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 دوکتور محمد اکبر يوسفی

                                     ٢٠١٢ اپريل ١٩

  

  

  ! بن و افغانستان-» پيترسبورگ«کنفرانس 

  )قسمت اول(
  

را   قريب چھل سال، به اصطالح معمول، سر از پيکر سالم  و يا نيم جان آنکشور باستانی ما افغانستان، در مدت

جامعۀ . ، رھبری دولتی يا اقالً روبنای حاکميت است»سر«ھدفم از . نحوی از انحاء بريده استه بيش از ده بار، ب

لی تدوير گرديد، در شرايط و احوا» بن«کنفرانس . بدون رھبری سالم، بدون سر نمی تواند وجود اصلی داشته باشد

که جنگ داخلی در افغانستان، با ترکيب، اھداف و ماھيت نوين پس از خروج قوای شوروی و سقوط ادارۀ تحت 

الحمايۀ آن، قريب ده سال، بيداد می کرد و کشور در حقيقت ھر چه بيشتر به ويرانه مبدل گرديده، فاقد ادارۀ دولتی 

حق از مداخالت خارجی صورت می گيرد، دست ھای ه  وسيع شکايت بين بحران که به پيمانۀادر. واحد بوده است

کمک تمايالت و انحرافات نژاد پرستی در سازمانھای معين و معلوم الحال داخلی، درزھای ه مرموز خارجی، ب

.  بخشيده، بر وحدت و ھمبستگی ملی صدمات شديد و جبران ناپذير وارد آورده استشدتروشن نفاق قومی را 

جبھه «و » ائتالف«ابل درگير در جنگ داخلی که بدون شک اھداف قدرت طلبی داشته اند، از ھرنوع جبھات متق

قت، که اصالً اھداف سياسی گروپی و تنظيمی  تبديل جبھه و تعيين متحد جديد موتغيير و.  کار می گرفته اند» سازی

مثابۀ يک عادت ه د گرديده، تغيير جبھه بيا» مذھبی«، قومی  و »ايتنيک«داشته اند، در سطح مطبوعات زير نامھای 

از » جنگ ساالری«رھبران تنظيم ھا و سازمان ھای تحت رھبری حلقات ھمانند . معمول تجارتی مبدل گرديده است

بی « سوء از سطح پائين تعليمی و استفادۀی، با مذھبی، لسانی، سمتی و منطقه ئھرنوع تفاوتھا، اعم از نژادی، 

 جنگی سابق زمان حضور تنظمھای. گيرند میی پيروان خويش کار گرفته و کار قويت کتله ئوسيع، برای ت» سوادی

و مبارزه عليه » آزادی وطن از اشغال شوروی« که در آنزمان، زير شعار و ادعاھای یقوای شوروی وقت

، »مجاھدين«قدرت رسيدن حکومت ه و ب» چپی«، پوششی بر رخ داشته اند، با سقوط رژيم »کفر«و يا » کمونيزم«

را از اھداف اصلی قدرت طلبی، دريده و به جنگ داخلی با ترکيب و » جھاد مقدس«در وضع کامالً جديد، پردۀ 

  . ماھيت و شکل نو قدم گذاشتند
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و ختم رسمی » پيمان وارسا«، انحالل »سيستم اتحاد جماھير شوروی سوساليستی« که موازی با سقوط  خالصه اين

قوت حاکم وقت و ھم در حلقات » جنب چپ« بزرگ جھانی، انشعابات پی درپی در بين قدرت ھای» جنگ سرد«

دشمن ديرينه، «وجود آمد که در برخی نقاط و مواضع، ه در افغانستان نيز رخ داده، در جبھات ترکيبی ب» راستی«

درت ھای ق. ، بار ديگر مخلوط گرديد»قطعۀ بازی«در حقيقت، . ھم پھلوی ھم قرار گرفتند» دوست ھمان روز

ه منطق»  قدرت ھای«دوش، ه بزرگ که با ختم جنگ سرد، مدتی خود را کنار کشيدند، بر حسب عاليم، وظايف را ب

ين مدت، تا مدت نسبتاً دراز، چنان ذخاير سالح ھا متراکم گرديده بود، که جنگ ادر. ی و نمايندگان خويش سپردندئ

  .  انستبدون انتقاالت رسوای اسلحه، به پيش برده  شده تو

ين او رھبری  سالم، و ھمه ارزش ھای تاريخی و ملی سابقه، در حال تکامل، ولو بطی بوده است، از» کلتور دولتی«

که  با وجود آن.  تمام رشته ھای ھمبستگی ملی و ھويت ملی افغان را صدمه زدءاين فضا. سر زمين رخت سفر بست

در صدر ھمه انتظار داشته اند، » روشنفکری«لقات مختلف طور مثال حه که  ب حاکميت ھای دولتی سابق، آنطوری

 اقتصادی، پيشرفت ھای الزم سريع نداشته است، اما در امر حفظ  نسبی آرامش  -در حل مسايل روز اجتماعی

قدم گذاشتن در راه .  فقيت داشته استمووھمزيستی اجتماعی  و جلوگيری از جنگ ھای ممکن داخلی 

 بودن و عدم  موجوديت نيرو و ارادۀ کافی، در روبنای دولتی و اجتماعی از يک طرف ، به نسبت دير»موکراسید«

 ساحات، صحنۀ سياسی، در ۀ اجتماعی، به نسبت عقبمانی ھای مشھود در ھم–و عدم موجوديت پايه ھای الزم مادی 

نيز » راست«و » چپ«ھای افراطی » انقالبيگری«دست  گروه ھای تشنۀ قدرت، که برای فريب توده ھای مردم، از 

طور پی در پی، با بحران جديد افزود ه بحران آغاز يافتۀ قريب سه و نيم دھه، ب. استفاده شده می توانست، قرار گرفت

  .می گرديد

رو بوده است،  ويرانی ھای ه طرف در شرايط موجوديت قوای شوروی وقت، با تداوم جنگ روب که از يک کشوری

اين ضربات ويرانگر در حالی بر کشور وارد آمد که خود، در .  بار آورده ايان را بعظيم مادی و تلفات جانی بی پ

يافته در صف کمترين گروپ دارای سطح انکشاف پائين،  دھۀ ھفتاد از جملۀ کمترين تعداد کشور ھای کم انکشاف

ئيم و يا نخواھيم، که بخواھيم درک نما اين. شناخته می شد» پنجم از پائين«کشور ھای عضو سازمان ملل متحد، 

 ١٣اگر قريب . ين کشوراز دستاورد ھای طبيعی و انسانی، در امر تحکيم و برقراری صلح کار گرفته نشده استادر

جنگ «جا گذاشت، جنگ داخلی تنظيمی و ه ، ويرانی ھای بزرگی از خود ب» سيستم يک حزبی«سال آغاز بحران، 

جمله بر  رھبری کننده قرار داد،  من» فاقد دولت« حالت ، بعد از خروج قوای شوروی، کشور را در»ساالری

  . احساس ھمبستگی ملی و وحدت ملی، گرد و خاک زھر آگين افشانده شد

طرف در اثر جنگ داخلی، آنھم بين حلقات مختلف  ، اين کشور که از يک٢٠٠١ سپتمبر ١١با وقوع حادثۀ 

ابليت حل و فصل مسايل را از دست داده بود، با وقوع حادثۀ بنيادگرائی، در مناسبات بين المللی، موقف و اعتبار، ق

متذکره، که قدرت جھانی، اضالع متحدۀ امريکا، طراحان حمله بر خاک خود را در افغانستان می ديد، برنامۀ مقابلۀ 

جھانی در آنوقت، با اعزام » يگانه قدرت بزرگ« ، ٢٠٠١ اکتوبر ٧تاريخ ه درست ب.   عاجل را در پيش گرفت

در يک قسمت خاک، که قسمت اعظم » طالبان«ھدف براندازی، حکومت ه وای خاص آن، به عمليات نظامی، بق

، آغاز »اتحاد شمال«خاک را تحت کنترول داشته اند، و سپردن قدرت به ائتالف گروپ ھای مختلف، تحت نام 

  .گرديد

ت، که تا اکنون يک دھه بعد از آن ھم ، شاھد شديد ترين برخورد ھای نظامی در کشور بوده اس٢٠٠١ماه اکتوبر 

در پھلوی اھداف اضالع متحدۀ امريکا و متحدين ناتوی آن، که کمی دير تر در تحت اين نام وارد ميدان . ادامه دارد
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را توظيف نمود، تا در امر ايجاد » االخضر ابراھيمی«گرديد، بار ديگر سازمان ملل متحد،  نمايندۀ ناکام قبلی خود، 

عمل آورده و طرح ھای تھيه شدۀ  تخنيکی ه ، از گروپ ھای معين افغان در کنفرانس، دعوت ب» موقتادارۀ«يک 

چنين يک کنفرانس بايد قريب ده سال . راه انداخته،  برای تشکيل حکومت ائتالفی توافق را ممکن سازده قبلی را ب

در آن » بين االفغانی« بحث ۀ که مفکورتدوير می يافت،» بن«در » ويلی براندت«وقت، بنابر پيشنھاد  قبل از آن

  . نھفته بود، اما بعداً بنابر داليل نا معلوم رسمی، عملی نگرديد

تفصيل روی بعضی جوانب صحبت شود، کشور ھای خارجی، معتقد بوده اند، که افغانھا خود به ه قبل از آنکه ب

، اقالً در روز ھای قبل و روز ھای کنفرانس وقتی بر صفحات روزنامه ھا. تنھائی به برقراری صلح قادر نبوده اند

خوبی درک خواھيم نمود، که قدرت ھای معين بيرونی دخيل در بحران افغانستان، ه مرور سطحی نمائيم، ب» بن«

» ايتنيک«از گروپ و يا گروپ ھای مشخص » جانب داری«چگونه راه رسيدن به اھداف خود را، حتی در البالی 

که در درون سازمان ھای معلوم الحال داخلی، چنين عناصر دستيار نمی داشتند و  تیدر صور.  ھموار می سازند

نمی پرداختند، مطبوعات خارجی از کجا متوجه می گرديدند، تا » نژادی«توسط آنھا، به تبليغ برجستگی گروپ ھای 

   .مھم اختالفات و بحران افغانستان  مطرح سازند» موضوع«حيث ه را ب» تفاوت ھای ايتنيک«

عنوان نمونه و ساير ه لمان بامنتشر شد، در تبصره ھای تلويزونی » بن«چنانچه وقتی خبر احتمالی تدوير کنفرانس 

 موجوديت ايتنيک، حتی از - خصوص در بارۀ ترکيب اجتماعیه الی معلومات عمومی و تاريخی، به نشرات در الب

ا درست بوده است، که در ترکيب مقامامات دولتی و ھمين تصور ن.  نام می برده اند» ايتنيک« گروپ ۴٠اضافه از 

خاطر خدمت به عموم جامعه، ه و غيره مشخصات انسانی ب» لياقت، اھليت، شايستگی و پاکی«جای ه تقسيم قدرت، ب

بدينترتيب اساس . ھا را قبل از انتخابات تقسيم نمودند» استحقاقيه«را در نظر گرفتند و » مذھبی«و » ايتنيک«تناسب 

. سپردند» ايتنيک«ربوده، به تناسب ھای » يک فرد، يک رأی«، بر مبنای اصل »موکراسید«اعی را از اصول اجتم

جنگ «نيمه سياسی و تشکيالت » تنظم ھای جنگی«را سران » ايتنيک«ليکن امتيازات تحت نام  گروپ ھای 

  .ندکردتصاحب » ساالری

مثابۀ ه طرف ب متحدۀ امريکا، افغانستان را از يکاز جانب ديگر، بعضی از کشور ھا ، در صدر ھمه، اضالع 

 نيويارک و واشنگتن را، با ساير ٢٠٠١ سپتمبر ١١که طراحان حوادث » تروريزم بين المللی«مرکز تجمع رھبران 

اعمال تروريستی قبلی در سفارتخانه ھای آنکشور در افريقا و يا ساير اھداف در غرب آسيا، در ساحۀ تحت نفوذ، 

ين راه کمک شوند، تا کشور خود را ای ديده اند، ھمچنان استدالل می نموده اند که افغانھا، بايد درم» طالبان«

تبليغ »  بن«تشکيل ادارۀ موقت، ختم جنگ و بر قراری صلح، در صدر اھداف کنفرانس . اعمار بتوانند» دوباره«

  . می گرديد

 خبر داده ٢٠٠١ نوامبر ٢۵تاريخ ه ب) Barnaby Mason(» برنابی ميسن«، ».سی .بی .بی«گزارشگر ديپلوماتيک 

که جنگ در افغانستان ادامه دارد، قرار  ، در حالی»جلسۀ بی سر و صدا برای مذاکرات دشوار افغانی«  است که

م آمده اند،  روز سه شنبه  نفر، از نمايندگان  گروپ ھای در گير، که در جرمنی گرد ھ٣٠است، به اشتراک قريب 

تشکيل حکومت انتقالی بر پايۀ «ھدف اين کنفرانس .  تحت  رياست سازمان ملل متحد، افتتاح گردد،  )مبر نو٢٧(

می نويسد که اين کنفرانس نخست در برلين در نظر »  راپورتر«. ، گفته شده است»وسيع، بعد از سقوط طالبان

  .را، می خواسته است، فضای خاموشی و گوشۀ  با خلوت بيشتر »االخضر ابراھيمی« گرفته شده بود ولی 

ھم، نقش خود را، در » ويلی براندت«را تعيين نمودند، که ممکن ھمان نظريۀ » پيترسبورگ«بدينترتيب قصر 

، »راپورتر«از نظر . لمان، داشته بوده باشداتصميم رھبران حکومت حزب سوسيال ديموکرات و حزب سبز ھای 
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، و جنگل بزرگ در نزديکی با ساير »راين«وش آيند ، که منظرۀ خ» پيترسبورگ«جلسه در چنين قصر، مجلل 

، برای کسانی که، به  صحنه ھای تلخ جنگ و خونريزی دوباره به خانه ھای آنھا بر می »بن«مناظر جالب شھر

به ھر « ھم اظھار داشته است، » ابراھيمی«سخنگوی .  گردند، مقايسۀ عجيب و غير حقيقی محسوب می گردد

ين نظر بوده اند که درخشش تبليغات اليکن بر» .با خاموشی تدوير گردد، بھتر خواھد بود که کنفرانس ه ایانداز

فقيت کنفرانس خواھد بود که در تحت فشار آرزو، موبھترين اميد و . بين المللی از جريان محفل ممکن خواھد بود

» ابراھيمی«ناً از زبان ضم.  متحدانۀ قدرت ھای بزرگ و تغييرشکل سياسی در دورنمای افغانستان صورت پذيرد

ھمچنان می نويسد که سازمان ملل متحد چندين مرتبه تالش نموده است، تا حل سياسی را ممکن سازد و ابراھيمی 

  .ھفتمين فرستندۀ سازمان ملل متحد در دھۀ اخير محسوب می گردد

سازمان ملل متحد عليه « :ھمچنان می نويسد» االخضر ابراھيمی«از زبان » راپورتر«قبل از تدوير کنفرانس ھمين 

سوی صلح بعد ه دھد ، شرط بندی مسابقۀ بلند در آنست، تا طرح، راه را ب ين کنفرانس ھوشدار میاتوقع مفرط از

  ». افروخت١٩٧٩شغال افغانستان درسال  از جنگ بيست ساله، سمت دھد، که آتش آنرا اتحاد شوروی با ا

بدين معنی . دھد که سازماندھی کنفرانس فقط در ظرف چند روز صورت گرفته است اين نويسنده ھمچنان تذکر می

، چنين سرعت و عجله را باعث شده، از جانب ديگر »پنتاگن« در نيويارک و حمله بر ٢٠٠١ سپتمبر ١١که حادثۀ 

» اتحاد شمال«وجود آمده بود، باعث گرديد، تا اضالع متحدۀ امريکا، ه ه  و امريکا بمناسبات جديدی که بين روسي

را رويدست گرفت، بحيث دستيار خود » تروريزم«و آغاز جنگ عليه » سقوط طالبان«که اقدام به  را در زمانی

  .انتخاب نمايد

گوش ه ب» طالبان«در برابر »  بديل«مثابۀ ه ، ب»اتحاد شمال«که، خبر چنين انتخاب  در ھمان روز ھائی

، عنوان مثال، بودند تحليلگران و آگاھان وقايع افغانستان و جھانه لمان، باصاحبنظران رسيد، در رسانه ھای خبری 

اين صاحبنظران در برابر امر . که آن اقدام را درست ندانسته، در ھمان لحظات، آنرا اشتباه بزرگ تعريف می نمودند

اتحاد شمال، تحت نفوذ » بخت«را که با درخشش نگين » بديل«، دليل رد نداشتند، فقط »طالبان«سرنگونی قدرت 

ياری نمود، اشتباه » اتحاد سست شمال«، به فرصت مساعد برای »کشور ھای شمال متحد آن«و » روسيه«قدرت 

   .آميز دانسته اند

 شناخته می» محصول فرعی«له، يک ين مرحاکه نقش سازمان ملل متحد درند ين مرتبه به اين نظر ااگزارشگر در

از جانب امريکا، رھبران »  جنگ عليه تروريزم«مثابۀ بخش فرعی ، برنامۀ اعالن شدۀ ه  اين بار بهشود،  وظيف

 را که در اجرای آن، ملل یواشنگتن را چنان غرق وظايف خود آنھا ساخته بود، که مجبور شدند تا بعضی از وظايف

جنگ «قابل تذکر است که . ده بود، دوباره به آن سازمان، دوباره با ھدايات ديگر بسپارندمتحد قبالً  به ناکامی رسي

. را ھم که اضالع متحدۀ امريکا درپيش گرفته بود، در جامعۀ غرب مخالفين خود را داشته است»  عليه تروريزم

وف ی ھا، خود مصرھر صورت امريکائه ب. شامل نبوده است» بن«اين موضوع البته با  موضوعات کنفرانس 

. دوش داشته انده و اختطاف ھا را ب» ٢٠٠١ سپتمبر ١١وليت حمالت انتحاری مسؤ« کسانی بوده اند که» شکار«

جوی صلح در افغانستان،  و جستصراحت می نويسد که، ه لوماتيک بان  ھمين گزارشگراز درون محافل دپدر آنزم

ملل متحد قصد ندارد که افغانستان را خود « :حد، گفته شده استدر رابطه با نقش ملل مت.  مقام دوم را داشته است

  ». ، تالش می ورزد تا يک حل خانگی يا داخلی در آنکشور را ممکن سازد...اداره کند

ين اھمين خبر دھنده، قبل از افتتاح کنفرانس، بر اساس ليست دعوت شدگان گفته است، که بزرگترين بازيگر در

پيوند با وجود توصيف آن، « دھد که  در عين حال تذکر می.  يا جبھۀ متحد خوانده است»اتحاد شمال«کنفرانس را، 
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  اتحاد شمال مناطق .شود سست و نا پايدار، ائتالف تاجيک، ازبک و ھزاره، گاھی ھم ازھم گسيخته،  شناخته می

تفوق و برتری داشته باشد، ين عقيده است که بايد، اطور روشن بره ، بزيادی را تحت کنترول  خود در آورده است 

ه که تکراراً، از توافق در امر اصول حکومت مبتنی بر پايه ھای وسيع، که در آن، ھمه گروپ ھا، ب وجود آنبا 

ت متوقع است که کنفرانس تحت رياست يونس قانونی، ھيأ. ه عمل می آورندصورت مناسب سھيم گردند، تأکيد ب

  .وزيرداخلۀ اتحاد شمال صورت پذيرد

را در » ايتنيک«نام برده، اين گروپ بزرگ » وضع دشوار پشتون ھا «صراحت ازه ورتر در ھمين گزارش براپ

در عين  حال ھمچنان  ياد آور می گردد، که آنھا، .  موقف نامساعد، در مرحلۀ قبل از تدوير کنفرانس ياد می کند

تقريباً تمام حمايت را از پشتون ھا «ور دھنده قول راپه طالبان که ب. يعنی پشتون ھا، رھبری واحد با مسمی ندارند

  » عمل نيامده استه از آنھا دعوت ب. دريافت می داشت، از بازی خارج اند

ه حال تقديم می گردد،  کپالنی« :درھمان روز ھای قبل از تدوير کنفرانس، ھمين شخص آگاه از برنامه، می نويسد

در مقام اول قرار »پيترسبورگ«يشنھادات در نخستين مذاکرات اين پ» .عناصر پشنھادات  قبلی را ھم دربر دارد

  قت عبوری، ممکن با يک شورای کوچک اجرائیۀ موتوافق روی اداره ی موجود اند که بطرح ھائ«. خواھد داشت

 عضو، را از نظر او کمتر قابل دلچسپی ارزيابی ١۵٠تعدا ه  بزرگتر، بۀ، تشکيل يک ارگان مقنن»بديل«. بينجامد

حدس زده . ی قومی، پيش بينی نموده بود، جلسۀ عنعنھئ»لويه جرگه«توافق بر ، »راپورتر«قدم ديگر را .  ه بودنمود

  .می شد که ممکن دو سال بعد از آن قانون اساسی جديد و انتخابات، صورت گيرد

بوط به آن خواھد حاصل آيد، مر» پيترسبورگ«که از مذاکرات  در ھمان آغاز دقيق پيش بينی شده بود که توافقاتی

دھد، که در ارسال دعوتنامه ھا،  موصوف تذکر می. بود که چه نوع نمايندگی در کنفرانس حضور خواھند يافت

حقايق بعدی نشان داده است، که . سازمان ملل متحد، تا حدی کوشيده است، تا توازن قوا را در اساس مراعات نمايد

ملل . ، بلکه بايد تعداد محدودی از قدرت ھای جھانی تعيين نموده باشنديا توازن را ملل متحد نه» بيالنس«در حقيقت 

حيث ديپلومات کھنه ه ب» ابراھيمی«. متحد نقش تدارکات تخنيکی پيشبرد وظايف را بايد در اختيار داشته بوده باشد

ی مندان حرفه ئاستفاده از تيم کارکار که از تجارب تخنيکی اداری و ھنر ديپلوماسی برخوردار  بوده است، با 

» ابراھيمی«چنانچه . سازمان ملل متحد، بايد آنچه را که برايش ھدايت داده می شده است، عملی می ساخته است

که، اين ترکيب اشترک کنندگان، نمايندگی الزم از تمام مردم افغانستان ندارد،  خالف اظھارات اولی اش در مورد اين

 سياست درست و برنامه به پيش برده شود، مردم بعداً اين ترکيب را گفته بود ھرگاه با اين انتخاب کوچک ھم،

نحوی موضوع ه مثابۀ اشتباه اعتراف نموده بود، که انتخاب اولی درست نبوده، به فراموش خواھند کرد، اما بعداً ب

ه آميز خوانده رد گرديده بود، اشتبا» متحدين روسی«و » اتحاد شمال«را که از جانب » طالبان معتدل«عدم دعوت از 

  . است

 :نقل می کند ،),Francesc Vendrell(»  ويندريلفرانسيس«، » ابراھيمی«بان معاون ، از ز».سی.بی. بی«ژورناليست 

ليکن بھترين تجمعی خواھد بود که در ھمچو شرايط ، کنفرانس بی عيب نخواھد بودموصوف اعتراف می نمايد که « 

  ».تدوير شده می تواند

، قوی ترين ».ی در اختيار ندارندی اند که مھاجر اند، کنترول منطقه ئاکثراً کسان«ون در کنفرانس، نمايندگان پشت

اطرافيان و ھواداران پادشاه سابق محمد ظاھر «ناميده شده است،  که از » روم«گروپ بعد از اتحاد شمال، گروپ 

غير پشتون شامل بوده، اين ترکيب نمايانگر  آن بر مبنای مالحظات بعضی اعضای ت ھيأ در. تشکيل يافته اند»  شاه

ه ت برياست اين ھيأ. ، برخوردار نيستندطور تنھائیه ب» ايتنيک«آنست، تا نشان دھند که از حمايت يک گروپ 
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رنا "نامھای ه ت دو خانم، بدر ترکيب ھيأ. طنت ياد گرديده استدوش عبدالستار سيرت، وزير عدليۀ زمان سل

گزارشگر در آغاز خبر داده بود که پادشاه سابق حاضر به اجرای نقش . م شامل بوده اند ھ"سيما ولی" و "منصوری

، اساساً از حمايت در بين پشتون ھا برخوردار بوده و » فکت«که به گفتۀ او، بنابر  با وجود آن. نخواھد بود اجرائی

ی کرده  جانب خود کمائبه» فاداریو«و جلب توجه مردم را با » صف آرائی«ھمه گروپ ھا موافق اند که او قابليت 

  . است

نام گروپ ه ، که ب احمد گيالنی حامد گيالنی، پسر سيدھبری سيد مھاجر در پاکستان تحت ر گروپت ديگر از ھيأدو

نام قبرس ياد گرديده، آخری را به نمايندگی از بعضی  گروپ ھای کوچک نظامی و ه پشاور ياد نموده و ديگر آن، ب

سازمان ملل »  کليدی«لۀ مسأ. روابط با ايران برخوردار استدھد که از  ف می کند و تذکر میسياستمداران تعري

جوی   و ، در آن می ديده است، که گويا سازمان ملل متحد در جست».سی.بی.بی«متحد را اين گزارشگر ديپلوماتيک 

حال درک شده می . يک نمی داشتيک نمايندگی معتبر و معروف پشتون بوده است، که بايد با طالبان مناسبات نزد

حيث ه که نتوانست ب تواند که چرا، آقای حامد کرزی بنابر ھر دليلی که بوده است، از تماس با طالبان، بعد از آن

ی را برقرار روم تماسھائ» گروپ«صله گرفته، با دست آورد، فاه ب» اگريمان«نمايندۀ آنھا در سازمان ملل متحد، 

نيز ياد می » خاندان سلطنتی«نام خويشاوند ه ب» حامد کرزی«لمان  در آن روز ھا، از ادر مطبوعات . نموده است

ت رسمی أھمين منبع  ھمچنان قبل از تدوير کنفرانس، تذکر داده است، که تعدادی از قدرت ھای بزرگ، ھي. نموده اند

اين بدان معنی است، که . نشمول کشور ھمسايه پاکستاه خود را در عقب اين رويداد و صحنه خواھند فرستاد، ب

اين . ين کنفرانس افغانھا، نفوذ بزرگ خارجی در خارج از سالون کنفرانس بايد، نقش اساسی داشته بوده باشدادر

از خارج ھمواره  مسائل را در افغانستان به خرابی سوق مداخله «صراحت تذکر داده است، که ه نويسندۀ انگليسی ب

  ».داده است

کابل در عين ھفته ه ت بلند پايه را بأيک ھيروسھا « :ش برجستگی نشان داده است، می گويدآنچه در متن گزار 

ه بوده اند، می خواستند، مطمئن باشند که اگر موقف مسلط را ب» اتحاد شمال«آنھا از حاميان اساسی . ندفرستاده ا

از حمايت آنکشور از » پوتين«بعد، سالھا . » .دست نياورند، بايد موقف معتبر و با وزنه در سيستم داشته باشند

يک روز قبل از تدوير کنفرانس، » .سی.بی.بی«. وضاحت بيان داشته استه ب» طالبان«در مقابله با » اتحاد شمال«

به کابل » اموال امدادی« بال طيارات نظامی روسيه ١٢تعداد ه دھد که ب ، خبرمی٢٠٠١ نومبر ٢۶تاريخ ه درست ب

وقت کامالً بی تفاوت نبوده  در رابطه با وقايع افغانستان ھيچ» روسيه«د نمايانگر آنست، که اين خو. انتقال داده اند

  .است

 يعنی روسھا، با قوت مخالف مفکورۀ دادن نقش به احدی از اعضایمی گويد که آنھا، » سی. بی. بی«ھمين  نمايندۀ   

در ضديت با اين »  طالبان معتدل« که   بر مفھوم اينين امر با متحدين و ھم پيمانان افغان  خودادر.  طالبان بوده اند

اتحاد شمال خيلی دور «روسھا در حمايت خود از «  در عين زمان می گويد که ». اند بودهد، ھم نظرندور قرار دار

اما در باز نمودن سفارت خود نظر » .نمی رود، زيرا بر روابط جديد آن با اضالع متحده، ارزش خيلی بيشتر قايل اند

طور خاص از ناحيۀ حمايت از ه ايرانی ھا ب« :ين منبع ھمچنان می خوانيمادر» .به ھر کشور ديگر پيشقدم بوده است

  ».رفقای مسلمان شيعۀ، جامعۀ اقليت ھزاره، که در دست  طالبان بدترين شکل را متحمل  شده اند، نگران اند

حيث حامی سابق طالبان متحمل ه  شکست را  بپاکستان  بزرگترين« :شود که درين متن ھمچنان تذکر داده می

. خود ھم جمعيت پشتون داشته و می خواھد پشتون ھا در افغانستان، به ھر اندازۀ ممکن با نفوذ باشد. گرديده است

  ».ميدان آيده پاکستان بيم از آن دارد که يک حکومت متخاصم پاکستان در افغانستان ب
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، برای تقويت مواضعش کار می »ھواداری از پشتونھا«يا تبليغات » اد گرايانبني« اين که پاکستان به چه منظور از 

گيرد، پديدۀ تازه نبوده است، اين کشور از ھمان آغاز تأسيس آن، در مقابله با دشمنان رژيم خود ، در بين پشتون ھا 

ميراث «(نکشور آشمول بلوچ ھای آزاديخواه، در قلمرو تحت نفوذ ه نامبرده در داخل خاک آن، ب و مذھبيون

 .، با مخالفت و مقاومت روبروست)»استعمار

  ختم قسمت اول

 ادامه دارد

   دوکتور محمد اکبر يوسفی

١٨/٠۴/٢٠١٢ 

 

 


