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The fourth trilateral summit between Afghanistan, 
Pakistan and UK was held on Tuesday 29th October 
2013 in London.  
 
The productive discussions hosted by Prime Minister 
Cameron covered a wide range of issues including 
regional peace, the fight against terrorism and 
extremism as well as expanded economic cooperation 
between Afghanistan and Pakistan. 

 
The leaders of the three countries discussed Pakistan’s 
role in Afghanistan’s peace process and agreed that a 
delegation of the Afghan High Peace Council will soon 
visit Pakistan to meet Mullah Baradar. 
 
It was also decided that the Interior Ministries of the 
two countries should soon meet to discuss enhancing 
security at border crossing points between Afghanistan 
and Pakistan. The two sides also agreed on the need to 
further cooperate in the elimination of sanctuaries. 
 
On trade and transit cooperation, the leaders of 
Afghanistan and Pakistan stressed the importance of 
the construction work of the joint hydropower project 
on Kunar River, full implementation of the CASA 1000 
and TAPI projects. 
 
Also in the trilateral meeting, the Pakistani side 
affirmed full support of the Afghan Government for the 
securing of the upcoming elections. 
Furthermore Prime Minister Nawaz Sharif also 
accepted the invitation of President Karzai for an 
official visit to Kabul, and said he would visit 
Afghanistan within the coming weeks. 

 

 

 

 

H.E. President Hamid Karzai met Her Majesty the 
Queen Elizabeth II at Buckingham Palace. 

During the meeting President Karzai and HM the Queen 
discussed the current Afghan UK relations, regional and 
international issues of mutual intersts. 

President Karzai thanks and appreciated Great Britain 
for its great efforts and assistance to Afghanistan 
during last decade. 

President Karzai mets HM 
the Queen Elizabeth II 
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President Hamid Karzai met Prime Minister David 
Cameron, at Ten Downing Street on Saturday 2nd 
November 2013. 

At the bilateral meeting, the leaders of the two 
countries discussed bilateral relations, ways to 
enhance dealings between Afghanistan and 
Britain, and British role beyond 2014 in 
Afghanistan. 

The two sides also stressed on the importance of 
continuing trilateral meetings between 
Afghanistan, Pakistan and Britain. 

Prime Minister Cameron said, Britain fully 
supports a stable, peaceful and prosperous 
Afghanistan and I believe a stable Afghanistan is 

not only in the interest of Afghanistan but it is also 
in the interest of Britain. 

He noted that after withdrawal of the British 
troops from Afghanistan, Britain would remain 
committed to pursuing its aid programs to 
Afghanistan and supporting Afghan security 
forces. 

President Karzai then thanked British Prime 
Minister for his initiative and efforts in organizing 
the trilateral summits as well as for the British 
assistance and support to his country within more 
than the past ten years. 

 

 

 

 

 

 

Prime Minister Cameron: 
Britain Fully Supports a 
Stable, Peaceful and 
Prosperous Afghanistan 
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 نشریه اختصاصی
سفر جاللتمآب رئیس جمهور به 

 بریتانیا



بریتانیا از یک افغانستان : دیوید کامرون

با ثبات، صلح آمیز و مرفه حمایت کامل 

 می نماید

شنبه حامد کرزی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان عصر جاللتمآب 

به وقت محلی با دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا در  3102دوم نوامبر 

 .مقر صدارت آن کشور دیدار کرد

در این دیدار سران دو کشور در رابطه به روابط دو جانبه، تقویت بیشتر 

میالدی  ۴۱۰۲مناسبات افغانستان و بریتانیا و نقش بریتانیا بعد از سال 

شست های سه در افغانستان، صحبت کردند و بر اهمیت و تداوم ن

 .جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا، تاکید نمودند

بریتانیا از یک : در این دیدار دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا، گفت

افغانستان با ثبات، صلح آمیز و مرفه حمایت کامل می نماید و من به 

این باور هستم که یک افغانستان با امن نه تنها به منفعت افغانستان 

 .، بلکه به نفع بریتانیا نیز می باشداست

وی خاطر نشان کرد که پس از آنکه نیروهای بریتانیایی افغانستان را 

ترک می کنند، ما برنامه های کمک به افغانستان داریم و از نیروهای 

 .امنیتی افغان حمایت می کنیم

حامد کرزی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در این دیدار از ابتکار و 

 ش های صدراعظم بریتانیا بااطر تدویر نشست های سه جانبه تال

سران افغانستان، پاکستان و بریتانیا و کمک و مساعدت آن کشور در 

 .بیشتر از یک دهه گذشته به افغانستان، تشکری کرد

 

رئیس جمهور حامد کرزی از بخش های مختلف 

 اکادمی نظامی سند هرست بریتانیا دیدن کرد

جمعه حامد کرزی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان ظهر  جاللتمآب

از اکادمی سند هرست بریتانیا دیدن کرد و با افسران  دهم عقرب

اردوی ملی کشور که در آنجا مصروف فراگیری آموز ش های نظامی 

 .می باشند، مالقات نمود

رئیس جمهور کشور و هیات معیتی شان هنگام ورود به اکادمی 

ورد استقبال جنرال سکات استوارت و سایر نظامی سند هرست م

 .مسئولین آن اکادمی قرار گرفتند

سپس سرود ملی افغانستان نواخته شد و رئیس جمهور از جریان 

تمرینات عملی افسران دیدن کرد و در کتاب یادگاری اکادمی سند 

 .هرست، امضا نمود

آن در جریان این بازدید، مسئولین اکادمی سند هرست در رابطه به 

اکادمی و کریکولم درسی اکادمی آموز ش افسران اردوی ملی 

افغانستان که سال تعلیمی آن تا چند هفته آینده رسماً آغاز خواهد 

 .شد، به رئیس جمهور کشور معلومات دادند

در پایان این بازدید رئیس جمهور حامد کرزی با محصلین افغان که 

د، مالقات کرد و آنانرا مصروف فراگیری آموز ش در این اکادمی می باشن

 .در فراگیری بیشتر آموز ش های مسلکی تشویق نمود

تن از افسران اردوی  ۶گفتنی است که اکادمی سند هرست ساالنه 

ملی را آموز ش می دهد و این تعداد تا ماه سپتامبر سال آینده ساالنه 

 .تن افزایش خواهد یافت ۹به 

 



Statement By His Excellency 
Hamid Karzai President of 
the Islamic Republic of 
Afghanistan 2013 World 
Islamic Economic Forum 
October 30, 2013 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  

His Majesty Sultan of Brunei, 

Highnesses, Excellencies, Heads of states and 
governments, 

 Ladies and Gentlemen, 

Asalam alaikum and Good Morning! 

It is a great pleasure to participate at the 9thWorld 
Islamic Economic Forum, where I wish to thank my 
brother Prime Minister Najib Razak and Chairman 
Tun Musa Hitam for inviting me to this event. May 
I also thank the British government for organizing 
it in the historic and beautiful city of London .  

Ladies and Gentlemen: 

The Islamic world, which is over 1.6 billion people, 
has a growing, young, and capable population.  
Our vast and diversified reserves of mineral 
resources in addition to our fertile terrain and 
strategic trade routes can bring us and our future 
generations unprecedented wealth and prosperity. 

However and historically low literacy rates 
especially among our women and underinvestment 
in education have inhibited the development of 
Muslim countries in almost all walks of life. 
Unfortunately, in more recent times, terrorism and 
violence have also caused insecurity, and robbed us 
of the opportunity to continue on a normal path of 
development. 

Ladies and Gentlemen, 

The Muslim world has the potential to become a 
major engine of global growth and prosperity. This 
can be achieved through economic cooperation, 
and the sharing and acquisition of modern 
knowledge and technology. We need to invest in 
our productive capacities and adopt policies that 
encourage and promote entrepreneurship, and the 
free movement of goods, resources, labor and ideas 
between us. We need to invest in our human 
capital which is central to our development and 
progress. Above all, we need to strengthen our 
state institutions so that they are more 
accountable and responsive to the expectations 
and needs of our people.  
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As we interact and cooperate globally, we must 
counter the forces which deepen the divide 
between rich and poor and work together to 
ensure that the underdeveloped countries fulfill 
their legitimate aspirations. There is a need to 
harness the power of globalization in eliminating 
poverty and to offset its negative impact. This can 
be done through a system of global economic and 
financial governance that enshrines and promotes 
values of fair play and equity. 

In this context, we can take inspiration from the 
set of beliefs and practices that Islam offers. 
Islamic finance, for example, can contribute to the 
global financial system by reinforcing ethical and 
moral values that are fundamental to promoting 
the stability of the global financial system and this 
morning on the BBC, I saw that Prime Minister 
Cameron is going to announce today the issuing of 
Islamic bonds which is a very welcome step. 

Ladies and Gentlemen, 

We must also transform the uneven relationship 
between rich and poor countries, characterized by 
aid dependency and costly borrowings, and forge a 

new paradigm of partnership based on positive 
interdependence and mutual interests. 

This will require rich nations to support 
developing countries to increase their productive 
capacity through expanding infrastructure, 
developing human resources and improving the 
quality of education, technology and management. 
Industrial countries will benefit in return as the 
market for their goods and services expand in 
developing countries, leading to higher rates of 
growth and employment in their own countries. 

The challenge of reducing inequality among 
nations must also be addressed through 
liberalizing trade in a way that provides 
developing countries with much better access to 
global markets, in particular, ensuring free access 
to exports from least-developed countries. 

Action in these areas will not only enable Islamic 
countries as a whole to exploit its extraordinary 
socio-economic resources and potentials, but also 
support countries impacted by conflict to advance 
security, development and prosperity. 

 



Ladies and gentlemen, 

Coming from Afghanistan, one must also speak 
about Afghanistan and its future. Our vision for 
Afghanistan is to have a better, safer and more 
prosperous future for Afghans, and also to 
contribute to the prosperity and security of the 
broader region. After three decades of turmoil and 
strife, Afghanistan has made great progress 
towards normalization of life during the past 12 
years. This achievement has been the result of 
great sacrifices by the people of Afghanistan and 
also of support given to us by our international 
friends among whom there are many Muslim 
countries as well. Today, Afghanistan is a forward-
looking young democracy with functioning state 
institutions, backed up by a vibrant civil society 
and a very free Press. 

We have seen remarkable improvements in health, 
education and infrastructure. In the security area, 
where we have serious deficiencies, our national 
army and police are taking more and more 
responsibility. 

Ladies and gentlemen, 

In addition to our continuous efforts to realize 
Afghanistan’s role as the trade, transit and 
economic integration roundabout in the Heart of 
Asia to the benefit of all the peoples of the region, 
the Afghan government is keen to move towards 
self-reliance as the transition process is completed. 
We intend to strengthen our national economy in 
at least three ways during the transformation 
decade which will begin from 2014 onward to 
2024. 

First, by focusing on the development of 
agriculture and agribusiness sector where over 60 
percent of our population is employed, and where 
there is enormous potential for growth and 
employment generation. 

Second, Afghanistan holds trillions of dollars of 
natural resources, including minerals and 

hydrocarbons, representing a guaranteed source 
of wealth and income for generations to come. 

We already have several state-owned and private 
companies  from China, India, the UK, Canada, 
Turkey, the UAE and other countries in addition to 
Afghan companies – investing billions of dollars in 
copper, iron ore, gold, oil and gas in our country. 
We are actively seeking additional foreign 
investments into this sector while remaining 
diligent to make sure our natural riches serve the 
goal of a strong legitimate national economy and 
prosperity for the Afghan people. 

Third, the Tokyo conference last July pledged over 
$16 billion through 2015 to help the Afghan people 
fulfill their objectives of filling the projected fiscal 
gap. Conference participants also committed to 
provide additional financial assistance to 
Afghanistan beyond 2016 at or near the levels of 
the past decade. This support will be critical in 
ensuring the continued sustenance and help to 
Afghanistan into the next two decades. 

Ladies and gentlemen, 

Afghanistan offers exciting opportunities for 
investment and business development. We stand 
ready to do our part for fostering global security 
and prosperity and to contribute to the wellbeing 
of the Muslim World. I invite you all, ladies and 
gentlemen, to come to Afghanistan and invest in 
our country and reap the benefits of our expanding 
domestic and regional market. We will provide you 
with the best and strongest incentives possible. We 
welcome you to Afghanistan and we are ready to 
do business with you all and I am sure the business 
with us will be amicable and the profit will be easy 
to take abroad. 

Thank you! 

 

 

 

 



President Karzai helds productive 
meeting with Defence Secretary 
Philip Hammond and secretary of 
State for International 
Development Justine Greening 
October 31, 2013 

On the sidelines of bilateral meeting in London, H.E. 
President Karzai met Secretary of State for Defence 
Philip Hammond and Secretary of State for 
International development Justine Greening. 

Secretary of defence Philip Hammond during a session 
with president Karzai have pledge to continue 
providing of ANA security training after 2014. 

Secretary of state for Defence emphasized willingness 
to cooperate in different aspect especially to providing 
training and advising facilities through ANA after 
foreign troop’s withdrawal from Afghanistan. 

According to the statement released by Presidential 
Press Office, Secretary Hammond said: “we will follow 
our cooperation into ANA after 2014 within NATO 
forces”. 

Also the United Kingdom’s International Development 
Secretary has pledged continued UK support for 
Afghanistan of around $ 200 million in annual aid to 
Afghanistan at least until 2017. 

وزیر دفاع  رئیس جمهور حامد کرزی با

 بریتانیا دیدار کرد

 ۲۹۳۱عقرب ۸

عقرب  ۸جمعه حامد کرزی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان قبل از ظهر جاللتمآب 

به وقت محلی در اقامتگاه اش در شهر لندن با آقای فیلیپ هاموند وزیر دفاع  سال روان

  .بریتانیا دیدار کرد

در این دیدار وزیر دفاع بریتانیا گفت که همکاری های کشورش در عرصه های مختلف 

بخصوص آموزش و مشورت دهی به نیروهای امنیتی افغانستان در چوکات ناتو بعد از 

 .میالدی ادامه خواهد داشت ۱۱۲۲سال 

قه زمانیکه افغانستان با ثبات باشد منطقه نیز با ثبات است و کشور های منط: وی گفت

 .عالقمند صلح و ثبات در افغانستان می باشند

فیلیپ هاموند خاطر نشان کرد که نیروهای امنیتی افغانستان اعم از اردو و پولیس از توقع 

 .بیشتر در تامین امنیت کشور شان، قابلیت های خوبی را از خود نشان داده اند

افسران اردوی ملی افغانستان وزیر دفاع بریتانیا در رابطه به پیشرفت کار اکادمی آموزش 

که تفاهم نامه ایجاد آن سال گذشته در سفر دیوید کامرون به کابل میان وی و رئیس 

جمهور افغانستان به امضا رسید، گفت که اکادمی متذکره، سال تعلیمی خویش را تا چند 

ل هفته آینده رسماً آغاز خواهد کرد و کار ساختمان آن اکادمی تا یک سال دیگر تکمی

 .می گردد

در این دیدار حامد کرزی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در رابطه به موافقتنامه 

امنیتی و دفاعی صحبت نموده، گفت که در مسایل مهم این سند، جانب افغانستان و 

امریکا به موافقت رسیده اند، اما لویه جرگهء مردم افغانستان تصمیم نهایی را در این 

 .رابطه خواهد گرفت

 



جمهوررئیس حامدکرزي په افغانستان کې د 
 بریتانیا د فرهنګي مرکز له رئیس سره وکتل

 0233عقرب  10

د افغانستان جمهوررئیس حامدکرزي په سیمه ایز وخت پرون مازیګر د 

لندن په ښارکې په خپل استوګنځي کې په افغانستان کې د بریتانیا د 

داسې حال کې چې د فرهنګي مرکز له رئیس جان میچل سره په 

دغه مرکز لویې رئیسې مېرمن بارنوس اوشا پرشار هم حضور درلود، 

 .وکتل

په دې کتنه کې د افغانستان جمهوررئیس په افغانستان کې د بریتانیا 

موږ خوشحاله : د فرهنګي مرکز له فعالیتونو څاه مننه وکړه، وې ویل

 .یو چې د دغه ډول تعلیمي پروګرامونو مالتړ وکړو

حامدکرزي وویل چې د انګلیسي ژبې زده کړه د ضرورت د یوې 

وسیلې په توګه په ښوونځیو کې زموږ زده کوونکو ته د لوړو زده کړو 

 .لپاره ښه فرصتونه برابروي

په مقابل کې په افغانستان کې د بریتانیا د فرهنګي مرکز ډایرکتر 

په د بریتانیا فرهنګي مرکز ژمن دی چې : ښاغلي جان میشل وویل

 .افغانستان کې کارکوي او د هغه د اوږدمهالې پراختیا څاه مالتړ کوي

له دغې کتنې وروسته د هغو دوه موافقه لیکونو د عملي کولو کار پیل 

شو چې د افغانستان په تعلیمي او د لوړو زده کړو په نظام کې د 

انګلیسي ژبې د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د دولت او د بریتانیا د 

 .نګي مرکز ترمنځ پاوا الس لیک شوي ووفره

د لومړي موافقه لیک له ماې، د بریتانیا فرهنګي مرکز د هېواد په کچه 

تنو استادنو ته  ۰۶۵۱۱د افغانستان د پوهنې وزارت د انګلیسي ژبې 

 .په معیاري ډول د انګلیسي ژبې تدریس کوي

نستان د د دویم موافقه لیک له ماې، د بریتانیا فرهنګي مرکز د افغا

لوړو زده کړو له وزارت سره په انګلیسي ژبه د درسونو د تدریس په 

برخه کې همکاري کوي چې دغه تدریس لومړی د طب او انجنیرۍ له 

 .پوهنځیو څاه پیل کیږي

د یادولو وړ ده چې د بریتانیا فرهنګي مرکز د لومړي ځل لپاره په 

میالدي کال کې په خپل فعالیت پیل وکړ او له  ۰۹۶۲افغانستان کې په 

هماغه مهاله د افغانستان او بریتانیا ترمنځ د افغانستان د دولت په 

 .مالتړ، فرهنګي اړیکې ټینګې شوې

جمهوررئیس حامدکرزي د بریتانیا د سند 
هرست د پوځي اکاډمۍ بېالبېلې برخې 

 وکتلې

د افغانستان جمهوررئیس حامدکرزي په سیمه ایز وخت پرون غرمه د 

بریتانیا د سند هرست له پوځي اکاډمۍ څاه لیدنه وکړه او د هېواد د 

ملي اردو له هغو افسرانو سره چې په دغه اکاډمۍ کې په پوځي 

 .نه بوخت دي، وکتلروز

د هېواد جمهوررئیس او ملګري پالوی ته یې د سند هرست پوځي 

اکاډمۍ ته د ورتګ پرمهال د دغې اکاډمۍ د قوماندان جنرال سکات 

 .استورات او نورو چارواکو لاوا تود هرکلی وویل شو

وروسته، د افغانستان ملي سرود وغږول شو او جمهوررئیس د 

له جریان څاه لیدنه وکړه او د سند هرست  افسرانو د عملي تمرینونو

 .اګاډمۍ په یادګاري کتاب کې یې السلیک وکړ

د دغې کتنې په جریان کې د سند هرست اکاډمۍ چارواکو د دغې 

اکاډمۍ او د هغې د درسي کریکولم او د افغانستان د ملي اردو د 

 .افسرانو د زده کړې په اړه د هېواد جمهوررئیس ته معلومات ورکړل

دغې کتنې په پای کې جمهوررئیس حامدکرزي له هغو افغان  د

محصلینو سره چې په دغه اکاډمۍ په زده کړه بوخت دي، وکتل او 

 .هغوی یې مسلکي زده کړو ته ال وهڅول

تنو  ۶د سند هرست اکاډمي هرکال د ملي اردو   د یادولو وړده چې

تر میاشتې افسرانو ته زده کړه ورکوي او د راتلونکي کال د سپتامبر 

 .تنو ته و رسیږي ۹پورې به دغه شمېر 

 

 

اگر دانش نظامی و مسلکی با شجاعت افغانها یکجا شود، می : حامد کرزی

 توانیم یک اردوی بی نظیری در دنیا داشته باشیم
 



جهان اسالم ظرفیت بالقوه آنرا دارد : حامد کرزی

 که به ماشین عمده رشد و رفاه جهان مبدل شود

  0233عقرب  7

جهان در حال تغییر و "نهمین اجالس مجمع جهانی اقتصاد اسالمی تحت عنوان 

 .لندن پایتات بریتانیا برگزار گردید در شهر" روابط جدید

در این اجالس بر عالوه حامد کرزی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان و 

صدراعظم بریتانیا، روسا و سران چندین کشور اسالمی و سازمانهای بین 

المللی از جمله سلطان برونی، پادشاه اردن، رئیس جمهور کاسوو و صدراعظم 

 .پاکستان اشتراک داشتند

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در سانرانی خویش در این اجالس گفت 

میلیارد مسلمان است که دارای  0.1که جهان اسالم خانه مشترک بیش از 

 .نفوس در حال گستر ش، جوان و شایسته می باشد

حامد کرزی افزود که جهان اسالم ظرفیت بالقوه آنرا دارد که به ماشین عمده 

وی گفت که این هدف را میتوان از طریق . رشد و رفاه جهان مبدل شود

همکاری های اقتصادی، تشریک و فراگیری دانش معاصر و تکنالوژی مدرن 

 .تحقق باشید

سطح پائین : سالمی گفترئیس جمهور با یاد آوری از مشکالت کشور های ا

سواد و سرمایه گذاری های ناکافی در باش معارف، زمینه انکشاف کشور 

. های اسالمی را تقریباً در همه عرصه های زنده گی محدود ساخته است

متاسفانه، تروریزم و خشونت نیز باعث ایجاد نا امنی گردیده و فرصت تداوم 

 .ستسفر در مسیر عادی انکشاف را از ما ربوده ا

ما نیاز : رئیس جمهور کشور در مورد نیازمندی های کشور های اسالمی گفت

داریم تا روی ظرفیت های موثر خویش سرمایه گذاری نموده و پالیسی های را 

وضع کنیم که مشوق توسعه سرمایه گذاری ها، مبادالت آزاد اموال تجارتی، 

 .منابع، کار و تبادل افکار در بین کشور های ما باشد

دیدگاه ما برای افغانستان، تامین یک آینده بهتر، : امد کرزی خاطر نشان کردح

مصؤن و مرفه برای افغانها بوده و کمک در راستای تامین امنیت و رفاه در 

 .تمامی منطقه نیز می باشد

رئیس جمهور با اشاره به پیشرفت های چشمگیر افغانستان پس از سه دهه 

ستاورد ها در نتیجه فداکاری های بی شمار جنگ و نابسامانی گفت که این د

افغانها و دوستان بین المللی ما بشمول تعداد کثیر از کشور های اسالمی 

 .بدست آمده است

حامد کرزی گفت که امروز افغانستان یک دموکراسی جوان و آینده نگر با نهاد 

 .های دولتی فعال، جامعه مدنی نیرومند و رسانه های بسیار آزاد می باشد

وی افزود که افغانستان شاهد اصالحات قابل مالحظه ای در عرصه های 

صحت، معارف و زیربناها بوده است و در باش امنیت، نیروهای اردوی ملی و 

تامین امنیت مردم خویش را بدو ش  پولیس ملی بطور مستقالنه مسوولیت

 .دارند

افغانستان فرصت های خوبی را برای سرمایه گذاری : رئیس جمهور کرزی گفت

ما آماده هستیم تا سهم خویش را در راستای . و انکشاف فراهم می سازد

تقویت امنیت و رفاه جهانی و همچنان در جهت کمک به رفاه و آسایش جهان 

 .اسالم ادا کنیم

رزی از اشتراک کننده گان اجالس دعوت کرد تا به افغانستان بیایند و در حامد ک

آنجا سرمایه گذاری کرده و منفعت هایی از بازارهای وسیع داخلی و منطقوی 

 .آن بدست آورند

ما بهترین شرایط و امتیازات ممکنه را برای : رئیس جمهور در این رابطه افزود

ری های تان در افغانستان استقبال شما فراهم می سازیم و از سرمایه گذا

 .می کنیم

قابل یاد آوری است که اهداف عمده مجمع جهانی اقتصاد اسالمی، گستر ش 

رفاه اقتصادی ملل و جوامع مسلمان جهان از طریق توسعه فرصت های تجارتی 

در این کشور ها و تمامی جهان، انسجام جهان اسالم به مثابه مجمع تجارت و 

ر منفعت که بتواند سرمایه گذاران و تاجران خارجی را از کشور سرمایه گذاری پ

های ماتلف جهان جلب کند و همچنان تعمیم گفتمان و گستر ش همکاری ها 

میان تاجران مسلمان و غیر مسلمان به باور اینکه تشریک مساعی ویژه گی 

 .به شمار میرود، می باشد ۴۰برجستهء روابط بین المللی در قرن 

جالس این مجمع که امسال در شهر لندن برگزار گردید، بانکداری و در نهمین ا

امور مالی اسالمی، تکنالوژی، انکشاف زیربناها، صحت، صادرات، تعلیم و امور 

 .جوانان در کشور های اسالمی، مورد بحث قرار گرفت

 

 

 

 

 

 

http://afghanistanembassy.org.uk/dari/images/news_images/president_at_wief2.jpg
http://afghanistanembassy.org.uk/dari/images/news_images/president_at_wief3.jpg


اسالمي نړۍ د دې بالقوه ظرفیت : حامدکرزی
لري چې د نړۍ د ودې او اقتصادي سوکالۍ 

 په عمده ماشین بدله شي
  0233عقرب  7

ه د غوره، خوندي او د افغانستان لپاره زموږ لید لوری، افغانانو ت: جمهوررئیس

 سوکاله راتلونکې رامنځته کول دي

بدلیدونکې نړۍ او نوې " د اسالمي اقتصاد د نړیوالې مجمعې نهمه غونډه 

ترعنوان الندې نن له غرمې ماکې د بریتانیا په پالزمېنه د لندن په " اړیکې 

  .ښارکې جوړه شوه

حامدکرزي او د بریتانیا پر په دې غونډه کې د افغانستان پر جمهوررئیس 

صدراعظم سربیره، د څو اسالمي هېوادونو او نړیوالو سازمانونو مشرانو له 

هغې جملې څاه د اردن پادشاه سلطان بروني، د کاسوو جمهوررئیس او د 

 .پاکستان صدراعظم ګډون کړی و

د افغانستان جمهوررئیس په دغه غونډه کې پاپله وینا کې وویل چې اسالمي 

میلیاردو مسلمانانو ګډ کور دی چې مخ په زیاتیدو ځوان  ۰،۶نړۍ د څه د پاسه 

 .او وړتیا لرونکی نفوس لری

حامدکرزي زیاته کړه چې اسالمي نړۍ د دې بالقوه ظرفیت لري چې د نړۍ د 

ده وویل چې دغه . عمده ماشین بدله شي ودې او د اقتصادي سوکالۍ په

هدف ته د اقتصادي همکاریو، د معاصرې پوهې او د پرمخ تللې ټکنالوژۍ د 

 .شریکولو له الرې تحقق ورکوالی شو

د : د هېواد جمهوررئیس د اسالمي هېوادونو د ستونزو په یادولو سره وویل

یبا د ژوند په ټولو سواد ټیټې کچې او د پوهنې په برخه کې ناکافي پانګونې تقر

له بده مرغه، . برخوکې د اسالمي هېوادونو د انکشاف زمینه محدوده کړې ده

تروریزم او تاوتریاوالی هم د ناامنۍ د رامنځته کېدو سبب شوی او د انکشاف 

 .په عادي مسیرکې یې د سفر د دوام فرصت له موږ څاه وړی دی

موږ دې ته اړتیا لرو چې : حامدکرزي د اسالمي هېوادونو د ضرورتونو په اړه وویل

پاپلو ګټورو ظرفیتونو باندې پانګونه وکړو او هغه پالیسۍ وضع کړو چې زموږ د 

و د مبادلې، هېوادونو ترمنځ د پانګې اچونې د ودې ، د آزادو سوداګریزو مالون

  .سرچینو، کار او د افکارو د تبادلې هڅوونکې وي

حامدکرزي څرګنده کړه چې د افغانستان لپاره زموږ لید لوری، افغانانو ته د 

خوندي او سوکاله راتلونکې رامنځته کول دي او هم په ټوله سیمه کې د غوره، 

 .همکاري دهامنیت د ټینګښت او د سوکالۍ د رامنځته کولو په الره کې 

د هېواد جمهوررئیس له درې لسیزو جګړو او ناخوالو وروسته په افغانستان کې 

د کتنې وړ شویو پرماتګونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دغه الس ته 

راوړنې د افغانانو او د یو زیات شمېر اسالمي هېوادونو په شمول زموږ د نړیوالو 

 .راغلې دي دوستانو په بې شمېره فداکاریو الس ته

حامدکرزي وویل چې نن افغانستان د ځوانې د ډیموکراسۍ، فعالو دولتي 

 .بنسټونو، ځواکمنې مدني ټولنې او د آزاد رسنیو لرونکی دی

ا، پوهنې او د زیربناوو په برخوکې د کتنې ده زیاته کړه چې افغانستان د روغتی

وړ اصالحاتو شاهد دی او د امنیت په برخه کې، د ملي اردو او ملي پولیسو 

ځواکونه د خپلو خلکو د امنیت د ټینګښت مسوولیت په مستقل ډول په غاړه 

 .لري

افغانستان د پانګې اچونې او انکشاف لپاره ښه : جمهوررئیس حامد کرزي وویل

موږ چمتو یو چې د نړیوال امنیت او سوکالۍ د پیاوړتیا په الره . برابرويفرصتونه 

 .کې او همدا راز د اسالمي نړۍ د سوکالۍ لپاره خپله ونډه ترسره کړو

حامدکرزي د دغې غونډې برخه والو ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته راشي او 

بازارونو څاه ګټه  دلته پانګونه وکړي او د هغه له پراخو کورنیو او سیمه ایزو

 .ترالسه کړي

موږ تاسو ته ډیر ښه ممکن شرایط او : جمهوررئیس په دې اړه زیاته کړه

 .امتیازونه برابرو او په افغانستان کې ستاسو له پانګونې څاه هرکلی کوو

د یادونې وړ ده چې د اسالمي اقتصاد د نړیوالې مجمعې عمده هدفونه دا دي 

او اقتصادي سوکالي رامنځته کړي چې  چې په اسالمي نړۍ کې انسجام

وکوالی شي له بېالبېلو هېوادونو څاه پانګوال او سوداګر جلب کړي او همدا راز 

 .د مسلمانو او غېر مسلمانو سوداګرو ترمنځ د همکارۍ کچه پراخه کړي

د دغې مجمعې په نهمه غونډه کې چې سږ کال د لندن په ښارکې جوړه 

مالي چارې، ټکنالوژي، د زیربناوو انکشاف، روغتیا، شوه، اسالمي بانکوالي او 

صادرات، تعلیم او په اسالمي هېوادونو کې د ځوانانو چارې تر بحث الندې ونیول 

 .شوې
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اردن آماده : ملک عبداهلل پادشاه اردن

 همکاری های بیشتر با افغانستان می باشد

 ۰۹۹۴عقرب  ۸

جاللتمآب حامد کرزی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان بعد از ظهر 

به وقت محلی در حاشیه نهمین نشست مجمع  عقرب سال روان ۸چهارشنبه 

جهانی اقتصاد اسالمی در شهر لندن با اعلی حضرت عبداهلل دوم پادشاه اردن 

  .دیدار کرد

کشورش در برابر در این دیدار عبداهلل دوم پادشاه اردن بر تداوم تعهد 

افغانستان تاکید نموده و از پیشرفت در امر آموزش سربازان نیروهای خاص 

 .افغانستان در این کشور ابراز رضایت کرد

پادشاه اردن، افغانستان را دوست خوب کشورش دانسته گفت که اردن آماده 

 .همکاری های بیشتر با افغانستان می باشد

اردن ده بورس تحصیلی را برای جوانان افغان عبداهلل دوم خاطرنشان کرد که 

 .در رشته های طب و انجنیری اعطا کرده است

در مقابل حامد کرزی رئیس جمهور کشور از پیشرفت های افغانستان در طی 

سال گذشته در عرصه های مختلف بخصوص معارف، صحت، مخابرات و  ۲۱

 .ترانسپورت یاد آوردی نمود

امه امنیتی و دفاعی با امریکا گفت که در آینده حامد کرزی راجع به موافقتن

 .نزدیک لویه جرگه مردم افغانستان روی این قرارداد تصمیم خواهد گرفت

طرفین اوضاع سیاسی شرق میانه و کشور های اسالمی را مورد بحث قرار داده 

 .و از ادامه جنگ و خونریزی در سوریه ابراز نگرانی کردند

 

اشتراک جاللتمآب رئیس جمهوری در مراسم گل 

 گذاری به سپاه گمنام برتانیه در لندن 

 

 

 

 Westminster جاللتمآب رئیس جمهوری در جریان اقامت شان در لندن، به

Abbey  تشریف بردند و با گذاشتن اکلیل گل که از جانب دو تن از محصلین

میگردید، به عسکر گمنام نظامی افغان در برتانیه ملبس به یونیفورم حمل 

سپس رئیس جمهوری از بخش های مختلف این . برتانیه ادای احترام نمودند

مکان تاریخی بازدید بعمل آوردند و در خاتمه بازدید کوتاه شان از این مکان، 

 .در کتاب خاطرات آنها امضا نمودند

  

بازدید جاللتمآب رئیس جمهوری از دفتر مرکزی بی بی 

 نسی در شهر لند

جاللتمآب حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و هیئت همراه شان از  

در این . بخش های مختلف سرویس جهانی بی بی سی در لندن دیدار نمودند

دیدار داکتر لطیف لطیفی رئیس بخش افغانستان در بی بی سی رئیس 

جمهوری و هیئت همراه شانرا خوش آمدید گفتند و در مورد فعالیت های 

در . افغانستان در بی بی سی به رئیس جمهور معلومات ارائه نمودند سرویس

مقابل رئیس جمهوری کارکرد های بی بی سی را در افغانستان در قسمت 

اطالع رسانی به مردم تمجید نمود و موفقیت های بیشتر دست اندرکاران 

 .بخش های مختلف را آرزو نمود

 



متن سخنرانی جاللتمآب حامد 

جمهوری اسالمی کرزی رئیس 

افغانستان در نهمین نشست مجمع 

 جهانی اقتصاد اسالمی

  ۲۹۳۱عقرب  ۸

 میالدی ۱۱۲۹اکتوبر  ۱۳

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

  اعلیحضرت پادشاه کشور شاهی برونی،

  جنابان واالحضرت ،

  جاللتمآبان،

  سران محترم دول و حکومات،

  خانم ها و آقایان،

  السالم علیکم

!  

 !شما بخیر صبح همه

 

جای بس افتخار است که در نهمین نشست مجمع جهانی 

از برادرم جاللتمآب . اقتصاد اسالمی اشتراک می کنم

صدراعظم نجیب رزاق و جناب محترم آقای موسی هیتام 

رئیس بنیاد مجمع جهانی اقتصاد اسالمی اظهار سپاس می کنم 

 همچنان میخواهم از. که مرا به این نشست دعوت کردند

حکومت بریتانیا تشکر کنم که نهمین نشست این مجمع را در 

 .شهر تاریخی و زیبا لندن برگزار کرد

  خانم ها و آقایان،

میلیارد مسلمان است  0.1جهان اسالم خانه مشترک بیش از 

. که دارای نفوس در حال گسترش، جوان و شایسته می باشد

تجارتی، برعالوه زمین های حاصلخیز و راه های ستراتیژیک 

ذخایر وسیع و متنوع منابع منرالی ما میتواند ثروت و موفقیت بی 

اما، . سابقه ای را برای ما و نسل های آینده ما به ارمغان بیاورد

از لحاظ تاریخی سطح پائین سواد شهروندان بخصوص زنان ما 

و سرمایه گذاری های ناکافی در بخش معارف ، زمینه انکشاف 

تقریباً در همه عرصه های زنده گی کشور های اسالمی را 

متاسفانه، در این آواخر ، تروریزم و . محدود ساخته است

خشونت نیز باعث ایجاد نا امنی گردیده و فرصت ادامه سفر در 

 .مسیر عادی انکشاف را از ما ربوده است

  خانم ها و آقایان،

جهان اسالم ظرفیت بالقوه آنرا دارد که به ماشین عمده رشد و 

این هدف را میتوان از طریق . ه اقتصادی جهان مبدل شودرفا



همکاری های اقتصادی، تشریک و فراگیری دانش معاصر و 

 .تکنالوژی مدرن تحقق بخشید

ما نیاز داریم تا روی ظرفیت های موثر خویش سرمایه گذاری 

نموده و پالیسی های را وضع کنیم که مشوق توسعه سرمایه 

موال تجارتی، منابع، کار و تبادل گذاری ها، مبادالت آزاد ا

الزم است تا روی سرمایه . افکار در بین کشور های ما باشد

بشری خویش که همانا کلیدی برای انکشاف و توسعه کشور 

از همه . های ما پنداشته می شود، نیز سرمایه گذاری کنیم

مهمتر، باید نهاد های دولتی خویش را تقویت کنیم تا بتوانند 

وقعات و نیازهای مردم ما بیشتر حسابده و پاسخگو در برابر ت

 .باشند

 

همزمان با آنکه به سطح جهانی باهم تعامل و همکاری می 

نماییم، ما باید در برابر عواملی که فاصله بین کشور های غنی و 

باید باهم مشترکاً کار کنیم . فقیر را بیشتر می سازد، مبارزه کنیم

ن میزان توسعه در جهان بتوانند به تا کشور های دارای پائین تری

نیاز است تا از قدرت جهانی . آرزو های مشروع شان برسند

شدن در راستای فقرزدایی و بی اثر ساختن تاثیرات منفی این 

این کار را میتوان از طریق نظام . پدیده بهره برداری کنیم

مدیریت جهانی اقتصادی و مالی انجام داد که ارزش های 

 .اوات را ترویج نموده و از آن حراست کندبرابری و مس

در این خصوص، میتوانیم از مجموعه افکار و عملکرد های 

بگونه مثال، نظام مالی اسالمی میتواند در . اسالمی الهام بگیریم

راستای استقرار نظام مالی جهان از طریق تقویت ارزش های 

اخالقی و معنوی سودمند واقع گردد که برای تقویت ثبات 

 .نظام مالی جهان، عنصر اساسی پنداشته می شود

امروز صبح، خبری را در بی بی سی مالحظه کردم که گویا 

امروز دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا آغاز صدور صکوک 

این . در بریتانیا را اعالم می کند( اوراق بهادار اسالمی)اسالمی 

 .اقدام حکومت بریتانیا، یک گام بسیار مطلوب است

باید روابط نا متوازن بین کشور های غنی و فقیر جهان را ما 

متحول سازیم که ویژه گی آن وابسته بودن ملت های فقیر بر 

و فصل جدید , کمک ها و قرضه های پرهزینه می باشد

همکاری ها را ایجاد کنیم که بر مبنای وابستگی مثبت و منافع 

لت های این امر مستلزم آن است که م. متقابل استوار باشد

کشور های در حال توسعه را کمک کنند تا آنها , ثروتمند 

بتوانند سطح ظرفیت های سازنده شان را از طریق توسعه 

زیربناها، انکشاف منابع بشری و بهبود کیفیت معارف، 

در بدل این کار، کشور های . تکنالوژی و مدیریت بلند ببرند

روبه توسعه  صنعتی منفعت می برند زیرا بازار های کشور های

برای اموال تجارتی و خدمات آنها گسترش می یابند که در 



این امر منتج به افزایش سطح رشد و کاهش میزان , نتیجه 

 .بیکاری در کشور های شان خواهد گردید

باید به چالش کاهش نابرابری ها در بین ملل جهان نیز از طریق 

د تا رفع محدودیت های تجارتی بگونه رسیده گی صورت گیر

این امر زمینه دسترسی بهتر کشور های در حال توسعه را به 

بازارهای جهانی فراهم ساخته و بدینگونه دستیابی آزاد به 

صادرات کشور های دارای پائین ترین میزان توسعه ، تامین 

 .شود

اقدامات در این عرصه ها نه تنها کشور های اسالمی را در کل 

فیت های بالقوه فوق العاده قادر می سازد تا از منابع و ظر

اجتماعی اقتصادی کشور های شان بهره برداری کنند بلکه با 

کشور های که از جنگ متاثر گردیده اند ، نیز در راستای تامین 

 .امنیت و در جهت تحقق انکشاف و رفاه شان کمک می کند

 خانم ها و آقایان،

ارم، چون به نماینده گی از افغانستان در این نشست حضور د

 .باید در رابطه به افغانستان و آینده آن نیز صحبت کنم

دیدگاه ما برای افغانستان تامین یک آینده بهتر، مصؤن و مرفه 

برای افغانها بوده و کمک در راستای تامین امنیت و رفاه در 

پس از سه دهه جنگ و نابسامانی ها، . تمامی منطقه نیز می باشد

افغانستان به پیشرفت های چشمگیری در راستای اعاده زنده 

این . ه دست یافته استگی عادی مردم طی دوازده سال گذشت

دستاورد در نتیجه فداکاری های بی شمار افغانها و همچنان 

حمایت دوستان بین المللی ما بشمول تعداد کثیر از کشور های 

امروز ، افغانستان یک دموکراسی . اسالمی بدست آمده است

جوان و آینده نگر است با نهاد های دولتی فعال، جامعه مدنی 

همچنان، افغانستان شاهد . بسیار آزاد نیرومند و مطبوعات

اصالحات قابل مالحظه ای در عرصه های صحت، معارف و 

در بخش امنیت که کمبودی های جدی . زیربناها بوده است

وجود دارد، نیروهای اردوی ملی و پولیس ملی مسوولیت های 

 .بیشتر امنیتی را بدوش می گیرند

  خانم ها و آقایان،

تمر ما در راستای تحقق نقش افغانستان برعالوه تالش های مس

بمثابه چهارراه تجارت، ترانزیت و همگرایی اقتصادی در قلب 

آسیا به نفع مردمان این خطه و همزمان با تکمیل روند انتقال 

امنیتی، حکومت افغانستان عالقمند است تا در جهت متکی 

 ما پالن داریم تا در جریان دهه تحول. شدن به خود گام بردارد

میالدی ادامه ۱۱۱۲میالدی آغاز و الی ختم  ۱۱۲۲که از سال 

می یابد ، اقتصاد ملی کشور را حداقل از سه طریق تقویت 

 .نماییم

اول از طریق تمرکز روی انکشاف سکتور زراعت و تجارت 

محصوالت زراعتی که بیش از شصت در صد مردم افغانستان 

ن بالقوه همچنان امکا. در این صنعت مصروف کار می باشد

وسیعی در این سکتور برای رشد و ایجاد فرصت های شغلی 

 .وجود دارد

 



دوم ، افغانستان دارای منابع طبیعی به ارزش تریلیون ها دالر 

است که شامل منرال ها و هایدروکاربن ها بوده و منبع تضمین 

شدهء ثروت و درآمد برای نسل های آینده ما محسوب می 

 .شود

افغانی، شمار زیادی تصدی های دولتی و برعالوه شرکت های 

شرکت های خصوصی چین، هند، بریتانیا، کانادا، ترکیه، 

امارات متحده عرب و سایر کشور ها ، میلیارد ها دالر را در 

عرصه استخراج معادن مس، آهن، طال ، نفت و گاز کشور ما، 

ما فعاالنه در صدد جلب . از قبل سرمایه گذاری کرده اند

 .اری های بیشتر خارجی در این سکتور هستیمسرمایه گذ

همزمان با آن، با دقت الزم تالش می کنیم تا ثروت طبیعی 

افغانستان در راستای تحقق هدف ایجاد اقتصاد ملی نیرومند و 

 .مشروع و تامین رفاه و آسایش برای مردم ما، ممد واقع شود

 

میالدی سوم، در کنفرانس توکیو طی ماه جوالی سال گذشته 

 3102میلیارد دالر الی پایان سال  01تعهد گردید که بیش از 

از سوی همکاران بین المللی فراهم شود تا با مردم افغانستان در 

جهت تحقق اهداف آنها برای رفع خالی مالی پیش بینی شده 

همچنان اشتراک کننده گان کنفرانس توکیو تعهد . کمک کند

ی را به افغانستان پس از سال کردند تا مساعدت های مالی اضاف

میالدی به میزان دهه گذشته ویا به سطح تقریبی آن  3101

این مساعدت در راستای استمرار و تداوم کمک . فراهم سازند

 .ها به افغانستان در دو دهه آینده، ممد واقع خواهد شد

 

  خانم ها و آقایان،

شاف افغانستان فرصت های خوبی را برای سرمایه گذاری و انک

ما آماده هستیم تا سهم خویش را در راستای . فراهم می سازد

تقویت امنیت و رفاه جهانی و همچنان در جهت کمک به رفاه 

 .و آسایش جهان اسالم ادا کنیم

 خانم ها و آقایان،

از همه شما دعوت بعمل می آورم تا به افغانستان بیایید و در  

بازارهای وسیع آنجا سرمایه گذاری کرده و منفعت هایی از 

ما بهترین شرایط و امتیازات . داخلی و منطقوی ما بدست آورید

از سرمایه گذاری های . ممکنه را برای شما فراهم می سازیم

تان در افغانستان استقبال می کنیم و آماده هستیم تا معامالت 

همچنان اطمینان دارم که . تجارتی را با همه شما انجام دهیم

نه بوده و انتقال منفعت حاصله از معامالت تجارت با ما دوستا

 .تجارتی به خارج از افغانستان سهل و آسان خواهد بود

 تشکر
 

 

 

 

 



سخنرانی جاللتمآب رئیس جمهوری 

  در اتحادیه آکسفورد

  

بنابه دعوت اتحادیه آکسفورد، جاللتمآب حامد کرزی رئیس 

جمهوری اسالمی افغانستان در روز اخیر اقامت ایشان در 

. برتانیه به این اتحادیه رفته و به ایراد سخنرانی پرداختند

رئیس جمهوری در سخنان خویش به پیشرفت های دست 

یافته افغانستان در عرصه های سیاسی، اقتصادی، نظامی، 

جتماعی و فرهنگی اشاره نموده افزودند که افغانستان راه ا

درست را انتخاب کرده است و به همت مردم و حمایت 

جامعه جهانی مصمم است مسوؤلیت های بیشتر را در تمام 

رئیس جمهور کشور در رابطه به . عرصه ها به عهده گیرد

ارتقای ظرفیت جوانان در افغانستان در بخش تعلیمات 

ه دولت بودجه خاصی را برای فرستادن محصلین افزودند ک

افغانی بخارج از کشور غرض کسب دانش و قابلیت های 

رئیس جمهور کشور افزودند که . مسلکی در نظر گرفته است

انتخابات پیشرو در افغانستان دموکراسی را محکمتر خواهد 

ساخت و اظهار امید واری نمود که انتخابات در شرایط بهتر و 

همچنان رئیس . دون دخالت بیرونی برگزار گرددبا امن ب

جمهوری به چالش های که در افغانستان هنوز موجود است، 

رئیس جمهوری افزود که امنیت هنوز هم .نیز اشاره نمودند

بعنوان یک چالش در افغانستان باقی مانده است و جامعه 

جهانی و متحدین بین المللی افغانستان نتوانسته اند به پناه 

امن تروریستان در بیرون از مرز های کشور خاتمه  گاه

ایشان به نگرانی های که در داخل و خارج از کشور . بخشند

مبنی بر خروج قوای بین المللی از افغانستان برای سالهای 

موجود است را بی اساس خوانده افزودند که  ۱۱۲۲پس از 

افغانستان ظرف سالهای بعد در شرایط بهتری قرار خواهد 

شت و هیچگونه تشویش و نگرانی در زمینه باید موجود دا

جاللتمآب رئیس جمهور در رابطه به قرار داد امنیتی . نباشد

با ایاالت متحده امریکا فرمودند که شرایط افغانستان برای 

احترام به حق حاکمیت . امضای این پیمان واضیح میباشد

ت های ملی، تأمین صلح و امنیت در کشور و باال بردن قابلی

قوای امنیتی افغانستان برای دفاع از کشور شرط های اساسی 

جانب افغانی میباشد و قرار است در آینده نزدیک لویه جرگه 

تن در کابل گرد هم امده و تصمیم  ۱۰۱۱به اشتراک بیش از 

 .نهائی در مورد امضای این قرار داد را اتخاذ نمایند
  

محصلین پاسخ سپس جاللتمآب رئیس جمهوری به سواالت  

اشتراک کنندگان بیشتر در مورد پروسه صلح، . ارائه داشتند

موافقت نامه امنیتی با امریکا، رشد اقتصادی افغانستان ، 

روابط با کشورهای منطقه و مبارزه با فساد اداری پرسیدند 

که از سوی جاللتمآب رئیس جمهوری پاسخ های قناعت 

 .بخش و همه جانبه ارائه گردید

  

ذکر است که جاللتمآب رئیس جمهوری و هیئت  شایان

همراه شان در ضیافت چاشت که از طرف رئیس عمومی 

پوهنتون اکسفورد برتانیه ترتیب داده شده بود شرکت نمودند 

، رشد معارف و ر آن روی اوضاع جاری درافغانستانو د

 .تحصیالت عالی در کشور بحث و تبادل نظر نمودند

-------------------------------------------------- 

 

 جاللتمآب رئیس جمهور همراه شهزاده چارلز و شاهدخت کامیال

 

 



ترجمه سخنرانی جاللتمآب حامد 

کرزی رئیس جمهوری اسالمی 

 افغانستان در پوهنتون آکسفورد

  
                                                                              

 ۰۹۳۱ ,عقرب  ۰۱

 آغاز سخنرانی جاللتمآب حامد کرزی

  

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ,رئیس محترم اتحادیه آکسفورد

 رئیسه انتخابی اتحادیه آکسفورد، خانم هولینا ایوانوا،

 ,مسئولین گرامی

 ,محصالن

 ,استادان عزیز

مسرت است که مرا شایسته آن دانستید تا بار دیگر با جای بس 

میالدی به  ۱۱۱۲ نخستین بار در سال. شما دیداری داشته باشم

سال مناسبی بود تا مجدداً به   میالدی  ۱۱۲۹ اینجا آمده بودم و

زیرا پس از شش ماه، افغانستان رئیس جمهور , اکسفورد بیایم

بخصوص  ، تحصیل در پوهنتون ها.جدید خواهد داشت

کسفورد الهام بخش است و هر محصل میخواهد تا آ پوهنتون

برای همیشه در آن به فراگیری دانش ادامه دهد و هرگز آنجا 

این کار صرف برای آنان که اقتصاد خوب   .را ترک نکند

 .میسر است اما از توان ما باالست ،دارند
 

زمانیکه مصروف فراگیری تحصیالت عالی در یکی از  

آرزو داشتم تا پس از ختم تحصیالت , پوهنتون های هند بودم

, شوم اما زنده گی مرا به جاهای دیگر کشاند استاد پوهنتون 

در  .ریاست جمهوری افغانستان بود, یکی از آنها 

 

 توسط رئیس اتحادیه آکسفورد مختصر معرفی

 خانم ها و آقایان،

 !بعد از ظهر همه شما بخیر

شما را به این رویداد نهایت تاریخی و پرهیجان پوهنتون 

امروز برای ما جای . اکسفورد خوش آمدید می گوییم

بس افتخار است که جاللتمآب حامد کرزی رئیس 

افغانستان را به جامعه آکسفورد دعوت جمهوری اسالمی 

حامد کرزی در . کردیم و به وی خوش آمدید می گوییم

در جنوب افغانستان به دنیا آمده است،  میالدی۲۳۲۱ سال

میالدی پس از سقوط رژیم  ۱۱۱۲ وی در ماه دسامبر سال

طالبان منحیث رئیس اداره موقت افغانستان به کار آغاز 

انتخابات ریاست جمهوری  ئیس جمهور کرزی درر. کرد

دوره کار , برنده شد  میالدی ۱۱۱۳ و ۱۱۱۲ سال های

میالدی به پایان می  ۱۱۲۲ ریاست جمهوری اش در سال

خروج  شاهد  ۱۱۲۲ در سال وی , بدون شک. رسد

میدانم منتظر . نیروهای بین المللی از افغانستان خواهد بود

بخاطر حضور مرا همراهی کنید تا , لطف نموده بودید، اما 

به رئیس جمهور حامد کرزی خیر   کسفوردآدر پوهنتون

 .مقدم بگویم
 



دستاورد ها و , در رابطه به افغانستان, میالدی  ۱۱۱۲ سال

حاال که  .داشتم یصحبت های  یدهای ما برای آینده کشورام

میتوانم با اعتماد بیشتر در , هشت سال از آن زمان می گذرد

راجع به مشکالت و   خصوص دستاورد ها و با آگاهی بیشتر

که در افغانستان با آن مواجه هستیم و با اعتماد در  یچالش های

ص جوانان افغان بخصو رابطه به آینده که در انتظار افغانها

 .صحبت کنم ،است

زمانیکه ما تالش ها را بخاطر آزاد ساختن افغانستان از قید  

برای , طالبان و همکاران شان القاعده و امثال آنان آغاز کردیم

بار نخست در تاریخ افغانستان از یک نیروی 

نیروی بین المللی بمثابه قوای آزادی بخش  همانا خارجی

کشور . آنان در این کار همدست شدیمو با  یماستقبال کرد

خود را از یوغ آنان آزاد ساختیم و سفر مان را به سوی یک 

کشوریکه در آن مردم، اطفال , زنده گی نوین آغاز کردیم 

ارائه بهتر خدمات  برای, خود را دوباره به مکتب فرستادند

زنان یکبار   , جاده ها احداث گردیدند, صحی کار کردند

, پوهنتون ها تاسیس گردیدند. ه حضور یافتنددیگر در جامع

مکاتب ایجاد شدند و به همین گونه کار های مهم دیگر نیز 

 .صورت گرفت

این کار ها در واقع در همکاری با کشورهای صورت گرفت 

در , که شما امروز از آنها در اینجا نماینده گی می کنید

ی کشور همکاری با کشور های زیادی به رهبری بریتانیا و برخ

, صحت, های پیشتاز دیگر انجام شد که در عرصه های معارف

و در بخش ظرفیت سازی کمک , زیربناها, اعمار جاده ها

بنابرین از طریق اتحادیه آکسفورد از کشور بریتانیا . کردند

ما این کمک ها را می پذیریم و از آن قدردانی . تشکر می کنم

 .می کنیم

پیشرفت چشمگیر کرده   میالدی ۱۱۱۲ معارف به مقایسه سال 

به مکتب  متعلم هزار ۲۱۱ , میالدی ۱۱۱۲ سال در .است

حاال این رقم , میرفت که شمار اندک آنان دختران بودند

چهل در صد آنان دختران می  که میلیون رسیده است ۳ به

خوب به یاد دارم که دو ویا سه , در بخش پوهنتون ها .باشند

امروز شمار این پوهنتون ها , وجود داشتپوهنتون صرف بنام 

برخی از این پوهنتون ها , رسیده است (۹۱) به بیش از سی

شمار  فعالً. دولتی و تعداد زیادی آن خصوصی می باشند

 .در صد است ۱۲ دخترمحصالن افغان در پوهنتون ها بیش از

در صد مردم به خدمات صحی دسترسی  ۳ ،در آن زمان  

حمایه طفل , در صد رسیده است ۰۱ رقم بهداشت اما حاال این 

طول عمر و سایر عرصه ها به مراتب بهتر از گذشته , و مادر

, توانمند شده اند, در حال ظهور اند تعلیم یافته  زنان  .است

معاون سخنگوی من یک دختر جوان , در پارلمان حضور دارند

نیز یک زن می  ممعاون ریاست دفتر, و تحصیل کرده است

دراین بخش , که در اینجا حضور دارندیسایر زنان افغان باشد و

 .هم دستاورد های خوبی داریم

نیز کار های خوبی انجام داده  , در بخش انکشاف اقتصادی 

صد میلیون دالر  ۹ یا ۱ عواید ناخالص ملی ما در آن زمان, ایم

عاید سرانه در آن , میلیارد دالر رسیده است ۱۱ بود که فعالً به

افزایش   دالر ۱۱۱ دالر بود که فعالً به  ۲۸۱ الی ۲۲۱ زمان

به بیش , اگر این رقم را دو چند بسازیم, یافته است

 .دالر صعود می کند ۲۱۱۱ از

هزاران محصل , ظهور جوانان تعلیم یافته قابل مالحظه است 

سه سال , افغان مصروف فراگیری تحصیالت عالی می باشند

قبل برنامه اعزام متعلمان افغان را بخارج جهت تحصیالت عالی 

پول مالیه دهنده گان افغانستان  از منابع مالی یا به عباره دیگر با 

میلیون  ۱۱در سال جاری  میلیون که ۲۱ ساالنه .آغاز کردیم

 



, با استفاده از این منابع مالی  .به آن اختصاص یافته است

متعلمان افغان به منظور فراگیری تحصیالت عالی به خارج 

مالیزیا و با درنظرداشت , ترکیه, بخصوص به کشور های هند

 .اروپا فرستاده میشوند برخی ها به , هزینه ها

آزادی مطبوعات بسیار عالی , در بخش حکومت داری و اداره 

به مراتب بهتر از معیارهای تعین شده کشور های منطقه , است

میتوانید بگویید که   .می باشد ,برای آزادی مطبوعات

مطبوعات افغانستان آزادتر از مطبوعات بریتانیا 

در . مقررات دارید اما ما نداریمبرای مطبوعات شما زیرا ,است

داری در حال بهبود  حکومت, زمینه انکشاف سیاسی

اما , عجلهنمی کنند سیاسیون برای بهبود حکومت داری  .است

نهاد های  .تا میزان زیادی حکومت داری بهبود یافته است

نهاد های  و سایر قوه قضائیه, قوه مقننه ,دموکراسی, دولتی

سنگ بنای ابتدایی و اولیه گذاشته شده  .دولتی تاسیس شده اند

 .پختگی به وقت نیاز دارداست اما رسیدن به 

  اگر از من بپرسید که نامه هایم را در آنزمان چطور می نوشتم 

تفاوت زیادی بین آنها وجود , و فعالً چگونه می نویسم

دوازه بار بازنگری می , نامه هایم را ده , در آن زمان  .دارد

معاون ریاست ) را خانم اعتمادی یمکردم اما حاال که نامه ها

در صد بهبود  ۲۱ بناً .صرف پنج بار می بینم, نویسد می  (دفتر

ده , در این زمینه به وجود آمده است ویا در راستای بهبود 

افغانستان  ،روابط بین الملل در . برابر تغییر رونما شده است

بیرق افغانستان در سراسر جهان , بطور قابل مالحظه خوب است

ه با کشور های روابط وسیع وبی نهایت حسن, برافراشته شده

 .منطقه داریم
  

 ,آقایان و ها خانم

برای ما به عنوان افغانها از همه مهمتر اینست که پس از سالها 

افغانستان یکبار دیگر به خانه مشترک همه , جنگ و نابسامانی

از تمامی , از تمامی اقشار جامعه   ,افغانها مبدل شده است

از تمامی اقوام کشور با هرگونه ایدیالوژی یا , مناطق کشور

از چپگرایان تا راستگرایان که فعالً در پارلمان در   ,تفکر

راستگرا و اعتدال , افراد چپگرا, زنان, مردان . کنارهم نشته اند

عیت این وض, همه آنها در افغانستان زنده گی می کنند, پسند

افغانستان . احتماالً بزرگترین دستاورد برای ما محسوب می شود

 .یعنی خانه همه افغانها

میخواستم از آمار و ارقام  , چالش های که با آن مواجه هستیم 

جهانیان، ناتو و ایاالت . یاد آور شوم اما از آن صرف نظر کردم

تهدید متحده امریکا به افغانستان آمدند تا کشور ما را از 

علیه تروریستان بجنگنند و , تروریزم و افراطیت نجات دهند  

اینها در همه بخش های که . امنیت را در کشور ما تامین کنند

ا ز کشور  ما افغانها  . از آن یادآور شدم با ما کمک کردند

, بریتانیا, های کمک کننده بشمول ایاالت متحده امریکا

های منطقه بخاطر کمک جاپان و کشور , کشورهای اروپایی 

 .های شان به افغانستان سپاس گزار هستیم

تحقق همه این دستاورد ها بدون کمک و حمایت همکاران  

این دستاورد ها را با کمک مالیه . بین المللی امکان پذیر نبود

دهنده گان کشور های کمک کننده که شما جز آن بشمار 

افغانستان به در   اگر امروز کودکی. بدست آوردیم, میروید

باید بدانیم که این کار با سهم و , مکتب میرود و با سواد است

 .کمک شما تحقق یافته است

امنیت , یکی از عرصه های که از کار در آن راضی نیستم  

ناتو و ایاالت متحده امریکا روشی , نیروهای بین المللی. است

اید در جنگ علیه تروریزم نب, را که ما میخواستیم دنبال نکردند

بمباردمان قریه . خانه ها و قریه های افغانستان صورت میگرفت

اجرای حمالت شب هنگام اقدامات نادرستی  های افغانستان و 

بودند که عامل عمده تنش در روابط بین ما و متحدین ما 

 



این تیره گی . بشمول ایاالت متحده امریکا محسوب میشدند

 .روابط تا امروز ادامه دارد

ما میخواهیم تا به , خواهان اصالحات در این زمینه هستیمما  

ما خواهان قطع حمالت شب , رنج های افغانها پایان دهیم

, ما نیست   تروریزم در خانه های, هنگام در افغانستان هستیم

مراکز آموزشی و , باید در جای دیگری آنرا جستجو کرد

های افغانها تروریستان و اسباب آن در خانه ها و قریه   تشویق

اینها نارسایی هایست که از دل با آن رضایت  . وجود ندارند 

 .نداریم

چالش دیگری که فرا راه ما قرار دارد همانا ایجاد ساختار های  

افغانستان توسط امریکایی ها ، ناتو ویا سایر   موازی با حکومت

تقریباً یک حکومت موازی . است کشور های کمک کننده 

جداً تالش کردیم تا . ستان ایجاد گردیده بودبا حکومت افغان

. حاال وضع بهتر شده است, در این زمینه اصالحات به میان آید

انتقال مسئولیت های امنیتی نیز سبب اصالحات در کشور می  

 .شود

اصالحات کوتاه مدت یا پروژه های کوتاه مدت کار هایی  

رسیده است که پول هنگفت مالیه دهنده گان بر آن به مصرف 

ما به اداره بین المللی انکشافی ایاالت متحده ویا اداره , است

بین المللی انکشافی بریتانیا نیاز نداریم که پول های شان را 

نخیر به آن . باالی پروژه های کوتاه مدت یا زودثمر هزینه کنند

ما به پروژه های دراز مدت نیاز داریم مانند پروژه , نیاز نداریم

هرگونه انکشاف , برق مستمر, آب رسانی , هاهای اعمار بند

ما نیز  . دیگری که شما از آن در کشور تان بهره مند هستید

به باور ما این کار . میخواهیم از آن در افغانستان بهره مند باشیم

بهتر , و با استفاده از روش انکشاف ستراتیژیک   در مشوره با ما

 .و به وجه احسن صورت گرفته میتواند

میکانیزم انکشاف ستراتیژیک به مفهوم استمرار و متکی شدن   

امیدوار هستم که پس از توافق روی . به خود می باشد

موافقتنامه امنیتی بتوانیم در این زمینه نیز با جانب امریکا به 

اندکی بعد روی موافقتنامه امنیتی صحبت خواهم . توافق برسیم

ی تحقق سرور و یکی از مهمترین اهداف بعدی برا. کرد

به مردم افغانستان که مهمترین هدف ما نیز پنداشته می   خوشی

, برای منطقه , برای مردم ما  همانا تامین صلح در کشور , شود

تا جاییکه به . و برای سایر ملل جهان می باشد, پاکستان

هنوز هم به این هدف دست نیافتیم , افغانستان ارتباط می گیرد

امیدوار هستیم که به صلح دست  . ن هستیمو در صدد و دنبال آ

این , مدت ها قبل پروسه صلح را راه اندازی کردیم. یابیم

پروسه بعضاً فعال و گاهی هم متوقف می شود و گاهی هم 

موثر واقع نمی , جریان پیدا می کند اما بگونه که ما میخواهم

پاکستان و , دو روز قبل مالقات سه جانبه بین افغانستان. شود

صدراعظم بریتانیا         ریتانیا تحت ریاست و حسن نیت ب

ما میخواهیم روند صلح را با  . آقای کامرون برگزار شد

حمایت برادران و خواهران پاکستانی و به کمک ایاالت متحده 

 .امریکا و جامعه جهانی بیشتر تقویت بخشیم

انتخابات آینده، افغانستان را به سوی یک حکومت  

ما از طریق این , ا پایه های مستحکم خواهد برددموکراتیک ب

انتخابات پایه های نظام دموکراتیک خویش را تحکیم می 

این نخستین بار است که افغانستان , پس از ده سال. بخشیم

انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی را خود 

برای ما حایز اهمیت , بنابرین . سازماندهی و برگزار می کند

این انتخابات را به وجه احسن و درست برگزار کنیم است که 

تا مردم ما بتوانند در فضای آزاد به پای صندوق های رای بروند 

 .و رئیس جمهور آینده شان را انتخاب کنند

 



انتخابات ریاست جمهوری و شورا های والیتی در ظرف پنج 

امیدوار هستم و آرزو دارم . ماه آینده صورت خواهد گرفت

برای تحقق این هدف کار  . ار را بهتر انجام دهیمکه این ک

افغانستان گام بزرگی را به جلو خواهد , اگر چنین شد, میکنیم

برای افغانها نیز با برگزاری  برداشت و دستاورد های من 

. انتخابات خوب و بجا مستحکم تر و نیرومند تر خواهد شد

 .شتباز نشسته می شوم و آزادی کامل خواهم دا, پس از آن

ایاالت متحده , توافقنامه امنیتی جز دیگری آجندای ماست

. امریکا خواهان ایجاد پایگاه های نظامی در افغانستان می باشد

حسن تعبیر یا اصطالح مطلوب برای   توافقنامه امنیتی دوجانبه

تانک ها و , به مفهوم حضور طیارات, پایگاه های نظامی است

به عباره دیگر  . سربازان امریکایی و ناتو در خاک ما می باشد

امروز روند انتقال امنیتی به  . ما آنرا روند انتقال امنیتی میگوییم

های امنیتی مسوولیت های بیشتر به نیرو, پایه اکمال رسیده است

به قوای اردوی ملی و پولیس ملی سپرده شده است تا  -افغان 

 .امنیت مردم خود را تامین کنند

میالدی در  ۱۱۲۲حضور نیروهای بین المللی پس از سال  

سربازان بریتانوی به  . افغانستان بگونه امروزی نخواهد بود

سربازان امریکایی به خانه های شان   ,کشور شان برمیگردند

ایتالوی و سایر قوای , آسترالیایی, سربازان آلمانی, میروند

امیدوارم که یک  . خارجی افغانستان را ترک خواهند کرد

وضعیتی در افغانستان حاکم باشد که مردم   سال پس از امروز

افغانستان از این نیروهای بین المللی بخاطر خدماتی که به 

 .تشکر کنند , افغانستان انجام داده اند

ایاالت متحده , امید است که از طریق توافقنامه امنیتی دوجانبه 

به توافق   با افغانستان روی خواسته های جانب افغانی  امریکا

, این خواسته های ما همانا احترام به حاکمیت افغانستان. برسد

عدم اجرای حمالت بر خانه , برخورد درست در جامعه افغانی

پس یک . ز تلفات ملکی می باشدهای افغانها و جلوگیری ا

صلح آمیز و باثبات با کمال میل   ,افغانستان دارای حاکمیت

خواهان عقد توافقنامه امنیتی با ایاالت متحده امریکا خواهد 

لویه جرگه مردم افغانستان را برگزار می کنیم که , بزودی. بود

وسعت آن تقریباً به اندازه اشتراک کننده گان نشست امروزی 

نماینده از سراسر کشور   ۹۱۱۱تا   ۱۲۱۱ به گمانم . هد بودخوا

به کابل می آیند و در لویه جرگه  و از تمام اقشار جامعه 

, معلمان, دانشمندان, علما, بزرگان قومی. اشتراک می کنند

حقوق دانان و نماینده گان همه , ماهران, تکنوکرات ها, اساتید

لویه جرگه به کابل می اقشار افغانستان غرض اشتراک در این 

محتوای توافقنامه امنیتی با امریکا را , آیند و در این جرگه 

در مواردی که برای آنان قابل , مورد غور و مطالعه قرار میدهند

توافق خواهند کرد و مواردی را که برای شان , قبول است

رد خواهند کرد اما در کل احساس می , غیرقابل قبول است

ده گان توافقنامه امنیتی را قبول کنند کنم که این نماین

بخاطریکه آنها درک می کنند که این توافقنامه برای کشور 

پس ما منفعت ها و جوانب , شان منفعت هایی در قبال دارد

منفی توافقنامه امنیتی را معلوم کرده و دوباره آنرا به ایاالت 

 .متحده امریکا ارسال می کنیم

 ,آقایان و ها خانم 

به جلو گام برداشتن به معنای , افغانستان به جلو گام بر می دارد

چیز هایست که شما از طریق مطبوعات، بی بی سی و امثال آن 

روز گذشته از بی بی سی دیدن . افغانستان می بینید در رابطه به 

رسانه پرشور و ذوق , جای مجلل و باور نکردنی است, کردم 

, سی ان ان. است که مصروف فعالیت های خبرنگاری

. شما با این رسانه ها آشنایی دارید, گاردین , نیویارک تایمز

میالدی در افغانستان نگرانی  ۱۱۲۲رسانه های نامبرده از سال  

, و خروج نیروهای خارجی ۱۱۲۲می گویند که با آمدن , دارند

 



نخیر . افغانستان با مشکالت و دشواری ها مواجه خواهد شد

به یقین می گویم که چنین چیزی اتفاق . دچنین چیز نخواهد ش

 .نخواهد افتاد

, کشور بهتر خواهد بود, میالدی به بعد ۱۱۲۲افغانستان از سال  

جامعه مدنی فعال و در حال , با صد ها هزار جوان تعلیم یافته

آگاهی و , حکومت داری, مطبوعات, جامعه مردمی, توسعه

ر و توانمند سازی مهمتر از همه با آرزوی داشتن زنده گی بهت

ما . افغانستان شاهد تحول بنیادیی بوده است  , همه اتباع کشور

جهت ما رفتن به سوی یک , جهت پیشرویی خود را میدانیم 

 ۱۱۲۲اگر از من بپرسید که افغانستان پس از . آینده بهتر است

را یک کشور  ۱۱۲۲من افغانستان پس از  . را چگونه می بینم

 .نمبهتر و خوبتر می بی

اداره خدمات , رئیس جمهور آینده افغانستان دارای حکومت 

ملکی و اقتصاد بهتر خواهد بود زیرا ما منابع طبیعی زیادی 

این را راز نگهداشته بودیم اما باید بگویم که منابع . داریم

لیتیوم که مواد کمیاب , گاز, مانند نفت. طبیعی فراوانی داریم

افغانستان دارای ثروت طبیعی است اما ما با  . نامیده می شوند

احتیاط گام برمیداریم چون نمی خواهیم این ثروت طبیعی 

ما میخواهیم که منابع طبیعی خود . برای ما به نفرین مبدل شود

را بصورت دقیق استخراج کرده و از آن بهره بردای کنیم ، 

ن را چنانکه به منفعت افغانها باشد و حکومت داری در افغانستا

کشوری , افغانستان فردا  . تقویت کند و اقتصاد ما را بهتر بسازد

خواهد بود که شما منحیث سیاحان مایل به دیدار از آن 

کشوری خواهد بود که تعداد , افغانستان فردا. خواهید بود

زیادی از فارغان مکاتب آن در پوهنتون آکسفورد تحصیالت 

کشوری خواهد بود , ردا افغانستان ف, عالی را فرا خواهندگرفت

, که به مراتب کمتر بار دوش جامعه بین المللی خواهد بود

افغانستان فردا در آینده نزدیک، کشور به خود متکی خواهد 

 .بود و این همان چیزی است که ما میخواهیم

  !بسیار زیاد تشکر

 جوابات و سواالت جریان

 :برنامه مجری

 !حاال سواالت را آغاز کنیم

 :سوال

محصل سال چهارم   اولتر از همه میخواهم بگویم که 

شما در رابطه به , ی اقتصاد پوهنتون آکسفورد هستمځپوهن

افغانستان از سال . اقتصاد افغانستان مختصراً صحبت کردید

میلیارد دالر را از ایاالت متحده منحیث  ۰۱, میالدی  ۱۱۱۱

کمک های مالی دریافت کرده است و براساس بررسی بانک 

در صد عواید  ۹۱این کمک های خارجی معادل , جهانی 

حاال با درنظرداشت . ناخالص کشورهای فقیر می باشد

وابستگی بر کمک های خارجی، شما چگونه میتوانید انتظار 

به یک   ان از لحاظ اقتصادی در آیندهداشته باشید که افغانست

 کشور به خود متکی و خود کفا مبدل خواهد شد؟

 :کرزی جمهور رئیس

, چون افغانستان در یک منطقه قرار دارد که دارای منابع سرشار

از لحاظ اقتصادی فعال و بی نهایت پر تحرک , سطح بهتر تعلیم

ا مرکزی و بناً کشور ما چهارراه بین کشور های آسی, قرار دارد

اجازه دهید تا بعضی مثال ها را . آسیا جنوبی محسوب می شود

در سال . در این رابطه ارائه کنم تا موضوع بهتر واضح شود

میلیون  ۱۲تجارت ما با پاکستان ساالنه به ارزش , میالدی ۱۱۱۲

میلیارد دالر  ۱در حالیکه امروز این رقم به بیش از  دالر بود 

ارقام هم براساس احصائیه ثبت شده  البته این. رسیده است

. میلیارد دالر رسیده است ۲تجارت ما با ایران به بیش از . است

 



اروپا  هند و , چین, روسیه, به همینگونه تجارت ما با تاجکستان

 .گسترش یافته است

افغانستان دارای منابع طبیعی سرشار است و اگر این منابع   

وضعیت , ستخراج شوندا, طبیعی از طریق قرارداد های خوب

, میالدی  ۱۱۱۲در مقایسه به سال . کشور ما بهتر خواهد شد

. امروز یک قسمت اعظم از هزینه ها را خود ما تامین می کنیم 

اگر رئیس جمهور آینده دو برابر من  ده سال بعد از امروز،  

میتوانم برایتان بگویم که افغانستان به خود اتکایی , کار کرد

افغانستان به مراتب کمتر ,   ۱۱۱۹الی سال  . رسیدبیشتر خواهد 

بار دوش جامعه جهانی خواهد بود و به یک کشور  از امروز 

 .بهتر مبدل خواهد شد

 :سوال

براساس  . به سوال دوم که در رابطه به فساد است می پردازیم 

افغانستان در فهرست کشور , سروی سازمان بین المللی شفافیت

در . سومین کشور فاسد محسوب می شود  ,های فاسد جهان

مورد این اتهامات وارده چه می گوید و برای جلوگیری از 

فساد و ایجاد شفافیت در اداره تان چه اقدامات باید روی دست 

 گرفته شود؟

 :کرزی جمهور رئیس

به چنین حرف ها ! شما از سازمان بین المللی شفافیت نام بردید 

 !آنان باور نکنید

سازمان بین المللی پول . اداره افغانستان وجود دارد شفافیت در

و بانک جهانی مدیریت مالی حکومت افغانستان را از جمله 

قرار  بهترین مدیریت ها در میان کشور های در حال توسعه 

آقای زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان در این نشست   .داده است

اری همه جانبه در همک افغانستان , بطور دوامدار . حضور دارد

با سازمان بین المللی پول و بانک جهانی از این روند ها نظارت 

سیستم های را ایجاد کرده اند که این کار را انجام . میکنند

قسمت زیادی از کمک های , براساس همین دلیل . دهند

از این به بعد از طریق بودجه حکومت  جامعه بین المللی 

 .افغانستان به مصرف خواهد رسید

ما می پذیریم که فساد در افغانستان وجود دارد اما در کجا و  

رشوه های , یک نوع فساد  در کدام اشکال وجود دارد؟ 

معمولی است که در هر کشور دیگر جهان سوم یا کشور های 

دارای پائین ترین میزان توسعه وجود دارد و در بدل ارائه 

پذیرد که این نوع فساد افغانستان می . خدمات گرفته می شود

نوع دیگر . در اداره آن وجود دارد و از آن انکار نمی کند

فساد بزرگتر است که از قرارداد های خارجی ناشی می , فساد

. افغانستان در سپردن این قرارداد ها هیچ نقشی ندارد, شود

زمانیکه یکی از ادارات حکومت امریکا یا کشور دیگری 

نزد , ای را در افغانستان تطبیق کند تصمیم می گیرد که پروژه

قراردادی های دلخواه شان را برمی , قراردادی های شان میروند

فساد , گزینند و مستقیماً پول ها را در اختیار آنها قرار می دهند

اضافه ستانی ها، پرداخت پول , کالن در این بخش وجود دارد

ا در آن کاری که بدنامی اش به ما می رسد ام, های غیرقانونی

 .دخیل نیستیم

 :سوال

بر شریک ساختن , شما در مصاحبه اخیر تان با بی بی سی 

آیا این کار تان احتماالً به , طالبان در قدرت تاکید کرده اید

از دست دادن حقوق زنان و بی توجهی به آن نیست؟  معنای 

 آیا میخواهید در بدل مصالحه با طالبان، این قربانی را بدهید؟ 

 :کرزی هورجم رئیس

حقوق زنان را پایان نمی بخشد زیرا زمانیکه ما   این کار, نخیر  

به معنای آن است که دستاورد , از تحقق صلح حرف میزنیم 

 



. های خود را حفظ می کنیم و به سوی آینده گام بر میداریم

, پس صلح با طالبان که نیازی برای افغانستان پنداشته می شود

یشرفت های را از دست بدهیم که تا به معنای این نیست که پ

اکنون به آن نایل گردیده ایم ویا به مفهوم آن نیست که 

سرعت تحقق این پیشرفت ها را بطی بسازیم ویا پیشرفت های 

 .زائل کنیم, میخواهم به آن نایل شویم  راکه 

 :سوال

 !آقای رئیس جمهور از سخنرانی تان بسیار زیاد تشکر 

این حمالت میزان , بی پیلوت ببینید اگر به حمالت طیارات  

است برای  بلکه تالشی , را کاهش نه بخشیده است افراطیت 

 برانگیختن تهدید های افراطگرایان؟ آیا چنین نیست؟

   :کرزی جمهور رئیس

اما نه بخاطر اینکه  ! کامالً موافقم, ! من با شما کامالً موافقم

داده است بلکه حمالت طیارات بی پیلوت افراطیت را گسترش 

من این موضوع . به دلیل اینکه این حمالت کار نادرستی است

, را با صراحت کامل با حکومت امریکا در میان گذاشته ام

حمالت طیارات بی سرنشین یا حمالت بر خانه های مردم 

این یک روش نادرست است و . جنگ علیه تروریزم نیست

 .آنها باید از این روش نادرست دست بکشند

 آیا جواب متفاوتی از من توقع داشتید؟ 

 :سوال

توقع داشتم که این اقدام حکومت امریکا را جداً محکوم , بلی 

میکردید و از رئیس جمهور اوباما با صراحت میخواستید که 

 .حمالت طیارات بی پیلوت را متوقف سازد

 :کرزی جمهور رئیس

از رئیس جمهور اوباما با صراحت , این کار را کرده ام  

ای کاش شما در یکی . خواستار توقف همچو حمالت شده ام

از ویدیو کنفرانس های رئیس جمهور اوباما و من حضور می 

میتوانید در این خصوص از مشاور امنیت ملی ما . داشتید

 این کار را کرده ام و با شما در این خصوص کامالً. بپرسید

  . موافق هستم

   :سوال

سوال مختصری در رابطه به , آقای رئیس جمهور ! تشکر 

به نظر می رسد که روندصلح با طالبان در , پروسه صلح دارم

یک شخص بنام مالبرادر خالصه می شود که منجر به  کل به 

آیا شما این , تیره گی روابط بین پاکستان و افغانستان می شود

 را می پذیرد؟

سوال دوم ام راجع به اهمیت افغانستان منحیث پل ارتباطی بین 

روایت بین المللی چنین بود که افغانستان , کشور ها می باشد

باید از گزند افراطیت و تروریزم دور باشد زیرا گذرگاهی 

و , برای همگرایی منطقوی بوده و قلب آسیا محسوب می شود

انتقال انرژی و سایر اموال  , تجارت  ,نیز معبری برای ترانزیت

 آیا می خواهید در این رابطه توضیحات دهید؟. می باشد

 :کرزی جمهور رئیس

این روند یک , روند صلح تنها به مال برادر خالصه نمی شود 

. روند وسیع بوده که سه عنصر را در افغانستان احتوا می کند

عنصر اول عبارت است از تحریک طالبان در افغانستان و  

مچنان در پاکستان؛ در شمار طالبان افغان، مال برادر فرد ه

شماره دوم تحریک می باشد که اخیراً از قید زندان آزاد شده 

امیدوار هستیم که وی بتواند نقشی را در روند صلح ایفا  . است

بین ما و پاکستان در رابطه به نقش مال برادر در این روند  . کند

مال برادر تنها فردی . د داردتوافق وجو , و تماس با موصوف

 



همه , نیست که این روند به آن خالصه شود بلکه مانند وی 

پاکستان است که بر , عنصر دوم . عناصر طالبان را دربر میگیرد

, طالبان نفوذ دارد و سومین عنصر همانا ایاالت متحده امریکا

د و نفوذی که اینها بر مسایل و اوضاع منطقه دار  اروپا, بریتانیا

و عنصر چهارم افغانستان است که با همین هر سه عنصر دیگر 

  . مواجه است

راه ابرایشم و پیوند و , در خصوص سوال دوم تان باید بگویم

آرزوی بزرگی ما افغانها و همه ما بوده   همگرایی منطقوی،

  . است و اطمینان دارم که به آن خواهیم رسید

 :سوال

 ,آقای رئیس جمهور    !تشکر 

ا از پاکستان خواستار شدید که طالبان را به میز مذاکره و شم

سوال این است که چگونه میتوانید با , گفتگو بکشانند

کنار , ایدیالوژی طالبان که با ایدیالوژی شما سازگار نیست 

روی چه مسایل و کدام موارد باید با طالبان مدارا و  بیایید؟ 

 ضر شوند؟سازش کنید که آنها برای گفتگو با شما حا

 :کرزی جمهور رئیس

ما افغانها نیز جامعه ای در , مانند جوامع دیگر ! خانم محترم 

افغانستان داریم که در آن مردم روش های متفاوتی برای زنده 

ایدیالوژی های متفاوتی دارند و همچنان , گی کردن دارند

, آنعده طالبانی که افغان هستند , طالبان. سالیق متفاوتی دارند

اینها در محدوده خانه های   ,جز مردم افغانستان بشمار میروند

شان ، طرز زنده گی شان چنان است که هر آنچه را انجام 

اما در چارچوب . میدهند که برای خود مناسب می دانند

و این سنجش چنانکه قبالً به , ما باید مسایل را بسنجیم, سیاست

ر خط موازی با آن اشاره کردم عبارت است از تحقق صلح د

به این مفهوم که اگر طالبان بگویند ما , دستاورد های ما 

ما . خواهان صلح با شما هستیم اما دختران نباید به مکاتب بروند

اگر طالبان بگویند که , این خواسته و تقاضا آنان را رد می کنیم

ما خواستار مصالحه با شما هستیم اما زنان نباید در پارلمان 

, این شرط آنان را رد می کنیم, ضویت داشته باشندافغانستان ع

اگر طالبان بگویند که ما خواهان آشتی با شما هستیم اما آزادی 

اگر , ما آنرا رد می کنیم, مطبوعات باید وجود نداشته باشد

طالبان بگویند که ما با شما صلح می کنیم اما شما نباید داکتران 

ما جداً . رد می کنیم ما این تقاضا آنان را, را آموزش دهید

خواستار صلح هستیم زیرا صلح بنیادی ترین و حیاتی ترین نیاز 

عزت در   و, عزت و وقار   بشریت است اما صلح توأم با

 .پیشرفت و معیشت بهتر نهفته است

 :سوال

پالن دارید تا منحیث رئیس جمهور   در شش ماه آینده

 افغانستان چه کار ها را انجام دهید؟

 :کرزی جمهور رئیس

آورده  دوباره آزادی بیان ام را بدست  , پس از شش ماه آینده

در بین شما قرار خواهم داشت و . و یک مرد آزاد خواهم بود

سوال هایی را که در جریان ده سال گذشته نتوانسته بودم از 

از زنده گی لذت خواهم برد و . مطرح خواهم کرد, شما بپرسم

 .ودراحت تر از امروز خواهم ب

 :سوال

شما جامعه مدنی را چگونه  ! آقای رئیس جمهور   تشکر 

تعریف می کنید و رئیس جمهور آینده افغانستان کی خواهد 

 شد؟

 :کرزی جمهور رئیس

 



از دیر زمانی افغانستان دارای جامعه مدنی , بصورت سنتی 

تعریف مشخصی از جامعه مدنی , در غرب . نیرومند بوده است

افغانستان در این خصوص از دید غرب  اگر به. وجود دارد

جامعه مدنی عبارت است از , از دیدگاه غرب    .دیده شود

نهاد های وابسته به این موسسات و   ,موسسات غیردولتی 

که توسط موسسات غیردولتی به منصه اجرا   فعالیت های مدنی

اما در افغانستان این همه جز جامعه مدنی  گذاشته می شود 

ما , برای نسل ها  . نه خود جامعه مدنی, دمحسوب می شو

دارای جامعه مدنی در افغانستان بوده ایم که پیشینه چند صد 

بگونه مثال یک فرد در قریه ما مسوول رفع منازعات . ساله دارد

این شخص در . توزیع آب است که ما آنرا میرآب می نامیم

, فردی است که کامالً به جامعه مدنی تعلق دارد  ذات خود

معاش , هرگز به دولت نمی رود, هیچ کاری با دولت ندارد

فردی است که با جامعه مدنی در   خور دولت نیست بلکه

در عین وظایف و   .تماس بوده و در خدمت آن قرار دارد

شهرها و موسسات , جامعه مدنی که شما در ذهن دارید, مراجع

الش غیردولتی که خود را با مناطق محلی پیوند می دهند و ت

همچو نهاد ها در کشور , می کنند تا به آنها خدماتی ارائه کنند

ما وجود دارند و با منابع و کمک مالی بین المللی رشد کرده 

ما دیدگاه دوگانه در . می باشند  اند و هنوز هم در حال رشد

برخی از این موسسات غیردولتی خوب و . خصوص آن داریم

ند نیستند اما متاسفانه مفید هستند و برخی دیگر آنان سودم

جامعه مدنی سنتی افغانستان که به سبب سالهای جنگ و 

می  آهسته آهسته دوباره جان , متضرر گردیده  نابسامانی ها 

امیدوار هستم که جامعه مدنی سنتی و جامعه مدنی . گیرد

در کشور ما این , بناً. غیرسنتی افغانستان روزی باهم یکی شوند

 .بوده و همچنان در حال رشد می باشند  یتدو بسیار دارای اهم

 :سوال

اگر افغانستان رئیس جمهوری را انتخاب کند که از لحاظ 

نظر تان . ایدیالوژیک به طرف اسالم سیاسی متمایل باشد

 چیست؟

 :کرزی جمهور رئیس

آیا , این یک سوال بسیار مهم است که مطرح کردید, خوب 

و آیا   امان خواهد بود از نفوذ غرب در این رئیس جمهور 

باور راسخ دارم که مردم  غرب به آن اجازه خواهد داد؟ 

افغانستان هر آن شخصی را که بحیث رئیس جمهور انتخاب 

با هر ایدیالوژی که باشد باید کامالً از سوی مردم   ,می کنند

در غیر آن , افغانستان و سایر جهانیان مورد احترام قرار گیرد

دم بر انتخابات دموکراتیک و ارزش های باور و اعتماد مر

اگر مردم چیزی را تصمیم می . از بین می رود دموکراسی 

بناً باید , این بدین معناست که مردم خواهان آن هستند, گیرند 

امیدوار هستم که نظر مرا  . به فیصله آنان حرمت گذاشته شود

از همچو مسایل مرا دور , در مورد مصر و تونس نپرسید

 .ریدنگهدا

 :سوال

. پاکستان هستم, من از شهر کویته  !تشکر آقای رئیس جمهور 

روابط , چنانکه قبالً شما یادآور شدید . سوال من دو جز دارد 

نه تنها بخاطر انتقال صلح آمیز در  بین افغانستان و پاکستان 

افغانستان بلکه برای صلح در پاکستان نیز حایز اهمیت بسیار 

ملت , ژیم گذشته حاکم در پاکستانطی چند ر. زیاد است

گرایان پشتون هم در دولت مرکزی و حکومت محلی در صوبه 

آنها نه تنها از سیاست مستقل . خیبر پشتونخوا در قدرت بوده اند

و نیرومند افغانستان حمایت می کنند بلکه مخالف مداخله 

بناً سوال من این است که . پاکستان در امور افغانستان نیز هستند

یا فرصت بالقوه آن وجود ندارد که ملیت گرایان پشتون آ

 



اند منحیث پل ارتباط بین پاکستان  پاکستان که فعالً در قدرت 

و افغانستان عمل کنند زیرا آنها روابط خوب با حکومات 

              افغانستان دارند؟   پاکستان و

خط دیورند از مسایل , جز دوم سوالم این است که بدون شک 

و افغانستان و همچنان دستگاه  بین پاکستان   رد اختالفمو

می باشد چنانکه در افکار عمومی حاکم   استخباراتی پاکستان

این معضل بیانگر آنست که خط , اینگونه تصور می شود

آیا , دیورند انگیزه ای است برای مداخله پاکستان در افغانستان

به رسمیت شناختن خط دیورند منحیث سرحد بین المللی بین 

افغانستان و پاکستان میتواند راه حلی باشد برای رفع این معضله 

آیا به رسمیت شناختن دیورند میتواند عدم مداخله چشمگیر  و

امور افغانستان را تضمین کند و آیا خط دیورند   پاکستان در

بمثابه سرحد برای مردم و حکومت افغانستان قابل قبول خواهد 

 بود؟

   :کرزی جمهور رئیس

حکومت عوامی  , در خصوص جز اول سوال تان باید بگویم

به رهبری دوست و برادر گرامی ما   واملی در خیبرپشتونخ

جناب اسفندیار ولی خان جداً تالش کرد تا روابط بین ما و 

حکومت پاکستان را نزدیک بسازد و از زمان انتخابات اخیر در 

محمود خان اچکزی دوست و برادر صمیمی ام نیز , پاکستان 

با قوت و جدیت هرچه بیشتر به مانند اسفندیار ولی خان سعی 

در واقع در  . تا روابط بین دو کشور را نزدیک بسازدکرد 

مطابقت با توافقات ناشی از تالش های آنان تا اکنون عمل شده 

اگرچه نواز شریف . و نتایجی را نیز در قبال داشته است

 .و من روابط بسیار حسنه داریم صدراعظم پاکستان 

قبل از آنکه وی مجدداً به حیث صدراعظم پاکستان انتخاب 

پس از , وی را می شناختم و با ایشان در تماس بودم, شود

این تماس ها , انتخاب موصوف به حیث صدراعظم پاکستان

محمود خان اچکزی نقش بسیار کلیدی , البته. بیشتر شده است

. د کردرا در این خصوص ایفا کرده و در آینده نیز ایفا خواه

این یک , چنانکه شما خود میدانید , در رابطه به خط دیورند 

مسئله بسیار حساس برای مردم افغانستان است و بریتانیا از آن 

مردمانی در هر دو طرف خط دیورند . آگاهی کامل دارد

هستند که باهم پیوند و وابستگی های قومی دارند و حکومت 

حیث سرحد رسمی بین های افغانستان هرگز خط دیورند را من

دو کشور نپذیرفته و همچنان حکومت های افغانستان 

هیچگاهی به بهانه این خط با پاکستان درگیر جنگ نگردیده و 

پاکستان از آن استفاده کرده  نه هم بخاطر ایجاد مشکالت در 

 .اند

ما امیدوار هستیم که صلح و ثبات در هر دو کشور تامین 

از میان برداشته شود و دیگر نیازی  گردد و تروریزم و افراطیت 

برای استفاده از افراطیت علیه افغانستان ویا برعکس آن وجود 

  ,شاید به جای به رسمیت شناختن خط دیورند. نداشته باشد

استفاده از مدل اتحادیه , بهترین راه حل برای رفع این معضله 

فرانسه و آلمان برای , بگونه مثال. اروپا در این خصوص باشد

, از آن استفاده کردند و برعالوه تا حدی  رفع منازعه سرحدی 

. بریتانیا و اروپا از مدل اتحادیه اروپا نیز استفاده کرده اند

 !تشکر 

  

 :سوال

واهم سوالی را مطرح کنم که این خانم با من نخست میخ 

شریک ساختند تا از شما بپرسم و پس از آن سوال خودم را می 

پس از آنکه طالبان را شما خود در اوایل از قدرت کنار . پرسم

شریک ساختن آنها در   تا چه حد اطمینان دارید که , زدید

 



اقع موثر و , نظام سیاسی برخالف استفاده از راه حل نظامی

 خواهد شد؟

برای من جای تعجب  . اجازه دهید حاال سوال خودم را بپرسم

است که شما مشکالتی را که تریاک در افغانستان ایجاد کرده 

 ۱۱۱۲آیا برای ما گفته میتوانید که از سال , نادیده می گیرید, 

چه تغییرات در زمینه به وجود آمده است؟  میالدی تا کنون 

در افغانستان چگونه است؟   ید تریاکاقتصاد ناشی از عوا 

چگونه میتوانید از کشت کوکنار جلوگیری کنید در حالیکه  

از کوکنار , در مقایسه به محصوالت زراعتی دیگر   دهاقین

 عواید بیشتر بدست می آورند؟

اما همه میدانند که در مطبوعات , شاید گستاخی هم شود

برادر شما در  گزارش های مبنی بر این وجود داشت که گویا

 در این خصوص چه می گوید؟. قاچاق تریاک دخیل است

 :کرزی جمهور رئیس

روابط آنها با افغانستان و روند صلح باید , در خصوص طالبان 

خواهان صلح هستیم اما صلحی که سبب ادامه  یقیناً ما , بگویم

آنها , طالبان جز مردم افغانستان هستند. پیشرفت افغانستان شود

تعداد . هستند  ثبات و پیشرفت برای خود, صلح  اهاننیز خو

طالبانی که در پاکستان . زیادی از اطفال طالبان به مکتب میروند

بناً ما از . دختران آنها نیز به مکتب میروند, زنده گی می کنند 

. آنها میخواهیم که عین کار را در افغانستان انجام دهند

اطفال شان را روانه , یند میخواهم که دوباره به افغانستان بیا

منحیث بخشی , خود راه تعلیم را درپیش گیرند, مکتب سازند

از جامعه شان زنده گی کنند و از حقوق شان که در قانون 

از قانون اساسی کشور شان , اساسی درج شده بهره مند شوند

و اگر میخواهند در قانون اساسی تعدیالت را , پیروی کنند

یز طرزالعمل سیاسی وجود دارد که برای آن ن, وضع کنند 

از طریق این میکانیزم , قانون اساسی آنرا تجویز می کند

 .میتوانند در قانون اساسی تعدیالت را وضع کنند

افغانستان قربانی سی , در رابطه به تجارت تریاک باید گفت 

سال جنگ و تجاوز بوده و شاید شما بدانید که افغانستان 

از بادام , انواع میوه جات نیز می باشد  کنندهبهترین تولید 

انجیر و امثال آن , زردآلو, انگور , آلو, خربوزه, گرفته تا تربوز

در خصوص میوه   .ما بهترین میوه ها را داریم و میرویانیم. 

پیشینه چند صد ساله در افغانستان   دانش دیرینه ای با, جات 

ادی مردم ما خانه ها در جریان جنگ ها، تعداد زی . وجود دارد

پنج . رفتند و قریه های شان را ترک کردند و به دیار هجرت 

میلیون افغان در پاکستان و دو میلیون دیگر در ایران مهاجر 

شدند و همچنان برخی افغانهای نخبه از جمع قشر تعلیم یافته 

شرایط برای , در آن زمان . به اروپا و امریکا پناهنده شدند  ما

بناً , صوالت زراعتی که افغانها داشتند مساعد نبودبهترین مح

ذخیره سازی و فروش کوکنار سهل و آسان بود و , کشت 

در آن , برعالوه . همچنان تقاضا برای آن نیز وجود داشت

زمان مافیای مواد مخدر نیز در کشور فعال بود و برای گسترش 

 افغانها از بیچاره گی و بناً . کشت کوکنار تالش می کرد

هرقدر جنگ بیشتر . مایوسی به کشت کوکنار رو آورده بودند

به  . به همان اندازه کشت کوکنار گسترش می یافت, می شد

به همان قدر , هر اندازه امید افغانها به آینده بیشتر می شد 

  . کشت کوکنار کاهش می یافت

در رابطه به برادرم خبر های زیادی در مطبوعات غربی به نشر 

بخاطر اینکه گویا وی در کاروبار تریاک دست دارد نه , رسید

بلکه بخاطر فشار وارد کردن باالی من و بخاطر انتقام جویی از 

, تلفات ملکی در رابطه به . این تبلیغات صورت می گرفت, من

در پیوند به کمپنی های خصوصی امنیتی که به سرقت و ایجاد 

قراردادیان و قرارداد ها و  در خصوص  , ناامنی می پرداختند

 



. با ایاالت متحده امریکا مخالفت کردم  در بسیاری موارد دیگر

امریکا با آن وسعت و بزرگی اش که روزنامه نیویارک تایمز 

از همه امکانات شان استفاده کرد تا , را نیز در اختیار دارد 

پس باید چه . باالی من فشار وارد کند و مرا بی اعتبار بسازد

یغاتی که گویا برادرم در قاچاق مواد مخدر این تبل, میکردند

شما نیز به آن باور . بهترین وسیله بود برای آنان, دست دارد

من هم برای . میکنید زیرا از نیویارک تایمز به نشر رسیده بود

به سفیران بریتانیا و امریکا , پس از آن . مدتی به آن باور کردم

ه سی آی ای و ام و همچنان به دستگاه های استخباراتی آنان ک

مشاور امنیت  آی شش می باشند تیلفون کردم و به همینگونه با 

از آنها  ملی و رئیس امنیت ملی خود نیز به تماس شدم و 

پرسیدم که آیا خبرهای که در رابطه به برادرم در نیویارک 

حقیقت دارد؟ آیا شما واقعاً باور دارید که , تایمز به نشر رسیده

همه آنها برایم گفتند که این گزارش   دارد؟این خبرها حقیقت 

دو و . ها حقیقت ندارد بلکه این گزارش ها در حد گمان است

یکی از , در آن زمان. یا سه بار دیگر نیز این کار را کردم

به برادرم ولی کرزی که با تاسف به , برادرانم که در امریکا بود

د در شهادت رسید و دیگر در بین ما نیست گفت که او بای

محکمه امریکا اقامه دعوا کند و خواستار مدارک و اسناد 

برادرم ولی کرزی این کار را کرد و برای خود . اثباتیه شود

. وکیل مدافع استخدام کرد و مراحل دعوا را تکمیل کرد

وزارت عدلیه امریکا گفت هیچگونه سند یا مدرکی در آن 

بی گناهی  کاپی نامه که مصداق. اداره علیه وی وجود ندارد

ما در یک دنیا ظالم . برادرم است هنوز هم نزد ما وجود دارد

سیاست    .زنده گی میکنیم که همیشه مطلوب جلوه نمی کند

بعضی ها . های کثیف زیادی در دنیا به کار گرفته می شوند

ابزار این سیاست های کثیف را در اختیار دارند اما من آن ابزار 

. همچو سیاست های کثیف بپردازم  را در اختیار ندارم که به

نخیر این اتهامات . من هم میتوانستم عین کار را انجام دهم

 .حقیقت ندارد

   :سوال

خوش آمدید و امیدوارم که پس از بازنشسته شدن نیز به  

پوهنتون اکسفورد بیایید و سخنرانی کنید تا باردیگر فرصت 

منحیث محصل امریکایی ایران . دیدار شما نصیب ما شود

االصل در پوهنتون آکسفورد که هنوز هم تحصیالت ام را در 

در رابطه میخواهم برای ما . رشته روابط بین الملل ادامه میدهم

همچنان مشوره های , به روابط ایران و افغانستان معلومات دهید

چه , همچنان شما برای رئیس جمهور جدید ایران چیست؟ 

در جهت حرمت   را به رئیس جمهور اوباما  مشوره هایی

 وقار و عزت ایران میدهید؟, گذاشتن به حاکمیت ملی

 :کرزی جمهور رئیس

ستقل است و مردم ایران ایران یک کشور م, خانم گرامی

همسایه  ایران , برعالوه. دارای تاریخ و وقار بزرگی هستند

افغانستان و ایران روابط بسیار . خوبی افغانستان نیز می باشد

به مقامات ایرانی با صراحت کامل اظهار داشتم  . خوبی دارند

براساس نیاز مردم  که حضور غرب و امریکا در افغانستان 

, باشد و ایران هم این موضوع را درک می کندافغانستان می 

در میان گذاشتیم که  به همینگونه با امریکا با صراحت کامل 

ایران همسایه بسیار خوب ماست و ما میخواهیم که با ایران 

امریکایی ها  . خواه غرب آنرا بخواهد یا نه, روابط داشته باشیم

ما , خصوص البته در این. نیز لزوم این روابط را درک کردند

و روشنی را اختیار کرده ایم که باید با هر دو   موقف واضح

همچنان چندین بار . کشور بگونه مساویانه روابط داشته باشیم

برای امریکا . تالش کردیم تا بین امریکا و ایران وساطت کنیم

بسیار سودمند خواهد بود اگر با ایران وارد مناسبات شود و 

 



ان را منحیث یک کشور تاریخی و و ایر, روابط داشته باشد

استفاده از . پرافتخار با فرهنگ و ادبیات غنی به رسمیت بشناسد

یا ابزار دیگر ایران را مطیع خواسته های غرب نخواهد   اجبار

ایران نیز باید بداند که غرب منافعی دارد و ایران نباید . ساخت

غرب  ایران و. همیشه در برابر آنان طبق میل خود مخالفت کند

 .باید باهم کنار بیایند و در این جهان باهم زنده گی کنند

 :سوال

چه  , سوال من در رابطه به توافقنامه دوجانبه امنیتی است 

را برای امضا موافقتنامه امنیتی با امریکا در میان   شرایطی

 گذاشتید؟

 :کرزی جمهور رئیس

در شرایط دشوار در کنار , ما میخواهیم که متحد امریکا باشیم 

امریکا کمک های زیادی را با افغانستان انجام داده , هم بودیم

پول مالیه دهنده گان امریکایی که با دشواری بدست می . است

مردم امریکا و مثل آنها مردم , به ما کمک زیادی کرده   آید

ما مایل به  . بریتانیا و سایر کشور ها با افغانها کمک کرده اند

حضور امریکا در افغانستان هستیم اما میخواهیم حضور آنان 

ما میخواهیم که آنها در کشور ما حضور داشته , نرمتر باشد

ی امنیتی و منافع شان کار باشند و میتوانند برای رفع نگرانی ها

اما این حضور , کنند و همچنان منافع ما را درنظر داشته باشند

شان نباید به بهای جان مردم، خانواده ها و اطفال افغان تمام 

نباید غیرمسووالنه از , نباید به خانه های مردم بروند , شود

حضور شان باید امنیت را برای , سالح های شان استفاده کنند

امنیت  . انستان و مردم آن به ارمغان بیاورد نه برعکس آنافغ

حاکمیت ما را نیز باید احترام   ,البته . یگانه نیاز مبرم ماست

افغانستان تحت هرگونه شرایط دارای حاکمیت بوده و . کنند

اما , اگر کشور فقیر باشیم یا نه. یک کشور مستقل می باشد

بمباردمان و , پیلوت طیارات بی . دارای حاکمیت خواهیم بود

سایر فعالیت های محاربوی قوای نظامی خارجی باید در 

 .افغانستان متوقف شود

 تشکر

 :برنامه مجری

میخواهم تحفه ای , قبل از اینکه رئیس جمهور کرزی تاالر را ترک کند

این تحفه لوح تصویری می . را که برای ایشان در نظر گرفته ام تقدیم کنم

 .در آن قابل دید استباشد که همه تاالر 

 :کرزی جمهور رئیس

 تشکر ! بسیار عالی 
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