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                 دوکتور محمد اکبر يوسفی

  ٢٠١٢ اپريل ٢۶

  ! بن و افغانستان-» پيترسبورگ«کنفرانس 

  )قسمت سوم(
 ،» بن-پيترسبورگ «راک کننده در کنفرانس ت اشتأ، ھي»بيالنس ايتنی«در اوج مباحثات و تبليغات، روی   

، که برخی از منابع نشراتی بين المللی نيز ھمين مفاھيم و موضوعات را منتشر می نموده اند،  در ٢٠٠١» نومبر«

صراحت، تمايالت و تالشھای معين مشھود بوده است، تا با مھارت ھای خاص، از ه ين گروپ ھا ھم بابعضی از

ينجا نبايد ادر.  ، برای تقويت مواضع سياسی خويش، بر طبق شيوه ھای معلوم، فعال شوند»نیايت«نام و پيوند ھای 

» ھزاره«و » ازبک«، »تاجيک«، در مطبوعات، از اتحاد، »اتحاد شمال«از حقيقت چشم بپوشانيم که، در تحت نام 

، »..جنبش ملی اسالمی«،»...میجمعيت اسال...« ، چون »احزابی«چنين يک اتحاد را سازمانھا و . نام می برده اند

، ايجاد نموده بوده، نه تمام کتله ھای اجتماعی اين سه گروپ »...حرکت اسالمی ... «و » ...حزب وحدت ... «

  .ميھن  مشترک ما، افغانستان» ايتنی«يا » نژادی«

نام برده  و در » سستاتحاد «عنوان ه که يکی از خبر نگاران، از آن ب» اتحاد«که آيا ھر يک از اعضای  اين  اين

کار می برند و يا نه، اسناد ه نفع خود، در اسناد رسمی به را ب» ايتنی«عمل آورده ام، نام ه بخش قبلی نيز تذکر ب

دولت «عنوان اتباع ه ، ب»ايتنی ھا« يا افراد ھمه ءنويسنده، به ھمه اعضا. رسمی آنھا، در اختيار نويسنده قرار ندارد

ه ممکن است، در رابطه با احساس و موقف خود در بارۀ خاک و وطن، طرز فکر آزاد می نگرد، ک» افغانستان

، با »ايتنی ھا«ين مربوطات اخود را داشته باشند و عاری از امکان نيست که يقيناً، حتی اکثريت مطلق ھريک از

 کمتر از نفوس گروپ مراتبه تخمين تعداد اعضای سازمانھا، ب. سازمان ھای نام نھاد، رابطۀ رسمی نداشته باشند

ين کشور ھم نفوس ادست آمده می تواند، که دره تصوير دقيق زمانی ب. ھای اجتماعی مورد نظر بوده می تواند

حتی ممکن است، با نظرات آنھا مخالف ھم .  شماری علمی، مانند دول پيشرفتۀ  ديگر، درجھان امروزانجام يابد

ونيت چنين انسانھا را بايد يک سر نوشت، حقوق و مص. نمايندخورد باشند و يا نسبت به سياست بی تفاوت بر

سازمان ماورای حزبی، يعنی سازمان دولتی، خود در دست گيرد،  که قانون برای آن وظيفه تعيين کرده است، بر 

مبنای تساوی حقوق تعريف شده، از کرامت و عزت ھر فرد انسان، بدون تبعيض و فرق  محافظت نمايد، نه مراجع 

  .ديگر
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ھمسايۀ «عنوان دوست و ه تحت الحمايۀ شوروی وقت، که  از آن ب» چپ«بقايای حاکميت » سقوط«در آغاز مرحلۀ 

، يا نمايندگان بعضی از تنظيم ھای »حاکميت مجاھدين«نيز ياد می شد، ھمزمان با جانشين شدن » بزرگ شمالی

ی و دامن زدن نفاق ملی، در گروپھای مختلط از نفع ھمين تمايالت فرقه بازه مستقر در پاکستان و ايران، سياست ب

نظر ه محتمل ب» بيگانه«جديد، باز ھم موجوديت دست ھای » امحک«در عقب اين . نگاه سياسی و فکری می چرخيد

، ھم آھنگی نسبی ملی که در سابق وجود داشت، تحت ضربات خورد کننده »حقوق اقليت ھا«تحت نام . می رسيد

. ينجا گنجايش ندارداتفصيل در. آن، خدشه دار ساخت» ديرينۀ«تگی ملی را، با ھويت قرار گرفت، صلح و ھمبس

ياد می نموده اند، اکثريت اعضای آنھا، از ھمان » ايتنی«نام ه ی که بئين گروپ ھااالبته ممکن است، در ھريکی از

ر ميان می باشد، در گروپ ھا تشکيل يافته باشند، ولی وقتی از تقسيم سھم سياسی يا مادی و معنوی حرف د

معنی اصلی کلمه، عدم وجود سطح الزم تعليم عامه و عدم رشد سالم ه ب» ديموکراسی«صورت عدم موجوديت 

 دولتی، امتيازات و صالحيت ھا و قدرت سياسی در دست، سران و –اجتماعی، نبود نظم سيستم پيشرفتۀ حقوقی 

اما اين ھم غير محتمل نيست که چنين . ، قرار می گيردديگرم حلقات ممتاز گروپ ھای متذکرۀ رقيب و ھم چشم ھ

خود، به » ايتنی«و » قومی«به  جانب گروپ » وفاداری«با عوامفريبی، سنگ » ساالران«سرکردگان و جنگ 

سينه بکوبند و داد و فغان سر دھند، در تحت نام قوم، از امتياز موقف اداری، منفعت مادی و معنوی، خود شخصاً 

  .بھرمند شوند

اين امر با تقسيم . عصر حاضر نيز راه می گشايند» تيپ بانديتيزم«، »خويش خوری«اين فضای فرقه سازی، به 

متناسب و عادالنه که می بائيست  بر مبنای لياقت، اھليت، صداقت، استعداد و آمادگی شعوری، شريفانه و 

  اعضای ۀ فرھنگی  استوار می بود، و ھم -اجتماعی » متمدن«انساندوستانۀ ھر فرد برای خدمت به انسان و نظم 

  .جامعه، بدون تبعيض از آن مستفيد می گرديدند، وجوه مشترک نمی يابد

برخوردار » توازن ايتنی«ت آن، ازأاتحاد شمال می گويد که ھي« : نيممی خوا» .سی. بی. بی«در گزارش منتشرۀ 

که طالبان اکثريت مدعی شده اند که  شمارمتعدد از اکثريت جامعۀ پشتون، . است

. نيزعضويت دارند» اتحاد شمال«قول منبع، از آنجمله دارا اند، در ه حاميان خود را  ب

» را تاجيک و ازبک» اتحاد«اکثريت اعضای «نويسد که  طور مشخص میه ليکن ب

» نومبر «٢٧در ھمان روز سه شنبه،  عاری از احتمال نيست که. تشکيل می دھند

، از » حاجی عبدالقدير«نام ه ت را بأ،  يکی از اعضای ھي»اتحاد شمال«ت أ ھيرئيس،   يونس قانونی، ٢٠٠١

، در کنفرانس مطبوعاتی، در سمت دست راست خود نشانده است، تا بر ادعای قبلی  والی ننگرھارپشتون،» ايتنی«

 ممکن نيازمند آن بوده در سابق ھم، به چنين تبارز دست برده اند، » اتحاد شمال«رھبران . ی کندئ، کمامھر تأئيد

تجربه نشان . نام نھاد آنھا وجود نداشته باشد» جنبش«قومی در » تبعيض«باشند، تا به رخ جھانيان بکشند که گويا، 

طور سر پوشيده چنين پديده را نھفته ه اقالً ب» کرکتر«داده است تا زمانی که کس درھدف، ذھن، خوی و عادت و 

با تأسف که در حال . فکر چنين نيازمندی و  پالن ترتيب ھمچو صحنه ھا بيفتنده بنداشته باشد، کم محتمل است که 

ديده شده » انترنيت«حاضر، اسناد و مدارک کافی، عکس العمل ھای افراد با نفوذ، در ھر يکی ازين گروپ ھا، در 

  .است، که ثبوت موجوديت اين مرض مھلک را ثابت می سازد، که به نفاق ملی دامن زده می شود

ت أگيری خود را از اظھارات نمايندگان مختلف جمعبندی نموده، می نويسد که ھيه نتيج» .سی. بی. بی«گزارشگر 

 .  فرا خوانده اند» وحدت ملی«وھمچنان ھمه را به »  .حمايت از حکومت بر پايه ھای وسيع را ابراز نموده اند«
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جنبش او «بار ديگر اطمينان می دھد که » يبرق« از زبان يونس قانونی حکايت می شود، که به گروپ ھای 

خبر نگار در ھمين روز اول کنفرانس،  نقل قولی را از حامد کرزی، » .گرفتن قدرت را در پيش ندارد» پالن«

ما ھمه عقيده به ... ما يک ملت ھستيم، يک فرھنگ داريم، ما متحد ھستيم و نه متفرق« : بدين متن منتشر می سازد

  .»ن اسالم بردباریاسالم داريم، ليک

ه ياد نموده، متذکر می گردد که موصوف پيام خود را ب» رھبر قومی پشتون«عنوان ه  حامد کرزی را گزارشگر ب

کنفرانس طنين انداز بوده است،  بيان » تاالر«، که در فضای  داخل »ستاليت«فون لياز طريق ت» التماس«قسم 

برای ما در ادامۀ جنگ و انحصار قدرت و « :تن  نقل شده استداشته، از بخشی از اظھارات او ھمچنان بدين م

عزت ما در آن خواھد بود، که بھترين عمل انجام .... پافشاری بر مواضع گذشته عزت و جالل وجود نخواھد داشت

 خواھيم افغانستان را ما می. دھيم ودر تطبيق پالن سازمان ملل متحد برای صلح و ثبات در افغانستان صادق باشيم

  ».از قرون وسطی بيرون آوريم

ه ھرگاه اتحاد شمال ب« :حيث برداشت خودش می خوانيمه ، اين مطلب را ب»ژورناليست«ی ديگر گزارش در جا

حيث پشتون، به صف آرائی دوبارۀ حمايت، قادر ه قت  پديدار گردد، پادشاه سابق، بوعنوان حاکم در حکومت م

» .سی. بی. بی«ليکن گزارشگر ديگر » .ند ھای خود را قطع نمايندخواھد بود، و متصور است، که اکثراً پيو

ت طرفدار پادشاه سابق أھي، از جريان مذاکرات، خبر می دھد که  در )Brian Hanrahan(» بريان ھنراھان«

از پشتون ھای منطقۀ مرکزی «سر می برند، ه محمد ظاھر شاه ھم، پشتون ھای زيادی شامل اند که در خارج  ب

» نفوذ طالبان«ين برداشت، ژورناليست ممکن، به ارتباط ادر. »غانستان، ھيچ يک  نمايندگی نمی کنندجنوب اف

ه که ب ليکن کسانی. عمل نيامده بوده دعوت ب» طالبان«اشتباه کرده باشد، زيرا در آنوقت معلوم بوده است، که از 

 افغانستان، در قندھار قوی ترين پايۀ اجتماعی داشته تاريخ افغانستان آشنائی داشته اند، خود می دانند که پادشاه سابق

می توانسته » بديل«است، طبيعتاً در نمايندگی ايشان از قندھار، نه شک وجود داشته است و نه در برابر ايشان 

  .است، مطرح گردد 

 خبر دھی ۀمکه در قسمت ھای قبلی ھم تذکار يافته است، در ادا آنچه جلب توجه می نمايد، گزارشگران، آنطوری

ندرت از موضعگيری ه مطرح نموده اند،  تا آن مرحله، ب» ايتنی« اساس هت را بأاز جريان کنفرانس، ترکيب ھي

» تأھي«و ترکيب فقط از ذکر گروپ ھواداران پادشاه سابق، . ھای سياسی و طرز تفکر گروپ ھا، گزارش داده اند

 را، در محتوای مشی ١٩۶۴سال » قانون اساسی«ماً اساسات آن، می توان تا حدی، درک نمود که طرز ديد آنھا، حت

  . شناخته می شود، شامل نموده اند» ھويت ملی«مثابۀ بنياد درست برای روحيه و ه سياسی خود، که ب

منبع تصوير، قصر (قبلی که در مورد، » راپورتر«اين گزارشگر، مشابه با 

االخضر «توسط ، انتخاب محل کنفرانس، )»سی. بی. بی» «پيترسبورگ«

، » پيترسبورگ«تبصره نموده بود، ھمچنان ازموقعيت ھوتل در » ابراھيمی

با منظرۀ ديد دلپسند از دريای ) palatial hotel(» ھوتل پالتيال«نام ه ب

، نام برده، ياد آور می گردد که اين مقر،  محل تدوير مجالس متعدد تاريخی »بن«، خارج از شھر »راين«مشھور 

 Neville(» نی ويل چمبرلين« صدر اعظم  «: جمله طور نمونه تذکر می دھد که منه ب. ستنيز بوده ا

Chamberlain( ادولف ھيتلر«، با «)Adolf Hitler(متعاقاً » .، قبل از آغاز جنگ دوم جھانی ديدار داشته است

شمول  ه ی جمھور، بالبته در وقفه ھای مختلف، از پادشاھان، چون ملکۀ انگليس، پادشاه سابق ايران، رؤسا

   .عمل آمده استه ين مقر مھمانداری با، در»نيلسن منديال«رھبر وقت شوروی و» بريژينف«
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ديگری می نويسد که قبل از افتتاح مذاکرات در کنفرانس، نمايندۀ سازمان ملل متحد، » راپورتر«ليکن بار ديگر، 

توقعات خيلی زياد، «وشدار داده است، که ، به ھمه طرف ھا، ھ)Francesc Vendrell(» فرانسيس  ويندريل«

ھمزمان با آن ازعدم خوشبينی تحليلگران و ديپلوماتان، در روشنی با تاريخ افغانستان در رابطه با » .نداشته باشند

در . عمل آمده استه تغيير جھت در اتحاد ھا، خيانت ھا و تسليم شدن ھا به دشمن، منازعات قبايل، نيز ياد آوری ب

تخمين نموده بود که مدت يک ھفته را در بر خواھد گرفت، تا نتايج » .سی. بی. بی«دھندۀ » راپور«ھمان روز اول 

  .حاصله از مذاکرات روشن شده بتواند

لی ياد شده باشد، و» بين االفغانی«عنوان  کنفرانس ه که کنفرانس متذکره ممکن ب قابل تذکر می دانم که با وجود آن

را در نظر می گيريم، که از ھمان آغاز، از نمايندگی نا مکمل ياد شده است، » اشتراک کنندگان«وقتی، ليست 

دست دھد، که نام و اجسام و ه عکس العمل ھای برخی از کشور ھای خارجی، می تواند به روشنی الھام ب

تصاميم، عاری ازملوث  بودن با اھداف بوده باشد، ولی افکار و » ھويت افغان«حضورفزيکی انسانی، ممکن حامل 

  .نظر نمی رسده بيگانه ب

،  مصادف با روز ٢٠٠١» نومبر «٢٧، تاريخ ».سی. بی. بی«عنوان مثال در عنوان درشت يک مطلب منتشرۀ ه ب

يعنی چه؟ پس مشت نمونۀ .  دارد» پاکستان بيم اخراج و يا محروميت« : می خوانيم» بن«افتتاحيۀ کنفرانس 

  خاک از افغانھا، منافع را ديگران از خود می دانند؟خروار، 

در جنوب آسيا، در ھمين »  .سی. بی. بی«نمايندۀ خبری « ، )Jill McGivering( » جيل ميکگيورينگ«خانم 

ھمين گزارشگر . بسياری پاکستانی ھا در بارۀ معاملۀ افغانستان بد بين اند، می نويسد که »بن«روز افتتاح کنفرانس

پاکستان، به نسبت کمبودی گرفتاری خودش و دھد، وقتی مذاکرات دربارۀ آيندۀ افغانستان آغاز می يابد،  تذکر می

» ھمسايگان«به ادامه اظھار می دارد که . نظر می خورده ب» مضطرب و نا آرام» «اتحاد شمال«تسلط آميز  اقتدار

کستان دليل خوبی دارد، که ثبات را در  و پا–درھرفرصت رسيدن به صلح، نقش قاطع خواھند داشت «افغانستان 

بار ه سالھای جنگ برای پاکستان مسايل بزرگ مھاجر را ب« : اين خانم ادامه می دھد»  .کشور جنگ زده بخواھد

  ».فشار بزرگ بر منابع آنکشور وارد آورده است. آورد

مقامات رسمی پاکستان، در ممکن استدالل و بھانه ھای . نظر می رسده استدالل اخير اين خانم خيلی سطحی ب

اوالً در طول زمان بحران، سه دھه، تا اکنون تحليل و ارزيابی دقيق صورت نگرفته . برداشت او اثر گذاشته باشد

خصوص نظامی ه افغانستان، چه استفاده ھای سياسی، اقتصادی و ب» بحران«است، که پاکستان در مجموع از 

آن، حجم سر شار » تحت الحمايۀ«و حکومت » نگ عليه قوای شورویج«اين کشور دراوج . تسليحاتی نموده است

دريافت می داشت، که تقسيم ھمه انواعی از محموله » نامھاجر«و » آدرس مجاھدين«جی رابه کمک ھای  خار

ين مدت اين کشور بھترين ادر. ونظاميان و استخبارات پاکستان بوده است» بيروکراسی«ھای بزرگ، در دست 

که با استفاده از روابط با  در ھمين زمان عالوه از آن. دست آورده را ب» ١۶ –اف «شمول طياراته سالح ھا، ب

ساخت، قوای بحری خود را مجھز نمود، به سالح اتومی » مدرنيزه«، ميدان ھای ھوائی نظامی خود را »غرب«

ن افغان، به اعتبار ا مھاجرتشمول قالين ھای کار دسه نيز دست يافت، در پھلوی استفاده از صادرات توليدات، ب

  .  صادرات دولت پاکستان درمعامالت و تبادالت تجارتی، افزايش بخشيد

، که »اتحاد شمال«نسبت به اظھارات رھبران » نگرانی و بد گمانی مردم پاکستان« گزارشگر در عين زمان از

عنوان ه س اسحق گيالنی، که از او باز آدر. عمل آورده استه گفته اند، قدرت را تقسيم خواھند نمود، نيز تذکرب
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اتحاد شمال بايد بداند، که خيلی ساده نيست که تمام « : ياد نموده است، چنين نقل می نمايد» بن«نماينده در کنفرانس 

  ».ھر گاه پشتون ھا نا ميمون و نا راضی باشند، کشور آرام نخواھد بود. افغانستان را  کنترول بتواند

در رابطه با بد گمانی ھای مردم، نسبت به اظھارات » فرانسيس ويندريل«زمان ملل متحد، معاون نمايندۀ خاص سا

را  می  اين«، که متعھد تقسيم قدرت شده اند، اما مردم مطمئن نبوده اند، تأکيد می نمايد که، »اتحاد شمال«رھبران 

ختار ايجاد گردد، می فھمند که منفعت بايد گفت که آنھا متمايل اند، تا يک سا« : اوچنين توضيح می دھد. »خواھند

به ادامه، با فورمولبندی ديگر چنين اظھار نظر نمايندۀ سازمان ملل »   .آنھا در يک ساختار جديد نھفته خواھد بود

من فکر می کنم، آنھا ھمچنان به حقيقت پی برده اند، که  جامعۀ بين المللی گفته است،  « : متحد را نقل می نمايد

در » .  در آنجا بوده اند،  بھتر است فرصت را از دست ندھند، و به زمان خيلی دير موکول ننمايندمدت طوالنی

در پاکستان گزارش داده می شود، خاصتاً در » اتحاد شمال«و مخالفت عميق عليه » دشمنی«عين زمان از  جريان 

  .می باشند» طالبان«ھای نزديک با  »پيوند«ھای دارای » ايتنی پشتون«و » صف مذھبيون افراطی«

حکومت پاکستان می خواست، تا طالبان معتدل در مذاکرات « صراحت تحرير يافته است که ه ب» راپور«در ھمين 

سر مقاله » ماريانا بابر«از زبان » راپورتر«ھمين . ».فقانه ممانعت کردو ليکن اتحاد شمال م– ساخته شوند شامل

گفته است، اين حرکت پاکستان را ، می نويسد که )The News(» يوزد ن«اخبار پاکستانی » ديپلوماتيک«نويس 

که در آنجا  پشتون ھائی« : ی ھم  ھمين خانم گزارش دھنده، چنين می نويسدئ در جا.ساخته است» مأيوس و دلسرد«

» .ه انددر زمان طالبان، ھيچ کاری در داخل افغانستان ننمود. ھستند، مردمی اند که دور از افغانستان مسکون اند

لمان،  ادر » سبز ھا«لمان، معاون صدر اعظم و صدر آنوقت حزب ا، وزير خارجۀ جمھوری فدرال »يوشکا فيشر«

،  در بيانيۀ » و سبز ھا٩٠اتحاد «و » لماناحزب سوسيال دموکرات «متشکل از (» سرخ وسبز«ائتالف «عضو 

منظور آينده، برای کشور جنگ زدۀ تان و ه ، ببه توافق حقيقی تاريخی« :خواست » رقيب«افتتاحيه از گروپ ھای 

در عين  حال در پيام سرمنشی سازمان ملل متحد به رھبران جمع شده،  گفته شده است که . ».مردم آن، دست ببريد

 عالوه خاطر نشان می ه ب » ١٩٩٢نبايد به تکرار اشتباھات گذشته اجازه دھند، خاصتاً  آن اشتباھات سال « آنھا 

 تفصيل ظاھر می گردد،  آنچه شما بايد انجام دھيد اينست، که نا درستی آنه که ب یه بد بينی ھای زيادب«سازد که 

 » .را ثابت سازيد

برای يک » سنگ تھداب«ت پادشاه سابق، محمد ظاھر شاه، گفته است که اين جلسه أعبدالستار سيرت، رئيس ھي

ر شده ما خرسنديم که ھمچو فرصت در آنجا ميس« : خوانيمدر ادامه از حرف ھای او می. افغانستان نوين بوده است

  ».وليت فرزندان افغان، که ما را قادربه تدوير ھمچو جلسه برای صلح نموده اندؤبا سپاس از درک مس. است

رئيس «عنوان ه سر می برده است و ھمين منبع از وی به دوبی  ب در ھمان روز از برھان الدين ربانی، که در

ت گوشزد نموده است که گويا جلسۀ أبه ھي:  و رھبر اتحاد شمال ياد کرده است، چنين حکايت می کند» جمھور سابق

واقعبينانه نيست، «: گفته است» دوبی آقای ربانی«در صحبت خويش از . بوده باشد» ابتدائی«و يا » بن مقدماتی«

» .ت دارای صالحيت محدود اندأرا ھيزي... صورت گيرد، نھائی خواھد بود) »بن«در ( که ه ایفکر شود، ھر فيصل

اتحاد شمال، پس از دخول به کابل،  » تعھدات«خارج از احتمال نيست که ھمچو اظھارات، بر بی اعتبار ساختن، 

ه ، ب»اتحاد«اظھارات متضاد رھبران اين . شده بودند، اثر منفی گذاشته باشد»  قدرت«که حاضر به تقسيم 

تحت رھبری برھان » جمعيت اسالمی«و » شورای نظار« سازمان نظامی صراحت، مرز ھای درز مانند، بين

  .الدين ربانی را برمال می ساخت
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» بن«اشتراک کننده در کنفرانس » تأھي«، در پھلوی اظھارات » .سی. بی. بی«گزارشات گزارشگران 

 کنفرانس مطلع می سازند، که   نسبت به تدوير افغانستان نيز،وسياستمداران بين المللی، در بارۀ  ذھن و روحيه مردم

اتحاد «نسبت به » بدگمانی«از محيط و اجتماعات افغانی نيز. حالت و روحيات  آنھا، در افغانستان مخلوط است

پالن احراز قدرت را «وفرت اطالع داده شده است، علی رغم وعده و وعيد اين اتحاد در مورد، که گويا ه ، ب»شمال

  . »در پيش ندارند

در » ما می توانيم با يک سيلی يک دست خود ربانی را دور سازيم« :ی از مو سفيدان قومی می نويسنداز زبان يک

باز افغانستان را با سرنوشت آن » جامعۀ بين المللی« است که مبادا عين حال از نگرانی و بيم از آن خبر داده شده

ما بايد آمدن خارجی « :لم لسان انگليسی می نويسداز زبان يک مع. خاتمه يابد» مذاکرات ابتدائی«تنھا، گذارد، وقتی 

 ».خاطر اداره، بلکه برای خلع سالح گروپ ھا، تا مطمئن سازند که ديگر جنگ نباشده ھا را داشته باشيم، نه ب

اما در عين زمان، شخص ديگری، معتقد بوده .  البته از بعضی از خوشبينی ھا  ھم نسبت به آينده گزارش يافته است

  ». فيصد احتمال دارد که بار ديگر به جنگ داخلی برگرديم٦٠ «:است که

» مايک ولدريج «  نماينده در کنفرانس حرف زده می شد،٣٠وز اول، خالف اطالعات قبلی که از دعوت ردر 

)Wooldridge Mike( در عنوان درشت نوشته .  نماينده نام می برد٢٥از »  بن«از »  .سی. بی. بی«، نمايندۀ

» راپورتر«. ».جواب می دھند) Annan(» عنان«احزاب و دسته بندی ھا، به فراخوانی به صلح « که شده است، 

  ٢٥، آيندۀ سياسی کشور حال توسط »دور از مرحلۀ نھائی جنگ در امر کنترول افغانستان«اظھار می دارد که 

  .، دور ميز مباحثه گرد ھم آمده اند، برای ھر يک ميليون يکنفر) ميليون نفوس تخمينی٢٥(مرد و زن  نمايندۀ افغان 

کارکنان . قت استوخاطر ايجاد يک حکومت مه کمک سازمان ملل متحد تدوير يافته است، به اين مذاکرات که ب

اين خبر نگار فضای آغاز کنفرانس . توافق برسنده ت ھا در مدت سه تا پنج روز بأ ھيملل متحد اميدوار بوده اند که

 ملل متحد و و ھم چنان تذکرمی دھد که اين صميميت،.  ، بی سابقه  صميمی يافته است»برقي«را بين افغان ھای 

ثابت سازيد که می ... شما بايد « :می نويسد» کوفی عنان«از آدرس .  ن را غرق تعجب ساخته استاساير ناظر

اتحاد « دارد که نمايندگان، نيز مکرراً بيان می» راپورتر«ھمين  ».توانيد، راه توافق را بر منازعه انتخاب نمائيد

ت ھا، موافقت أرھبران ھي. ت ديگر به مذاکرات دخيل اندأ، با سه ھيکه کنترول کابل را در اختيار دارند» شمال

در پيام سرمنشی سازمان ملل . داشته اند که در جھت  آيندۀ نوين برای افغانستان  بعد از دو دھه منازعه کار کنند

اميدواريم، تاريخ قضاوت خواھد کرد که اين اقدام، آغاز مرحلۀ نوين برای افغانستان «:ودمتحد، ھمچنان گفته شده ب

  ».شناخته شود

، که در اثر آن، ده ھا ھزار ١٩٩٦ و  ١٩٩٢درھر قدم گزارشات، اميدواری ھای عدم تکرار اشتباھات سال ھای 

ضروری است، تا «  متحد گفته است، که سرمنشی سازمان ملل. زبان آورده شده استه قتل رسيده اند، به انسان ب

 افغانھا نمايندگی حاصل نموده، از ۀتأسيسات حقوقی و ساير موازين  دولتی مورد اعتماد، ايجاد گردد، که در آن ھم

،  شورای »ويه جرگهل« چون یاز وسايل.  افغانھا، با معنی  و مفھوم مشروعيت برخوردار باشندۀاحترام ھم

  ».عمل آيده ين راه استفاده بای دره ئ عنعن–مشورتی 
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١۵/٠۴/٢٠١٢  

  


