
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

  
  

 11/11/1112          ولی احمد نوری
 

 مصاحبۀ حامد کرزی با فرستندۀ خاص لوموند
 

 حامد کرزی امریکا را به مبارزه می طلبد:
 «امریکایی ها همانند یک قدرت استعماری رفتار می کنند»

 Frédéricنوشتۀ "فریدیریک بـوبـن"  – 1112دسمبر  11ترجمه و ادیت : ولی احمد نوری از جریدۀ لوموند 

Bobin  1و  1ص  -فرستندۀ خاص لوموند 
 

  در یک مصاحبه با لوموند، رئیس جمهور افؽانستان رفتار و برخورد استعمارگرانۀ امریکایی ها را افشاء می
 روانی در افؽانستان می خواند.کند و آنها را مسؤول یک جنگ 

  شرایط جدیدش را برای امضای نهایی متن پیمان امنیتی مشترک بین کابل و واشینگتن می گزارد، پیمانی که
 م مرعی االجراء خواهد بود. 1113همزمان با خروج قوای سازمان ناتو در اخیر 

  هور افؽانستان می باشد. در سال تا امروز رئیس جم 1113حامد کرزی از ده سال بدینطرؾ یعنی از سال
 نامبرده برای یک دورۀ دوم پنجساله به ُپست ریاست جمهوری این کشور انتخاب شده است. 1112

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فریدیریک بـوبـن:
هنگام خروج کامل قوای ناتو از افؽانستان نگرانی در مورد سرنوشت پیمان امنیتی ایجاد شده که از  1113در اخیر 

نومبر سال جاری تدوین و موافقت شد و حاال بسوی بی  11حکومت شما با اضالع متحدۀ امریکا در طرؾ 
 اطمینانی می رود. شما ابالغ نمودید که این سند را در حالت موجودۀ آن امضاء نمی کنید، چرا؟

 

 حـامـد کــرزی :
سال بدین طرؾ از آن دفاع  8ه از کسانی که مسایل افؽانستان و کار و عمل مرا تعقیب می کنند، موقؾ مرا ک

 میکنم، درک میکنند. و آن موقؾ چنین است:

 و قصبات و خانه های مردم افؽانستان صورت گیرد، ه هایبرابر ترور و وحشت نباید در قر جنگ در 

  اگر واقعاً جنگ در برابر تروریستان و دهشت افگنان است باید در مکان و محدودۀ برده شود که تروریست ها
ری و تربیت می شوند. این موقؾ، همیش موقؾ ثابت من بوده است. و این منبع اساسی اختالؾ و نگهدا

 کشیدگی و اصطکاک با اضالع متحده می باشد.

  نکتۀ مهم دیگر عدم تالش و کمک صادقانۀ اضالع متحده با ما در راه احیا و اسقرار صلح است. مردم
افؽانستان و اینجانب مخالؾ داشتن روابط نیک و حسنه با اضالع متحدۀ امریکا و سازمان ناتو نبوده ایم و نیستیم. 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_mosahebae_h_karzai_baa_le_monde_paris.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_mosahebae_h_karzai_baa_le_monde_paris.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_mosahebae_h_karzai_baa_le_monde_paris.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_mosahebae_h_karzai_baa_le_monde_paris.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_mosahebae_h_karzai_baa_le_monde_paris.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_mosahebae_h_karzai_baa_le_monde_paris.pdf


  

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

نومبر در  13تا  11خاص متنفذ افؽانستان در این حرِؾ مرا تأئید لویه جرگۀ مشورتی که از نمایندگان مردم و اش
 کابل منعقد شده بود، صحه می گزارد.

من شخصاً طرفدار انعقاد این پیمان امنیتی مشترک افؽانستان و اضالع متحده هستم ولی می خواهم این پیمان، در 
منتظر ختم این حمالت  افؽانستان صلح را برگرداند و حمله بر خانه های مردم را متوقؾ سازد. مردم افؽانستان

 هستند.
 

 فریدیریک بـوبـن:
قوای امریکا بر شما دو شرط مهم و اساسی را در برابر امریکایی ها قرار داده اید. اول توقؾ عملیات سربازان 

و دوم نقش مثبت اضالع متحدۀ امریکا پیرامون پروسۀ صلح.  آیا شما این سند را امضاء منازل شخصی مردم 
صورتی که امریکایی ها اشارت و عالمت ملموس و واقعی را در مورد این شرایط تان ابراز خواهید کرد در 

 بدارند؟؟
 

 حـامـد کــرزی :
 بلی در آن صورت از طرؾ من چراغ سبز داده خواهد شد.

 

 فریدیریک بـوبـن:
 آیا این آرزو و توقع شما قبل از انتخابات ماه اپریل سال آینده برآورده خواهد شد؟

 

 ـد کــرزی :حـام
اگر این شرایط پوره شود بلی، و الی در ؼیر آن جانشین من آنرا امضاء خواهد کرد. مسؤولیت من این است که 
تضمین آنرا داشته باشم که انعقاد این پیمان مصالح و منافع افؽانستان را در بر خواهد داشت. تا من چنین تضمینی 

رفت. من وقتی برای امضای آن چراغ سبز خواهم داد که متیقن باشم را نداشته باشم امضای  پیمان را نخواهم پذی
 انعقاد این پیمان آرنده آرامش و صلح برای مردم افؽانستان می باشد.

نومبر برای داشتن روابط نیک و دوستی  با امریکا اظهار رضائیت کرده  13مردم افؽانستان از طریق لویه جرکۀ 
 ه امریکایی ها این است: و رأی مثبت دادند. پیام مردم ما ب

 اکنون که طرفداری داشتن روابط دوستی را با شما ابراز و اعالن کردیم، 

 !شما باید رفتار و سلوک تانرا در برابر ما تؽییر بدهید 

 ،شما نباید کاری کنید که به ضرر ما باشد و افؽانستان را تضعیؾ نماید 

  باید منحیث یک متحد با ما رویه کنید و باید سلوک تان در حاال که تضمین یک اتحاد را با شما دادیم، شما
 برابر ما سلوک یک متحد باشد نه سلوک یک حریؾ،

 

 فریدیریک بـوبـن:
 شما احساس می کنید که امریکایی ها در برابر افؽانستان رفتار و سلوک یک حریؾ را دارند؟ 

 

 حـامـد کــرزی :
های مردم سلوک یک حریؾ است و آؼاز یک جنگ روانی در برابر و قصبات و حمله بر خانه  یه هات بر قرعملیا

 مردم افؽانستان کار یک حریؾ است!
 

 فریدیریک بـوبـن:
 منظور تان از نام بردن از یک جنگ پسیکولوژیک "روانی" چه می باشد؟ 

 

 حـامـد کــرزی :

 ولوژیک اقتصادی است.برای من تشویق گریز سرمایه ها از افؽانستان به خارج کشور یک نوع جنگ پسیک 

  در صورتی که امریکایی ها افؽانستان را ترک کنند، برای شما یک  1113به هراس انداختن مردم از سال
 جنگ روانی نیست؟ 

 

 فریدیریک بـوبـن:
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 شما این همه را  به دوش تبلیؽات رسمی دولت امریکا می اندازید؟ 
 

 حـامـد کــرزی :
د های دولتی است! بدون هیچگونه شک و تردید. اگر من به این همه، یقین کامل نمی مطلقاً! اینها همه نتائج پروپاگن

 داشتم در اظهارات خویش اینقدر متیقن و صریح نمی بودم.
 

 فریدیریک بـوبـن:
در بعضی اظهارات قبلی تان شما امریکایی ها را به طالبان مقایسه و تشبیه نموده اید و آنها را معادل و مشابه هم 

داده اید؟ آیا واقعاً شما فکر می کنید که امریکایی ها اینگونه نقش منفی را در افؽانستان بازی کنند؟  همچو قرار 
اظهارات شما مردم امریکا را سخت تکان داده است مخصوصاً که  همه میدانند چه مبالػ هنگفتی برای کمک به 

 تان از دست داده اند؟  افؽانستان خرج کرده اند و چه فرزندان خویش را در خاک افؽانس
 

 حـامـد کــرزی :
هرگز نه! من هیچگاه و ابداً امریکایی ها را با طالبان مقایسه نکرده ام و هیچنوع تشابهی نداده ام. من مشکور همه 
کمک های شان هستم و مردم من ممنون و سپاسگزار معاونت های واضح و مهم شان هستند، ما همه مرهون کمک 

ما کرده اند، می باشیم و به آن ارج می گزاریم و به تکرار اظهار شکران و سپاس داریم. اما  هایی که به کشور
وقتی اضالع متحده بر ضد آرزو های ما قدم برمیدارد و ما را جریحه دار می سازد، این وظیفۀ من است که با 

 امریکایی ها صادقانه صحبت کنم.

 من به ایشان گفته ام که چرا مردم افؽانستان بهای جنگ ایشان را در برابر تیروریزم بپردازد؟ 

  چرا خانۀ یک افؽان مظلوم و بی خبر را مورد حمله قرار میدهید با تصور اینکه در آنجا کدام طالب پنهان شده
 است؟

 ز نعمت زندگی محروم گردند؟چرا به خاطر یک طالب گمنام و تصوری تعدادی از زنان و اطفال افؽان ا 

  .آیا امریکایی ها در خاک امریکا به خاطر یک آدمکش و یا یک تیروریست )که هر چندی دیده می شود
البته که نمی کنند. پس چرا کاری را که در خاک  "بی پیلوت" حمله می کنند؟  droneمترجم( با طیارات ُدرون 

؟  آیا فکر میکنند که ارزش یک افؽان از ارزش یک امریکایی خود نمی کنند در افؽانستان مرتکب آن می شوند
کمتر است؟ من آرزو دارم که امریکایی ها همان احترامی را که به طفل امریکایی دارند همان احترام را به 

 ما همه انسان هستیم!!!  طفل افؽان هم داشته باشند! 
 

 فریدیریک بـوبـن:
امضاء  1112امریکایی ها اعالن کرده اند که اگر متن پیمان امنیتی مشترک بین کابل و واشینگتن تا اخیر سال 

نشود، هیچ نوع پیمانی بین ایشان و افؽانستان وجود نخواهد داشت. این سخن می رساند که در آنصورت بعد از 
نستان وجود نخواهد داشت، همچنانی که منابع هیچ سربازی از قشون اضالع متحده و از قوای ناتو در افؽا 1113

گزینۀ » مالی کمک های وعده شده توقؾ خواهد کرد. تصور می کنید که امریکایی ها به این تصمیم شان که 
 ش خوانده اند، جدی باشند؟ «صفر

 

 حـامـد کــرزی :
م شد و تا شرایط و آرزو های ما اگر هم جدی باشند، اگر هم الؾ بزنند، ما هیچگاه به استعمال قدرت تسلیم نخواهی

 برآورده نگردد این سند را تحت فشار امضاء نخواهیم کرد!
اگرهم جدی باشند امریکایی ها ما را چنین به مجبوریت گیر نخواهند آورد. نخواهند توانست ما را استعمال کنند. 

باشند باید با ما از راه حرمت و احترام  نیازمندی ما را مورد سوء استفاده قرار نخواهند داد. اگر میخواهند متحد ما
پیش آیند. آنها نمی توانند از نیازمندی و تعلقیت ما استفاده کنند. چیز هایی را که در این روز ها شنیده ام و هنوز 
می شنوم مرسوم و معمول استعمار گران است. افؽان ها سر خم نخواهند کرد، آنها قبالً با استعمارگران جنگیده اند 

 یچوقت چنین حالتی را نمی پذیرند. آنها مردم شریؾ و ؼیورند. و ه
 

 فریدیریک بـوبـن:
 آیا شما واقعاً فکر می کنید که امریکایی ها به گونه یک ابر قدرت استعماری عمل می کنند؟ 
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 حـامـد کــرزی :
 مطلقاً! تهدید هایی را که به سمت ما می فرستند، چنین است:

 « پردازیم،معاشات را نمی 

 ...این حرؾ ها برای من جز تهدید چیز دیگری بوده نمی «شما را به فقدان صلح و جنگ داخلی می کشانیم ،
 تواند.

 

 فریدیریک بـوبـن:
 آیا اظهارات باال  مضمون پیام هایی است که به شما اخیراً فرستاده اند؟

 

 حـامـد کــرزی :
نمایندۀ خاص اضالع   James Dabbinsدسمبر در همین جا در کابل با "جیمز دابین"  4من چند روز قبل به تأریخ 

اگر پیمان امنیتی نباشد، در کشور شما صلح »متحده برای افؽانستان و پاکستان مالقات کردم. او واضحاً بمن گفت: 
 «نمی باشد.

اگر شما این پیمان را امضاء کنید در »ع تفسیر کنید. نوع مثبت آن : شما می توانید این گفته های او را به دو نو
اگر ما را اطمینان بدهند، اگر اعتمادی را که ما از آنها انتظار داریم بما بنمایند، چیز « کشور شما صلح خواهد آمد!

پیمان را امضاء نکنید! با اگر شما این » خوبی است!! مگر شما میتوانید آن گفته ها را به نوع دیگر هم تفسیر کنید: 
 « ایجاد جنگ ها در کشور شما اختالالت و آشفتگی هایی را سبب خواهیم شد.

 

 فریدیریک بـوبـن:
 برای شما پس این تهدیدات پوچ، بی محتوا و باطل است؟

 

 حـامـد کــرزی :
ملت هستیم. میدانم که برای اگر این تهدیدات را مورد اجراء قرار دهند ما یک بار دیگر ثابت خواهیم ساخت که یک 

ما مشکل خواهد بود، ولی ما به زندگی خود، ممکن با مشکالت، ادامه خواهیم داد و نشان خواهیم داد که ما یک 
 ملت و یک مملکت هستیم و خواهیم بود.

اگر اضالع متحدۀ امریکا اینجا باشد، اگر کشور های عضو ناتو اینجا باشند و کمک های خویش را به صورت 
شفاؾ و درست مصرؾ کنند نه به شکلی که با بی پروایی تلؾ شود، به هدر رود و حیؾ و میل گردد، اگر خانه 
های ما محترم شمرده شود، اگر صلح پایدار برقرار گردد، پس حضور آنها مثبت خواهد بود و ما به آن ارج خواهیم 

 گذاشت. ولی اگر حضور شان به قیمت:

  مردمتالشی و حمله بر خانه های 

 ادامۀ نا آرامی ها و جنگ 

 ریختن بمب و کشتار مردم 
 

 توأم باشد ما را از خیرشان تیر.
 

 پایان
 
 
 
 


