مت د در امور بوسنیا تجارب فراوان داشتم به این « پدی اشداون»یتانوی بنام سیاستمدار بر
کای »مرام پیشنهاد کنند    ومت افغانستان بنا بردتی ی با آن موافرت ن رد و ترجیح داد از بین کاندید تا شخ ی بنام 

تجارب فراوان بود و قب ً به  یث سههیر کشور ناروی در  سهیاسهتمدار نارووی را که او نیز  در زمینه  ها ب« آیدی
به  یث نماینده خال سرمنشی م ل مت د   9002مارچ  90ناتو کار می ردم به این وظیهه بکمارند  کای آیدی بتاری  

 در امور افغانستان مررر و شروع  ب ارکرد 

و نماینده خال رئیس جمهور امری ا در افغانستان  در آنوقت زلمی خ ی زاد  که سههیر امری ا در م ل مت د )قب ً سههیر
و بعداً در عراا( بودم نرش کای آیدی  را در افغانستان  ی ی  گزارش مخت رچنین بیان داشت: تزم است تا او در 
قدم اول کم های م  ی را با ت شهههههههای نظامی دو سههههههازمان  یعنی ناتو و آیسههههههاد که در افغانسههههههتان فعالیت می نندم 

)ی  پ ن « کامپ ت افغانسهههتان»سهههازدم دوم او وظیهه دارد ت شههههای جامعه بین الم  ی را برای  مایت از تمآتنگ 
  ومت افغانستانم م ل مت د و جامعه جهانی روی آن توافا کرده بودند( انسجام بخشد و سوم  9002پنجسهاله که در 

( را از اتداد م رو ه آگاه سازد و از مو ود ب وشد رتبران و شخ یت تای کشورتای مهم کم  کننده )دونرتا
 (9002مارچ  90کشورتای تمسایه افغانستان بخواتد تا در ثبات آن کشور تم اری نمایند )م ل مت د م ملر  
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کای آیدی از تمان اول به این نظر بود که راه  ل نظامی یکانه راه نیست  او با آن ه اقدامات امنیتی را مهم میدانستم 
باید راه  ل از ریا سهههیاسهههی جسهههتجو گردد    و ثبات در افغانسهههتان فر  به وسهههی ه اقدامات سهههالم و  اما  می گهت که

مخت   سههههیاسههههیم ان شههههافیم بشههههری و امنیتی به وجود آمده میتواند  او امیدوار بود که در  ول مأموریت خود بتواند 
نی به وجه بهتر انسههجام دتد  )م هها به با کم ها وت شهههای ان شههافی را بین قوای نظامی ناتوم آیسههاد و مرامات افغا

 (9002مارچ  02رویترم مور 

کار خود را در افغانسهههههتان شهههههروع کرد و دقیراً پس از دوسهههههال بسهههههیار پر ماجرا   9002مارچ  00کای آیدی بتاری  
کتاب خا رات خود را نخسهههههت به زبان نارووی نوشهههههت و در سهههههال  9000وظیهۀ او به پایان رسهههههید  او در اواخر 

به انک یسی ترجمه کرد و درذیل عنوان این « مبارزه  قدرت در افغانسهتان»با احهافات جدید آنرا ت ت عنوان  9009
«  نکاتی به این ه چرا تمه چیز به کجراته رفت و چکونه میتوان این خسههاره را جبران کرد؟»جم ه را ع وه نمود: 
ف ل میباشد و ب ور س یس  29 ه ه  و جمعاً  002ای در امری ا به چاپ رسیدم دار 9009این کتاب که دراواخر 

و سههاده نکاشههته شههده و ترف ههل آن شههامل آنعده موحههوعات مهم و مشهه  تی میباشههد که مو ههود در مدت دوسههال 
مأموریت خود به  یث نماینده خال سههههرمنشههههی م ل مت د در افغانسههههتان با آن مواجه بوده اسههههت و به تمین دلیل این 

 عتبر در باره جریانات مهم کشوردرآن مر ه زمان م سوب میشود  کتاب ی ی از مآخذ م

من به این امید )به افغانسهههتان( آمدم تا بتوانم ی  تغییر را »کای آیدی در مردمه کتاب به چند ن ته مهم اشهههاره می ند : 
می نم:  خسههته به وجود آورم و کوشههش کنم  ی  سههتراتوی فعال را شهه ل دتم  اما  ات خسههته و نارا  آنجا را ترک 

از دوسههالی که متواتر وحههه امنیتی رو به خرابی گذاشههتم اخت فات سههیاسههیم رقابت تای شههخ ههی و تمچنان پیروی 
رسههههانه تا از تمین شههههیوه بیشههههتر شههههد و نارا  از این ه با ا سههههاس قوی خود که برای تغییرداشههههتمم به آن دسههههت 

 ر می رد که من در برابر اح ع مت ده امری ا و دیکر نیافتم   دوسهال گذشهتم کرزی از من راحی نبودم زیرا او ف
خهارجی تها که در انتخابات ریاسهههههههت جمهوری مداخ ه می ردندم قویاً موقد نکرفتم و من از او نارا  بودم زیرا او 

نها آبیش از پیش به جنکسهاترتا و دتتن قدرت ات ا کردم با کسهانی ه افغانسهتان را در گذشته ویران کردند و نباید به 
 «  اجازه فعالیت در آینده داده می شد

عمده ترین عامل ناخشهنودی من اخت فات رو به تزاید من با سهتراتوی افغانستان »کای آیدی در مردمه می افزاید که : 
در واشنکتن بود که بیشتر با ستراتوی نظامیم استعمال قوه و شیوه تای تهاجمی پیش میرفت و مسائل م  ی و سیاسی 

حمیمه امور نظامی پنداشته می شد  م ل مت د تیچکاه ب ورت واقعی در دادن مشوره به واشنکتن در مسائل  به  یث
مهم سهتراتوی  شهری  نبود و تمچنان ما تم ار نزدی  با ناتو  ساب نمی شدیم  از تمه مهمتر مرامات افغان بیشتر 

امور کشور خود عمل می ردند      در نتیجۀ به  یث تماشهاچی و ناظر در مورد تعیین سهتراتوی و  ل معحه ت در 
این ناتوانی ما درشههناخت شههرای  افغانسههتان برای تدوین ی  سههتراتوی تدفمند و عم یم دیدیم که  مایت ازاقدامات در 
افغانسههههتان کاتش یافت و پیدا کردن راه ا هههه   فوری و عاجل اموربرای ما در قبال بی ههههبری مردم از ی  رد و 

 « الهان از  رد دیکر بسیار مش ل شدافزایش  م ت مخ

ف ههل مربو  به انتخابات ریاسههت جمهوری دورۀ گذشههته در تمچو موقه  02ترجمه و نشههر این اثر مهم بخ ههول  
 ساس  که دور سوم انتخابات درجریان استم  به  یث ی  مب ث تاریخی و بالوسی ه به تدد ج وگیری از اشتباتات 

شههته میشههود که بایسههت بزودی  ههورت گیرد و م توای آن از ریا رسههانه تا به گذشههته بسههیار مهید و حههروری پندا
ا  ع تمو نان و نیزمراجه ع قمند رسههانیده شههود  چون ترجمۀ آن به وسههی ۀ ی  شههخل مدت  وتنی تر را ا توا 

دست نم دست بمی ردم لذا به این ف ر شهدم تا از دوسهتان ع قمند که به لسهان انک یسهی مهارت داشهته باشندم خواتش ک
 ههه ه را به اسههرع وقت ترجمه نمایند  خوشههبختانه این نظر مورد قبول چند   02الی  00تم داده و تری  به  تعداد 

تمو ن گرامی قرار گرفت و تری  وعده دادند که قسهههههههمت تای مربو ه را بزودی ترجمه نموده و به من ارسهههههههال 
ورتال افغان جرمن آن ین  به  یث ی  س س ه )پیهم  تر روز میدارند تا آنرا دری  فورمات  مشهخل گنجانیده ودر پ

و یا ی  روزبعد( آمادۀ نشهههرسهههازم  دراینجا وظیهۀ خود میدانم تا از تری  ازدوسهههتان م ترم و دانشهههمندم که باوجود 
 ف ههل مربو  به انتخابات را متربل 02م هروفیت تای فراوان  احههر شههدند ز مت ترجمۀ نسههبتاً آزاد قسههمتی از این 

 شوند و در ایهای این وظیهۀ م ی و مردمی سهم رحاکارانه گیرندم از میم ق ب ابراز سپاس و امتنان نمایم  

  عناوین ف ل تای مورد نظر و اسمای مترجمان تربخش از اینررار اند:

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئموږ سره اړیکه ټینگه کړ له ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 )اقدام تعجب انکیز تاکتی ی کرزیم )اینجانب 

  )پنج سال دیکر با کرزی؟م )اینجانب 

  )وزرای جدید و توقعات جدیدم )اینجانب 

  )اشتباتات تیم رلیائی اوبامام )م ترم دگروال رو  هللا شیرزی وردک 

  م )م ترم م مد تمایون تارونی( «تاگ»اقدام تعجب آور تی ری ک نتن و کنهرانس 

  )برگشت مجدد جنکساتران قدیم در   نهم )اینجانب 

 د با گالبرایتم )م ترم فرید شیرزی وردک( روزشماری برای انتخابات و اولین برخور 

  )روز انتخابات و مداخ ت بیشتر خارجیم )م ترم م مد نعیم مجددی 

  )ی  پ ن خ رناکم )م ترم م مد نعیم مجددی 

  )ت ش برای نجات انتخاباتم )م ترم م مد نعیم مجددی 

  )گالبرایت برکنارشد و انترام می گیردم )اینجانب 

 ن کریم ) اینجانب(مداخ ت سناتور جا 

  )آقای رئیس جمهور! من ت میم به کناره گیری گرفته امم )م ترم م مد تمایون تارونی 

   )بازی آخر انتخاباتم )اینجانب 

 )ادامه دارد(
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