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 بيري، سفير اياالت متحده امريكا در

افغانستان آه فرصتي را به منظور انجام 
پرسش . اين مصاحبه براي ما فراهم ساختيد

روي انتخابات افغانستان آه به من  هاي
زودي برگزار مي شود، تمرآز خواهد 

انتخابات  را اين طور مطرح مي سازم آه، مقام هاي امريكايي پيهم اعالم آرده اند آه در روند پرسش اول. داشت
انتخابات نياز را براي برگزاري يك  نامزد مشخص حمايت نمي آنند، بلكه تمام حمايت هاي مورد  افغانستان از هيچ

سوي ديگر مقام هاي امريكايي از جمله شما با برخي از نامزدان  از. شفاف و عادالنه در افغانستان به آار مي بندند
پيروز  افكار عامه ي حاآم در افغانستان به اين باور است آه هيچ نامزدی در انتخابات. ايد مشخص ديدارهايي داشته

است آه شما چگونه و با استفاده از  پرسش من اين. كا را در پي داشته باشدنخواهد شد مگر اين که حمايت دولت امري
آه شما تنها از روند انتخابات عادالنه و آزاد حمايت مي آنيد نه از  آدام ابزارها اين ذهنيت عامه را اصالح مي سازيد

 مشخص؟ آدام نامزد
اين مساله مي پردازيم، يعني چگونه اياالت متحده  بهنكات زيادي در اين مورد مطرح اند؛ اين آه ما چگونه : آيكن بيري

 روند شفاف و عادالنه ي انتخابات در افغانستان حمايت مي آند، بلكه از هيچ نامزد امريكا ثابت مي سازد آه نه تنها از
خاص ضديت با يك نامزد  مشخصي نيز در اين زمينه پشتيباني نمي آند و چگونه عدم حمايت از يك نامزد مشخص و يا

در قدم اول بايد . چگونه اين موضوع را ثابت مي سازيم (اياالت متحده امريكا(قضيه اين است آه ما . را ثابت مي سازد
 افغان آار دشواري است، زيرا اياالت متحده امريكا يك تعهد فوق العاده در زمينه ي بگويم آه متقاعد ساختن مردم
پوليس شما براي تامين امنيت  ي در اين آشور داريم آه در آنار نيروهايما نيروهاي نظام. همكاري با اين آشور دارد

باور عامه اين گونه خواهد بود آه ما با . آشور تعهداتي داريم ما در زمينه هاي توسعه نيز در مورد اين. تالش مي آنند
و ملت ما مي  آنچه آه ما. نيستتعهدات، به برتري هايي نيز خواهيم انديشيد، اما در واقع قضيه چنين  توجه به اين همه

تنها با حرف بلكه با عمل نيز نشان داده شده  خواهيم و اين خواست از رييس جمهوری ما آقاي اوباما آغاز مي شود، و نه
افغانستان را باورمند بسازيم و تنها مردم افغانستان در اين مورد قضاوت خواهند  است، اين است که مي خواهيم مردم

شانزدهم ماه جون آه آغاز  مثال در. اما من براي شما مثال هاي زيادي مي توانم بدهم. عد شده اند يا خيرآه متقا داشت
قصر سفيد بيانيه اي صادر آرد آه در آن به وضاحت تصريح  دوران مبارزات انتخاباتي افغانستان بود، آقاي اوباما از

ما به  امريكا از هيچ نامزدي حمايت نمي آند و ما همچنان مخالف با هيچ نامزدي نيستيم، بلكه شده بود آه اياالت متحده ي
ها به صورت مناسب مورد استفاده قرار  اسد راي 29  اصولي آه مردم افغانستان به آن معتقد اند، پايبند هستيم، تا در

الش مي آنم تا نشان بدهيم آه عالقمندي خود در سمت سفارت ت به همين اساس من نيز در برنامه ي عمل. بگيرند
امروز  البته من با شمار زيادي از نامزدها ديدارهايي داشته ام؛ فكر مي آنم تا. نداريم خاصي به هيچ يك از نامزدها

اياالت متحده در تالش ديدار با آقاي آرزي  چندين بار با ده نامزد مختلف ديدارهايي داشته ام و هم چنان به عنوان سفير
مهم است و من مي خواهم بر آن تاآيد داشته باشم، اين است آه در  چيزي آه زياد. به عنوان يك نامزد نيز هستم

 اين گونه عملكردها در سطح جهان يك اصل پذيرفته شده است آه سفيران در انتخابات در دموآراسي هاي مختلف،
ديدگاه هاي شان آگاه شده و يك فهم  ن مراجعه آنند تا ازآشور هاي دموآراتيك و در جريان مبارزات انتخاباتي به نامزدا

. مختلف تاثيراتي بر آشورهاي متبوع اين سفيران دارد، برسند درست در مورد اين آه چگونه سياست هاي نامزد هاي



قبل از  ارايه آنم و آن اين آه احتماال آقاي جواد، سفير افغانستان در امريكا ـ زماني آه من [ديگری[مي خواهم مثال 
برايم گفت آه در جلسه ي   آرديم ـ اشغال پست خود در افغانستان با او ديداري داشتم و غذاي شب را با هم صرف مي

ها در جريان آخرين انتخابات رياست جمهوري امريكا آه در  ملي جمهوري خواهان و هم چنان در نشست ملي دموآرات
. پس گفته مي توانيم آه اين يك اصل بسيار معمول است. ك آرده استجمهور شد، اشترا نتيجه ي آن آقاي اوباما رييس

مقاله اي در واشنگتن پست  من در اين اواخر. چنان ما نيز مي خواهيم ديگران بدانند آه سياست هاي ما چگونه اند هم
ي افغانستان نيز قرار برگردان آنيم تا در دسترس رسانه ها چاپ آردم و بر آن بودم تا اين مقاله را به دري و پشتو نيز

. بيندازم من در دانشگاه آابل سخنراني داشتم تا در مورد چگونگي سياست ما روشني) چهارشنبه روز(ديروز . بگيرد
افغانستان متقاعد شده اند يا خير، و اين تصميم تنها  من نمي دانم با توجه به اين همه تالش هايي آه ما انجام داده ايم، مردم

  .بلكه در عمل اين را ثابت ساخته ايم  تنها با سخنان، مي گردد و ما نهبه خود مردم بر
 اول: متحده به صورت بسيار گسترده در روند انتخابات افغانستان سرمايه گذاري آرده است نكته ي آخر اين آه اياالت

را به خطر انداخته اند و به  خود در رابطه به امنيت، ما شمار زيادي از نيروهاي نظامي مان را در افغانستان داريم آه
دوم اين آه ما مقدار قابل . نظامي شما در جريان انتخابات اند صورت آامل متعهد به تامين امنيت در آنار نيروهاي

مستقل  در زمينه هاي امداد رساني به مصرف رسانده ايم و مقدار زيادی پول را نيز به آميسيون مالحظه اي پول را نيز
اين آه اطمينان مان را از انجام موفقانه  مقدار زيادي پول را به منظور. گزاري انتخابات تعهد آرده ايمانتخابات براي بر

خوب، من يك بار ديگر مي گويم آه ما در حرف و . مصرف رسانده ايم به  ي روند ثبت نام راي دهندگان حاصل آنيم،
را در اين مورد  ارد نگاه آنيد، فكر مي آنم ما بايد مردماگر شما به دقت به اين مو. ثابت ساخته ايم عمل اين مساله را

يك از نامزدان عالقمندي خاصي نداريم و با هيچ  متقاعد ساخته باشيم آه ما بر اين اصول خود پايبند هستيم آه به هيچ
ما اميدواريم  مورد نظر ما همان است آه از اجماع مردم افغانستان برخيزد آه نامزد. آدام شان نيز سر مخالفت نداريم

 .اين مامول برآورده شود و مردم با خردمندي به پاي صندوق هاي راي بروند اسد 29در 
در واقع اين مقاله . آرديد شما به مقاله ي اخير تان آه در واشنگتن پست به چاپ رسيده است، اشاره. تشكر: صبح 8

  .است صبح ترجمه و در اين روزنامه به نشر رسيده 8ي شما از سوي 
 .شنوم هستم آه اين را مي خوشحال! اوه، شما اين آار را آرده ايد؟ بسيار عالي: آيكن بيري

اين در حالي است آه تقريبا . انتخاباتي ميان نامزدان سخن گفته ايد شما در اين مقاله از موثريت مناظره های: صبح 8
چنان چند  هم. ن هاي مختلف در آشور هستيممناظره های تلويزيوني ميان نامزدان مختلف در تلويزيو هرشب ما شاهد

حامد آرزي، اشرف غني  –نامزدان مطرح  هفته قبل يكي از تلويزيون هاي خصوصي نيز مناظره اي را ميان سه تن از
سوال من اين است آه زماني . از اشتراك در اين مناظره خودداري نمود برگزار آرد آه آرزي - احمدزي و داآتر عبداهللا 

بياوريد تا  مناظره هاي انتخاباتي تاآيد مي آنيد، آيا مي خواهيد به اين وسيله بر حامد آرزي فشار برگزاري آه شما بر
منظور تشويق همه ي نامزدان براي  خودش را براي مناظره آماده سازد يا اين آه اين حرف هاي شما در واقع به

 اند؟ اشتراك در مناظره ها بيان شده
. و يا فشار بر يك نامزد مشخص تعبير آنيد شما نبايد حرف هاي مرا نوعي تشويق. نه، هرگز چنين نيست: آيكن بيري

به عنوان يك شهروند امريكا اين را يك موضوع فوق العاده و هيجان  منظور من از نوشتن اين موضوع اين بود آه من
اين آشور  ما با انتخاباتی در  سال پس از تاسيس حكومت جديد، يافتم آه در افغانستان تنها هشت انگيز و تشويق آننده

هر آشور سيستم خودش را . گيرند مواجه هستيم آه يك روند بسيار هيجان انگيز است و مناظره هايي نيز صورت مي
دموآراتيك سنت خودش را مي سازد؛ به عنوان مثال، در  مي سازد؛ هر آشور سنت سياسي خودش را دارد؛ هر آشور

آغاز نشده بود و اين واقعه اي بود آه پس از  1960تلويزيوني سنتي بود آه تا سال  اياالت متحده امريكا مناظره هاي
سياسي و  پس هر آشور سنت. سال از گذشتن سنت دموآراسي در اين آشور به وقوع پيوست نه پيش از آن 180

در امريكا اين موضوع را آه هر  سال 180ني پس از يعني برگزاري مناظره ها تلويزيو. دموآراسي خودش را مي سازد
من برگزاري مناظره ها را در آشور شما بسيار . سازد آشور سنت سياسي و دموآراتيك خودش را مي سازد، روشن مي

 آشور بوده ام آه بار آخر به عنوان سفير امريكا در اين جا حضور دارم و مي بينم آه من سه بار در اين. هيجاني يافتم
افغان ها رهبري مي شود و از  ين انتخاباتي آه به زودي برگزار مي شود، يك وجهه ي بسيار ويژه دارد آه از سويا

نقطه اي رسيده ايم آه مناظره ها بين نامزدهاي رياست  در 2009سوي جامعه ي جهاني حمايت مي شود و ما در سال 
زيون ها به نشر مي رسند آه يك امر بسيار هيجان انگيز و اين مناظره ها در تلوي جمهوري مورد بحث قرار مي گيرند

مي دهند، خواست خود  هدف آن مقاله ي من تشويق و يا عدم تشويق هيچ يك از نامزدان نيست و آنچه آنان انجام .است
  .شان است

اي جمعي آه اخيرا از سوي دولت امريكا در رابطه به آشتاره پرسش بعدي من در باره ي انتقادهايي است آه: صبح 8
انتقاد ها  اين. است و باور بر اين است آه اين آشتارها به فرمان جنرال دوستم اجرا شده اند در شمال رخ دادند بيان شده

حامد آرزي در انتخابات جاري افغانستان  در زماني بيان مي شوند آه جنرال دوستم به عنوان يكي از حاميان قدرتمند
تنها يك مساله ی حقوق بشري است آه از سوي دولت امريكا مطرح مي  اين انتقادها شما فكر مي آنيد آه. مطرح است

 رييس جمهور آرزي است تا افرادي را آه در خشونت ها و آشتارهاي جمعي دست ندارند، به شود يا نوعي فشار بر
  دور خود جمع آند؟

مقاله اي در . بات و جنرال دوستم وجود نداردانتخا ببينيد، در ديدگاه اياالت متحده هيچ رابطه اي ميان: آيكن بيري



در . به نشر رسيد آه از دخالت جنرال دوستم در گذشته در اين قضايا سخن مي گفت نيويارك تايمز تقريبا يك ماه پيش
دسته جمعي و رابطه ي  رياست جمهوري اوباما اين مقاله ما را به اطالعات استخباراتي در مورد اين آشتارهاي زمان
مقاله به نشر رسيد و رييس جمهوری ما نيز در برابر  جنرال دوستم آشانيد، اما اين يك تصادف زماني بود آه اين آن با

 .هيچ رابطه اي. هيچ رابطه اي به سياست در افغانستان ندارد آن واآنش نشان داد و اين موضوع
از آاهش   آن م کرده اند، آه بر مبنایديگر من در رابطه به اصول رفتاري جديدی است آه طالبان اعال سوال: صبح 8

آه پس از اين بايد نبرد شان به منظور  حمالت انتحاري و تلفات افراد ملكي سخن گفته مي شود و طالبان مي گويند
رفتار مشابهت زيادي با شيوه ي عمل نيروهاي ناتو در افغانستان  اين اصول. تسخير دل ها و افكار مردم صورت گيرد

هالبروك،  در آخرين گفته هاي آقاي ريچارد. جلوگيري از تلفات غيرنظاميان سخن گفته شده است ن نيز ازدارد که در آ
پاآستان آه در حضور جمعي از علما در آابل  نماينده ويژه رييس جمهور اياالت متحده ي امريكا در امور افغانستان و

آيا شما فكر نمي آنيد آه اين . ستان سخن گفته شده استاز انتخابات افغان بيان شد، از گفتگوي امريكا با طالبان پس
اين وسيله روند  طالبان به اين منظور انتشار يافته است تا چهره هاي خوبي از خود نشان بدهند تا به اصول رفتاري

 گفتگو را پس از انتخابات تسريع آنند؟
بايد به  شود، آنچه مهم است، اين است آه نخست، در باره ي آنچه آه اصول رفتاري طالبان گفته مي در: آيكن بيري

) پنجشنبه( اما امروز. رفتار چيست من مطمين نيستم آه هدف طالبان از اين اصول. عمل توجه داشته باشيم تا به حرف
آندهار در اثر انفجار مواد تعبيه شده از سوي طالبان آشته شدند و  فرد ملكي بي گناه در 14حساب کردم آه حداقل   من

بمبگذاري ها  .در اين حمله هم چنان زنان و آودآان آشته شده اند. اين حمله يك دختر شش ساله است تنها باز مانده ي
آرده است، از محتواي اصول رفتاري را اعالم  ممكن سخنگوي طالبان آه اين. ادامه دارند؛ حمالت انتحاري ادامه دارند
من نمي دانم آه اين . زيرا حمالت به گونه اي آه قبال جريان داشت، ادامه دارد آن آگاه است نه ساير طالبان بنيادگرا،

افغانستان به سر مي برند، تالش  رهبران طالبان آه در جا هاي مصوون در بيرون از. رفتار طالبان چه معنا دارد اصول
من . بازدارند و مردم را بكشند] از شرآت در انتخابات[مردم را  بات افغانستان را مختل سازند ودارند تا روند انتخا
اما امروز  شايد پس از گذشت زمان ما معناي آن را دريابيم. اصول رفتاري طالبان چه معنايی دارد واقعا نمي دانم اين

صورت مي گيرد و هر روز افزايش مي  ي طالباناين اصول رفتاري با توجه به آشتارها و حمالت انتحاري آه از سو
بنيادگراي طالبان به آنچه آه مي گويند پايبند باشند، بايد تعهدي را در جهت  حال، اگر نظاميان. يابد، هيچ معنايي ندارد

ر مورد آه آقاي هالبروك د در مورد طالبان و آنچه. دردهايي آه مردم بي گناه ملكي به آن مواجه اند، نشان بدهند آاهش
 :يادآوري آنم گفتگو هاي آينده با طالبان گفته است، مي خواهم چند نكته را

يا هر اصطالحي آه در باره ي (شان به دولت  اول، اين آه در هرنوع گفتگو هاي مصالحه و آشتي با طالبان و پيوستن 
ما اين . دولت افغانستان رهبري شوند ما اين است آه اين گفتگو ها از سوي ، نخستين اصل)آنان مورد استفاده قرار دارد

اول : عنصر است داراي سه  اين اصلي آه از آن ياد آردم،. نه براي رهبري شان  حمايت مردم حضور داريم، جا براي
را با تروريزم بين المللي يعني القاعده و ساير  بايد رابطه ي شان  اين آه با هر آسي آه اين گفتگو ها صورت مي گيرد،

دوم، با هرآسي آه گفتگو صورت مي گيرد، بايد آنها استفاده از زور را آنار  .هاي بين المللي قطع آندتروريست 
داراي چنان تعهدي  شرط شماره سوم اين آه هرآسي آه مي خواهد دوباره به جامعه ي افغانستان بپيوندد، بايد .بگذارند

اين شرايط نيز . تصويب شده است، به سر ببرد رگان شماباشد آه در مطابقت با قانون اساسي اين آشور، آه از سوي بز
پس ما در يك همگرايي قوي در مورد اين آه چه راهكارهايي . شده اند شرايطي اند آه از سوي رهبران شما مطرح

ين امريكا ا هر شيوه اي آه مورد استفاده قرار مي گيرد، ديدگاه  در نهايت،. بگيرند به سر مي بريم مورد استفاده قرار
  .افغانستان حمايت شود است آه بايد اين روش از سوي دولت افغانستان رهبري شده و از جانب مردم

در مورد حمايت درازمدت امريكا از افغانستان در راستاي توسعه  ما بارها شاهد گفته هاي مقام هاي امريكايي: صبح 8
رو است  ور اند آه اگر در نتيجه ي انتخاباتي آه پيشاما مردم به اين با. بوده ايم  اين آشور و آوردن دموآراسي به

شما چگونه . اين آشور ادامه ندهد افغانستان به يك رييس جمهور مناسب دست نيابد، ممكن امريكا به حمايت هايش از
 ما ادامه مي دهيد، متقاعد مي سازيد؟  به حمايت از آشور ذهنيت و افكار عامه را در مورد اين آه در درازمدت

با افغانستان  استراتژي رييس جمهور اوباما آه در ماه مارچ اعالن شد، به صراحت اهداف مشترك ما را :كن بيريآي
تقويت توانايي هاي شما در جهت تامين امنيت  اهداف مشترك ما تقويت افغانستان، تقويت دولت شما،. واضح ساخته است

تا افغانستان در درازمدت اين ظرفيت را داشته باشد که در  اقتصاد تان است؛ براي مردم اين آشور و هم چنان تقويت
مساعد شدن شرايط براي  تروريزم بين المللي مقاومت آند و از برگشت دوباره ي بنيادگرايان جلوگيري نمايد و از برابر

  تفاق افتاد،در اياالت متحده ي امريكا ا 2001سپتامبر  اين گروه ها به منظور حمالت مشابه به آنچه آه در يازدهم
 پيروزي شما. اياالت متحده ي امريكا در اين است آه شما در افغانستان پيروز شويد منافع ما يعني. جلوگيري آند
معناي مكلفيت ها و مسووليت  اما در عين زمان براي اين آه ما با هم همكاري داشته باشيم، همكاري به. پيروزي ماست

اياالت متحده بر تعهد خود در زمينه ي استراتژي اش ادامه بدهد   پيش مي رويم، هاي جديد است، بايد همان گونه آه به
افغانستان  افغانستان از اياالت متحده چشمداشت هايي دارند و ما نيز از افغانستان و مردم آه در اين مورد مردم

ا بر آن هستيم آه با هرآسی آه در م. خواهد بود ما مطمين هستيم آه اين انتخابات يك انتخابات موفق. انتظارهايي داريم
بعدي اين آشور را به عهده مي گيرد و مردم شما را براي پنج سال آينده رهبري  اين انتخابات برنده مي شود و اداره ي

رو در رو بنشينيم و  با همان تيم خاص آه رهبري اين آشور را به عهده خواهد داشت، در آنار جامعه ي جهاني آند، مي



اطمينان خاطر برسيم آه در طي پنج سالي آه پيش رو است و  نگاه آنيم و بگوييم آه چگونه مي توانيم به اينبه همديگر 
 امريكا در قبال افغانستان دارد، اين آشور ظرفيت خوب رهبري از خود نشان مي دهد و با با اين استراتژي جديدي آه

هاي ما در زمينه هاي  توجه به سرمايه گذاري هاي نظامي ما و نيروهاي نظامي ما در اين آشور و سرمايه گذاري
و نيرومندتر از امروز ببينيم و افغانستان را در موقعيتي  توسعه، ما در پنج سال آينده چگونه مي توانيم افغانستان را بهتر

اين آه از  مسيري ببينيم آه قدرت دفاع از خود را داشته باشيد و مهمتر از آن شود و شما را در ببينيم آه اعتماد ما بيشتر
اما اين مباحث را ما بايد در . تان را ندهيد مردم تان مراقبت آنيد و ديگر به تروريزم بين المللي فرصت استفاده از خاك

هيم، بلكه مي خواهيم بشنويم آه شما چه جامعه جهاني نمي خواهيم آاري انجام د ما و. همكاري با يك ديگر داشته باشيم
 .انجام داده ايد آارهايي

خواهم نظر شما را در ارتباط به اين مساله بدانم آه با  به عنوان آخرين پرسش، مي. باز هم سپاس از شما: صبح 8
مردم را به  يت راینامزدانی آه ما در اين دور انتخابات داريم، زمينه ی اين که يک نامزد اکثر توجه به شمار زيادي از

آيا شما نيز به اين باور . دوم آشيده شود خود اختصاص دهد، محدود است و اين امكان وجود دارد آه انتخابات به دور
 خواهد شد؟ هستيد آه انتخابات افغانستان به دور دوم

دم افغانستان چگونه راي مي انتخابات هستم تا ببينم آه مر من همانند هرآس ديگر در افغانستان، منتظر روز: آيكن بيري
افغان  جواب اين پرسش را مي دانند و براي دريافت پاسخ دقيق به اين پرسش بايد با ده ميليون تنها مردم افغانستان. دهند

انتخابات تا اعالم نتيجه ي نهايي  پس بايد منتظر باشيم و ببينيم آه در روز انتخابات و چند روز پس از. صحبت آنيم
  .ه اتفاقی مي افتدانتخابات، چ

خواهيم بود آه عبارت  اما چنين به نظر مي رسد آه ما براي برگزاري دور دوم انتخابات به مشكل فني دچار :صبح 8
 ...انتخابات است از آمبود منابع مالي جهت برگزاري دور دوم

ور دوم برود، هرچيزي را آه صورتي آه انتخابات به د بلي، من اين را مي دانم و هرآس آوشش مي آند در: آيكن بيري
 من مي دانم. وزارت داخله هرچه را آه الزم است انجام خواهند داد  ناتو، وزارت دفاع، نيروهاي. نياز است انجام دهد

آميسيون مستقل انتخابات نيز  همچنان در برابر. آه چالش هايي در برگزاري دور دوم انتخابات وجود خواهند داشت
اما همه ی آساني آه من با آنان صحبت آرده ام . خواهند داشت ور دوم نسبت به دور اول وجودچالش هاي بيشتري در د
انتخابات  اين روندي است آه قانون اساسي و قانون. براي رفتن به جلو در صورت نياز هستند داراي تعهدات مستحكمي

به زودی هستيم و اگر نتيجه چنين بود آه  قما و جامعه ي جهاني منتظر به دست آمدن نتايج دقي. شما بر آن تاآيد دارد
  .بود آه به پيش بروند انتخابات به دور دوم برود، همه آماده خواهند
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