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 ۴۱۰۴ فبروری ۴ کاظم داکترسیدعبدهللا
 

 درسی که باید از گذشته آموخت!

 9003دربارۀ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان درسال 
 «(مبارزه قدرت در افغانستان»)به استناد کتاب4 کای آیدی4 

Kai Eide: Power Struggle over Afghanistan 
 

سوم قسمت  
 بود یامیدوار مایه کابینه تغییر برخوردها، شدت وجود با

 

در دو فصل ذیل کای آیدی دو حالت را بهه تصهویر مهش کشهد4 ییهش اینیهه مهزاب کهرزی بعهر  شهدت عمهل  هرای  مهش 
خواههد شهد و او  نونهه میتوانهد بهار دینهر در م هام یابد و آنهم به دلیهل اینیهه سرنوشهت او در انتخابهات  عهور رقهم زده 

بهاقش بمانهد و دینهر اینیهه در برابهر خهود میدیهد کههه جامبهص جههانش بخصهو  ادارۀ جدیهد دمهوکرات هها در امرییها دینههر 

همان مالعفت زمان جمهوریخواه ها را درحق او ندارد و بهه دلیهل بهش کفهایتش حیومهتا آنهها عالقمنهد تغییهر در ریاسهت 
افغانستان میباشند. کرزی با آنیه میخواست از حفهظ آنبهده وزرا کهه دارای پیونهد قهومش بهوددا بهه نفه  خهود در جمهوری 

کسب رأی استفاده کندا ولش نا زیر بود زیر فشار جامبص جهانش و ملل متحد به تغییر کابینهه مواف هه کنهد. جریهان ایهن دو 
 موضوع را میتوان در  این دوفصل معالبه کرد4

دیگر با کرزی پنج سال  
 (777الش 701)فصل پانزدهم کتاب از صفحه

 مترجم4 داکتر کاظم

ما درعول زمستان اکثراوقات مصهرو  مبهارزه در مهورد عهدم مواف هه بهر تهاریب انتخابهات و مشهیالت مربهوع بهه ثبهت 

بها شهدت عمهل را  نام بودیم. با آنهم در پشت پرده مشیالت دینر نیز به میان آمد. کرزی در آخرین مهاه یهر رو  تهوأم
در پی   رفت. آیا ما میتوانسهتیم در تحهت ایهن شهرایع پهن  سهال دینهر ریاسهت جمههوری او را تحمهل کنهیم  بسهیاری از 
نمایند ان کلیدی بهین المللهش درایهن موضهوع د ارشهر و تردیهد جهدی بودنهد. بسهیاری از شخصهیت ههای برجسهتص افغهان 

د مهش پرسهیدند کهه  عهور پهن  سهال دینهر را بها ایهن برخوردهها حتش ببضهش از همیهاران نزدیهر ر هیه جمههور از خهو
 ذرانید. کشمی  بین حیومت و حامیان اصلش بین المللش متواتر رو به صبود بود. آیا بهتر نبهود کهه کهرزی تصهمیم بهه 
کنهاره  یهری مینرفههت  ر هیه جمهههور بهه مههن توضهیا میههداد کهه او کسهش اسههت کهه ا ههر تهوان داشههته باشهدا از کشههمی  

یری خواههد کهرد و مهش  فهت کهه او سیاسهتمداری اسهت کهه  تهرجیا میدههد مشهیالت را بهه نحهوی کهه از پهدر  بهه جلو 
 حیث زعیم یر قوم مهم پشتون  ـ پوپلزی آموخته استا ازعریق مشوره و اعتماد سازی حل کند.

پهی  میرفهت و امها پهه تا آنوقت مذاکرات من با ر یه جمهور با وجود تفاوت نظرههای عنهدالموق  بهه آرامهش و درسهت 
نحوه ای بیان او تغییر کرد و بیشتر شیل برخورد را به خود  رفهت. او در مالقاتهها بها مشهاوران خهود  9002از خزان 

و نیز با نمایند ان خارجش و شخصیت های که به دیدار  مش آمدندا با شدت کهالم صهحبت مییهرد و مبلهوم مهش شهد کهه 
قتش من بها او صهحبت مییهردما او از ههر عهر  موضهوع را مهش آورد و بهرایم دینر به حر  کسش  و  فرا نمیدهد. و

 مجال پایان دادن سخن را نمیداد.

برتههانوی ههها و امرییهها ش ههها مخاعههب و هههد  اصههلش او بودنههد. قههوای برتههانوی عورییههه تجههارب  آنوقههت در افغانسههتان 

ا در هیلمنهد موفهق نبودنهد و  هرا مخالفهان مسهلا نشان داده استا بهترین شیوۀ جننهش را در پهی  داشهتند. اینیهه  هرا آنهه
ببد از آنیه قوای برتانوی بهه آنجها آمدنهدا قهویتر شهدندا نهه ضهبیفترا سإالیسهت کهه عهر  مینردیهد. برتهانوی هها درعهین 
زمان ن   رهبری در جنه  علیهه تولیهد مهواد مخهدر را پهی  مهش بردنهد و امها تولیهد خشهخا  ت لیهل نیافهتا بهرعیه بهه 

فت و هیلمندا جا ییه قوای برتانوی درآن متمرکز بهودا بیشهترین تریهاا را بهه م ایسهص مجمهوع همهه والیهات شدت باال ر
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دینرتولید مییرد. اینیه  ه دلیل بهودا ر هیه جمههور بهر آنهها شهر داشهت و از شهیوه کهار برتهانوی هها نهارا  بهود. او 

ش را انتخاب کنندا درآنصهورت آنهها بها دقهت بیشهتر بهه فیر مییرد که ا ر برتانوی ها بین مناف  پاکستان و افغانستان یی
پاکستان  و   میدهند تا به افغانستان. پاکستان یر قسهمت از امپراعهوری سهاب ص آنهها بهود و حهاال یهر عضهو کامنولهت 
شههان میباشههد. در افغانسههتان برتههانوی ههها درسههابق شیسههت هههای خههونین خههورده انههد کههه نههه برتانویههها و نههه افغانههها آنههرا 

 مو  میینند.فرا

مها  9002ببضش اوقات حملص اوعلیه نمایند ان برتانوی و امرییا ش در محضر عام صهورت مینرفهت. در مهاه دسهامبر 
روز مبارزه علیه فساد را در لیسص امانش در جوار قصر ریاست جمهوری و بسیار نزدییتر بهه دفتهر ملهل متحهد بر هزار 

ر این محفهل پهر از اتهامهات علیهه جامبهه جههانش بهود و مییردیم که درآن  ند صد افغان حضور داشتند. سخنان کرزی د

هیچ تذکری از مس ولیتهای افغانها داده نشد. در پایان سخنرانش کهرزی روی بهه حاضهرین کهرد تها کسهش را درمیهان آنهها 
شهما مهش »او آنجها نبهود. کهرزی ادامهه داد4 « دراینجها اسهت  Bill Wood بلل وودآیها سهفیر امرییها ا »بیابهد و پرسهید4 

در هرموقهه  کههه او را مههش بیههنما راجهه  بههه فسههاد شههیایت میینههدا امهها او درایههن فرصههت بهها مهها ییجهها  سللریر وودینیههدا ب

ببضههش افغانههها بها ایههن  فتههه که  زدنههد. عههده ای از نماینههدکان بهین المللههش خههامو  بودنهد و کههم جههرأت. ر ههیه «. نمیشهود
. او در روز قبهل از کهرزی مبهذرت خواسهته بهود کهه نمیتوانسهت در آنجها باشهد سلریر وودجمهور به خوبش میدانست کهه 

 به دلیل یر کار عاجل خارب از کابلا در آن روز آمده نمیتواند.

عصهبیت کهرزی هم نهان متوجهه بسهیاری از وزرا و مشهاوران نزدیهر بهه خهود  نیهز بهود. او بهه دلیهل اتهامهات نههاوارد 

د مییههرد. آنههها  مههش نشسههتند و مههش شههنیدند و اقههال  در مبنههش براینیههه آنههها بیشههتر عرفههدار  ههرب هسههتندا بهها آنههها برخههور
حضوراو هیچ  مخالفت نمییردند. اما وقتش از دفتر او بیهرون مهش شهدندا ننرانهش خهود را ابهراز مهش داشهتند. مالقاتههای 
ما با ر یه جمهور اکثرا  متمرکز بر محدود ساختن تلفهات ملیهش بهود. سهإال اساسهش کهه ا لبها  معهر  مهش شهدا ایهن بهود 

کهه آیاتحهت ایهن شهرایع  میتهوان پهن  سهال دینهر را بهها او  هذران کهرد   عواقهب آن بهرای افغانسهتان  هه خواههد بهود  آیهها 
جامبص بین المللش شخصیت ههای ارتبهاعش قهوی در قصرریاسهت جمههوری خواههد داشهت  آیها میتهوان ر هیه جمههور را 

هها بهین ر هیه جمههور و جامبهص بهین المللهش در  ذشههته دوبهاره بهه مهوقفش بر ردانیهد کهه کمترجهدال اننیزباشهد   برخهورد 

وجود داشتا امها مبلهوم بهود کهه بحهث روی تلفهات ملیهش ناشهش از عملیهات قهوای بهین المللهش در عهول تابسهتان و خهزان 
موجب براننیخته شدن او در یهر سهعا متفهاوت  ردیهده بهود. بسهیاری از وزرا و مشهاوران او در اصهل بها وی  9002

اما آنها بسیار از عرز برخورد او با مشیل ننرانش داشتند. حتش وضه  بحرانهش بهین نزدییهان او دیهده مهش موافق بودندا 
 شد.

بهروز پههنجم فبههروری تصههمیم  ههرفتم یههر مشههیل را بهها او مسههت ما ا آنعورییههه مههش خواسههتما درمیههان بنههذارم. او هی نههاه 
تا او در دفتهر خهود مهش بهود. از او خواسهتم رخصتش ننرفته بود و حتش روزهای جمبه که روز رخصهتش مسهلمانها اسه

تا کمش به استراحت بپردازد و برای یر هفته جا ش برود که از اخالل مجاله بهش پایهان ههرروز دور باشهد. دوری  نهد 

روز از کابههل و اقامههت در یههر فضههای آرام  میتوانسههت او را سههرحال ننهههدارد و امهها  او ایههن نظههر را رد کههرد و آمههاده 
یههر رخصههتش پرتجمههل خههارب از »ن از کشههور بههرودا حتههش بههرای یههر رخصههتش کوتههاه. او  فههت کههه 4 نبههود کههه بیههرو

 «.افغانستان بسیار بد مبلوم خواهد شد

آقای ر یه جمههور  شهما در بهاالترین »جواب او به من شامل یر قسمت دینر مشیل مذاکرات بود و من برای   فتم4 

مس ولیت بزرگ بر شانص شما استا ایا  اهش فیر کرده ایهد کهه تا هه  م ام کشور تان برای مدت ش  سال قرار دارید و
وقت میخواهید این مس ولیت را بدو  داشهته باشهید  شهما بها اعمهار یهر افغانسهتان جدیهد و دموکراتیهر آ هاز کهرده ایهد. 

ر برابهر ایههن مهن ننهران آن بهودم کهه او د«. ایهن میتوانهد میهراث شهما  بهرای کشهور و یهادی از شهما درتههاریب خواههد بهود

 فته هایم  ه عیه البمل نشان خواهد دادا آیا او برآشفته خواهد شد و مهرا از دفترخهود بیهرون خواههد انهداخت  ا هر او 
 نین مییردا درآنصورت شاید آخرین دیدار مهن بها او مهش بهودا امها عیهه البمهل او آنعهور نبهود کهه مهن فیهر مییهردم. 

د دربهارۀ آینهدۀ خهود سهخن  فهت. او از احسهاه خهود در برابهر وعهن و سهپه برخال  او از  ذشتص خود آ هاز کهرد و ببه

پسر خود ـ میرویه یاد نمود. ههیچ  یهزی بهرای  آن هدر مههم نبهودا منهر آنیهه پسهر  بتوانهد دراینجها تحصهیل کنهد و در 
. او نمههش یههر افغانسههتان پههراز صههلا زنههد ش نمایههد. او آهسههته امهها سههنجیده  و بههه نظههرم بسههیار محترمانههه سههخن مههش  فههت

خواسههت در ریاسههت جمهههوری خههود را ب سههپاند. بههرای  دو بههدیل معههر  بههود4 او میتوانسههت تهها نتیجههص انتخابههات بهها تمههام 

مشروعیت در م ام باقش ماند و خهود را دوبهاره کاندیهد کنهد یها او م هام را تهرا  ویهد و منتظهر جانشهینش یهر خله  خهود 
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او میتواند از عهده این مس ولیت بدر آیدا سخن  فهتا امها لحظهص ببهد  باشد. او درباره اینیه کدام شخ  به حیث جانشین

او به این نتیجه رسید که هیچ یر نخواهد توانسهتا اقهال  درهمهین حهال از عههدۀ اینیهار بهدر آیهد. درآن روز متوجهه شهدم 
کشهور خههود کهه  اویهر احسههاه قهوی مسهه ولیت و میلفیهتا عورییهه او بیههان کهرد و نظههر خهود را شهر  دادا در برابههر 

دارد. من هی ناه قبل از آن  نین  یزها را از او نشنیده بودم.  ند روز ببهد ر هیه جمههور را بها حضهور زلمهش رسهول 

مشاور امنیت ملش و ییهش از مشهاوران وفهادار  دوبهاره مالقهات کهردم. کهرزی درحضهور رسهول  عهین پیهام را تیهرار 
رسول از این  فتهه متبجهب مبلهوم مهش شهد. شهاید اولهین بهار بهود  کرد که نمیخواهد خود را به ریاست جمهوری ب سپاند.

که او هم و سخنان را از ر یه جمهور مش شنید. په از آن من ازعر  این موضهوعات پشهیمان شهدم.  مهان مییهنم کهه 
 او حق بجانب بود و من نیز به همان نظر آمدم که واضحا  هیچ  کاندیدی نبود که جانشین او  ردد.

مللش کرزی را  نان با انت اد و کم عزتش هد  قرار داده بود که من نظیهر آنهرا هی نهاه درجهای دینهر ندیهده جامبص بین ال
بودم. او متحمل فشارهای  ردیده بود که دلیل آنرا ما نمش دانستیم. تلفات ملیهش موجهب ننرانهش و تح یهر او شهد. وقتییهه 

واسهتند کههه موضههوع مخالفههت خهود را پشههت درهههای بسههته هم هو حههوادث را بیههان مییهردا شههرکای بههین المللههش از او میخ

برای شان بنوید. سیاستمداران نخبص بین المللش مهش  فتنهد کهه مشهیل ناشهش ازعملیهات نظهامش نیسهتا بلیهه حیومتهداری 
خراب آنرا به وجود آورده است. بهرحال همان سیاستمداران بین المللش هی نهاه اننشهت را درجههت ازبهین بهردن جنه  

قدیم و دالالن قدرت  که هیچ عالقمندی به اصالحات و حیومتهداری خهوب نداشهتندا دراز نیردنهد. آنهها کهرزی ساالران 

را در ارتباع با فساد زیرانت اد مش بردند و اما بها ع هد قراردادهها بها افغانههای مشههور و فسهاد پیشهه ادامهه میدادنهد. اینجها 
ههروز بههه ایههن نههاراحتش او افههزوده مههش شههد و امهها تشههویق  یهر ریاکههاری بههود کههه او را عصههبش و ناراحههت مههش سههاخت و

 ر یه جمهور درجهت کناره  یری از م ام یر راه حل نبود.)پایان فصل(

  

 وزرای جدید و توقعات جدید
 (773الش  779)فصل شانزدهم کتاب از صفحه 

 مترجم 4 داکتر کاظم

انیشهافات امیهدبخ  نیهز موجهود بهود کهه نویهد پیشهرفت با تمام اختالفات و برخوردها در عول خهزان و زمسهتان ببضهش 
بهه حیهث نماینهده سرمنشهش ملهل متحهد بهه کابهل  9002درببضش سهاحات مههم را بهمهراه داشهت. وقتهش مهن در مهاه مهار  

آمدما عده ای از وزرا را خوب مش شناختم ازجمله 4 رسولا سهپنتاا اتمهرا وردا هم نهان احسهان ضهیؤ وزیهر انیشها  
ین فاعمش وزیر صحت عامه. درمجموع کیفیت حیومت نامتبادل بهود و یهر تهیم کهاری واقبهش را نشهان دهات و سید ام

نمیداد. ییش از دالیل همانا ف دان تجربهه و کفایهت کهاری کاندیهد هها بهود ودلیهل دینهررا میتهوان درقبهال ایهن واقبیهت بیهان 

رضهایت  جنها  ههای مختله  متهوازن سهازد. کرد که کرزی مجبور بود  قوا  و  روپ های داخل حیومت را بر مبنهای 
ا ر او دراین کار دست آزاد مش داشتا حیومت او ممین دارای شیل متفاوت مهش بهودا ولهش او نمهش توانسهت واقبیهت 

 های اساسش زند ش سیاسش افغان ها را نادیده  یرد.

یم کهاری کهه مها میخواسهتیما وزرای امور امنیتش و اقتصادی هی یر شان عورییه ما مالحظهه کهردیما بها روحیهص یهر ته

سههاز ار نبودنههد. وزیههر داخلههه ضههرار م بههل بههه دلیههل بههش کفههایتش و قبههول فسههاد  سههترد ۀ او یههر منبهه  تخههری  جههدی نههزد 
بسهیاری از نماینهد ان جامبهص بهین المللهش محسهوب مهش شهد و ر هیه جمههور تها آنوقهت در مهورد تبهوی  او نظهر موافهق 

احدی شخ  با کفایهت بهودا امها شهامل تهیم نبهود و ببضهش از همیهاران مههم خهود را نشان نمیداد. وزیر مالیه انوارالحق 

تخههری  مییههرد. بههه امههور زراعههت و زیههر بنهها ش افغانههها ا مهها  کردنههد و جامبههص بههین المللههش نیههز منههاب  مههالش الزم را  
د. هم نهان تهدارا نیهرد. وزیهر آب و انهرسی اسهمبیل خهان ـ یهر جنه  سهاالرظالم سهاب ها شهخ   نهدان محبهوب نبهو

کسش دینر که حل ص همیاری بین وزرا را وصل کندا وجود نداشت؛ برعیه آنها برای کسهب توجهه و منهاب  مهالش بهاهم 
 رقابت مییردند.

آوازۀ تغییهر حیومهت )کابینهه( درهمهه جها بنهو  میرسهید. همهه انتظهار داشهتند تها یهر تهیم جدیهد بها  9002درعول سهال 
یاسش به وجود آید. آوازه بود کهه بهزودی وزیهر زراعهت تبهدیل خواههد شهد و ایهن اجندای اصالحات و اشخا  ورزیدۀ س

یر خبر خو  بود و ما توق  داشتیم که تغییرات بیشهتر رونمها شهود. مهن موضهوع را بها یهر  هروپ کو هر همیهاران 

ا آن  بههین المللههش صههحبت کههردم و بههه نظههر مههن مهههم بههود کههه کههرزی راضههش شههود تهها وزیههر داخلههه را تبههوی  نمایههدا زیههر
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وزارت بسیار مهم بهود وضهرورت بهه یهر تصهفیص عاجهل درسهعا بهاال داشهت وبهرای تشهییل قهوای پهولیه قابهل اعتمهاد  

درجهت آوردن ثبات در کشور ن   عمهده بهازی مییهرد. مهن بها ر هیه جمههور پیرامهون ایهن موضهوع  نهد بهار صهحبت 
تها وقتییهه وزیهر داخلهه را تبهوی  نینهد. ا هر او ایهن  کردم و به او نظردادم که تغییر در یر یا دو وزارت تؤثیر نهداردا

اقدام را رویدست  یردا به ی یین درآن وقت که مبهارزه بها فسهاد ییهش از اولویهت ههای مههم همیهاران  ربهش و نیهز ییهش 

از ننرانش های اصلش در بین خود افغانها بودا نتیجهص خهوب بهار مهش آورد. کهرزی بهه یهر وزیهر  قدرتمنهد نیهاز داشهتا 
یه میتوانست اعتماد دونر های بزرگ را جلب کند و کسییه در برابهر وضه  خهراب روبهه تزایهد امنیتهش در والیهات کسی

اعرا  کابل و شاهراه ها به سرعت اقدام نماید. ر یه جمهور در برابهر نظهر مهن جهواب داد کهه اضهالع متحهده امرییها 

ییها ش هها تغییهر را نمهش خواهنهد.  هرا او بایهد ضهرار بر ضرار م بل اعتماد دارد و با او خوب همیهاری مهش کنهد و امر
را تبوی  کند  کرزی احتماال  میخواست آن وزیر را ننهدارد ونظر امرییا ش هها را بهه حیهث یهر دلیهل ارا هه مییهردا 
زیههرا ضههرار یههر تاجههر سرشههناه بههود و یههر حههوزۀ بههزرگ رأی دهنههد ان را نماینههد ش مییههرد. درواقبیههت نظریههات 

ل بین امرییا ش های متفاوت بود4 نظامش های امرییا ش که بها او کهار مییردنهدا بهه م ایسهه بها متبهاقش دربارۀ ضرار م ب
شخصیت های اداری کمتر نظر مخال  دربارۀ او داشتند. ولش ما آرزومنهد سهالمت پهولیه و آ هاز یهر تصهفیه وزارت 

کهردما او بهه مهن اعمینهان داد کهه ادارۀ معهر   C. Riceکانلدو ییلزا رایل داخله بودیم. وقتهش مهن موضهوع را بها خهانم 
 ایاالت متحده موضوع را  ور کند و امید که کرزی ضرار را تبوی  نماید.

دراثر مذاکرات ببدی کرزی باالخره حاضربه آوردن تغییرات شد. آنوقهت موضهوع جانشهین ضهرار معهر   ردیهد و از 
مهن بهودا یبنهش حنیه  اتمهر تمرکهز صهورت   ند شخ  نهام بهرده شهد کهه بهزودی بهه یهر شهخ  کهه کاندیهد مهورد نظهر

 رفههت..... او شههخ  بسههیار موفههق در وزارت انیشهها  دهههات و ببههدا  در وزارت مبههار  بههود... بهرحههال وقتههش از او 

درباره پرسیده شدا ننران آن بود که در یر سال باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری او  هه مهوف یتش بهه حیهث وزیهر 
دست خواهد آورد. او میدانست که توقبات جامبص بین المللش بسهیار بلنهد اسهت و دونهر ههای کلیهدی داخله در آن وزارت ب

بسیار بیصبرانه و احتمهاال  بها توقبهات  یهر واقببینانهه از اوانتظارخواهنهد داشهت کهه اینیهار خهوب خواههد بهودا امها توقه  
 بسیار زیاد در وقت بسیار کم.

ر نیویههارا  همههه را  ههردهم آورده  و درنظههر بههود کههه شههورای امنیههت  یههر اجههاله سههاالنه مجمهه  عمههومش ملههل متحههد د
جلسههه را در مههورد افغانسههتان اختصهها  دهههد کههه در آن وزرای کشههورهای کمههر کننههده درامههور مههالش و نظههامش بههرای 
 افغانسههتان اشههتراا نماینههد. بحههث دربههارۀ تغییههرات در حیومههت )کابینههه( کههه کههرزی بهها آن مواف ههه کههرده بههودا ییههش از

خبرهههای خههو  بههود کههه مههن میخواسههتم در نیویههارا ارا ههه کههنما امهها صههبا روزییههه کابههل را بههه قصههد نیویههارا تههرا 
مییردما ییش از دوستان افغانم به من تیلفون زد و  فهت کهه ر هیه جمههور تغییهر کابینهه را بهه تبویهق انداختهه اسهت. آیها 

امید اینیه هم و تغییر موف انه پهی  بهرودا فیهر کهردم کهه  این  زار  درست بود  ببد از هفته ها مذاکره با کرزی و با

سههفر خههود را بههه تبویههق انههدازم و درکابههل بمههانم. درایههن وقههت از بیههرون افغانسههتان خبرهههای منفههش میرسههید و فضههای 
رامغشههو  مههش سههاخت. مهها بههه ایجههاد یههر فضههای خوشههبینانه ضههرورت داشههتیم و تغییههر کابینههه میتوانسههت ایههن زمینههه را 

د. ببد از  ند تماه تیلفونش تصمیم  رفتم که به سفر خود ادامه دههم. وقتهش بهه دوبهش رسهیدما ر هیه جمههور بهه فراهم کن

من تیلفون کرد و به من اعمینهان داد کهه بهزودی تغییهر را ببهد از تهدویر مجلهه وزرا اعهالم خواههد کهرد. پرسهیدم کهه بهه 
بهرای شهان بنو یهد کهه یهر خبهر خهو  خواههد » فهت4 آنها )به اعضای شهورای امنیهت ملهل متحهد(  هه بنهویم ا کهرزی 

 «.بود

 ند روز ببدا اتمر را در نیویارا دیدم که در جملص هیؤت افغان به آنجها آمهده بهود و از مهن ابهراز امتنهان کهرد کهه او را 

اعتمهاد از اکتوبر اتمهر رسهما  بهه حیهث وزیهر داخلهه اعهالم شهد و ببهد از کسهب رأی  77به م ام باالتر رسانیدم... بتاریب 
ولسش جر ه  با انهرسی و قاعبیهت بهه کهار آ هاز کهرد سها ر وزرا نیهز تبیهین شهدندا ازجملهه محمهد آصه  رحیمهش وزیهر 
زراعههتا وحیههدهللا شهههرانش وزیههر تجههارت و صههنای   کههه هههردو قههبال  بههه حیههث مبههین در وزرات ههها کههار مییردنههد و بههه 

 د.م ایسه وزرای قبلش درسعا بلند تر کارآ ش  قرار داشتن

یههر پیشههرفت مهههم دینههر نیههز ری دادا عورییههه م ههام وزارت مالیههها مشههاوریت اقتصههادی ر ههیه  9003در فبههروری 
در بین دو شهخ  و ببهدا  سهه شهخ  ت سهیم  ردیهد. از آنجا ییهه بهین آنهها « بورد انسجام و نظارت»جمهور و مباونیت 

اقتصهادی عمهر زاخیلهوال بهه م ایسهص وزیهر مالیهه  رقابت شدید وجود داشتا امور همآهننش بسیار پی یده  ردیهد. مشهاور

ههدایت امهین ارسهال دارای تحهرا و تفیهر بیشهتر در امهور سهتراتسیر « بورد انسهجام و نظهارت»احدی و ر یه ساب ه 



  

 

 

 5تر 5 له 4د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

بههود. عالوتهها  مبلههوم مههش شههد کههه او میتوانسههت در تههیم یههر بههازینر خههوب باشههد. مههن هی نههاه از عرزکههار احههدی بسههیار 

« برنامهه همبسهتنش ملهش»بها آنیهه واضهحا  یهر وزیهر بها کفایهت بهودا امها او عالیهق مهرا در مهورد مشبو  نشهده بهودما 
درا نیهرده بههود کههه مههن آنههرا یههر موف یههت بههزرگ بههرای اعمههار مجههدد افغانسههتان میدانسههتم. ارسههال یههر شههخ  خههو  

م )یبنهش تبهوی  وزیهر برخورد و درباری بودا الکن فاقد انرسی و کفایت کهاری.   یهزی کهه مها بهه آن ضهرورت داشهتی

مالیه(ا کرزی دوباره استبفای احدی را از وزارت مالیه رد کرد. ر هیه جمههور میدانسهت کهه احهدی بهرای کاندیهد شهدن 
در برابههر او آمههاد ش مینیههرد و میخواسههت او را حتههش الم ههدور در م ههام ننهههدارد تهها رقیههب او در انتخابههات نشههود. مههن 

حینییه احهدی بهرای بهار سهوم اسهتبفای خهود را پهی  کهردا ر هیه جمههور مجبهور  ننرانش خود را درزمینه ابراز کردم.

به قبول آن  ردید. باالخره موق  برای تبیین یهر شهخ  صهاحب تحهرا فهرا رسهید و مهن شهدیدا  زاخیلهوال را بهه حیهث 
فتههر ر ههیه جانشهین احههدی تههرجیا میهدادم و کههرزی آنههرا بخهوبش میدانسههت. وقتییههه مههن ببهد از اسههتبفش بههار سهوم احههدی د

جمهور را ترا مییردما کرزی بهه مهن  فهت کهه زاخیلهوال وزیهر مالیهص ببهدی خواههد بهود و مهن بهه او اعمینهان دادم کهه 
 این انتخاب موجب مسرت جامبص بین المللش خواهد شد.

یادداشت4)کای آیدی در اینجا از برنامه های کاری سه وزیر جدیهد مختصهر  هزار  میدههد کهه بها موضهوع مهورد بحهث 
ما یبنش انتخابات  ندان ربهع نمینیهرد و لهذا از ترجمهص آن انصهرا  ببمهل آمهدا ولهش تنهها در مهورد زاخیلهوال قابهل ذکهر 

او اکنون وزیر مالیها مشاور ارشد اقتصهادی ر هیه جمههور و درعهین زمهان مبهاون مهن در بهورد »است که مش نویسد4 
 «(.ور را داردانسجام و نظارت میباشد و واضحا  او حیثیت  و  ر یه جمه

)ادامه ترجمه(4 باالخره په از تغییرات در کابینها پهی  آمهدها  رو بهه تغییهر کردنهد و تشهبثات سیاسهش ازعریهق وزرای 
تها حهد تهوان بهه  M. Wardملار  واردجدید به همیاری ملل متحد و سها رهمیاران بهین المللهش رویدسهت  رفتهه شهدند. 

بها اتمهر در امهور اصهالحات پهولیه  C. Alexanderکری  ایکسلاندر حمایت وزیر مالیه و وزیر زراعت پرداخت و

به همیاری نزدیر ادامه داد. از سهفرای ممالهر نیهز بجهای انت هادا اکنهون صهدای تحسهین بهاال شهد. هیهؤت ههای خهارجش 
 مراتب امیدواری خود را در قبهال ایهن تغییهرات بهه مهن ابهراز مییردنهد و بهه نظهر میرسهید کهه یهر دورۀ سهیون سیاسهش

 روبه اختتام است. 

)دراینجا بار دینر کای آیدی توجه را به امهوری مبهذول میهدارد کهه در ارتبهاع بها فبالیهت ههای شهبب مختله  ملهل متحهد 

در مورد مواد مخدر اختصا  دارد که از بحث مورد نظهر مها بدوراسهتا لهذا از ترجمهص آن صهر  نظهر  ردیهد و تنهها 
 در پرا را  اخیر این فصل مش نویسد(4

بهه م صهد ازدواب  دفتهر را تهرا کهرد و بجهای Tom Gregg تام گلر تغییرات هم نان در دفتر من به وقوع پیوست4 
که از مدت یهر دههه در امهور انیشهافش در افغانسهتان کهار مییهرد و شهخ  وارد در  Scott Smith سکات سمیتاو 

اخت او از سیسهتم ملهل متحهد و نیزاهلیهت او در کارها بودا به حیث آمر تهیم ملهل متحهد درافغانسهتان تبیهین  ردیهد کهه شهن
 تهیه متن سخنرانش ها و راپورها بش نظیر بود. 

 )ادامه دارد(

 

 

 


