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 30/06/2016                 م. اسحاق نگارگر

 خدا حافظ کابل
 از افغانستان به سوی جاهای خطرناکتر""

 ُمـترِجـم نگارگر –( Cristina l’Homme)کرستینا لُـم : نوشتۀ

 فصِل بیستم و سوم 

 دومبخِش 

 

نطقه م به عنوان تمرُکِز تازه بر ال بیاید.دنبکه باید به  یباره  چیزهای ست با اداره  نو خود اشاره ای بود درمالقاِت نخ

ن برای افغانستا به ِسَمِت نماینده  خاِص خود را "ریچارد هولبروک"ُکشته  امریکا  کار و دیپلوماِت سابقه دار "اوباما"

 شهرت داشت.1۹۹۵سال  یافتِن راه حلی برای جنِگ بوزنیا در هفت ساله در شست و " هولبروکِ " پاکستان برگزید. و

چندان  انتساِب او ه  امریکا ازخارجوزارِت  و بود زیاد بزرگ پنداری اش بسیار ودخحِس  و ودخواه بودخآدمی  او

 .کانتین داده بودند زمینی همجوار یک زیر برایش غرفه ای کوچک در و راضی نبود

 "بش"ه اداره  ک که پنداری افغانستان معضله ای نسبتاً مشکل بود به شیوه ای عمل میکرد "هولبروک»" :گفت "ِکلُکلن"

 «.بوزنیا آنرا حل میکند تجربه  او از شخصیت و مردی با آنرا پیچیده ساخته بود و

ند پروپاگ تأثیر سخت زیرِ  "هولبروک"کرده بود که  کرزی باور نپسندیده بود. همان آغاز از را "هولبروک"کرزی 

 های پاکستان رفته بود؛

 که مسابقاِت انتخاباتی شدندمیدان  واردِ  چهل کاندید خراب شد. بیشتر 200۹جریان انتخاباِت آگست  در او روابط با

 وِب خودمطل ها به نفع کاندیدِ  گرفتِن برخی امتیاز که بعد از مقصوِد شان این بود و نداشتند بسیاری امیِد پیروزی

ین برابِر ا نیز در "ُگل آغا شیرزی" کنند. که به نفعِ او میدان را رها کرزی چندین تن را واداشت کنند. صرِف نظر

 .رفت معرکه کنار باید باهم باشند از پشتون ها استدالِل کرزی که

ه اما یک برخورِد واقعبینان بگیرد. خواست دیگری جای کرزی را که امریکا می رازی پوشیده نبود این موضوع دیگر

داد که کاندیدی جدی وجود نداشت تا کرزی را به مبارزه بطلبد. برای وزنه های قوی امید  می موضوع نشان با

 افغانستان مشکل این است که همه می اما در متحد می شدند؛ به دَوِر یک کاندید که همه اما مشروط بدینپیروزی بود 

هللا عبد واقعی برای کرزی داکتر باقی ماندند. یگانه تهدید میداِن مبارزه پادشاه باشند به همین دلیل همه در خواهند

به اقلیِت تاجک تعلق داشت که پشتون  اما او شاه مسعود بود. اعتماِد احمد شخِص موردِ  عبدهللا وزیِر خارجه  سابق و

 که پدرش پشتون بوده است اما به دلیلِ  کرد هی به مردم تکرار چند او ضِد او بودند. هر ها بر
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 .نکرد هیچ دل باز ادعایش راهی در با تاجک ها مدِت او وابستگیی دراز 

 اب که اکنون سفیر بود به افغانستان برگشتند؛ "ل آیکنبریکارِ "جنرال  و "هولبروک"وقتی  همین حال نیز حتی در

 ارگ تمام این کار کرزی از اجتماعاِت شان اشتراک کردند. در مالقات ها کردند وعکس ها گرفتند و کاندیداِن دیگر

 «.بخوردانتخابات شکست  کوشید که کرزی در بسیار "هولبروک»" :نوشته است "گیتس" کرد. را با خشم تماشا می ها

بُردِن  میان از دسوگنکه روزگاری  به سوی جنگساالرانی روی آورد را تثبیت کند؛ کرزی برای اینکه پیروزی خود

معاون  نفرت مشاهده نمودند که او رقیِب خود مارشال فهیم را دیپلومات های غربی با ترس و خورده بود. شان را

 بدین سو 2001سال  از و حال بود. گذشته و لفاِن حقوِق بشر درست متخیصدِر ل حال آنکه او در و برگزید اوِل خود

بدترین جنگساالراِن افغانستان خوانده  را یکی از آسیا او مدیِر دیدباِن حقوق بشر در "آدم بِراد" سرمایه اندوخته بود.

الیت به فع داخلی بدین سوهای جنِگ  سال که از داشتند همه باور و ها آلوده بود افغان که دستانش با خون بسیار بود

اِی او یک طیاره  باربرداِر  آی. به اساِس گزارش های سی. ملیشه های مسلح داشته است. های غیِر قانونی اشتغال و

 .داد شوروی داشت که هیرویین به روسیه انتقال می

ه جنرال دوستم ک رد.به خود نزدیک ک نیز یعنی جنرال دوستم را متخلفاِن حقوِق بشر از کرزی همچنان یکی دیگر

 زیست و ترکیه می در حاِل تبعید در و خفه کرده بود کانتینرها در 2001سال  در متهم بود صدها زندانی طالب را

 خواند. او را فرا کرزی او کرد. که ویسکی مورِد پسند اوست خشک می اکر سیالِب رډلیبل جانی و از را تازه خود

پسرش را سخت  و او رفت و "بای اکبر"سابِق خود  به خانه  همکارِ  درست کرد و برای خود درِد سری دیگر زود

 خانه  زرد لیس به درِ وپ وقتی را اختطاف کرد. مردی دیگر ُکشت و نیز را محافِظ او دو کوب گرفت و لت و زیرِ 

 توهین و را به باِد تحقیر لیس هاوپ سینه کوفت و هماننِد گوریال دست بر سقِف خانه باال شد و بر او رنِگ دوستم رسید

 .گرفت تا آنان دنباِل کاِر خود رفتند

بود به همین دلیل کرزی برایش یک مقاِم  ی مردم اُزبک برخوردارأرصد  ده در از او گناهان دوستم هرچه که بود

 .را جلب نمود پُشتیبانیی او و سمبولیک یعنی رئیِس دفاع برای همه عمرش داد

امریکایی ها »: ُغرید کند او کار این قماش بتواند مردی از م که چه گونه ممکن است باکرزی پُرسید وقتی من از

غرب  در کنند. این گونه اشخاص کار که با خوشحال بودند بسیار القاعده خالصی یابند شرِ  خواستند از وقتی می

 وقتی ضرورت ندارند آن شخص خوب است اما ضرورت دارند؛ وقتی خود به کسی همیشه این مشکل وجود دارد.

 برای این حکومت بسیار بدین سو 2001 سال فهیم از شیوه  پیشامِد ما بدین منوال نیست. اما؛  است. همان کس بد

 .ی دادندأروقتی جنرال دوستم برای انتخابات ایستاد یک ملیون افغان برایش  200۴سال  در کرده است.  خوب کار

 حالیکه وسایلِ  بد بگویم. در توانم دوستم را من نمی امریکاییان با وی کمک کردند. ملل متحد به او اجازه داد و

 .را دوست دارد غربی او یک کشورِ  و خوانَد گاه بد می گاه خوب و را اطالع رسانی غرب او 

ه عده ک ودبد ب غرب آنقدر وضعِ امنیتی در نسخه ای برای مصیبت بود. خود َجَریاِن یک جنِگ تمام عیار انتخابات در

 د.کر ی دهندگان را قطع خواهندأرکه انگشت  ی دهی حاضر شدند. طالبان تهدید کرده بودندأراندک برای  ای بسیار

ات انتخاب از بعد یک روز بوده است. صد پانزده در از انتخابات کمتر ناظران تخمین زده بودند که اشتراِک مردم در

ی به دیدِن کرز "آیکنبری" و "هولبروک"گرفت  هفته ها وقت می پُشِت مرکب هابر  ی هاأرحالی که عملیه  انتقال  در

من دوباره »  کرزی به ایشان گفت: و پُرسیدند صورتی که باِر دیگر انتخاب شود باره  پالن هایش در او در از و رفتند

 انتخابات باید به است و این نخستین دور که هنوز یادآوری کردند آنان به او  «!انتخاب شده ام
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 ی بگیرندأر صد پنجاه در کم از دو کاندید هر اگر و گیرد هفته وقت می این کمابیش یکی دو و بَِرَود دوم  دورِ  

دم دانم که مر من خوب می این ممکن نیست؛»  گفت: خشمگین شد و کرزی بسیار. داشت انتخابات نتیجه ای نخواهد

 رد تاتقاضا ک کرزی به وزارِت خارجه  امریکا تیلفون و ریکایی رفتندام دو به مجردی که این«  کنند. چه انتخاب می

دوباره  "وکهولبر" و "آیکنبری" بعد روز نگرفتند دو را هیچ کدام تیلفون او صحبت کند. "اوباما" یا "ِهلَری کلنتن" با

 «.است سانگلی و این یک توطئه  امریکا کنید. من مخالفت می با شما» شکایت کنان گفت: او و کرزی رفتند به دیدارِ 

 که هواداراِن احمد مأموراِن رسمی ملل متحد گزارش دادند ُگسترده رسیدن گرفت. های تقلِب بسیار به زودی راپور 

 باز ی دهی که قبالً به دلیل فقداِن امنیت اصالً أر مراکز "اشباح" و ی جعل کرده بودندأرها هزار  ولی کرزی صد

 .ی داده بودندأرمردم  گردیده و باز نشده بود

ابُل ک ملِل متحد در ِدفتر اخیراً به ِسَمِت معاوِن سر بود و "هولبروک"دوستاِن نزدیِک  که یکی از "پیتر گال بریث"

 .ی تقلبی بودأری کرزی یک أرسه  شده بود گفت که از هر مقرر

 آن شکایتی بر ی ها داشت اما جامعه  جهانی ازکمبود دیده بودم که انتخابات نواقص و نیز 200۴سال  اما من؛ در و

 در "کای ایدی"کرد که آمرش  ادعا "گال بریث" نتیجه  انتخابات با خواسِت آنان هماهنگی داشت. که لب نیاورد زیرا

ای ک" آنکه نامه ای شدیداللحن نوشت و از بعد "گال بریث"کارکناِن ملِل متحد خواست که خاموش بمانند.  آن وقت از

 .گردید برکنار کار از متهم به پوشیدن تقلب کرد را "ایدی

ولی شواهِد به دست  ی گرفته بودأرصد  در 54.6آن کرزی  که در مالیه نخستین نتایجِ انتخابات را اعالم کرد وزیرِ 

را باطل اعالم ی کرزی أرملیون  3.1کمسیوِن انتخابات  ماه اکتوبر باالخره در و جهانی را بلند کرد آمده فریاِد جامعه  

انتخابات با نزدیک ترین رقیِب کرزی یعنی عبدهللا  و ی گرفته بودأرصد  در ۷.۴۹که کرزی  معنای آن این بود کرد و

کایی با سربازاِن امری برای دیدار "جان کری"اتفاقاً سناتور  خشمگین بود. بسیار رفت. کرزی عبدهللا به دوِر دوم می

آن دو گرداگرِد باغ ارگ  کرزی کرد. وقِف مالقات با ساعت را پنج روز بیست ود وکابُل ب چانه زنی با کرزی در و

اخوشایند ن بعضاً حاالِت بسیار» :کرزی گفت بَِرَود. شد انتخابات به دوِر دوم صحبت کردند تا باالخره قرار و قدم زدند

یک کنفرانِس  گرفت که در تصمیمنهایت  در و امریکا صحبت کرد 200۴تجربه  تلخ انتخابات  از او «.پیش می آید

دوم انتخابات  تصمیم بگیرد که انتخابات به دوِر دوم برود. اما عبدهللا عبدهللا با نرفتن به دورِ  مطبوعاتی شرکت کند و

 ها را برای اینکه در کرزی برای دوِر دوم سوگند وفاداری یاد کرد ولی امریکایی این مخمصه نجات داد. را از او

 هرگز نبخشود.  خفیف ساخته بودند؛ و را خوار عامه او نظرِ 

 

 پایاِن بخِش دوم

 مه داردادا
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