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 م١٣/٠٣/٢٠٠٨                                  ديپلوم انجينيرکريم عطائی
  

  گفتگوی اختصاصی بی بی سی با حامد کرزی
  

  ١٣٨٦حوت ٢١ – ٢٠٠٨ مارچ ١١سه شنبه 
   و دوماولقسمت 

  
) استخبارات(حامد کرزی رئيس جمهورافغانستان در گفتگو با بی بی سی گفته های رئيس اداره ملی اطالعات 

  .دت رد کردآمريکا را به ش
اين اداره، اخيرًا گزارش داده است که دولت افغانستان فقط بر حدود سی در صد خاک کشور خود کنترل دارد و بقيه 

  . قلمرو کشور، در کنترل رهبران محلی و گروه طالبان است
د که او آقای کرزی گفت، دولتش می خواهد برای مجازات متخلفين حقوق بشر قانون را اجرا کند اما اضافه کر

ترجيح می دهد که برای حل مشکالت، اجرای قانون و تامين ثبات از راه های سنتی و شامل ساختن بزرگان اقوام در 
  . قضايا نيز کار بگيرد

  . رئيس جمهور افغانستان پذيرفت که در رفتار خود ماليم است اما تاکيد کرد که شيوه کارش ديکتاتورانه نيست
 از بخش افغان بی بی سی انجام داده و در آغاز، از حامد کرزی در مورد گزارش رئيس اين گفتگو را، داود اعظمی

  . استخبارات امريکا در مورد افغانستان پرسيده است
هم در ) افغانستان(ما گفته های رئيس عمومی استخبارات آمريکا را شنيديم و رئيس استخبارات ما : حامد کرزی

نخست، اگر ما کارکردهای دولت در شش سال گذشته را مشاهده کنيم، .  کردسخنان خود حقايق اين کشور را واضح
متوجه می شويم که بررسی ارايه شده از سوی دولت آمريکا نا درست است و دوم، رسم و رواج و عنعنات موجود 

نيمی از سی و به اين معنی که برنامه انکشاف دهات بيشتر از . در افغانستان نيز اين بررسی را نادرست ثابت می کند
ً  اجرای برنامه دولتی به اين همه مناطق، حاکميت دولت را . هشت هزار دهات را تحت پوشش قرار داده است بنا

  . نه تنها موجوديت، بلکه کار دولت را نيز نشان می دهد. نشان می دهد
ما امروز، بيش از دسترسی داشتند ا) بهداشتی( درصد مردم به خدمات صحی ٩در افغانستان شش سال قبل تنها 

هشتاد درصد نفوس اين کشور به خدمات صحی دسترسی دارند که اين خود کارکردها و حضور دولت را نشان می 
  . دهد

در مورد رسم و رواجها و عنعنات افغانستان، هر حکومتی که در بين مردم خود جا داشته باشد، بيشتر از هر نظام 
اگر حرفهای رئيس . ين حکومت ها در افغانستان موجود بوده استديگر، حکومت با ثبات شمرده می شود و چن

عمومی استخبارات آمريکا اين باشد که در اکثر مناطق افغانستان بزرگان اقوام حاکم هستند، اين جای بسا خوشحالی 
ما از اين خيلی خوشحال هستيم که اينها . اصل ديموکراسی، مردم ساالری و حکومت مردمی همين است. است

  . فکر می کنند در افغانستان مردم حاکم هستند و با دولت همکار هستند) مريکاآ(
مسئلۀ دوم اگر شما به يک برنامه تلويزيونی بی بی سی توجه کرده باشيد، در آن، منطقه پامير در واليت بدخشان و 

افغانستان در اهتزاز خدمات صحی در آن منطقه را نشان می داد که در آخرين و دورترين منطقه شمال شرق، بيرق 
  . بود

در افغانستان ساحه ای نيست که بيرق افغانستان در آن برافراشته نباشد، تنها بجز مناطقی که در دست دهشت افگنان 
  . است

  
منطقه ای که شما گفتيد، دورافتاده است، اين گزارش و ديگر گزارش ها ميگويد که در ساحات مرکزی، به ويژه 

  . مناطقی است که در دست طالبان و يا مخالفين دولت استجنوب و شرق افغانستان
ميگويند ده درصد افغانستان در دست طالبان است، اين ) آمريکا(موضوع طالبان جدا است و اگر آنها : حامد کرزی
من در . گفت که طالبان در پنج درصد خاک افغانستان حضور دارند) افغانستان(رئيس استخبارات ما . نادرست است

اينها، غربيها، نمی توانند ميان . د ساحاتی سخن می گويم که آنها گفته اند که بزرگان اقوام حکومت می کنندمور
برای ما . مشکل آنها همين است. بزرگان اقوام و روحانيون مذهبی و افراد مسلح در افغانستان تفاوت قايل شوند

رومند همواره با همکاری ملتها و بزرگان اقوام حکومت های ني. بزرگ قوم، يک شخص محترم و نماينده مردم است
  . به وجود می آيند
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زمانيکه من خوردسال بودم، بخاطر دارم که در قندهار، ارزگان و هلمند بزرگان اقوام معضالت را حل و فصل می 
من . کردند در حاليکه حکومت موجود بود، ولسوال موجود بود، ولی بزرگان اقوام بين مردم صلح می کردند

خوردسال بودم، در زمان حکومت ظاهرشاه بياد دارم که در ولسوالی پنجوايی واليت قندهار يک نفر فرار کرده بود 
به پدر من مراجعه کردند که بزرگان و متنفذين قوم را فرا خوانيد تا اين . و حکومت نمی توانست او را بازداشت کند

 من شايد ده يا يازده ساله بودم، بزرگان گرد هم آمدند و به آن پدرم بزرگان اقوام را دعوت کرد،. شخص را پيدا کنند
شخص پيام فرستادند که بيايد، او آمد و در منزل ما آن شخص را به حکومت تحويل دادند، من می پرسم آيا در آن 

  زمان حکومت در واليت قندهار حاکميت نداشت؟ 
  

 در ديگر کشورها، حاکميت چندانی نداشتند برای اينکه اما در آن زمان هم دولتها با در نظر داشت وضعيت امروزی
  دولت با همکاری بزرگان اقوام اداره می شد و دولت کنترول کامل نداشت؟

يعنی رئيس جمهور آمريکا در کشور خود حاکميت ندارد؟ چون در هر ايالت جداگانه اتنخابات می شود، : حامد کرزی
ورای های جداگانه خود را دارد؟ ولی چنين حکومت، حکومت حاکم والی برگزيده می شود و هر محل نهادها و ش

اگر منظور شما يک حکومت ديکتاتوری باشد که مردم هيچ سهمی در آن نداشته باشند و همه قدرت در دست . است
شما اگر در مورد حکومت شوروی سابق يا چنين حکومت های . سربازان و حکومت باشد اين موضوع جدا است

حکومت با همکاری و پشتيبانی مردم نيرومندترين .  زنيد سخن جدا است، اما ما الحمد اهللا چنين نيستيمديگر حرف می
آيا اين دو حکومت نيرومند و با ثبات است يا حکومت های که . مثال حکومت سويس و حکومت آلمان. حکومت است

  تنها به نيروی سربازان اداره می شود؟ 
  

است که ساختار قومی و نقش بزرگان اقوام آنچنان که در گذشته بود باقی نمانده اما اينجا يک موضوع ديگر هم 
است، حاال يک طبقه جديد برخواسته اند که در ميان آنها فرماندهان و کسانی که جنگساالران خوانده می شوند، 

  .کنترل بيشتری دارند
نمی توانند در ) آمريکا(اينها . قوم جداجنگ ساالر جدا است و بزرگ . اين برداشت آنها درست نيست: حامد کرزی

  . تحليل خود تفاوت بياورند
  

  نقش دارند؟) در افغانستان(آيا شما اين را تاييد می کنيد که جنگ ساالران هنوز 
شما خود به . از شش سال تا حاال زمين تا آسمان تفاوت ايجاد شده است. خيلی خيلی محدود شده است. نه: حامد کرزی
، در کجا جنگ ساالر ديديد؟ روز قبل شما به ننگرهار رفته بوديد آيا )خطاب به خبرنگار بی بی سی(ديد افغانستان آم

  در امتداد راه جنگ ساالر به نظر می خورد؟ در ننگرهار ديديد؟ در کابل و پروان جنگ ساالر به نظر می رسيد؟ 
  

اين درست است که نقش آنها به گونه که قبال بود باقی نمانده است اما نقش خود را از زاويه های ديگری حفظ کرده 
  اند و در ميان مردم نفوذ دارند؟

اين يک سخن مشروع است، اگر کسی به حيث بزرگ قوم نفوذ دارد اين مشروع است، اگر اين نفوذ در : حامد کرزی
به تعريف ديگر ما نمی توانيم از حکومت اين . رد اين موضوع حکومت را تقويت می کندهمکاری با حکومت قرار دا

من نه چنين . اين تعريفی از استبداد برای حکومت است. گونه برداشت داشته باشيم که حکومت به معنی زور است
ه اندازه خدمت کرده تعريف حکومت اين است که به چ. حکومتی می خواهم و نه هم چنين حکومتی را پياده می کنم

به اين معنی که مراکز صحی وجود دارد يا نه، در عرصه . می توانيد، چه اندازه خدمات ارايه کرده می توانيد
بلی . معارف گام های توسعه ای برداشته شده است يا خير، برنامه های توسعه ای برای دهات راه اندازی شده يا نه

آن جايکه ميان حکومت و مردم همکاری، شورا، مجلس و مطابق . ستاگر اين موارد نباشد پس حکومت ضعيف ا
  . خواسته های مردم برنامه ها اجرا شود آن حکومت قوی و نيرومند است

  
شما گفتيد حکومت زور را نمی پسنديد اما اينجا کسانی هستند که از زور کار می گيرند و دولت در مقابل آنها از 

 مردم به اين عقيده هستند که در شش سال بسياری کارهای که بايد قبال انجام می اما شماری از قدرت کار نمی گيرد
  .شد به تعويق افتاده است

خدا کند که بيست سال سپری شود، چهل سال . من می گويم اين درست نيست، اين فکر نادرست است: حامد کرزی
من قبال مثال . ن و تامين امنيت مردم نهفته باشدسپری شود، کار را بايد به شکلی انجام دهيم که در آن ثبات افغانستا

سی يا چهل پيش را دادم که يک شخص فراری بود و دولت او را دستگير کرده نمی توانست، در نتيجه از اقوام کمک 
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پس اين ضعف دولت بود يا قدرت حکومت؟ امروز هم . خواسته شد و بزرگان اقوام آن فرد را به دولت تحويل دادند
  . اگر سی سال قبل اين اقدام را خوب می پنداشتيم امروز هم بايد خوب فکر کنيم. ی صدق می کندچنين مثال

اگر گاهی برای تطبيق قانون به راه های می رسيم که بايد مطابق وضعيت افغانستان عمل کنيم اين يک مثال جداگانه 
  . استاست، اما اگر از راه های مردم و مردم داری عمل شود به خير اين کشور 

  

  شما گفتيد دولت به اين دليل عليه اين افراد اقدام نمی کند که خاموشی به سود افغانستان است؟
  .نه، اگر خالف قانون عمل کنند، بايد قانون عملی شود: حامد کرزی

  
  چنين کارها انجام شده است و مردم انتقاد می کنند که چرا قانون در مورد آنها تطبيق نمی شود؟ 

همه روزه رشوه خوارها بازداشت می شوند، در مناطق .  قانون در مورد بسياری عملی شده است:حامد کرزی
مختلف افغانستان هر روز دزدها بازداشت می شوند، هر روز متخلفين قانون دستگير می شوند، بعضی موارد است 

 کسی خالف قانون عمل کند و که اين کار انجام نشده است و در آن زمان ضعف نظام بود اما حاال اينطور نيست که
  .دولت خاموش بماند

  
گزارش ها می رساند که ژنرال دوستم يک مقام دولت، به حريم . اما چندی قبل در کابل حادثه ای به وقوع پيوست

حرف های عليه ژنرال دوستم مطرح کرد اما دولت تا حاال اقدام ) دادستانی کل(لوی سارنوالی . يکی ديگر تجاوز کرد
  .در اين مورد مردم از حکومت شما انتقاد می کنند. ستنکرده ا

پس از وقوع حادثه پليس رفت و منزل ژنرال دوستم . در رابطه به اين قضيه سارنوالی اقدام کرده است: حامد کرزی
سارنوالی اجرات و وظيفه ژنرال دوستم را تعليق . را محاصره کرد و پرونده ای را ترتيب و به سارنوالی تحويل داد

کرده و از او خواسته شد تا برای جوابدهی حاضر شود و در عين حال با اکبر بای صحبت شد که اين موضوع را 
اين حرف . بزرگان و متنفذين از واليات مختلف افغانستان آمدند و با من صحبت کردند. چگونه پی گيری می کند

 چهار نشست با بزرگان اقوام در -تا حال سه خوب است که دولت در مورد چنين قضايا با ملت در تماس باشد و من 
صد و پنجاه نفر آمده با من نشست داشتند و گفتند که نمی خواهند در اين قضيه خرابی به وجود . مورد دوستم داشتم

  . بيايد و مردم زيرپا شوند
گان هم می آيند اما ما فردا ديگر بزر. من با آنها هم نظر هستم اينکه کاری انجام ندهيم که مردم در آن متضرر شوند

اين از جمله عنعنات خوب . از يک سو ميان مردم صلح برقرار می کنيم و از سوی ديگر قانون را هم تطبيق می کنيم
  . افغانستان است و من با آن موافق هستم

  
 می شود زمانيکه سخن از اقوام و صلح به ميان می آيد در آن صورت قانون فراموش. اما انتقاد از شما همين است

  و سخن به سوی عنعنات کشانده می شود، پس نقش قانون چه می شود؟
  اما مردم می خواهند اين قانون عملی شود

شماری مردم می خواهند قانون از طريق سربازان به زور اعمال شود و شماری هم به اين عقيده هستند : حامد کرزی
 معضالت مطابق عنعنات افغانستان هستند، اين راه افغانستان که بزرگان اقوام بايد مشکالت را حل کنند و خواهان حل

در آن جايکه قتل، ظلم . هر صلحی که توسط بزرگان اقوام در اين سرزمين پياده شده نتيجه اش پايدار بوده است. است
  . حتی در جامعه ما مردم در قبال قتل ها صلح می کنند. و دزدی شده است، درست است که بايد صلح شود

  
  ن سخن را شما می پذيريد که شماری از مردم ميگويند شما بيش از حد برخورد ماليم داريد؟اي

برادر، در اين خاک . اين سخن ها زياد گفته می شود که من بيشتر از نياز ماليم برخورد می کنم. بلی: حامد کرزی
 از انسان ها کشته شده اند و شمار خيلی ظلم صورت گرفته است، بسياری از انسان ها زير پا شده اند، شماری زيادی

هدف آمدن من به افغانستان اين بود که اول صحنه های ظلم و بربريت را از اين . زيادی انسان ها زندانی شده اند
من از اين نگاه خوشحال هستم که رئيس . کشور نابود کنم و فضايی را به ميان بياورم که ملت از آن راضی باشد

  . از من هراس ندارند، يعنی ملت نه از هراس بلکه با خوشدلی خود به من رای می دهندجمهوری هستم که مردم 
قانون بايد تطبيق شود چون اساس نظام بر قانون استوار است اما تطبيق قانون . تطبيق قانون موضوع بسيار مهم است
  . و گفتگو با مردم هر دو به يک معناست
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  گفتگوی بی بی سی با حامد کرزی
  دومسمت ق

  
حامد کرزی، رييس جمهور افغانستان در يک گفتگوی اختصاصی با بی بی سی گفت که همواره تالش کرده از تلفات 

  . غيرنظاميان در کشورش جلوگيری کند و افزود که اخيرا وضعيت در اين زمينه بهبود يافته است
شداون، به عنوان نماينده جديد سازمان ملل متحد در افغانستان گفت اين تصميم آقای کرزی همچنين در مورد رد پدی ا

به اين دليل اتخاذ نشد که آقای اشداون يک شهروند بريتانيايی بود، بلکه ديدگاه های منفی در رسانه های غربی در 
  . در جامعه افغانی، سبب اتخاذ اين تصميم شد" ضعف دولت افغانستان و تفرقه قومی "مورد 

  . رييس جمهور کرزی گفت که اين اتفاقات هيچگاه بر روابط افغانستان و بريتانيا آسيب نمی زند
يس جمهور کرزی پرسيده است که چرا شماری زيادی از غيرنظاميان در ئدر بخش دوم اين گفتگو، داود اعظمی از ر

  ظامی ايجاد نمی شود؟ عمليات نظامی در افغانستان کشته می شوند و هماهنگی بيشتری در عمليات ن
در عمليات (من بار بار اين را گفته ام که با موضوع تلفات غيرنظاميان و استفاده از نيروی هوايی :  حامد کرزی

برخورد با تروريسم چيزی ديگری است و تنش ميان چند نفر در يک کشور چيزی . به شدت مخالف هستم) نظامی
تان بمب می آورند، فرزندان افغانستان را می کشند و تروريست هستند، از بايد در برابر کسانی که به افغانس. ديگر

ناراضی هستند يا ترسيده اند و نمی خواهند به ملت آسيب برسانند، بايد با ) از دولت(اما آنانيکه . زور کار گرفته شود
  . آنها کنار بياييم و در اين زمينه آماده گفتگو هستم

  

، کميسيون آشتی ملی می گويد در شش سال بيش از پنج هزار تن از مخالفان به دولت اما مذاکرات نتيجه نداده است
  .اما در ميان آنها افراد مهمی ديده نمی شوند. پيوسته اند
اگر يک خانواده . همين که پنج هزار نفر به دولت پيوسته اند، گام بزرگی است. بسيار نتيجه داده است: حامد کرزی

هر روز در اين راستا کار جريان دارد، هر روز شماری از . ار بزرگی انجام شده استهم شامل اين روند شود ک
در اين راستا خيلی کار شده و تحول بزرگی در کشور رونما شده . بزرگان طالبان می آيند و با من صحبت می کنند

  . است
 اين رابطه ما تنها طالبان را در. اينکه چرا تا کنون جنگ و بمباران دوام دارد، اين موضوع عوامل ديگری دارد

دشمنان از نام طالب عليه اين . آن عده طالبانی که از اين خاک هستند، دشمن اين سرزمين نيستند. مالمت نمی کنيم
  .هم به آنها ضربه وارد می کنند و هم به اين وطن. خاک استفاده می کنند

  
  اين دشمن کيست؟

آنها دشمن اين خاک، دشمن اين قوم، دشمن . قاعده و خارجی ها هستندال. دشمن معلوم است. معلوم است: حامد کرزی
به نام طالب با افغانستان و با پاکستان دشمنی می .  دشمن پشتونها هستندً افغانها، دشمن مردم پاکستان و خصوصا

 امروز در پاکستان چه شما ببينيد،. طرفداران و عناصر القاعده به نام طالبان به ويژه با پشتونها دشمنی می کنند. کنند
در روز عيد در . چهل و دو تن از بزرگان اقوام را تنها برای اينکه جرگه برگزار می کردند، شهيد کردند. می گذرد

اين يک حمله ظالمانه از سوی . چار سده پاکستان حمله کرده و انسان های بيگناه را در جريان ادای نماز شهيد کردند
طالبان بايد اين را درک . ت، رسم و رواجها، زندگی، اقتصاد مردم و بزرگان اين قوم استطرفداران القاعده به عنعنا

  . کنند که به نام طالب و تحت عنوان طالبان در افغانستان و پاکستان با مسلمانان و به ويژه پشتون ها دشمنی می شود
  

  ند؟چرا با پشتون ها دشمنی می شود و چرا به گفته شما پشتونها سرکوب می شو
انتخابات در ايالت سرحد نشان داد که پشتونها نه افراطی هستند و نه همکار دهشت افگنان، بلکه بر عکس اگر اختيار 

داده شود، روشن می شود که آنها يک قوم مظلوم هستند، مورد حمله قرار گرفته اند، تمام دارايی شان مورد ) به آنان(
ند و ديگر کشورها با آنها همکار شوند تا باشد دشمنان اين کشور نابود بايد از آن دفاع کن. حمله قرار گرفته است

  . شوند
  

شما گفتيد که القاعده پشتون ها را هدف قرار می دهد، در حالی که من در سفر به مناطق مختلف افغانستان شکايت 
آنان هم در حمالت مردم می گويند . مردم را شنيدم که از حمالت و بمباران نيروهای آمريکايی حرف می زنند

  .مخالفين دولت و هم در عمليات نيروهای خارجی کشته می شوند
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ما از . متاسفانه وقتيکه القاعده حمله می کند در پاسخ به آنها از نيروهای هوايی کار گرفته می شود: حامد کرزی
آمريکا . دشمن القاعده استاما آمريکا دشمن مردم نيست، . کشته شدن مردم عادی خسته شده ايم و اين غم انگيز است

اين وطن از طرف دنيا و ) کارمندان(امروز که من اينجا نشسته ام، نيمی از معاش . مکتب، جاده و کلينيک می سازد
می کشد، مکتب را ) مردم را(آمريکا برای حل اين مشکل تالش می کند، اما القاعده . مردم آمريکا پرداخته می شود

  . مردم می فهمند که دشمن که است. می کشد و حتی سر آنها را از تن جد می کندمی بندد، محاسن سفيدان را 
  

در سال های اول نيز گفته می شد که بايد حمالت به شکلی انجام شود که مردم متضرر نشوند، اما گزارشها حاکی 
  .است که هر روز مردم بيگناه کشته می شوند

ما . يد برای جلوگيری از اين امر تالش جدی صورت گيردبا. کامال درست است. اين درست است: حامد کرزی
روزانه در اين زمينه کار می کنيم و نيروهای ناتو همه روزه در اين مورد با ما کار می کنند که چگونه تدابيری روی 

  . در اين عرصه اصالحات زياد آمده است. دست گيريم تا به مردم غيرنظامی و بی گناه آسيبی نرسد
  

حد درست است که نيروهای خارجی با مقامات محلی هم آهنگی ندارند و خودسرانه عمل می کنند؟ اين تا چه 
شماری از مقامات می گويند نيروهای خارجی بدون مشوره و دريافت نظريات آنها، دست به عمليات نظامی می 

  .زنند
در آغاز متاسفانه اين مشکل بيشتر بود، چون ما ضعيف بوديم، دولت و نظام ساخته نشده بود و اين گونه : حامد کرزی

اما حاال با گذشت هر روز در اين زمينه اصالحات صورت می گيرد و هر قدر که دولت قوی می . مسايل بيشتر بود
  . شود به همان پيمانه وضعيت بهبود می يابد

  

  شما و نيروهای خارجی هم آهنگی الزم وجود ندارد؟يعنی ميان 
يک مثال عدم هماهنگی ميان شما و جامعه جهانی، اخراج ديپلمات های خارجی از خاک افغانستان است که به گفته 

آيا اين ثابت نمی . شما آنها کارهايی انجام می دادند که حکومت از آن آگاهی نداشت يا از حکومت اجازه نمی گرفتند
  که کارهايی انجام می شود و حکومت افغانستان از آن آگاهی ندارد؟کند 

دست به کارهايی زدند که ما ) ديپلماتهای خارجی(آنها . اين موضوع به هماهنگی هيچ ربطی ندارد: حامد کرزی
 عرصه در. راضی نبوديم و زمانيکه آگاه شديم، فيصله کرديم که دولت افغانستان موجوديت آنها را ديگر نمی پذيرد

اکنون در تالش هستيم تا . نظامی ميان ما و ناتو، ميان وزارت دفاع و ناتو روز به روز وضعيت بهتر می شود
مرکزی را ايجاد کنيم که هم قوای افغانستان آنجا حضور داشته باشد و هم نيروهای خارجی، تا عمليات با هماهنگی 

  . بيشتری انجام شود
  

  ارجی از افغانستان چه تاثيراتی بر روابط حکومت شما و بريتانيا وارد کرد؟به نظر شما اخراج دو ديپلمات خ
اين موضوع تاثيری در روابط ما و بريتانيا نداشته است و حکومت افغانستان از دولت بريتانيا تشکر می : حامد کرزی

 هم از کمک های آنها در بازسازی کمک کرده، با ما روابط حسنه دارد و ما باز. کند که با ما همکاری کرده است
يکی (اما اخراج دو ديپلمات . بريتانيا در واقع در رديف نخستين کمک کنندگان به افغانستان قرار دارد. تشکر می کنيم

اينجا خودسرانه عمل می ) ديپلماتها(آنها . مربوط به حاکميت و استقالل افغانستان می شود) از آنها بريتانيايی بود
زمانيکه ما در مورد ماهيت کار آنها آگاه شديم، فيصله کرديم . ن را در جريان نگذاشته بودندکردند و دولت افغانستا

  . که عمل آنها به نفع صلح نيست و اخراج شان کرديم
  

اما اين يگانه موضوع ميان حکومت شما و بريتانيا نيست، موضوع مسترد کردن ماموريت لرد پدی اشداون، به 
متحد برای افغانستان، موضوع ديگری بود که ظاهرا بر روابط شما و بريتانيا تاثير عنوان نماينده سازمان ملل 

  .گذاشت
او از جانب سازمان . موضوع رد ماموريت آقای اشداون بر اين اساس نبود که او شهروند بريتانيا بود: حامد کرزی

شخص هوشمند و .  او صحبتی داشتممن يک ماه قبل از نامزدی اش به اين پست در کويت با. ملل متحد گماشته می شد
اما پس از آن مطبوعات بين المللی به ويژه رسانه های بريتانيا موضوعاتی را مطرح کردند که گويا ما . اليق است

  . در رسانه ها تالش می شد تا نظام و دولت افغانستان را ضعيف جلوه دهند. اشداون را به نفع افغانستان نمی دانيم
صحبت کردم و با هم توافق کرديم که او به افغانستان بيايد، فردای آن روز در ) پدی اشداون(ا او وقتی من بار آخر ب

روزنامه تايمز چاپ لندن مقاله ای به چاپ رسيد که مسايلی نادرست مبنی بر تفرقه ميان دولت و مردم در آن مطرح 
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شداون نبود تصميم گرفتم که اين ماموريت را نمی من پس از مطالعه اين مقاله که شايد هم در آن گناه آقای ا. شده بود
اين تصميم برای حفظ وحدت ملی افغانستان، و وحدت مردمی و برای دفاع از اين خاک گرفته شد و اين يک . پذيريم

  . قربانی کوچک بود
ديم که من کارهای زيادی انجادم دا. برای من، هر آن چيزی مهم است که به نفع ملت و خير مردم باشد: حامد کرزی

هر کسی . به ويژه از اين خرسند هستم که اين وطن دوباره محلی برای همه افغان ها شده است. از آن خرسند هستم
  . مجاهد، کمونيست، پول دار، فقير. حاال می تواند به افغانستان بيايد و زندگی کند

 شده است اما کارهايی هم مانده که بايد کاری های ديگری هم در اين خاک انجام. اين برای من بزرگترين افتخار است
اگر احساس کنم که خدمات الزم را برای کشور انجام . انجام شود و اين آروزی من است که برنامه هايم را تکميل کنم

. ادامه بدهم در آن صورت ادامه می دهم) به کار(داده ام و مردم از من حمايت می کنند و اگر احساس کردم که بايد 
احساس کردم که بگذار يک نسل جديد و مردم جديد روی کار آيند و رهبری اين وطن را به عهده بگيرند، راه اما اگر 

  . را برای آنها باز خواهم گذاشت
اينکه اين کار به دست من اجرا شود يا . ولی حرف مهم اين است که افغانستان به سوی ثبات و توسعه حرکت کند

اين است که ملت خوشحال باشد و به اراده آزاد انتخاب کند و افغانستان باز هم به مهم . توسط فرد ديگری، مهم نيست
  . سوی انکشاف، ثبات و امنيت حرکت کند

  
شما گفتيد که پس از يک سال خواهيد ديد که آيا وجود شما به خير اين ملت است يا خير، حاال چه احساس می کنيد؟ 

  انديد می کنيد يا خير؟اگر انتخابات برگزار شود، خود را دوباره ک
من . مهم اين است که شما از کارهايی که انجام داده ايد راضی هستيد يا نه. هنوز اين يک فرضيه است: حامد کرزی

جاده ها ساخته شده، صاحب عزت شده ايم، پرچم افغانستان در جهان به . در مواردی که کار شده، راضی هستم
 همه شده، شورای ملی، قانون اساسی به ميان آمده کلينک ها ساخته شده، وضع اهتزاز در آمده است و افغانستان خانه

. آموزش و پرورش بهتر شده، حاال افغانستان در جمله کشورهايست که در همه جا حضور دارد و صاحب نظر است
ر انجام به س. اما از اينکه هنوز مردم افغانستان به شهادت می رسند، ناراضی هستم. از اين لحاظ خوشحال هستم

  . عنوان يک افغان، بزرگترين آرزوی من اين است که فرزندان اين کشور از اين غم نجات يابند
  

  پايان
 
  
 


