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 4 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۹۱/۹۱/۱۱۹۹               میر حسا م الدین برومند :ترجمه

 

 

 مصاحبه شپیگل با حا مد کرزی رئیس جمهور افغانستان
 ۱۱۹۹،  دسامبر۹۱شپیگل ـ شماره  مجله  

 

  حامد کرزی: 

 «همیشه در افغانستان بمانید»               

 

وی   .گردید شدر کشور ابقاء دایمی سربازان آلمانیآلمانی شپیگل خواستار  حامد کرزی در مصاحبه با خبرنگار مجله  

 ۴۱۰۲کمک های بین المللی پس از سال  قاد میکرد، درموردبه شدت انت در حالی که از کوماندوهای امریکایی 

 .خوشبین به نظر میرسید

 
 

 ،مده اندفغانستان در آلمان گردآا که برای ضمانت آینده    بن  با جامعه بین المللیجناب رئیس جمهورشما در  شپیگل:

بقدر کافی مطمئن  پایتخت مگربرای این مقصد  شود. بایست در کابل برگزارها چنین نشست  درحقیقت ید.مینمائ مالقات 

 ؟نیست

من  گفته  این ومصداق امنیت بهترین سمبول  کنفرانس کابل در سال گذشته  فقانه  ؤیر م: این هرگزدرست نیست. تدوکرزی

یکی دیگر از همین  افغانستان برایبن دوم کنفرانس  اندیشه   رند.شان را خود در دست بگی است که افغانها مصمم اند آینده  

 ست.ی سازنده اکنفرانس  ها

به مذاکره لیل میکنیم. دربن میخواهیم تج را ۱۱۱۹دهمین سالگرد اولین کنفرانس بن پس از سقوط طالبان در اینجا ما 

شایسته تر  ه کدامین هارا بهتر ودرآیند ا نبوده وبج درست و ، کدام امورا به چه ها رسیده ایمکه طی این ساله عمل آوریم

 انجام بدهیم.

 

قتل در ماه های گذشته امنیت زیاد شکنند بوده،    افغانستان زیاد مطمئن نیست. وضع امنیت در علی الرغم  این :شپیگل

مشکالت شان داد که مرگ آقای برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین ن اخیرا   ، گورنران وشماری از کارمندان دولتی

 .کشورتان وجود داردامنیت  بزرگی برسر راه

در مطبوعات به ندرت انعکاس یافته بادریغ تاحدودی در تامین امنیت پیشرفت داشته ایم که  به بعدکنفرانس بن کرزی: از

یده ایم.این بزرگترین است.البته ما به مقصد نها یی که همانا امنیت وثبات کامل برای کلیه افغانها در کشور باشد ، نرس

 سال آینده به این مهم دست یابیم. در ده ماست.آرزومندمچالش در سر راه ناتوانی ومهمترین 

 

سخن گفته از افغانستان : در غرب علی الرغم این وضع نا بسامان امنیتی از عقب نشینی نیروهای بین المللی شپیگل

 شما را ناراحت میسازد؟موضوع این  میشود.

این موضوع به وجود ندارد که من بر خود بلرزم. ما با اتفاق کشور های زیربط روی برای ناراحتی یزه یی انگ کرزی:

خویش را امنیت کشور  عمال   ۱۱۹۹در اخیر سال یخواهیم ما افغانها م آن را هماهنگ نمودیم. ، متفقا نهموافقت رسیده

 .ن خواهیم بودات افغانستاثب گیریم. از آن تاریخ ما خود مسوو ل امنیت وبدست  خود در

 

 ی دارید؟اتچه  انتظار شما :شپیگل
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 امریکا و ایاالت متحده   داریم.در پیش ، ما وظایف مشترکی اما درافغانستان .من تقاضای پول نمیکنم کرزی:

تروریزم  خطر را از غرب خواست خودمقدم برهمه را کمک کنند.  رنیروهای نظامی ناتو، اینجا نیامده  اند که افغانهائسا

 والقاعده محافظت کند.

موافقت شان  را خواهانیم و عالقمندی جهان ما ،برای اینکار در خط جبهه این مبارزه میایستیم. ۱۱۹۹این ما استیم که از 

تهدید  ۱۱۱۹قبل از سپتامبر را برگشت به دوران  ما زه را ببازیم،هرگاه ما این مبار را در تداوم حمایت آنها میطلبیم.

 نمود. خواهد

 

 این حمایت بایست چگونه باشد؟از نظر شما : شپیگل

به جای این که بسان امروز ده ها  به کمک ضرورت دارد. ۱۱۱۹: افغانستان مطمئنا برای ده سال دیگر، تا سال کرزی

 وولیس پ ما به تریننگ تروپ های خود، تجهیزات اردو و ۱۱۹۹هزار سرباز بین المللی در افغانستان مستقر باشند، از 

  دستگیری میباشیم. دستگاه دولتی نیازمند در ساختار

 مثال ایاالت متحده   بگونه   به مراتب ارزانتر تمام میشود.اقدام برای مجموع کشور های کنونی مستقر در افغانستان، این 

 ۱۱۹۹عد از سال هرگاه ب هدر حالیک میلیارد دالرمیپردازد. ۹۱۱ ساالنهنظامی اش درافغانستان مصارف برای امریکا 

پنج فیصد مجموع پول یعنی پنج  میلیارد دالر ذخیره میدارد.۹۱۱درسال  نفر تقلیل یابد، احتماال   ۱۱۱۱۱ سربازانش به 

ین چنمیتوانند تمام کشور های دیگر ناتو  امریکا و ایاالت متحده   کافیست. برای مجموع پروژه های ما قطعا   میلیارد دالر

 .بدارندیک فیصدی را پس انداز 

 

بسیاری از ناظرین از  .بگیرند نگرانی وجود دارد که نیرو های افغان بتوانند این وظیفه را بدوش شک و شدیدا   :شپیگل

 ؟نگران نیستید مگر شما در هراس اند. ،نستان پس از برگشت نیروهای آیسافاشتعال یک جنگ داخلی تازه در افغا

نیروهای افغانی در یک مسیر  باورمندی من بیشتر میشود. قسمت نمیکنم. من چنین ترسی را میشناسم اما آن را کرزی:

، با چند هزار سرباز  در کشورما د در چوکات یک معاهده ستراتیزیکیی ها میخواهنامریکا خوبی در حرکت افتیده اند.

 ا قرار داشته باشند.در حمایت از م و باقی بمانند

 ،گفته یدخوش آمد قلبا  بازهم ه است، داشتدر کشور ما ف نقش فعالی ایسا لمان را که در چوکات آ دویارهمینسان 

 را یاری رسانند. ما،  ۱۱۹۹پس از سال آرزومندیم 

 تصمیم آلمان دارد. اما این بسته به ای همیشه بماند،بردر افغانستان  میتواند آلماناردوی از نظر ما 

 

شما چندین ماه متواتر از نیروهای  است.تعجب آور ی امریکا پایگاه ها استقرار باورشما بخاطرادامه   اعتقاد و شپیگل:

 آن انتقاد به عمل آوردید.خاص عملیات واحد های امریکایی بخاطر 

بزرگی را در کشور تان دعوت جرگه   ،۱۱۹۹اکنون شما برای ابقاء چندین هزار از نیروهای امریکایی بعد از سال 

 نمودید.

یه جرگه عنعنوی افغانها در تدویر شورا)لو تالشی شبانه همچنان بعد از و مان هادر بمبارافراد ملکی از اث تلفاتکرزی:  

نکوهش  بار بار پس از آن که من این عمل را است. مریکا بودها در مناسبات خوب ما با اختالف نقطه  ، بزرگترین کابل(

اظ لویه جرگه را، جهت چگونگی ابقاء من فقط به همین لح نمودم، ایاالت متحده امریکا تکتیک اش را تغییر داد.

 نیروهای متذکره درافغانستان دعوت نمودم.

 

نیروهای اهداف گان توسط همچنین رقم تلفات کشته شد ، یافتازدیاد یی امریکاخاص شپیگل: اما عملیات سربازان 

 ؟صعود نمودنیزامریکا 

 .همدایت پائین آفراموش نباید کرد که شمار قربانیان افراد ملکی نه ،کرزی: برخالف

 خود صاحب رگی را فراخواندید.بزجرگه  پیمان ستراتیژیک با  امریکایی ها شما  در زمینه  اتخاز تصمیم  : برایشپیگل

 استفاده ننمودید؟له وسیازین  چرا مورد باید رای بدهد. د که درپارلمان میباشی

، که در تصامیم مهم دارای ارزش ملی یخ اساسی ما امریست  تسجیل یافتهتار سیستم جرگه در قانون اساسی و: کرزی

 است.

 

 پارلمان در مسایل مهم دیگر رولی ندارد؟  : یعنیشپیگل

، پارلمان نیز باالنوبه تصمیم اتخاذ البته در زمینه صورت میگرفت. مهمی بود که باید در جرگه مشورتکرزی:  این امر 

 میدارد.

 که یک الگوی کامال  موکراسی ی جرگه ها نقش متبارزتری را نسبت به د در چنین سیستمی باقی میماند. اساسا  افغانستان  

، نه از وسط خود ما افغانها تعیین میگرددت موکراسی در افغانستان  از روی عنعنات ما وید  دارا اند.، خالص غربی است

 غرب.
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با دولت دعوت مینمایید، در حالی که طالبان تمایلی از خود نشان  گفتگو از سالها بدینسو طالبان را به مذاکره وشپیگل: 

 مخالفین شما مگر در انتظارعقب نشینی نیروهای غربی اند؟ نداده اند.

، آخرین افراد ارتباطی ما میدانیم که باید با کی حرف بزنیمصلح با مرگ پریزیدنت ربانی متوقف شد.ما ن کرزی:  پروسه  

، مال عمر نداشته باشیم تلفونی از رهبری طالبان و تا ما شماره   به  حمله انتحاری زدند.صلح خود دست  در پروسه  

 نه در افغانستان. ،طالبان در پاکستان زنده گی دارندمجبور استیم با پاکستانی ها صحبت بداریم، چون رهبری 

 صلح را پایان یافته تلقی میکنید؟ : پروسه  شپیگل

 با دولت دارد که هیچگونه پروبلم ایدیولوژیک جود ، هنوز هزاران جنگجویی ونری طالبادرکناررهب نه. کامال  کرزی:  

، پس از نیرو های ناتو شبانه  که در اثر تالشی های  آنها در واقع جوانانی اند در مورد با ما صحبت کنند.تا  ندارند

 دست به اسلحه برده اند. ،ای امور دولتاز سوی اولیگی سر خورد س وأساده از اثر ی صاف و بمباردمانها یاهم کامال  

  .به سوی ما برمیگردند به محض استقرار ثبات، خود مجددا  بطور قطع 

 

 : این فرصت چه زمانی فرا خواهد رسید؟شپیگل

این  گذشته از آن در مورد مرگ ربانی باید تحقیق صورت بگیرد. مستولی گردد.کامل کرزی: قبل از همه بایست آرامش 

 در جهت  درست. ی ها در تحقیق سهم بگیرند، گامی خواهد بودکه پاکستان

 در استقامت مذاکره با رهبری طالبان اجتناب کرده اند. همکاری با افغانستان سفانه از هر نوع أمتپاکستانی ها  تا اکنون 

 عیت تغییر نکند،تا این وض طریق طالبان در افغانستان نفوذ شانرا تضمین کنند. در آنجا حلقات معینی میکوشند از

 .انجام نخواهد پذیرفتای هیچگونه مذاکره 

 

دهکده  که حفاظت قراء و دنموده ان نقاط کشور ملیشه های شخصی عرض وجود بسیاری از دوسال اخیر در : درشپیگل

رعب  ، ترس وه این تروپ ها بدون کدام کنترولاکنون شایعه هایی پخش شده ک ضمانت میکنند.طالبان  برابر را در ها

 را فزونی میبخشند.

مربوط اردو هیچگونه  واحد های مسلح که به  غیر قانونی اند. حقوقی درکشورکرزی: همه این ملیشه ها از دید گاه 

 را ما فوری منحل میسازیم. چنین ملیشه ها حضور ندارند. اجازه   نباشند یا توسط وزارت داخله کنترول نگردند،

 

       انچه همین اکنون واحدیچن اظهار موجودیت میکنند آیساف  های جدیدی به حمایتاقع هنوزهم ملیشه در و: شپیگل

 محافظت به عمل می آورد.«    سی آی پ پ»  های اقتصادی با نام اختصاریززیر بناا

درین مورد تا اکنون من چیزی نشنیده ام. )کرزی مشاور امنیت ملی اش دادفر سپنتا راغرض دریافت معلومات کرزی: 

 ازد(.صد

 

قضات افغانی مجبوراند برای  ایاالت متحده امریکا حمایت میشوند.خاص شپیگل:  ملییشه های زیادی توسط واحد های 

 گی راندارند.توان رسید نانبه جنایت آ شده اند وبیچاره  نها کامال  قربانیان این مبارزین بگویند که آ

های ملیشه  یم به همچو اعمال خاتمه بخشند.ئا از سالهاست  میگوهما برای امریکا یی  کرزی: یقینا این یک پروبلم است.

 هاافغان خود مختاری دارند که حق حاکمیت و نظامیان خارجی وجودبرخی از همچنین  .غیر قانونی باید ازبین بروند

 .ستبوده ابرای مااین یک فشارجدی  نادیده میگیرند.را

 

 دارد. ملیشه ها قرار دارند، وجود همچوبلند رتبه دولتی که در دفاع از در بین مامورین های زیادیال: همچنین مثشپیگل

همین قماش  از مثال قوماندان جدید پولیس قندهار بگونه   .را نیزمرتکب میشوند گرفتاری ها ها وقتل   هافرادی ازین دست

 دولت شما چرا نامبرده را درین پست نصب کرد؟ میباشد.نا مناسبی  فرد گفته میشود که

گذشته  ندیده ام. ویکارخالفی از نداشته،او کدام ثبوتی علیه  من شخصا   است و بودهموصوف مرد نهایت موثر رزی:ک

اما بود. تعیین  بدین پست به من فرد مناسبی خوانده وی را جهت ،داوید پتریوس ،قوماندان عمومی پیشین آیسافازین 

بسیار  ، اخیرا  رمثل بسیاری قوماندانان دیگرقوماندان پولیس مورد نظ را قابل انتقاد میدانم. وضعیت من این اکنون واقعا  

اینکه  ی مخالفت وولی حاال آوازه ها ازاینهمه هیاهو خبری نبودآنوقت  فقانه یکجا با نیروهای آیساف کارنموده بود.ؤم

 .تآدم بدی اس از هر طرف بلند شده ومدعی اند که وی ،شخص مناسبی نیست

از کارمندان دولتی با دیده  انتقاد و در پست هاافغانها اشتغال روی  ه به انتقاد غربی هارفتیم کما باالخره تصمیم گ

 ریم.اغماض بنگ

 

وثر علیه فساد فکر میکنند که شما هم قول خود برای مقابله جدی و م غرب  دود پارتنران شما در: نه تنها محشپیگل

 ناشده باقی مانده است.، کماکان حل لن معضکه ای گفته میشودکه بلاید  عملی ننموده را اداری



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

نمودم. گذشته ازین قبل از  ءقاضی را در همین رابطه امضاهمین امروز من ورق عزل یک  .کرزی: این درست نیست

 .که زمان میبرد همه ما مجبور استیم قانون مبارزه با فساد را با اوضاع کنونی کشور منطبق سازیم

 

د که فامیل خودت نیزدخیل ، معلوم میشوشکستی کابل بانکدر ور دقیقا   و در افغانستان بزرگ مالی در هیاهوی :شپیگل

دست داشتن برادر تان  یس پیشین بانک مرکزی را دیدیم  کهما اینجا یک پروتوکول از عبد القدیر فطرت رئ است. بوده

 ار داشت.یی قرجناشبکه  یک  در بانک واقعا   .بانک، وضاحت داشتورشکستی  بل ازیک سال قدر قضیه حتی محمود 

از سرمایه  .غیر مجاز از آن استشمام میگردید که بوی استفاده   بود افرادی سپرده شده و ت هایی به سایرشرکت ها کرید

با وصف همه شواهد چرا با شکوه در دوبی سرمایه گذاری نموده بود. رئیس بانک روی ویال های مجلل وبانک  شخص 

 اقدامی صورت نگرفت؟در طی یک سال  آشکار،

حتی بانک هم  که همه امور به بهترین وجه تنظیم گردیده فطرت تا آخرین لحظات به من اطمینان داد ،خوب کرزی:

 فقط امریکایی ها تذکرکوتاهی داشتند. چیزی نگفت.درمورد به من 

 

 تقاضای  تجدید نظر و ونورزید ممانعت از آن  ،را نگرفتهافالس  ورشکستی و ا چرا حکومت شما جلوام شپیگل :

 ؟به قضیه را نادیده گرفت هاگی خارجی رسید

اینهمه غوغای بیهوده  پرتگاه بکشاند. را تا مرز ، مااین تخریب ی میخواست بامعین یم  کشورکرزی: چرا که مطمئن بود

 بود. یک صحنه سازی علیه ما صرفا  

 

 ؟بود : این کدام کشورشپیگل

 ت بروم.من نمیخواهم به جز ئیا  کرزی:

 

 کنید؟ببعد چه میخواهید  شما باید ازین پست کنار بروید. ۱۱۹۹در : شپیگل

 .زنده  گی کنم ،با سعادت که در کابل بسر میبردباشنده  یک  امور باز نشسته ویک مبه عنوان کرزی: میخواهم 

 ور ماندم.من مثل بسیاری ها در جنگ های داخلی در کش بگویم.من دلیلی نمیبینم که کشورم را ترک 

 

 از شما بخاطر این صحبت تشکر به عمل می آوریم. : آقای رئیس جمههورشپیگل
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