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 Political سياسی

 
 دوکتور محمد اکبر يوسفی

                 ٢٠١٢ می ١٢

  

  ! بن و افغانستان-» پيترسبرگ«کنفرانس 

  )قسمت ششم(

  

دستم افتاد، ه ين سلسله بابعد از آغاز گزارش در،  که ».سی. بی. بی« ، منبع ٢٠٠١» اکتوبر«گزارشات روز اول 

سرکردگی ه در روز ھای حتی قبل از آغاز عمليات نظامی ب

اضالع متحدۀ امريکا و متحدان آن در افغانستان، تحت نام 

» سرنگونی«منظور ه ، در قدم اول ب»تروريزم«عليه » جنگ«

،  ھم »مراکز القاعده«و ورود ضربه بر » طالبان«قدرت 

که قبل از تدوير  با وجود آن. ی خاصی داشته استمحتوا

منتشر شده است، چون متن آن با بحث ھا و » بن«کنفرانس 

، ارتباط »پادشاه سابق«شايعات قبلی، در مورد، نقش آيندۀ 

 داده شده است، با نشر» راپور«، نيز » بن- رگ پيترسب«کنفرانس در قصر » تاالر «داشته می تواند و  بعداً از  داخل،

ه منتشر نموده، در رابطه با گذشتۀ افغانستان، ب» پادشاه سابق، ظاھر شاه: »پروفايل«ھمين عکس به ارتباط قسمتی از 

که در پای عکس ھم چنين تذکر می  ، بدين متن می نويسد، طوری»موکراسید«ون اساسی اول و اعالن  قانصخصو

  ».وطن شده استه  پادشاه سابق حاضر به برگشت ب «: دھد

يک ه منظور انتقال افغانستان، به ، يک قانون اساسی جديد، ب١٩٦٤در سال « :  ادامه در متن گزارش می خوانيمبه

، با انتخابات آزاد، يک پارلمان، حقوق مدنی، آزادی ھای اجتماعی و رھائی زنان ازوابستگی ھا »مدرن«موکراسی د

  . برای آنھا، ھمچنان) universal suffrage(و حق رأی و انتخابات ) emancipation(و قيودات عمومی 

کشور، از جانب  آخرين پادشاه محمد ظاھر شاه محسوب می گردد، ) blueprint(مثابۀ برنامۀ کاری ه قانون اساسی ب

سر برده، از آنجا مشاھده می ه  سال را در تبعيدگاه ايتاليه ب٢٨پادشاه سابق، . که پس از گذشت يک دھه، خلع گرديد

ظاھرشاه در . رش را جنگ به ويرانی و افسردگی و بروز رژيم اسالمی تند رو طالبان سوق داده استکرد، که کشو

 ١٩٣٣ سال عمر داشته است، که درسال ١٩ در کابل متولد گرديده، در فرانسه تعليم ديده است، فقط ١٩١٤سال 
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توانست، ھر دو پديده ، يعنی بی بعد از جنگ دوم جھانی، که . برتاج و تخت، بعد از ترور پدرش، جلوس می نمايد

.  کشور متوجه گرديد) modernisation(را، تحقق بخشد، نيازمندی به تجدد  طرفی افغانستان و حفاظت  سرحدات آن

روابط فرھنگی و تجارتی را با . را بنياد نھاد» مدرن«کشور آورد، اولين پوھنتون ه ظاھر شاه مشاورين خارجی را ب

  . ورش داداروپا تشويق نموده، پر

يک مقصد معروف ه بناًء افغانستان ب. در  دورۀ پادشاھی او، افغانستان، يک مرحلۀ ثبات را پشت سر گذاشته است

  ». برای مسافران غربی مبدل گرديد، که از کوھای سنگی و آثار و بقايای تمدن ھای قديم ديدار می نمودند

قسمت ھای زياد کابل، به « می دھد، نوشته شده است که در پای اين عکس که قصر تخريب شدۀ داراالمان را نشان

ليکن، بنابر تداوم نزاع  تاريک، بين گروپ «  :بنابر ارزيابی گزارشگر که می نويسد» .ھمين پيمانه تخريب شده است

  .  وجود آمده استه ، موانع ب»ھای قومی در کشور در وسط تجدد

 معلومات می دھد که برای نسل جوان در کشور ما، عاری از بدين متن» سلطنت«در ھمين منبع از مرحلۀ سقوط 

که او در ايتاليه، تحت معالجۀ طبی چشم قرار  ، زمانی١٩٧٣در جوالی « : مفيديت نخواھد بود

که توسط پسر عمويش، محمد داوود، طرح و عملی  » کودتا«داشت، ظاھرشاه، در نتجۀ يک 

سوی ه  تالش ھايش  در جھت باز نگھداشتن کشور بداوود مخالف.  گرديد، از قدرت بر انداخته شد

 سالۀ، سلسلۀ پادشاھی پشتون، در – ٢٠٠بعد، آخرين پادشاه ه از آن زمان ب. غرب، بوده است

تعقيب سرنگونی سلطنت، ه ب. خاموش اقامت داشته است) حويلی با باغ و احاطه(» ويال«خارج از روم در يک 

  ». کسب شدت نموداختالفات در بين گروپ ھای قدرت بعدی

 ١٩٧٩شوروی سابق در سال ، « حدی به خرابی گرائيد که ه اين کشمکش ھا  و بحران ب

يک رژيم مارکسيستی ضعيف کمک کند، که سال قبل در نتيجۀ ه کشور را اشغال نمود تا  ب

  . کودتا، قدرت را در دست گرفته بود

الخره  کابل در اکه ب.  گرديد، کشور درگير جنگ داخلی ١٩٨٩با دوری قوای شوری در سال 

در با » بودا«با نشر عکسی سمت چپ از مجسمۀ » . توسط طالبان اشغال گرديد١٩٩۶سال 

در ھمين گزارش قبل »  .طالبان آنرا ويران نموده اند«ميان، حتماً خواسته است نشان دھد، که  

 است که متمايل نيست که بازگشت فاميل خود  گفته پادشاه سابق در تبعيد،« : خبر دادند که» بن«از تدوير کنفرانس 

که در خدمت به مردم ما کمک  در صورتی«حاضر خواھد بود به افغانستان برگردد،   اما. را بر اريکۀ  قدرت ببيند

تدوير لويه جرگه را پيشنھاد «که پاد شاه سابق در تبعيد، « : از زبان پادشاه سابق ھم چنان می نويسد» .شده بتواند

 تا روی آيندۀ کشور به مباحثه – مجلس سران اقوام، روشنفکران اسالمی و غيره چھره ھای با نفوذ -ستنموده ا

  » .بپردازند

، که گويا در صحبت با »ميرويس«نام ه ب» ظاھر شاه«به ادامه از زبان جوانترين پسر  

را ببيند، فاميل او می خواھد افغانستان « : گفته است، می نويسد که» واشنگتن پُست«اخبار 

موکراتيک و  آن، حکومت خود را خود، با شيوۀ دسر برده  و مردم ه در صلح ب«که 

 ». ن نمايندئيانتخابات آزاد، تع

 چون سازمان یکمک مؤسساته  پادشاه سابق خواھان آنست که اعمار دوبارۀ کشورش را، ب

 باور بايد، تنھا و تنھا طور راسخ می داند که آيندۀ کشه ملل متحد و اتحاديۀ اروپا، ببيند، ب
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ساليان «در پای عکس سمت چپ از دامنۀ کوه، واقع در شھر کابل، نوشته اند که . گرددن ئي تعخود مردم آن ۀ فيصل

  » .جنگ کشور ا به فروپاشی و پراگندگی مواجه ساخته است

» چھار گروپ«که نمايندگان  ، در حالی» بن–رگ پيترسب«يان کار روز اول کنفرانس در جر

متذکره، مشغول بحث و مذاکره بوده اند، مقامات بلند پايۀ اضالع متحدۀ امريکا، مدعی شده 

تحت » القاعده«که  شبکۀ  مرکزی را در افغانستان تثبيت نموده اند ۴٠تعداد ه بودند که گويا ب

توليد سالح ھای کشتار » تحقيقات«در آن مراکز ممکن مشغول »  ساما بن الدنا«رھبری 

 General Tommy(» تومی فرانکس«رئيس فرماندھی مرکزی، جنرال . ده باشدجمعی بو

Franks  ( قرار » ضد طالبان«در ھمان روزمی گويد که اين مراکز ياد شده، تحت کنترول

 اطمينان ادر عين زمان ب. ندمتشکل از کدام نيروھا بوده ا» ضد طالبان«ليکن روشن ننموده است، که اين . گرفته است

دريافت شود، نابود خواھند نمود، چنين سالح ھا را در افغانستان » سالح ھای کشتار جمعی«ت، که ھرگاه گفته اس

  .نخواھند ماند

که خبر ھای احتمال  توسعۀ جنگ، در  خارج از افغانستان نيز منتشر گرديده بود، بعضی از  در ھمان روز در حالی

را ھوشدار می داده  وضع نگرانی نشان داده،  خطرات وقوع آنلمان و فرانسه از اخصوص ه کشور ھای اروپائی، ب

صد ھا طالب «، که در نزديکی شھر مزار شريف، صورت گرفت  و»زندان قلعۀ جنگی«در رابطه با شورش در. اند

اين شورش، که سه . ، خواستار تحقيق و بازپرس از حادثه گرديد»سازمان عفو بين المللی«، »قتل  رسيدنده زندانی ب

رسماً از (تلفات معينی متحمل می گردد » اتحاد شمال«که  ز دوام داشته است، پس از آنرو

قلعۀ « مرد مسلح اتحاد شمال، درحادثۀ شورش زندانيان طالب، در زندان ٤٠تلفات جانی، 

امريکائی و «کمک قوای ه ، ب».سی. بی. بی«، بنابر راپور .)عمل می آيده ، تذکار ب»جنگی

نيز ياد شده » حمام خون«عنوان ه ين حادثه، بااز. رکوب گرديده بودشورش س»  انگليسی 

  .  است

در آورده شده »  اتحاد شمال « در پای اين عکس می نويسند که حال، زندان تحت کنترول 

  .است

اين شخص را شناسائی نمودند که تبعۀ امريکائی است، » قلعۀ جنگی«وقتی از محل واقعه و يا جنگ در احاطۀ زندان 

اظھار می نمايد، که تمام اضالع  »  راپورتر«

تکان خورده » طالب امريکائی«متحده، با ديدن 

 سالۀ ٢٠برای فاميل و دوستان يک مرد « :است

امريکائی، تکاندھنده بوده است، وقتی واقف می 

اين » شوند، که او در صف طالبان جنگيده است

 John Philip(» جان فيليپ واکر ليند«شخص 

Walker Lindh( از جانب قوای شمال، در يک ،

زير زمينی که پر آب گرديده بود، شناسائی گرديده 

، بر حسب گزارش با طالبان، استن نموده ئيتع» عبد الحميد« سالۀ امريکائی، برای خود اسم ٢٠مرد  اين. است

ئی، توسط  کارمندان طبی بعد از شناسا. داي، کمک نم»دولت خالص اسالمی«پيوسته بود، تا به آنھا در استقرار يک 
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امريکائی که زنده تحت حفاظت اتحاد شمال تبعۀاو را در جمله سه . امريکائی ، زخم ھايش تحت معالجه  قرار گرفت

   . طالبان جنگيده ، ياد کرد انددر صفند وشبا می

» نومبر «٢٨يخ تاره گوش می رسد، به خارجی اخبار ب» ژورناليستان« از اختطاف و قتل که در عين حال، ضمن آن

  .گوش می رسده نيز اعتراف رسمی ب» اضالع متحده«، برابر با روز دوم کنفرانس از تلف شدن اولين جنگی ٢٠٠١

» جانی سپن«نام ه ، ب»ای. آی.سی«اين کشته شدۀ امريکائی را که در عمليات مذکور سھم داشته است، يک افسر 

)Johnny Spann(در » .ای. آی. سی«پيشبرد عمليات سر پوشيدۀ «ز مچنان ادر ھمين گزارش ھ. ، ياد کرده اند

از » .به عمليات علنی نظامی منجرگرديد اکتوبر، بيشتر ٧عمل آمده است، که پس از ه داخل افغانستان نيز تذکر ب

، نيازمندی ھای پولی و »به گروپھای مخالف«ھمچنان گزارش می دھد که » .ای. آی. سی«زبان شخص رسمی 

  .، می باشند»بن الدن«يار قرار می دھد، ھمچنان مصروف دريافت اطالعات در بارۀ محل بود وباشاسلحه در اخت

شمال از وضع » تأھي«ولين ؤ،  که حتماً مس٢٠٠١» نومبر «٢٨خ تاريه در جريان روز دوم کنفرانس، درست ب

قوای « در رابطه با خبر ،».سی.بی.بی«ن، مطلع بوده اند، در ھمان روز آجنگ در داخل و پيشرفت ھای گروپھای 

طور روشنتر چنين ارائه شده ه خبرب. نشان داده است» مخالفت«با اين قوا، » اتحاد«، اطالع می دھد که »چند ملتی

از » .مخالفت نشان داده است» قوای امنيتی چند ملتی برای افغانستان«اتحاد شمال ضد طالبان، با پيشنھاد « : است

در . احساس نمی کنيمضرورت ما به قوای خارجی « :را بدين متن منتشر ساخته استزبان يونس قانونی نقل قولی 

سازمان ملل متحد، و سه گروپ ديگر افغان که در مذاکرات شامل اند، از تمام آن خالف » .آنجا امنيت برقرار است

  . موافقت نمايند» قوای ثبات دھنده«جوانب می خواھند، که برای پذيرش 

»  خيلی مھم«، حتی )Francesc Vendrell(» فرانسيس ويندريل«ل متحد برای افغانستان، آقای نمايندۀ سازمان مل

که آيا به آن خواھند  اين« :عالوه می کند»  ويندريل«در عين زمان . دست يابند» ۀموافقتنام«گاه بر چنين دانسته، ھر

واضح است که ما قوای « :ره اظھار می کندينباااو  به ادامه با اين کلمات ھم در» .رسيد، مربوط خود افغان ھاست

  ».به آن می نگريم» نيوترال«(مثابۀ قوای بی طرف ه خواھيم وب ثبات بخشنده را می

» بزرگترين«، »اتحاد شمال«آقای قانونی بعداً اعتراف نموده است، چون «می نويسد، که » .سی. بی. بی«گزارشگر 

 از ئیدر جا» ين موقف گرددا ممکن بعداً حاضر به صرفنظر ازگروپ است و حال کنترول کابل را در دست دارد،

وسيع صلح  قبول » پکيت«ممکن در اصول بخشی از يک «  :چنين نقل می کند که گفته است»  قانونی«شخص 

ھا  ھرگاه چنين قوای اختصاصی ضرورت شود، بايد از جانب خود افغان«ليکن باز ھم مدعی می گردد، که » .گردد

عبدهللا «دست آورد، ه را ب» وزير خارجه«ديگر او، که سمت » حزبی«نين موضعگيری مشابه را چ. »تھيه شود

  .نيز زمانی اتخاذ نموده بود» عبدهللا

که در شماره ھای قبلی نيز ياد آوری شده است، ھمين منبع می نويسد که سازمان  عالوه بر، چند دولت منطقه، طوری

را برای آنھا » تسھيالت فورمال«اين قدم در حقيقت . رسميت شناخته استه بملل متحد نيز برھان الدين ربانی را 

و قتی رئيس . ، به مشکل روبرو بوده اند»حين انتقال قدرت«، شنيده می شد که ١٩٩٢در سال . فراھم خواھد ساخت

 رئيس اولود، بايد معاون ببرده » پناه«جمھور وقت، در تحت شرايط غير نورمال، به مقر سازمان ملل متحد، 

ن يبرای کسانی غير از رئيس جمھور که، متمايل بوده اند، قدرت را به حلقۀ مع. ، امور را به پيش می بردجمھور

 که بعد از آن. که معاون اول مطرح نموده بود، با موانع تخنيکی حقوقی مقابل شده بودند» شرايطی«بسپارند، بنابر 

آنوقت داير گرديد، گفته می شود که معاون اول، در بيانيۀ خود، » مشران جرگۀ«و » ولسی جرگه«مشترک »  جلسۀ«
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انتقال . اينبار شرايط کامالً متفاوت بوده است. مطالبی را ذکر نموده بود، که برای حلقۀ جديد، خوش آيند نبوده است

  .شخص به راحت انجام خواھد يافته مقام از شخص ب

، ممکن اولين روز ھای ».در آنجا امنيت برقرار است« :ی به اين اظھار آقای قانونی توجه نمائيم که می گويدوقت

ياد آوريم، که با ھمچو استدالل، تصميم گرفتند، تا قوای آنکشور را به شمال بفرستند، ه لمان را باتصميم وزارت دفاع 

آيا در شرايط «لمان دستور روشن نبوده است، که ا» نظاميان«در آغاز حتی برای » .آنجا آرام است«گفته می شد که 

در «نموده، ھدايت داد که » تصيح«اين دستور را » سوسيال مسيحی«قرار دارند ويا خير، دومين وزير دفاع » جنگ 

 انتقال ارزيابی ھای احتمالی، و» اتحاد شمال«ولين ؤکه تا چه حد، ارتباطات مس اين. قرار دارند» شرايط جنگ

  . لمان اثر گذاشته باشد، روشن نيستاولين آنھا، بر برداشت ھای سياستمداران آنوقت ؤمس

اينرا ھم بايد از نظر دور نداشت، که کنفرانس، در اوج عمليات نظامی قوای خارجی صورت می گرفته است، که 

ينده، می نموده است، که رۀ آااستفادۀ اعظمی، در جھت تعميق و توسعۀ مواضع حاکم در حکومت و اد» اتحاد شمال«

در روز .  در قسمت ھای قبلی ھم، اين حالت تحت غور بوده است. در وزنۀ امتيازات بعدی ھم، بی اثر نبوده است

 که توافق کامل  نسبت به آيندۀ ھوشدار داده است،«خبر داده می شود که موصوف » ويندريل«دوم کنفرانس، از زبان 

دست آمده است که بسياری از اعضای ه عاليمی ب« :در عين زمان گفته است ».ه استدست نيامده افغانستان تا حال، ب

،  راستان، بايد يک نقش سياسی، الی رياست يک حکومت انتقالینت موافقت نشان داده اند، که پادشاه  سابق افغاأھي

  ».داشته باشد

ه صحبت ھا ، که از سلسل)Philippa Thomas(» ، فيليپا توماس.سی. بی. راپورتر بی«

اتحاد شمال، با يک نقش برای پادشاه سابق، پيش «گزارش داده است، می نويسد که ممکن است، 

ھمين . باشد، فشار وارد نخواھد آورد»  انتقالی«رود ولی اين گروپ روی اينکه او شامل ادارۀ 

می » ن مستقر در پشاور پاکستانات مھاجرأيک مشاور ھي«، »فاطمه گيالنی«منبع، از زبان 

  :نويسد

که چه  اين« : به ادامه عالوه می کند»  .ھر يک موافق است، بر طبق ھر طرزالعمل، او رئيس آن خواھد بود« 

ختم کار روز اول را ھمين مبصر، توأم با اميد ھای زياد برای » .قدرتی خواھد داشت، ما بايد روی آن بحث کنيم

  .ه استارزيابی نمود» تشکيل حکومت انتقالی«، روی »توافق«

ت را از أبزرگترين ھي. ندارند» سھم«در کنفرانس » طالبان«به ادامه باز تکرار می نمايد، که 

، پروسۀ سياسی را تحت تأثير قرار »دستاورد ھای نظامی آن«شمرده است، که » اتحاد شمال«

و يا » تسلط اتحاد شمال بر اداره«را استنتاج می نموده اند، که  ين وضع بيم آنااز .داده است

در باالی عکس زيرين نوشه » .زنان تقاضای حقوق بيشتر دارند«. وجود آيده ب» خالی قدرت«

و در پای » زنان خواھان شنيدن صدای آنھاست« :شده است

 .آنھا نسبت به آينده حکايت می گردد» نگرانی«عکس از 

ت حال اميدوار اند، تا به مذاکرات مفصل تر در امر تشکيل أھي

 اساس پايه ھای وسيع قدم بردارند، که در آن هلی، بحکومت انتقا

پادشاه در .  افغانستان سھم داشته باشند» ايتنی«تمام گروپ ھای 

حال تبعيد و سازمان ھای زنان، در فضای تبليغاتی نفوذ برجسته، 

، که می باشد» اتحاد شمال«موضوع سخت تحت بحث ديگر، موضوع کنترول پايتخت، کابل توسط . نشان می دھند
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سرمنشی » کوفی عنان«در عين زمان، .  می دھند» ترجيح«ديگر قوای چند مليتی را » گروپ ھای«بالمقابل 

تأکيد ورزيده،  » ضروت بھبود امنيت«سازمان ملل متحد در ديدار با جورج بوش رئيس جمھور امريکا،  بر 

   .يون انسان به کمک، نيازمند اندميل٧.٥نمايد که اضافه از  اظھار می طور مشخصه سرمنشی  در واشنگتن ب

خود جلب نمود اينست که در روز دوم کنفرانس، شش کشور عربی خليج، روی موضوعات ه م را بآنچه توجھ

» افغانستان بعد از طالبان ساختار«افغانستان و شرق ميانه، تشکيل جلسه داده گفته اند که متمايل اند، تا در رابطه با 

در مورد آيندۀ  » بن«که جلسۀ   در حالی٢٠٠١ نومبر ٢٨ع انگليسی  روز چھار شنبه مناب. حرف خود را بگويند

عساکر برتانوی، در سرکوبی قيام زندانيان حکومت افغانستان، بعد از طالبان، جريان داشته است، خبر می دھند که 

 کرده ئی محاصره رھنمادر قلعۀ جنگی مزار شريف ياری رسانيده، طيارات امريکائی را  به اھداف زندانيان تحت

گزارشگر پروگرام ھای پشتو و . زندانی کشته شده،  درھمين قيام نام  می برند» طالب« تن ٥٠٠ين حادثه  از ادر. اند

 خبر ٢٠٠١» نومبر «٢٩، روز سوم کنفرانس درست مطابق )Baqer Moin(، باقر معين ».سی. بی. بی«فارسی 

نظر می رسد، اين  ه آنچه عجيب ب. اريخ افغانستان را نشان خواھد داددر ت» عطف«می دھد که اين کنفرانس نقطۀ 

  : بدينترتيب، ياد آور می شود، نمايندۀ اشتراک کننده در کنفرانس ٢٥ازاست که اين گزارشگر، 

در بن گرد ھم » پشتون، تاجيک، ھزاره و ازبک، با داشتن نظرات سياسی مختلف» ايتنی« نمايندۀ گروپ ھای ٢٥«

  .، تا در بارۀ آيندۀ صلح آميز افغانستان، تصميم اتخاذ نمايندآمده اند

يابد  در بين نمايندگان وقتی زيادت نشان می دھد، که صحبت آنھا در رابطه با فيصدی قدرت آغاز مناقشه و اختالف

بزرگ « خود می نويسد، که مفکورۀ » راپور« در عين زمان در  .، با چه فيصدی سھيم باشد» ايتنی«که کدام گروپ 

و خواست عموم مکرراً ) representative(موکراسی، حکومت قائم مقام ر صحبت در بارۀ وحدت ملی، صلح، دنظي

  » .شنيده می شد

شيطان ھنوز در تفصيل نھفته «: زبان آورده می نويسده  در عين زمان تکيه کالم يا ضرب المثل مشھوری را ب

تسريع پروسه، از طريق «درامر » تالش ھای سازمان ملل متحد«در ھمين روز سوم کنفرانس ھمچنان از .  »است

 خبر می ».ن نمايدييخاطر رھبری کشور تعه را ب ، که در نقش خود بايد  اداره ای» پاليسی–ارگان طرح «ايجاد يک 

لی را ن حکومت انتقايي، که تع»لويه جرگه«سوی توافق به تشکيل ه  گزارشگر معتقد است، که اين قدم اميد را ب.دھد

بعد از آن، قانون اساسی تصويب خواھد شد، که انتخابات برای اداره ھای . برای دو سال ممکن سازد، زنده می سازد

برای رسيدن به اھداف اين پالن، از چھار » االخضر ابراھيمی««بار ديگر می نويسد که .  دوامدار تدوير شده بتواند

. قلمداد کرده است» اتحاد شمال«را از  آن١١و کنفرانس،  عض٢۵ ۀاز جمل» .عمل اورده استه گروپ دعوت ب

  نام برده ١٠در گزارشات قبلی،  از (می نامد، که متشکل از ھشت تن » روم«دومين گروپ خيلی مھم را، گروپ 

 از قدرت بر کنار گرديده ١٩٧٣ ساله که  در سال ٨۶ظاھر شاه، پادشاه سابق، «گفته است، که از جانب .) شده بود

 گروپ«و » گروپ قبرس«نامھای، ه ديگر که ب» کوچکتر«در جمله ھمچنان از دو گروپ . ، فرستاده شده اند»است

موانع . ين کنفرانس فرستاده انداابد، می نويسد که ھر يک ازين دو، سه نماينده، دري، ياد شده اند، گزارش می »پشاور

. در کابل دانسته است» انتقال قدرت«وضوع بين گروپ ھا را م» خوردن » سرپولوک«سنگ ھای «و به اصطالح 

قوای چند «که توسط پوليس  ن خواھد شد و يا اينييتع» شھر نيوترال«سؤالی را مطرح نموده است که، آيا کابل يک 

ھمين ژورناليست، از جريان کنفرانس در روز سوم، بار ديگر تذکر می دھد، که موضوع . اداره خواھد شد»  ملتی–

 ايفاء خواھد کرد، و يا اين» پادشاه سابق«در نظر باشد، » کدام نقشی«، اگر »نقش«آنست که، چه ديگر، عبارت از 

رسميت شناخته ه حيث عضو به حکومت او تا اکنون از جانب سازمان ملل متحد، ب« ، که »برھان الدين ربانی«که 
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ان آھنگ تبليغاتی که قبل از تشکيل ھمه  ب».که، دور خواھد شد شده است، مقام خود را حفظ خواھد کرد و يا اين

، تبليغ می نمودند، ھمين خبر دھنده بار ديگر، »ايتنی«طور ھدفمند، در بارۀ ترکيب ه کنفرانس، مطبوعات خارجی ب

و » ايتنی«گروپ ھای «تذکر داده، می نويسد که به ھر يک از » فيصدی قدرت«نقطۀ پر جنجال را موضوع 

شمول پنج کشور عضو ه ، ب»ناظر« کشور، ٢٠ در عين حال تذکر داده است که .، مورد مناقشه خواھد بود»محلی

سطح بلند تر،  نمايندگان خود را ه دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد وھمچنان شش کشور ھمجوار افغانستان، ب

 که در رھبری جنگ» ائتالف غربی«.  برای مشاھدۀ اوضاع در محل تدوير، اين کنفرانس فرستاده اند

اند، تا اين گروپ ھای » بيمناک«در افغانستان قرار دارند، بيشتر از ھر يک ديگر » افراطيون«عليه 

 کشور آنھا بياورند، تا بتوانند مانع آن گردند، ۀدر باره آيند» وحدت نظر«را در يک » غير متناسب«

ار می نويسد که خبرنگ.  گرددمبدل » توليد  مواد مخدره«و » زمتروري«که کشور دوباره به مرکز 

و » اتحاد شمال«خالف آنھا، .  توظيف گردند» قوای چند ملتی«متمايل بوده اند، تا » گروپ روم«و» گروپ پشاور«

در عين حال در رابطه . ، عجله ندارند، مشخصاً بعد تر در نظر دارند»گروپ قبرس«

نشر سپرده عنوان نمونه، اين عکس را ھم به ه مندی زنان در نمايندگی، به با  عالق

عمل می ه ين گزارش در بارۀ سياست اضالع متحده و متحدان آن، تذکر بادر. است

ه را ب» چوب«يا » قمچين«.را آماده در دست دارند» قمچين و زردک«آورد که ھر دو 

مفھومی دانسته است که ھرگاه کدام گروپ محروم از سھم در حکومت آينده بيرون آيد، ممکن از ھمکاری دست 

ينباره فعاليت ھای  ادر.  ميليارد دالر در اعمار مجدد افغانستان تلقی نموده اند١٠را،  حجم » زردک« سھم در . بکشد

  .  دانند، تا کشور را در جھت يک مرحلۀ نوين حفظ نمايند بزرگ را نيازمند، می» ديپلوماسی«مجموعی و 

بر می دھد که گروپ ھای افغانی در معامله   با نشر اين عکس ھمچنان خ٢٠٠١» نومبر «٢٩در ھمين روز پنجشنه 

ھمچنان اطالع داده شده است . اطمينان داده اند، که صدای ھمه جوانب شنيده خواھند شد. آمده اند» نزديکترکنار«باھم 

 برای ادارۀ کشور،  در مورد آيندۀ افغانستان، روی شکل اساسی شورا» بن«ھردو گروپ بزرگ در مذاکرات« که 

ارائه »محتاطانه«، يک ارزيابی )Ahmad Fawzi(اما سخنگوی سازمان ملل متحد، احمد فوزی .  اندموافقت نموده

.  يک عھد نامه برسنده  از توافقات عاجل نياز است، تا به ای گفته است، که در حال حاضر رسيدن به مجموع،داشته

 افغانستان در مرکز ثقل وحدت ملی حيث رھبر معنوی مردمه اعليحضرت ب« :نويسد ت پادشاه سابق میأاز آدرس ھي

افغانستان را الی تشکيل حکومت انتقالی، اداره خواھد   عضو،۴٠،  شورای  پيشنھادی، متشکل از حدود ».قرار دارد

  .  کرد

حيث رئيس ه ت پادشاه سابق، خواھان آنست که،  پادشاه سابق ظاھرشاه، را بأھي« :ن خبر دھنده اظھار می نمايدھمي

البته  شخصيت مھم است، « اتحاد شمال می گويد : ليکن موقف اتحاد شمال را چنين بيان می دارد» .باشددولت داشته 

ن حال اطالع داده می در عي» .ن گردد، که قرار است در سال آينده تدوير گرددييتع» لويه جرگه«نقش ايشان بايد در 

در دو مرحله نشان داده »  موکرسید«اسی به ، عبور سي»پالن« را با ت پادشاه، عدم موافقت خودأھي«شود، که 

 که آيا ترکيب خبر می دھد که  در مجموع سؤال اينست» بن«، در ».سی.بی. بی«نمايندۀ » مايک ولدريج» «.است

  ؟لمان نھائی  خواھد شداقت در وحکومت م

ان عمليات اضالع جريان داشته است،  ھمزمان، ھمين منبع در مورد جري» بن«که کنفرانس  در شرايط و احوالی

که،  رابطۀ آنھا  آغاز نموده، به ھدف اين» القاعده«و » طالبان«متحدۀ امريکا، که به عمليات عليه مواضع رھبران 

يک » طالبان«در عين حال گزارش می گردد که در شھر قندھار، . را از قوت ھای آنھا قطع نمايند، نيز خبر داده اند
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در . ، يافته اند»اليته ست«نموده اند، که در نزدش تليفون » غر غره«ريکائی ھا،  مردی را، به اتھام جاسوسی، به ام

بين المللی، » صليب احمر«مزار شريف، توسط » قلعۀ جنگی«در زندان » طالب«خبر ديگر، از انتقال کشته شدگان، 

  .  گزارش می گردد

  ادامه دارد

١۵/٠۴/٢٠١٢  

 

 


