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 دوکتور محمد اکبر يوسفی

  ٢٠١٢ اپريل ٢٨

  ! بن و افغانستان-» پيترسبرگ«کنفرانس 
  )قسمت چھارم(

 

  

 از را گزارشگر ايشان نمايندگی پادشاه سابق، که ھيأتدر 

 از جانب ايشان را ھم ھيأت پشتون ياد نموده، تعداد »ايتنی«

  نفر ياد نموده، طوری١٠، ».سی.بی.بی» «راپورتر«ھمين 

عمل ه  تذکر بھيأتکه از شمول دو زن نيز، درجملۀ ترکيب 

 نمايندگی، از رديف وسيع  گروپ ھيأتدرين . می آورد

  .   نظرات سياسی  وسيع نام برده شده استی بائت ديگر و  ھم از شخصيت ھادر مقايسه با ھيأ» ايتنی«ھای

برخوردار بوده، » بالقوه «از احترام » خبر نگار« اساس گزارش ه سال عمر داشته ، ب٨١پادشاه سابق در آن روزھا 

ليکن روشن .  نمايدايفاءقت نقش  مھم صف آرائی افغانھا در عقب حکومت مومی تواند در اتحاد و «می نويسد که  

  » ايراد خواھد نمود، يا خير؟ه ایر برابر تعداد قابل مالحظۀ مردم بيانينيست که آيا د

 که با آغاز برخورد ھای شديد مسلحانه منجر ١٩٧٨عميق، بعد از سال » بحران«قابل تذکر می دانم که از ھمان بروز

 سابق، ھمواره پادشاه» نقش مؤثر«گرديد و صلح نسبتاً طوالنی، زمان سلطنت از مردم کشور، ربوده شد، موضوع 

احساس غربت بين . وقتاً فوقتاً در محافل سياسی غرب، و ھم در درون جامعۀ افغانستان، مطرح بحث قرار می گرفت

در ) قريب چھل سال(» عدم جنگ«اتباع مھاجر، با خاطرات روز ھای حيات مردم در داخل کشور، يعنی حالت 

شايعات در جامعۀ افغانستان . زگشت ايشان افزايش می بخشيدکشور در زمان سلطنت، بعضاً اميدواری مردم را به با

  . در بيش از بيست سال، فروکش نمی نمود

، با پديدار شدن »رژيم چپ«لحظات برجستۀ شايعات و پخش گزارشات، در آستانۀ سقوط 

، بيشتر از ھر وقت ديگر، شناخته ٢٠٠١، باز در سال ١٩٩۴در سال » طالبان«قوای جنگی 

، شايعات در بارۀ  احتمال »بن«ه وقتی بار ديگر در آستانۀ تدوير کنفرانس نچ چنا.می شود

» کمرۀ«ين رابطه در برابر ابازگشت، پادشاه سابق گرم تر گرديده بود، برھان الدين ربانی در جواب به سؤالی در
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ه نوع رژيم را که، روشن نبود، که بازگشت ايشان چ در حالی» .حال وقت پادشاھی گذشته است« :تلويزونی گفت

که در غرب، می دانستند، که در  کسانی. توقع بسياری ھا، دست يابی به صلح بوده است. باخود خواھد داشت

ه احتماالً ب(بازگشت به فضای صلح، پادشاه سابق، نقش مثبت ايفاء خواھد نمود، افراد معينی چون برھان الدين ربانی 

و گلبدين حکمتيار،  )  در عکس با پيروانش، ريشش سفيد- موقف خودرضايت  و استشارۀ ايران وترس از دست دادن 

 درحالی. ، مانع عملی شدن پروسۀ صلح گرديدند»حزب مشترک آنھا«از دوستان نخستين او در سالھای آغاز تشکيل 

تحت  اتباع صدمه ديده از جنگ، مقدم بر ھمه پديده ھا شمرده می شد، بی تفاوت بوده است، که ۀبرای ھم» صلح«که 

لدين ربانی در حقيقت، به ابرھان . برقرار گرديده می توانست» صلح«سايۀ چه کسی و در تحت ادارۀ چه سيستمی، 

که با آتش بازی می کند، دامنش خواھد  کسی«ضرب المثلی داريم که می گويند، . بازی  در دور آتش ادامه داد

  . »سوخت

رئيس جمھور « :، می نويسد».سی. بی. بی«نس، خبر نگار ، دو روز قبل از تدوير کنفرا٢٠٠١» نومبر «٢۵روز 

. بی. بی«در مصاحبه با . مخلوع افغانستان، برھان الدين ربانی، گفت که حکومت او حکومت قانونی افغانستان است

 به نفع طالبان از دست داده بود، گفت حکومتش از جانب سازمان ملل ١٩٩٦آقای ربانی که قدرت را در سال » سی

که حکومت ديگری  ين صحبت مدعی گرديده بود، تا زمانیادر»  .رسميت شناخته می شوده تا ھنوز ھم بمتحد 

بدون شک، ھمچو فرصت، از يک » .رسميت شناختن برخوردار باشده ادارۀ او بايد از اعتبار ب«تأسيس می گردد، 

وپ خود، استفادۀ اعظمی نموده اند، ، به نفع گر»قانونيت نيم جان در حال نزع«و ھمچو » خالی قدرت«وقفۀ زمانی 

  . قيمت بی ثباتی و بروز پرابلمھای بی شمار ديگر برای کشوره ب

، قدرت چھار »عنعنۀ لويه جرگه«، با ضديت شديد با ١٩٩٢ش، درست سال اول قدرتموصوف که زمانی، در سال 

 سال بعد، که در جنگ ٩نک قريب بخشيد، حال اي» شکلی«تمديد » شورای حل و عقد«ماھۀ اولی خود را، با تدوير 

ين فرصت که در ھمکاری با قوای ا، که ده ھا ھزار انسان به کام مرگ سپرده شدند، در»نوع جديد«داخلی 

شمول کنترول کابل،  پيش از وقت در اختيار داشته است، از ه امريکائی، انگليسی و غيره، مواضع مھمی را، ب

ليکن او عالو نمود که از مفکورۀ، تشکيل « :وز، خبر دھنده  می نويسددر ھمين ر» .سی.بی. بی«  او با ۀمصاحب

در افغانستان دور ھم بنشينند و  در بارۀ » ايتنی«لويه جرگه، يا شورای ملی که در آن اقوام مختلف و گروپ ھای 

  ».عمل آورند، حمايت می کنده رھبری آيندۀ کشور فيصله ب

ه قرار بوده است، تحت رھبری و حمايت سازمان ملل متحد تشکيل گردد، ک» بن«ھمين ترتيب در بارۀ کنفرانس ه  ب

در عين حال گزارشگر از زبان وی حکايت . خوانده است» قدم  اولی خوبی، در جھت تأمين صلح وثبات در کشور«

» .دنا ممکن خواھد بود، که مسايل افغانستان را فقط در يک دور مذکرات تشخيص کر. ..«:می نمايد که گفته است

 اساس کدام نيرومندی و حمايت داخلی و خارجی،ھمچو اظھاراتی می نموده است، هکه آقای برھان الدين ربانی، ب اين

را، با خود به » راز اصلی«تا خود را حتی بلند تر از با قدرت ترين سياستمداران روز جھان تبارز دھد، در حقيقت 

» ائتالفی«منطقه و جھان، در آن روزگاری که آقای ربانی و ياران ھر گاه با ترکيب محافل سياسی در . قبر برده است

و  » بالک شرق«در » احزاب کمونيستی«قدرت آمدند،  نظر اندازيم، آقای برھان الدين ربانی در آستانۀ شکست ه او ب

ه داو حاضر شد، تا با ع. قدم گذاشت» صحنۀ سياسی«زمان ختم جنگ سرد، بين قدرت ھای بزرگ جھان، در روی 

کار برند و در ه در ارتباطات خويش ب» برادر گرامی«را با » رفيق گرامی« که حاضر گرديده بودند، کلمات ای

حزب «بعضی از رھبران . قدرت رسيده کار ببرند، به ، ب»استاد«لقب » متحد و رھبر جديد خود«خطاب به 

  .درت دور رفتندتدريج از اريکۀ قه ب» جنراالن تند رو«اتحاد شوروی وقت و » کمونيست
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سری زدند و آقای ربانی ھم، برای » کليساھای اورتودوکس«ر يافته، دوباره به ييچھره ھای تغ

آب «، به نوشيدن )نظامی» يونوفورم«عکس عبدالرشيد دوستم با (افرادی چون عبدالرشيد دوستم 

، مبنی بر جديدت  فورمول ھای ھدايت سياس. اصيل در عربستان سعودی، ياری رسانيد»  زم زم

سابق، »  شوروی«، در جعبه ھای ميز ھای ديپلوماتان کشور »تکيه بر اقليت ھا، در افغانستان«

اين سياست، به وحدت ملی افغانستان چنان ضربۀ شديد وارد آورد، . ناميده می شد، جای داده شد» روسيه«که حال 

سابق جامعه ھم، به حالت نورمال قبلی خود، » چپی«که تا اکنون، قرار سماعی، در مدت دو دھه، حتی سازمانھای 

  . جای نگرفته اند

معتقد به «حيث يک ه کمونيست سابق، حال دو باره ب» بوريس يلتسين«ھم، » جھادی افغانی«برای حکمروايان 

در حال سقوط اقالً » سوسياليستی«که، رژيم  در سالھائی. ، معرفی گرديده بود»وحدانيت خداوند

صورت کافی مقادير اسلحه در ه  سينه می خزيد ، ولی در ذخاير تسليحاتی، باز جھت اقتصادی به

» ائتالف جديد«سابق در افغانستان، توسط » حزب چپ«اختيار داشت، تا در شرايط جديد، عوض 

ن نموده بوده باشند، اھداف ستراتيژيک ييخود تعه که در پس پرده ممکن، دين و آئين نوينی، ب

اين . حالت ضعف و تب آلود خوابيده بود، به سر رساننده ی در بستر، بقدرت بزرگ ، که تا مدت

اين بدان . ن نموده بودندييرا تع» صفری«در حالی بوده است، که دو قدرت بزرگ وقت، در رابطه با افغانستان حالت 

دتی در دست، بازی م. شان، ديگر کمک نرسانندبه گروه ھای درگير تحت الحمايۀ معنی است که گويا، ھر دو جانب 

کشور ھای «خصوص گروپ برھان الدين ربانی، عالوه از حمايت ه ، ب»ائتالف شمال«. ی افتادقدرت ھای منطقه ئ

چندين سال بعد، . نيز مستفيد می گرديد» پشتيبانی ھندوستان«از » ايران«و » عضو ھمسايۀ بزرگ شمالی سابق

  .حمايت نموده است» طالبان«را در برابر » د شمالاتحا«يا » ائتالف«خود اعتراف نمود، که ھمين » پوتين«

عمل آمد که آيا خطری در برابر کشور متصور است، که دوباره به وقفۀ جنگ ھای ه سؤال ب« :گزارشگر می نويسد

ندانان ا رويدست گرفته است، که تمام قومگروپی در گير گردد؟  آقای ربانی گفت که وزارت دفاع در کابل، پالنی ر

 را تشکيل دھند، ئیکه در حال حاضر، مناطق مختلف را در کشور تحت کنترول دارند، يکنوعی از شورامتعدد را 

  .عمل آيده که از تکرار آنچه در گذشته، صورت پذيرفته است، جلوگيری ب

، درعکس از ٢٠٠١» نومبر «٢٥مؤرخ » .سی. بی. راپور بی« بلند پايۀ روسيه را در ھيأتحال وقتی خبر ديدار 

اتحاد «يا » ائتالف شمال«ی گذرانيم، تا حدی می شود حدس زد، که ممکن اضالع متحده، بدون عوامل ديگر، نظر م

پس «که آقای ربانی از موضوعات  بدون اين. طالبان انتخاب ننموده باشند» بديل«حيث ه را، به ارادۀ خود، ب» شمال

می دانست، و بازبنابر » بر حال«س جمھور را نمی داشت که خود را رئي خبر می داشت، ممکن جرأت آن» پرده

در عين زمان به قوای بين المللی ھوشدار می دھد که . ادعای مقامات امريکائی، بدون پالن آنھا، وارد کابل می شد

  .ننمايند» مداخله «

سلسلۀ معلومات در قسمت ھای گذشته، اطالعيۀ جالب ذيل را از منابع خبری، در ه ، ب»بن«قبل از تدوير کنفرانس 

  .دست آورده ام، که رونويس آن  عاری از اھميت نخواھد بوده رابطه با جنوب آسيا، بدين متن ب

 »قدرت ھای بزرگ، آيندۀ افغانستان را عالمه گذاری نمودند«،  گزارش گرديد که ٢٠٠١» نومبر «١٢روز دوشنبه، 

قرار است «: به ادامه می نويسد. گزارشگر عالوه می کند که پيشرفتھای مخالفين، به موضوع، تعجيل جديد بخشيد

ھمسايگان افغانستان وزنۀ آنھا را در عقب پالنھا، برای يک حکومت بر پايۀ وسيع  وانتخاب  آزاد يک حکومت، پس 

 کشور ھای - که قرار است در جلسۀ وزرای خارجۀ يه ایبيان. شنبه در نيويارک، بگذارند، در جلسۀ دو»طالبان«از 
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 ، به امضاء رسد، از کوشش ھا در امر – ه، يعنی ھمسايگان افغانستان جمع روسيه و اضالع متحد٢+ ٦به اصطالح 

  .  بر کناری قدرت طالبان حمايت می کنند

، گزارش می دھد، که )Pam O´Toole(» پم اوتول«، )Eurasia(  آسيای –آنطوريکه تحليلگر اروپا «ليکن، 

، جلسۀ عمومی سازمان ملل متحد در نيويارک، انتظار نمی رود که وقتی طالبان سقوط  داده می شود، تجمعدراين 

. يک موضوع بحث داغ است. مشخص گردد که کی بايد، قدرت را در دست گيرد

 -زبکستان  چين، پاکستان، ايران، تاجيکستان، ترکمنستان و ا- ھمسايگان افغانستان 

  ھمواره روی آيندۀ افغانستان تأکيد ورزيده اند

نام برده، می نويسد که اشتراک کنندگان جلسه، » توافق بی سابقه«ھمين تحليلگر از يک 

 اساس تالشھای نمايندۀ خاص، سازمان ملل متحد برای امور هبرای موضوع اعالميه ب

خاطر متحد ساختن آنھا، سفری ه ب، که اخيراً به منطقه »االخضر ابراھيمی«افغانستان، 

ين جلسه حضور اھمچنان عالوه نمود است که، قرار است، آقای ابراھيمی نيز در. انجام داده بود، گرد ھم آمده بودند

  .)در پای عکس ابراھيمی گزارشگر می نويسد، که اوھمسايگان افغانستان را متحد ساخته است( .داشته باشد

در طرح اعالميه، از مردم «:يگری از طرح اعالميه را بدين متن نقل می نمايدبه ادامۀ اين گزارش، قسمت د

زاد انتخابی افغان، آحکومتی بر پايۀ وسيع، کثيراالتنيک، از جھت سياسی متوازن، ادارۀ «افغانستان می خواھد تا 

اين «:ن نقل می کندخبر دھنده از طرح مقدماتی متن چني. ».وارث  آرزوھا ودر صلح با ھمسايگان، تأسيس نمايند

وق بشر داشته باشد، به ثبات اداره بايد قادر باشد تا به نيازمنديھای مردم افغانستان جواب مثبت دھد، احترام به حق

  ».شمول جلوگيری ازتجارت مواد مخدره ی و مکلفيت ھای بين المللی افغانستان ارج بگذارد، بمنطقه ئ

اتحاد «يک حکومت، بعد از طالبان زمانی مبرم شناخته شد، که بار ديگر متذکر می شود که جست و جو برای 

  . سوی کابل نظر انداخته بودنده ، شھر کليدی شمال، يعنی مزار شريف  راتسخير نمود و ب»شمال

برای ھر حل سياسی  که کار دھد، حکومت جديد، بايد نه تنھا مورد حمايت «:  درھمين گزارش تحليلگرمی نويسد

  ».باشد، بلکه تعداد کشور ھای مختلف ھم، بايد از آن حمايت کنندگروپ ھای افغانی 

آسيا، نام داده شده است، در - عنوان تحليلگر مسايل اروپاه ، که در عين زمان از وی ب».سی. بی. بی«ھمين نمايندۀ 

رياست ه باضالع متحده از پيشنھاد يک شورای افغانھا، «:ھمين منبع و در ھمان روز ھمچنان گزارش می دھد، که

ه حيث اين شورا بايد ب. پادشاه سابق افغانستان، محمد ظاھر شاه حمايت نموده است

، را تدارک »اسامبلۀ بزرگ«يا » لويه جرگه«قت عمل نمايد، و تدوير حکومت مو

 اساس اظھار اين خبر هليکن ب» .افغانھا رئيس دولت آينده را انتخاب نمايند بيند، تا

. ديده می شود، تا شورای مورد نظرتشکيل شده بتواند»  قليلپيشرفت«ين راه ادھنده در

گفته است، «، حکايت می کند که »جک شيرک«از زبان رئيس جمھور فرانسه 

قطعنامه را فرانسه و برتانيه، در پالن دارند که به شورای امنيت پيشکش نمايند، 

ايت آن  ادارۀ از سازمان ملل متحد برای حم. د فرانسه استابه پيشنھ» خيلی نزديک«

در پای عکس پادشاه . ( عمل آمده استه  ساله، تقاضا ب٨٧انتقالی، با توان پادشاه سابق 

  سابق حمايت می رياست پادشاهه قت بورای مواضالع متحده و فرانسه از يک شسابق، ھمين گزارشگر نوشته است،

  .)کنند
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ايران، يک حامی ديگر « : بدين متن می نويسددر ھمين راپور ديده می شود که گزارشگر در مورد موقف ايران 

عالقه ،  بی قت نقش برجسته و واال داشته باشدادارۀ مواتحاد شمال شناخته می شود، در بارۀ پادشاه سابق، که در 

قت افغانستان، توسط افغانھای ، تھران ترجيح می دھد که ادارۀ موبر حسب منابع معتبر ديپلوماتيک ايران. است

حمايت سازمان ملل متحد، برای لويه جرگه آمدگی صورت ه  يا کارشناس به پيش برده شود و ب»تيکنوکرات«

  ».گيرد

، در مقر مرکزی سازمان ملل متحد در نيويارک، سؤال »بن«در عين زمان، قريب دو ھفته قبل از تدوير کنفرانس در 

ندگی شود، موضوع مورد مناقشه و  نماي- وتوسط کدام شخصيت–ن يقت تعيروی موضع، که کی بايد در ادارۀ مو

حيث حامی اساسی طالبان ه ب«در رابطه با موضعگيری پاکستان گفته می شود، که آنکشور . مباحثه بوده است

قت، بايد منعکس کنندۀ حقيقتی باشد، که پشتون ھای  است، مدعی شده است که تشکيالت موشناخته شده

در آن حضور داشته باشند، ليکن مناقشه » طالبان معتدل«يل است که متما. است» ايتنی«افغانستان، بزرگترين گروپ 

وزير خارجۀ عربستان سعودی، شھزاده سعود .  ين نقش باشداو اختالف را بر آن گزارش داده است، که چه کسی در

ات در را پيش کش نموده بود، که در آن از فعاليت ھا در جھت تأمين ثب» کانسپتی«نوبۀ خود ھمچنان ه الفيصل ، ب

  .  عمل آيده کشور حمايت ب

، ياد نموده، تذکر می دھد که نسبت به انگيزه  ھای پادشاه سابق افغانستان با ه ئیعنوان  يک قدرت منطقه از ايران ب

مند، به احيای ه عمل آورده است، که عالقه که پادشاه، خود دايماً  تأکيد ب بد گمانی برخورد می نمايد، با وجود آن

که متشکل از يکتعداد نمايندگان گروپ » قبرس«که قبالً  نيز تذکر رفته است گروپ  آنطوری. دشاھی نيستدوبارۀ  پا

 جلسات، اشتراک داشته، بحث می نموده اند که ۀو بعضی سياستمداران بوده اند، در سلسل»  مجاھدين«ھای کوچک 

تالش ھای وسيع ايران . برخوردار بوده انداين گروپ ھا، ھم از حمايت ايران . چگونه به صلح در کشور دست يابند

يکی در زير سايۀ تالش در جھت حفظ موقف . از مدت ھا بدينسو، عمدتاً در دو جھت در افغانستان متمرکز می باشد

منطقه شبيه زمان شاه، يا خاندان » ژاندارم«خاطردوباره احراز قدرت ه ی عمل می کند، به ئيک قدرت منطق

فرقه ھای «، پيوند ھای عميق با ه سايۀ ھمچو قدرت و مناسبات در فکر تحکيم و توسعدر. ، بدون شاه»پھلوی«

در رابطه، با برگشت پادشاه سابق . مشابه با پيوند ھا، با شيعه ھای لبنان و عراق و ساير تالشھا در خليج» شيعه

 شھزادۀ ايران نيز منطقاً قبول افغانستان، بيم از آن داشته است، که مبادا، در ذھنيت مردم ايران، امکان بازگشت،

حال ديده می شود که در افغانستان، مصارفات و فعاليت ھای آنکشور را غير از محافل و حلقات سازمانيافتۀ . نشود

  .شيعه مذھب، توسعه بخشيده است

 نفر از ١٥٠٠ک ی که از پشاور نام داده شده است، گزارش می يابد که گويا، اخيراً کنفرانسی را به اشتراھيأتبارۀ  در

  .عضويت نداشته اند، تدوير نموده اند» اتحاد شمال«سران و موسفيدان اقوام، که ھيچ يکی از آنھا، در 

ين کنفرانس چه ا است، که دره ، مصادف با روز دوم کنفرانس، سؤالی مطرح گرديد٢٠٠١» نومبر «٢٨تاريخ ه ب

ی چرخيده است، ضمناً  تذکار يافته  مھيأتبار ديگر بحث بر سر چھار . کسانی شنيده شده اند

اتحاد  «ھيأتدرين رابطه با .  است که نمايندگی مناسب درين کنفرانس حضور نداشته است

عضو حزب قدرتمند جمعيت «، بار ديگر تذکر داده می شود که يونس قانونی وزير داخله، »شمال

اين اتحاد .  استھيأتس رئي» اسالمی تحت رھبری رئيس جمھور برکنارشده، برھان الدين ربانی

متشکل بوده، که در »  ايتنی ھای غير متجانس و نا مساوی«ازيک رديف و سلسلۀ  گروپ ھای

گروپ مسلط را . بر سر مقام در درون آن، مشغول رقابت و ھم چشمی اند) powerbrokers( قدرت وساطتآن 
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در . جموع نفوس جامعه تخمين نموده است فيصد م٢۵را » ايتنی«تاجيک دانسته است، اين » ايتنی«خبر نگار، از

منبع  (ندان مقتدر ديگر اسمعيل خانن ربانی تاجيک است، مانند يک قومبرھان الدي« : ين زمان تذکر می دھدا

   .، کسيکه خود را خود والی واليت غربی، ھرات نام داد)»سی. بی. بی«عکس 

تم، قرار داشته، کسيکه  واليت بلخ و شھر شمال، جنرال عبدالرشيد دوس« ازبک، تحت فرماندھی » ايتنی« گروپ 

ياد » حزب وحدت«و » حرکت اسالمی«ھزاره ھا را در دو گروپ، »  .مزار شريف را تحت کنترول خود دارد

، »اتحاد«بسياری از محققين پيشگوئی نموده اند که  حفظ موقف و يا سقوط . نمود،  آنھا راھم درآن شامل دانسته است

فقانه سازش نموده، وافغانستان، يعنی پشتون ھا،  م» یايتن«ا  خواھد توانست، با بزرگترين گروپ يتابع آنست که آ

را اکثراً پشتون ھا، » طالبان«بناًء از نظر اين گزارشگر، اعضای .  فيصد نفوس را می سازد٤٠ھمراه گردند، که 

،والی ننگرھار، ياد شده است، که » القديرعبد«شامل است، از» اتحاد«که در  تشکيل می دھند، از جمله پشتون ھائی

بعداً، خواھيم ديد که نامبرده، قبل از ختم کنفرانس، محل را ترک . قبالً عکس وی با يونس قانونی نشان داده شده است

  . گفته است

 ...ادامه دارد
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