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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

  
           

 ۱۱/۸۰/۲۲۰۲                                         نگاه  ونسی

 
 :  یاقرار کرز

 

 م« یارا باخته  زی»همه چ 
 
 
( نشر شده، گفته است  یمل  یعموم  یوی)راد  آریپان   ییکا یامر  تی ساآگست، در وب  ۸که دوشنبه،    یادر مصاحبه  او

 به گفته  رایگفته است که ترس او از طالبان نبود، ز  ی نگران بود. کرز  اشیجان  تیدر آغاز ورود طالبان از امنکه  
ااو طالبان »افغان  به  آنان  م  نیاند،  آنان را  ما  دارند.  تعلق  مآن  م،یشناسی کشور  را  ما  از  شناسندی ها  . هراس من 

 یتندروان خارج  ،یرونیب  یروهایاز ن  یهدف کرز  رسدیبه نظر م.«  دمیترس یم  شتری بود، از آنان ب  یرونیب   یروهاین
، داکتر ۱۹۹۶ند که در سال باور نیها به ااز افغان  یوابسته به اردو و استخبارات پاکستان است. گروه  یو عناصر

 خلق به دستور پاکستان، در کابل، به دست طالبان کشته شد.  کیجمهور حزب دموکرات سییر نیآخر هللا،بینج
 

 : در برابر پاکستان یموضع کرز چرخش
 

گفته بود که مکاتب دخترانه به دستور پاکستان    گلیبه روزنامه اشپ   یگریچند روز قبل در مصاحبه د  یکرز  یآقا
ا  نیدوم  نیمسدود شده است. ا ابراز    نیبار است که او در  اواخر آشکارا از دخالت پاکستان و نفوذش بر طالبان 

با مماشات و تضرع همراه   یو گاه  دیشد  یگاهنسبت به پاکستان    یکرز  یآقا  یهایریگ. موضعکندیم  یتینارضا
در  ینشر شده است، کرز یسیبیب یفارس تیسادر وب ۲۰۰۸جون  ۱۵ خیتارکه به  یاساس گزارشبوده است. بر

 انیآنان در خاک افغانستان پا  انیو حام  یکرده بود که اگر »حمالت طالبان پاکستان  دیواکنش به حمالت طالبان تهد
خوانده و   یطالبان، مال عمر را پاکستان  یگواکنش نشان خواهد داد. او با اشاره به وابسته  غانستانحکومت اف  ابد«ین

خود   خاک  از  دفاع  حق  افغانستان  که  بود  »ا گفته  و  دارد  ب  نیرا  پاکستان  هللاتیبار  عمر  مال  و  در    یمحسود  را 
کرد. او در ماه    رییو طالبان تغ   اکستان.« اما چند سال بعد، موضعش در برابر پدهد یهدف قرار م  شانیهاخانه

ار  : »اگر پاکستان مورد حمله قردر پاکستان اظهار داشت  ویج  یخصوص  ونیزیبا تلو  یامصاحبه  یط  ۲۰۱۱اکتوبر  
داشته باشند، افغانستان با شما خواهد بود.« از او    ازی که مردم پاکستان به کمک مردم افغانستان ن  یو در صورت  ردیگ

گفته بود: »هر    یافغانستان چه خواهد بود؟ کرز  یری گپاکستان حمله کند، موضع  یکه اگر هند بال   دشده بو  دهیپرس
افغانستان با پاکستان خواهد بود. افغانستان با پاکستان برادر خواهد بود. افغانستان   یکس که به پاکستان حمله کند، 

 نخواهد کرد.«  انتیهرگز به برادر خود خ
 

سوال که   نیدر پاسخ به ا  آریپان  ویاش با رادتازه  شده و در مصاحبه  دیاز طالبان و پاکستان ناام  یدوباره کرز  اکنون
  نند؛ یها خود را در آن ببکه تمام افغان  ستین  یگفته است که کشور صاحب حکومت  رود،یم  ریغانستان به کدام مساف

ها از  »]خروج افغان   ی. به گفته کرزندیگو یوطن را ترک م  مردمدچار فاجعه است و    یافغانستان از نظر اقتصاد
 ننگ است.« هیکشور[ فاجعه بزرگ و ما

 

 : کایامر ریتقص 
 

ها و  در بمباران انیرنظامی. او کشتار غداندیمقصر م یبار کنونفاجعه  تیو وضع یدر فروپاش زیرا ن کایامر یکرز
  ز ی اکنون ن  ،یخوانده است. به نظر حامد کرز  کایامر  ی اصل   یرهایرا از تقص  یخارج یروهاین  شرمانه«یخروج »ب

اما    یکرز  ی.« آقاستندیخود با  یپارساند تا دوباره به    یاریها را  را اصالح کند و »افغان  شیخطاها  تواندیم  کایامر
خود سخن نگفته است. مردم    یتاکنون از خطاها  گرشید  یاز سخنان رسم  یک ی  چینه در آن مصاحبه و نه در ه

آن گروه بر    انیکارانه او با طالبان و حامسازش  استیکه س  ییهابیجبران آس  یانتظار دارند از او بشنوند که برا
کمتر از  تیدوران جمهور مداراناستیاز س یخواهد کرد. در برگشت طالبان او و جمع یگذاشت، چه اقدامات هجامع

 .دستنیمقصر ن  کایپاکستان و امر
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اند، اما به گفته او متحده  التیگفته است که رهبران طالب خواهان روابط بهتر با ا  آریپبه خبرنگار ان   یکرز  یآقا
کشور بدانند و حکومت از آنان   نیها خود را متعلق به اکه تمام افغان  میکن  ی»کار  دیجلب اعتماد جهان، با  یبرا
 کی»  ابد،یادامه  تیوضع ن یکرده و گفته است اگر ا یابراز نگران هکند.« او از بسته بودن مکاتب دختران یگندهی نما

 داشت.«  میبدتر از اکنون قرار خواه طی دهه بعد از امروز، ما در شرا
 

 : بند طالبان در
 

بار که از طالبان اجازه رفتن به خارج خواسته    نیسلب شده و اول  زیسفر او ن  یگفته است که آزاد  نیش یجمهور پ  سییر
با   ی. کرزخوردیبرنگردد، اوضاع در نبود او برهم م گریگفته بودند که اگر از کشور خارج شود و د شیبود و برا

اند، مشخص ساخته کرده  فیتعر  شیرا که طالبان برا  یفسانسان آزادم«، حدود ق  کی»در داخل کابل    کهنیگفتن ا
 است.

 

شان طالبان و مخالفان   انیظاهر شود که م  یدر قامت رهبر  دیکوش  یکرز  ی ز سقوط دولت و برگشت طالبان، آقاا  بعد
  د،یها با آنان جنگ که سال  یحکومت  سییو همواره با او مثل ر  رفتندیاو نپذ  ی را برا  گاهیجا  نیاما طالبان ا  ستد؛یبا

 او را اکنون مستاصل کرده است.  ،یحامد کرز یبرا یراجناحنقش ف رشیطالبان به پذ لیاند. عدم تمابرخورد کرده
 

نوشته   آریپآشکار است. ان   یخوببه  آریپاش با ان مصاحبه  امیپ  نیاز رفتار طالبان، در آخر  یحامد کرز  صالیاست
از دست نرفته است و »طالبان نسبت به دور   زیهمه چ  ندیگویو م  دوارندیهنوز ام  ییکایامر  یهامقام  یاست که برخ

و   ستین  دواریام  ییکایامر  یهامثل آن مقام   یاما کرز  رسند؛ی به نظر م  «ییوسطاخود، کمتر قرون  تیحاکم  یقبل
 . م«یارا باخته زیباور دارد که »ما همه چ
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