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  دوکتور محمد اکبر يوسفی

                  ٢٠١٢ جوالی ٠٢

  

  قانون اساسی داريم، آيا در وضع خوب ھستيم؟
  

فرو ريخت و » ديوار برلين« ممکن گرديد، ، که پس از جدائی بيش از چھار دھه،»وحدت دوبارۀ المان«در آستانۀ 

مرزھای جدائی بين دو دولت موجود المانی وقت، نا پديد شد، در نخستين روز ھا، موضوع قانون اساسی و 

فقط قريب چھل سال دو بخش جامعه، از زمان ختم . مشروعيت آن، درنظام حاکم و واحد جديد آنکشور مطرح گرديد

لی حاالت در کشور  اند، وسياسی مختلف زندگی داشته -ت حاکميت سيستم ھای اداریبعد، در تحه جنگ دوم جھانی ب

  .ير يافته است، که نيازی به تمرکز جديد فکری و ساختاری داشته استيما در تحت شرايط متفاوت، تغ

ه اند، رو گرديده قت روبويرات مفھومی ميخصوص قوانين اساسی، با چنان تغه بحران بيش از سی سال، قوانين و ب

نيز پيچيده ساخته باشد، چه » مکتب پاس«که در حقيقت نقش و مفھوم قانون اساسی، را ممکن حتی در اذھان اتباع 

ه  با آمار بلند محروميت از نعمت سواد خواندن و نوشتن، در فکر و ذھن آنھا موضوع  به ایکه در جامع جائی

فعلی را تنھا بعد » سياستمداران«کس العمل ھای بعضی از ھر گاه ع. رسميت شناختن قانون را در عمل انتظار داشت

که بر تدوير لويه جرگه موافقت نموده، بعداً کشور صاحب قانون اساسی گرديد، در نظر داشته » بن«از کنفرانس 

وقتی عنوان مثال ه ب. باشيم، مبين اين حقيقت است، که آگاھانه  يا نا آگانه، به اھميت قانون اساسی توجه نمی نمايند

ميل  آنھا نبوده ه سھم گرفته اند، وقتی اگر فيصله ب) رياستی(»  دنشيالپريزي«ز، در تصويب نظام  حکومتی  امرو

. اعالن،  و به تبليغ پرداخته اند» پارلمانی«خاطر نظام حکومتی ه است، سر از فردای آن، سياست آينده را ، مبارزه ب

اقب خوبی نمی تواند داشته باشد، بدتر از ھمه آن خواھد بود که بر سيستم ھای حکومتی، عو» ورود  کاپی«اصوالً 

  .مناقشه صورت گيرد» کاپی ھای وارد شده«سر 

که در سالھای جنگ دوم جھانی » ضد فاشيزم«شخصيت معروف، سياستمدار برجسته، يکی از چھره ھای معروف 

شارول «سر می برد، زمانی ھم ه شور بتحت تعقيب قرارداشته و در خارج از ک» ھيتلر«از جانب پوليس مخفی 

ويلی «، »سوسيال ديموکرات المان«و رھبر محبوب حزب » صدر اعظم المان«بعداز جنگ، » برلين تقسيم يافته

  .، معادل به اين مفھوم تقريبی، در خطاب به ملت المان، اظھار نظر نمود»نوبل«، برندۀ جائزۀ »براندت
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ی ه ئطور خلص ونمونه ب» بحران«سمتی از مسايل کشور ما در سالھای که به بررسی و ارزيابی ق قبل از آن

مشروعيت و قانونيت در « در مقالۀ قبلی، تحت عنوان »  قانونيت«و» مشروعيت«بپردازم، با تکيه بر مفاھيم، 

ا که در منتشر شده است، آنچه ر»  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد «پورتال، که در !»مکس ويبر «-حاکميت اجتماعی 

  .   ھم می تواند، در رابطه با افغانستان نھفته بوده باشد، اشاره نمايم»  بن«عمق اھداف کنفرانس 

و ختم جنگ نياز دارد، نا ممکن است که کس از ارزش ھای » حل منازعه«کشور بحرانی افغانستان، که نخست به در

و »  مفاھيم قانونيت«، نياز به درک » قانونیيرات حاکميتياشکال و تغ«درک . قانونی بتواند چشم پوشی نمايد

را انکشاف داده،  ولی در مجموع » حاکميت قانونی«خود نوعی از »  مکس ويبر«.  می داشته باشد» مشروعيت«

راز . ين کشور، مسير با ثبات را برای جامعۀ خويش ترسيم و روشن ساخته اندادانشمندان و ساير فيلسوفان در

 نظر و ء وجود داشته، علماءلت در آن نھفته است که فضای اعتماد، بين رھبران  دولت و علمافقيت اين جامعه و موم

عمل ه ارزيابی ھای خود را ارائه می دارند، دولت و سياستمداران، به نتايج علمی ارج می گذارند، از کار آنھا تقدير ب

  . که الزم باشد، زمينه ھای عملی را  ھم ، فراھم می آورند آورده جائی

و مواظبت از تطبيق قانون از اھميت برخوردار بوده » قانون اساسی«ين کشور که سيستم حقوقی دولتی، خاصتاً ادر

متوفی، خواھان »ويلی براندت«، در بارۀ افغانستان، ٢٠٠١در سال » بن«است، قريب ده سال قبل، از تدير کنفرانس 

 که به نسبت عوامل نا معلوم از جانب قدرت ھای افشاء در ھمان شھر بوده است،» تدوير کنفرانس بين االفغانی«

  .ناشده، احتماالً بين المللی، متوقف ساخته شد

 روزه ٩م کنفرانس قت در افغانستان، در ختو، روز عقد توافق روی تشکيل ادارۀ م٢٠٠١» دسمبر «۵حال از تاريخ 

» گروپ قبرس«، »گروپ روم«، »شمالاتحاد «المان، به اشتراک چھار گروپ، چون »  بن-رگ پيترسب«در قصر 

سال ) ١٠½  (، تحت رھنمائی و حمايت سازمان ملل متحد و کشور ھای خارجی، قريب ده و نيم »گروپ پشاور«و 

يگانه گروپ مسلط، که دارای نيروی » سی. بی. بی«را گزارشگران » اتحاد شمال«در آنزمان . سپری می گردد

دارای ھيچ » گروپ روم«گروپ ھای  ديگر را يا ضعيف و يا نظير . ختندجنگی در افغانستان بوده است، می شنا

را متشکل از سياستمداران باشنده در خارج از کشور  آن» تأھي«قوت نظامی  در داخل افغانستان، که اعضای 

ايد و را پيشکش نم» سياسی«حل ھای خود صالحيت نمی دھد، که راه ه نويسنده ب. معرفی نموده بودند، خبر داده اند

اما، بر حسب . که روی موضعگيری سياسی کدام گروپ سياسی اعتراض و انتقادی را بر روی صفحه بياورد يا اين

دست می ه را که از وقوع حوادث تا حد ممکن ب) ) or has been)is (يا بوده است» است«اصول،  پرنسيپ حالت 

در مورد، حالت . لعه بگذاردامطه دست می آيد، به بکه از منابع نشراتی  حالت را تا جائی. آورد، جمعبندی نمايد

ولين و مسؤ» مجريان اداری«و » قدرت«ات ، نيازمندی جامعه و حلق»بايد می بود«که  و يا اين» ھدف«يا  » لزوم«

  . ين می نماينديکشور، تع» سياسی«

، ھمه با سابقه و »بن«فرانس در حقيقت، نبايد ازنظر دور داشت که در بحران بيست سالۀ افغانستان، حين تدوير کن

اھداف کنفرانس و جريان آن در سلسله مقاالت . جريان حوادث، با مناسبات داخلی و خارجی آن واقف بوده اند

دست نشر سپرده شده است، که از منابع معتبر خبری جمع آوری شده ه ب» ... افغانستان آزادپورتال« اينجانب در 

ی ھای کشور ھای خارجی منطقه ی عديده، گره خوردن اھداف و دلچسبکم پرابلم ھارا ھم می دانيم  که ترا اين. است

برای پايان بخشيدن به . نگھداشته اند» زخم خون چکان«مثابۀ ه و جھان، بحران را تا اکنون، برای مردم افغانستان، ب

در .  د، به ناکامی انجاميده بوددر گذشته ھم تالشھای زياد بين المللی،از طريق سازمان ملل متح. آن، بايد عمل می شد

عنوان نمونه تذکر می دھم که سالھای ه ب. ويرانگر مختلف سپری گرديده است آن  بيست سال  نيز مراحل خونين و
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 ١٩٨٩، )»اصول اساسی«جای قانون اساسی، ه موجوديت قوای شوروی، ب(  دارای يک کيفيت١٩٨٩ الی ١٩٧٩

 الی ، ١٩٩٢، ...)جمله تصويب قانون اساسی شوروی، ريفرم ھا و من بعد از خروج قوای( حالت ديگر١٩٩٢الی 

،  باز بُعد خطرات و ماھيت .)بر سر قدرت» جنگ داخلی«و آغاز » تنظيم ھای جھادی«انتقال قدرت به  (١٩٩۴

لی، ين مدت زمان، تحت نفوذ و فعاليت ھای حلقات و قوت ھای متنوع محلی، داخلی و بين الملادر. ديگری داشته است

ميل اصطالحات ه که ب مندانیه ھستند نويسندگان و عالق. شکلی از اشکال، در وقايع درگير بوده انده ھمه و ھمه ب

و تند » ادويه دار«من با کلمات . که اسناد ارائه نمايند کار می برند، بدون آنه را ب» دسيسه«، »توطئه«، »بازی«

  .مفاھيم را نمی توانم فورمولبندی نمايم

، ھمه شاھد جنگ داخلی بوده ايم که ھر لحظ با ٢٠٠١ الی اخير سال ١٩٩۴ قريب شش سال از اخير سال در مدت

افغانھا به تنھائی قادر به «: درمجامع بين المللی بودند متنفکرينی که دريافتند. کيفيت ديگری به پيش برده می شده است

االخضر «و » ميستيری«زمان ملل متحد، نظير که نمايندگان خاص سا ز آناخصوص بعد ه ، ب».ختم جنگ نيستند

 به شورای امنيت سازمان ملل متحد ١٩٩۶را در زمان قبل از ، سالھای  ھريک، گزارشات ناکامی شان» ابراھيمی

ير جبھه داده، با گلبدين حکمتيار ، عليه ي، بار ديگرتغ١٩٩۴عبدالرشيد دوستم، در جنوری سال . ارائه می داشتند

، به محاربه »جمعيت اسالمی«متحدين دولت وقت در تحت رھبری برھان الدين ربانی، رئيس و » شورای نظار«

  .پرداختند

می خورد، که در صفحۀ اختصاصی ) Focus(» فوکوس«با مروری بر صفحات نشرات، چشمم به گزارش مجلۀ 

در » .مطمئن ملل متحد صلح -افغانستان«: می نويسد١٩٩۵ فبروری ٢٠نشر معلومات در بارۀ افغانستان در شمارۀ 

بنيادگرايان طالب، با پيروزی ھای نظامی  خود، دورنمای صلح لطيف و « :عنوان دومی تحت اين جمله می خوانيم

در آنزمان، قبل . ، شباھت داده اند»ِگرد باد«پيشرفت طالبان را در افغانستان، با .  » .مخاطره می اندا زنده ماليم را ب

را تحت کنترول داشته باشند، مسير حرکت نظامی و نمونه ھائی از ترکيب قوای آنھا را با کابل » طالبان«که   از آن

ممکن است خوانندگان محترم، بدانند . ، نام گرفته، شرح نموده اند»شاگردان جنگی بنيادگرا«تصاوير جنگی ھا، که 

در . ار بی تفاوت نبوده باشدشمول کشور ھای ھمجوه که چنين وقايع يا حرکات نظامی، برای قدرت ھای خارجی، ب

  .»شورشی تا عالم  اسالم«بارۀ رھبران آنھا می نويسند که از 

که در جنگ داخلی  دخالت نمودند، حال در مقابل دروازه ھای کابل  چھار ماه قبل، بعد از آن«:به ادامه می نويسد،

ما زمانی به پيروزی نايل « :می نمايداظھار ) Mamour Jah(نام مأمور جاه ه يک قومندان طالبان، ب: ايستاده اند

ما برای يک «:اين شخص عالوه نموده است) ٢۵٠ص، (» ».خواھيم آمد، که افغانستان واقعاً يک دولت اسالمی باشد

ين منبع ادر عين حال در» .که در برابر ما قرار گيرد، عليه آن خواھيم رزميد ھر کسی.  افغانستان واحد می جنگيم

 خود يک -  رارھبر حزب اسالمی  و صدر اعظم گلبدين حکمتيار  طالب،٢٠٠٠٠ھفتۀ قبل « اضافه می گردد که 

می » طالبان«وقتی از زبان » د کيلومتری جنوب کابل، ران٢۵ در چھارآسياب، واقع در وی از قرارگاه -پشتون

  : ملل متحد در اسالم آباد می گويد- ، ناظر».حکمتيار ختم است« :نويسند که گفته اند

نبايد فراموش نمود، که » .حزب اسالمی ھنوز ھم در کابل ھستند، اما ھيچ تماس ديگر با حکمتيار نداريمايندگان نم«

حکمتيار «در ھمان زمان ھمچنان حدس می زده اند، وقتی .  در آنزمان تماس مذاکراتی با طالبان ھم ادامه داشته است

.  يدن بر قدرت باشدمکن رئيس جمھور ربانی، خواھان چسباز راه  دور ساخته شده است، چنين ظاھر می شود که، م

رو شود، طالبان ه شکست روبه ملل متحد در ھفتۀ آينده ب»  مذاکرات وساطت« ين رابط عالوه می گردد، ھرگاه، ادر

ختم تالشھای صلح معنی خواھد «در قدم اول اين حالت .  سوی کابل عليه رئيس جمھور ادامه خواھند داده به حرکت ب
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طالبان حاضر نخواھند بود تا با گروپ جنگی قبلی در يک کميسيون يا محفل «:در آنصورت واضح است که » .داد

  )ھمانجا(» .بنشينند

قبالً در ھمين گزارش که مطالب زيادی تذکر داده می شود، از زبان آمر دفتر مأموريت ملل متحد برای 

اظھار داشته است، می » فوکوس«يک صحبت با نمايندۀ ، که در Fancis Okelo)(» فرانسس اوکيلو«افغانستان،

  :نويسد

در ھمان زمان، ھمچنان » .طالبان عالمت آمادگی برای اشتراک درحکومت انتقالی  را از خود بروز داده اند«

  .ين مدت تحت کنترول خود در آوده اندا واليت را در۶ واليت افغانستان ٢٩گزارش داده می شود که طالبان از جملۀ 

نشرات خارجی بی . ياد دارنده به کابل را  با ھمه حوادث خوانندگان محترم ب» طالبان«سال بعد، ورود  قريب يک 

اينبار نيز گزارش اختصاصی در بارۀ افغانستان  را در شماره » فوکوس«مجلۀ .  حوادث را گزارش داده اندیشمار

ين ادر. ير متعدد را با جمالت مختصر می بينيم آن مجله تصاو٣٢٨در صفحۀ .  به چاپ سپرده است١٩٩۶، سال ۴١

طور مختصر به نشر سپرده ه نشان می دھد، موضوعات مختلف را ب» مجلۀ مصور«که، محتوای اين  شماره، طوری

  :چشم می خورده عنوان درشت بعد از نام افغانستان چنين ب. است

ع متحدۀ امريکا حکومت طالبان را با احتياط چرا اضال« :در تحت اين عنوان درشت می بينيم. »قرآن و مواد مخدر«

  » .را رد می کند و چرا روسيه آن. مثبت ارزيابی می کنند

 در واليت ١٩٩۴می نويسد که در سال » جنبش طالبان«در ھمين صفحۀ مصور که خود سخن می گويد، دربارۀ 

حيث ه  روحانی مسلمان، ب١٠٠٠  از جانب١٩٩۶ ساله، در سال ٣٢قندھار تأسيس يافته، رھبر آن مال محمد عمر 

حيث صدر اعظم  اعالن داشته ه با اشغال کابل، مال محمد ربانی را ب. ين گرديده استيتع) »امير المؤمنين«( » امير«

  .را در کابل  رھبری می نمود» مالھا«او يک کابينۀ شش نفری متشکل از .  اند

 ساله نام می برد، با خط درشت، ۴١»  جنگ ساالر ازبک«عنوان ه در پھلوی تصوير عبدالرشيد دوستم، که از وی ب

نويسد که شش ين متن کوتاه می ادر»  .پادشاه ساز متردد« :ين رابطه ، چنين عنوان داده استامطالب معلوماتی را در

. او تونل سالنگ را سنگر انتخاب نموده است»   نفری۴٠٠٠٠قوای قريب «. واليت شمال را، تحت کنترول دارد

در : ير داده استيدر گذشته ھم، مکرراً جبھات را تغ. کابل، نزد طالبان فرستاده استه ت مذاکره را بيک ھيأازبک «

  ) ٣٢٨ص، (» . خودش راآغاز رئيس جمھور نجيب هللا، بعد مسعود و اکثراً 

ه  ھمين شمارۀ مجله،  در باال ی صفحه، عکس  اعليحضرت محمد ظاھر شاه را با يک روحانی ب٣٣٢در صفحۀ 

  :، متن کوتاه نوشته شده است که می خوانيم]*[در پھلوی عکس پاد شاه سابق، روح شان شاد باد. دست نشر سپرده اند

  ».وطنم افغانستان برگردم، تا صلح و وحدت ملی دوباره احياء گردده تصميم اتخاذ نموده ام،  که ب« 

 تحت رھبری«:، تحرير نموده عالوه می گردد»مولوی شيخ الحديث«در جنب عکس روحانی که اسم ايشان را 

  ».اين نظام حال با طالبان بر می گردد. پادشاه، وحدت ملی برای ما تحفۀ خداوندی داده شده بود

  :در قسمت پايان اين صفحه، مصاحبه با وزير خارجۀ طالبان، حاجی مال محمد غوث منتشر گرديده،  که  گفته است

، ».طالبان از خارج حمايت می گردند«که که گفته می شد   ضد نشراتیهاست، بو کوشيده » اين قيام مقدس است«

مسکو بار ديگر « : می خوانيم٣٣٨، صفحه ١٩٩۶ اکتوبر٢١ ھمين مجله ، مؤرخ ۴٣در شمارۀ . موضعگيری نمايد

  » .دخالت می کند

  :تحت اين عنوان درشت می نويسد که

  ».ی دھد، تا بنيادگرايان را دفع نمايدوسيه جبھۀ ضد طالبان و پاکستان را تشکيل مر « 
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فضای « که  با ذکر چند مطلب از دھۀ نود، الی بروز طالبان، می توان تصويری را حاصل نمود که، با وجود آن

بين قدرت ھای بزرگ وقت، در عرصۀ بين المللی رسماً خاتمه يافته بود، ولی جبھه ھای جنگی در » جنگ سرد

بدين معنی که به ادامۀ ھمان سياست ھا، زخم خون چکان . خاير قبلی نيرو می گرفتافغانستان،  ھنوز از ھمان ذ

دو قطب در مورد افغانستان، ھمان صراحت موقف سابق را نداشت ولی برای پيشبرد اھداف کافی بوده . ادامه داشت

 ه ، يک عالمت نشان میفقط از ديد اين نويسند. گرفته شود» قرارداد«به » نمايندگان«است، تا سياست ھا از طريق 

اين  عالمت را می توان به . کشور ما، ممکن نھائی نگرديده بوده باشد» تجزيۀ«داد، که تا آنزمان، برنامۀ احتمالی 

را به سازمان ملل متحد » سفير و نمايندۀ خاص«يک مقام » اگريمان«زمانی ارتباط داد، وقتی جانب طالبان، تقاضای 

دست ه که  طالبان ھم چوکی رسمی ب در صورتی. برای دولت قبلی افغانستان ثابت ماند» چوکی افغانستان«فرستاد، 

و زمانی ھم مانند ويتنام مشابه می » کوريا«در گذشته، » يمن«می آورد، می شد که سرنوشت مملکت با سرنوشت 

  .بود

للی، آن موقف و و وقوع حوادث تروريستی در صحنۀ بين الم» طالبان«با صرفنظر از تفصيل، سياست بعدی 

 »سپتمبر« ١١موضعگيری قبلی اضالع متحده، در رابط با طالبان روز تا روز متزلزل می گرديد، که  با وقوع حادثۀ

را در پيش »  راه جنگ ضد تروريزم«الخره واشنگتن اطور بی سابقه  و نو مبدل گرديد، به ، وضع کامالً ب٢٠٠١

  .ين جنگ پيوستندا ھمبستگی با واشنگتن، درعنوانه گرفت، متحدين و کشور ھای ديگر ھم ب

دعوت سازمان ملل متحد و نمايندۀ خاص آن سازمان، برای افغانستان آقای ه ھمه می دانيم که اين کنفرانس، بنا ب

که در حقيقت، » ملت سازی«قت و آغاز پروسۀ وھدف اساسی ايجاد  ادارۀ م. ، تدوير يافت»االخضر ابراھيمی«

دولتی در تحت شرايط نو، که طبيعتاً بر حسب عنعنات و خصوصيات جامعۀ افغانی،  قانون احيای دوبارۀ نظام 

ين راه کی صادق ابعد حقايق نشان می دھد، که در. تصويب می رسيد، ھدف بوده استه اساسی و ساير قوانين بايد ب

 اکتوبر، مصادف با ٧يکا از اين کنفرانس در حالی تدوير يافت که به تصميم و رھبری اضالع متحدۀ امر. بوده است

 روز عمر راپشت سر گذاشته ۵٢، در افغانستان حدود »عليه تروريزم«جنگ »  ائتالف«آغاز عمليات نظامی قوای 

ه قدرت ب» بديل«حيث ه ، عمالً و قبالً ب»اتحاد شمال«در زير سايۀ ھمين عمليات قوای نيرومند نظامی خارجی، . بود

که شھر کابل را در تحت »  اتحاد شمال«. ين گرديده بودي ھای آگاھان سياسی، تع اساس تبصرهه، ب»طالبان«جای 

يکی از عوامل طول کشيدن مدت دوام کنفرانس . در کنفرانس را تشکيل می داد» گروپ مسلط«کنترول خود داشت، 

 شناخته می وجود آمده بود،ه ، ب»اتحاد«نفع ه را، ھمين موقف جديدی که در شرايط خاص حضور قوای خارجی، ب

قدرت رسيدن طالبان، ه لۀ افغانستان، در طی  سالھای بعد از بأی روی مسه ئاھداف متضاد و اختالفات منطق.  شد

در ديدار ھا و مذاکرات با کشور ھای » االخضر ابراھيمی«ين جمله می توان از تالشھای، ادر. کامالً حل نگرديده بود

  . نام برد٢ +۶عضو، 

ت أھي» ترکيب«ه در آستانۀ تدوير کنفرانس، اعتراضات و اختالفات نظر از  ھر طرف در بارۀ ياد داريم  که خوب ب

که بايد از  طالبان ھم دعوت  يناپاکستان مبنی بر» تقاضای«که  ينااز. اشتراک کننده، بيشتر مطرح بحث بوده است

فات ديگر، و ھمچنان به نسبت، تسلط ، در پھلوی اختال»اتحاد شمال«عمل می آمد، پذيرفته نشد، به نسبت مخالفت ه ب

به امضاء » بن«وقتی توافقات . ، نگرانی و ترديد افغانھا، نسبت به آينده افزايش می يافت»اتحاد شمال«نا متناسب 

سوی اتحاد شمال، بدون ه اتحاد شمال، از روی کميت بزرگ بود، در مراحل اول، توجه بيشتر ب»  لقمۀ«رسيد، چون 

  .ز اعضای آن سازمان بوده استتوجه  به ھر يک ا
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عکس العمل ھا » سی. بی. بی«، گزارشگران ٢٠٠١» دسمبر «۶مستقيماً وقتی، ليست کابينه افشاء شد، پس از تاريخ 

عضو  جمعيت اسالمی نيز  برمال » جنگ ساالران«، حتی از جانب »اتحاد شمال«، از درون  راو اعتراضات

  .ساختند

  :ت و اختالفات در ذيل نظر می اندازيمبه نمونه ھای چند از اعتراضا

شرکای اتحاد شمال او، توافق اولی خود را که به  سپردن وزارت «: ، می نويسد»جنرال دوستم«گزارشگر از زبان 

در پای »  .جنبش ملی در حکومت انتقالی، موافقت نموده بود، انکار کرده است» ازبک«خارجه، اساساً به گروپ 

ه ب» .او احساس می نمايد، که با وی خيانت شده است«: نشر نموده است، می خوانيم» .سی. بی. بی«عکس وی که 

 به داخله و وزارت دفاع را با وزارت خارجهگروپ،  » بخش زراعت و معادن و صنايع به آن«جای وزارت خارجه 

خود خجالت آور جنرال دوستم ھمچنان اين عمل را برای گروپ « . سپرده شده است»  جمعيت اسالمی«حريف آن، 

مديون  او را  در امر تسخير شھر ستراتيژيک شمال، مزار شريف ،اتحاد«او معتقد بوده است که » .دانسته است

 ».ھستند، که باعث سقوط طالبان شده است

، يک رھبر پشتون که در )Sayed Ahmed Gailani(سيد احمد گيالنی «ھمچنان از زبان » راپورتر«ھمين 

عالوتاً   گزارش  »  .از يک توازن کامل برخوردار نيست داشته است، گفته است که ادارۀ جديد سھم» بن«مذاکرات  

سر می برد، گفت که افغان ه آقای گيالنی، از حاميان پادشاه سابق، محمد ظاھر شاه، که در تبعيد ب«داده می نويسد 

» لبدين حکمتيار گ«ين کنفرانس ا خارج ازھمچنان از» .که عليه  شوروی جنگيده اند، در نظر گرفته نشده اند ھائی

او مشخص » .شده است که امريکا معامله را تحميل نموده است«که از نام ايران  نيزضمناً اظھار داشته است، مدعی 

طرح  » .که از کنفرانس بروز خواھد نمود، ايجاد می نمايدای اين امر شک را در مشروعيت اداره «می گويد که 

  : راھم، ھمين گزارشگر چنين بيان داشته استسازمان ملل متحد 

يک محکمۀ عالی تشکيل خواھد شد و در عين زمان يک . قت برای شش ماه حکمروائی خواھد نمودوادارۀ م« 

منظور انتخاب حکومت ه ، بلويه جرگهی،  نفر برای دعوت از جرگۀ عنعنه ئ٢١ز کميسون خاص مستقل متشکل ا

    ».امنيت کابل، در نظر گرفته شده استانتقالی و قوای چند ملتی برای 

، روز پنجشنبه »سی. بی. بی«کار خود آغاز نمايد، گزارشگر ه قت در افغانستان رسماً بوکه حکومت م قبل از اين

تمويل کنندگان .  استند»خطر«برای  اعمار مجدد افغانستان » جنگ ساالر ھا«، خبر می دھد،  که٢٠٠١ دسمبر ٢٠

.  تشکيل جلسه داده اند)  کشور١٠٠ت  از قريب أھي(، بلجيم  »بروکسل« تان، دربزرگ، کمک به افغانس

در عين زمان، در . کمک بين المللی برای اعمار مجدد افغانستان نياز استه ، متذکر می گردد، که ب»ژورناليست«

بدين متن می ، )Mr Natsios(» ناتسيوس«، از زبان آقای »دريچۀ فرصت«خطاب  به افغانھا،  در تحت عنوان 

  :نويسد

 و رھبران آنھا، اينست، که ما نمی توانيم، کمک کنيم، در صورتی) افغان(» ايتنی«پيغام سياسی ما به گروپ ھای «

 اگر صلح را حفظ کنيد، ما کمک« :  به ادامه ھمچنان اظھار می دارد ».که جنگ داخلی دوباره از سر گرفته شود

جامعۀ بين المللی بايد، حال عمل کند، در «کند که نامبره به اضافه گقته است، راپور دھنده عالوه می » .خواھيم کرد

واشنگتن يک حرکت در عين حال تأکيد می ورزد که . که خواھان دوباره نويسی تاريخ  در افغانستان باشند صورتی

 طويل المدت فراھم اساسی را برای يک اعمار مجدد... اين دريچه حتمی است،  « . طوالنی  را در پيش گرفته است

تشديد قوای فرار از مرکز، بار ديگر اين کشور را پارچه پارچه «  در غير آن، ھوشدار داده است که » .می سازد

  ».خواھد ساخت
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ما با يک دولت « . است که در پيش قرار دارد» وظيفۀ بيمناک«ياد آور گرديده است که ) Patten(» پتن«اما، آقای 

که اکثريتی از بھترين مغز ھای آن در  ويران، ]ساختار[»انفراستکچر«سات کار، در يک شکست خورده، فاقد تأسي

     ».سر می برنده مھاجرت ب

تحت » جمعيت اسالمی«و » شورای نظار«جلب توجه می نمايد که ضمن ارائۀ گزارش در بارۀ عکس العمل رھبران 

در جای »دوستم«ور مشخص در مورد عکس العمل طه ب» .سی. بی. راپورتر بی«رھبری برھان الدين ربانی، ھمين 

در »  . دھدآقای دوستم می گويد که او در برابر حکومت جديد مقاومت نشان نمی«:ديگرنيز چنين گزارش داده است

فقط يکی از » راپورتر«موضوع قوای حفظ صلح  را .  از آوازه ھای متضاد و مخالفت سخن گفته می شدعين زمان

که قبالً ھم تذکر  طوری.  ست، که در آنزمان در برابر حکومت جديد، برجسته شناخته شده استپرابلمھائی ناميده ا

 اشغال وظيفه نمايد، ولی قريب ده روز ٢٠٠١» دسمبر «٢٢تاريخ ه رفته است، قرار بوده است که حکومت جديد، ب

  .، نيز اطالع داده می شودءقبل از آن، از اختالفات روی جمع آوری قوا

 ٦تاريخ ه ، عبدالرشيد دوستم است،  که اظھار او نيز ب»ازبک«جنگ ساالر «مشابه » سمعيل خانا«تبصرۀ 

، در عين حال اخطار داده »که اين توافق را محکوم کرده است  ميالدی، منتشر گرديده، در حالی٢٠٠١» دسمبر«

 گفت که –دانان، در اتحاد شمال  يکی از نيرومند ترين قومن–جنرال دوستم «. حکومت را تحريم خواھد نموداست که 

ر تپي» «.سی. بی. بی«نمايندۀ »  .با گروپ او در زمان توافق تقسيم قدرت، از روش نا مناسب  کار گرفته شده است

جز گروپ بزرگ مسلط، ه از جمله چھار گروپ کليدی اتحاد، ب در کابل می گويد که )Peter Greste(» گريسته

  . رابطه با ترکيب کابينه نشان داده اندديگر ھمه اظھار نا رضايتی در 

داده شده » حزب آقای ربانی، جمعيت اسالمی«  که به - دفاع، خارجه و داخله– اين اختالف بيشتر روی سه وزير 

قومندان کشته شدۀ اتحاد شمال احمد شاه مسعود، «، پايگاه  »درۀ پنجشير«اين سه وزير را از . بود، بروز نموده  است

. راپورتر بی«که ھمين  ضمن آن. گرديده بود، تذکر داده است» ترور«دستخوش »  ٢٠٠١» سپتمبر «٩ تاريخه که ب

از زبان آقای ابراھيمی بعد از صحبت ھايش در کابل از مسير انتقال نام می برد، در ھمين راپور تأکيداً » .ی. بی

حاد شمال نيز ياد می کند، می نويسد که ات» جنگ ساالر«عنوان ه اينبار، از زبان عبدالرشيد دوستم که از وی ب

يک حزب در اتحاد داده شده است، بلکه از ه غير منصفانه است، که سه وزير کليدی نه تنھا ب« :نامبرده گفته است

  » .باشند يک حوزۀ پنجشير نيز می

اما بعد » .واھد شدآن می رفت، که آقای دوستم مانع حکومت جديد، به سبب اين ايراد خبيم «به ارتباط اين اعتراض 

در يک .  ه وقوع نخواھد پيوستبه اتکاء به منابع گزارشی سازمان ملل متحد خبر اطمينانی می دھد، که حالت ب

آقای دوستم، که ساحۀ زياد  ،»االخضر ابراھيمی«پيغام، عنوانی نمايندۀ خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، «

دست آمده ه گونه تالش در امر ممانعت معاملۀ  تقسيم قدرت ب ست که از ھيچشمال کشور را تحت کنترول دارد، گفته ا

  ».حمايت نخواھد کرد»  بن«در

، متعھد شده » بن«در کنفرانس » مقاما ت«ين يدر تع» دوستم«که در فوق تذکر رفته است، با وجود اعتراض  طوری

انواعی ، ٢٠٠١» دسمبر «۶تاريخ ه رست بداما در گزارشات يک روز بعد، . بود که مانع کار حکومت نخواھد شد

» جنگ ساالر«مطلب منتشر شده در بارۀ . از موضعگيری ھا، از جانب حلقات و افراد مختلف منتشر گرديده است

تحت رھبری برھان الدين ربانی است، که » حزب جمعيت اسالمی» «قومندانان«، يکی از »امير اسمعيل خان«ديگر 

اشغالی خود را در ھرات، نسبت به » مقام«بعداً خواھيم ديد، که . ده است، مستقل باشددر طول زمان در حقيقت کوشي
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اتحاد شمال نام می » جنگ ساالر«عنوان دومين ه  گزارشگر، از او ب .می داده است» ترجيح«در کابل » وزارت«

  .را رد کرده است» بن«برد، که توافق 

  :گزارشگر می نويسد

در بارۀ تقسيم » بن«د شمال مسلط در رابطه با توافق امضاء شدۀ روز چھارشنبه در عاليم پارچه شدن، در اتحا« 

قومندان آخرين که از توافق انتقاد نموده است، والی سابق واليت غربی ھرات، اسمعيل خان می . قدرت متصور است

اض نموده است، که باشد، موصوف بر نمايندگان اشتراک کننده در کنفرانس تحت حمايت سازمان ملل متحد، اعتر

چنين نقل قول نموده » اسمعيل خان«طور مشخص از زبان ه ب» . نامبرده ھا حقايق را در محل در نظر نگرفته اند

  ».و جغرافيائی در محل و نقش مھم کسانی که جنگيده اند، در نظر گرفته نشده است» ايتنی«واقعيت ھای « : است

  انپاي

٢٩/٠۶/٢٠١٢  

  

  :يادداشت

انع ازيکی " محمد اکبر يوسفی" آقای دوکتور  ما به شخصيق عماحترام[*] ان برجستۀ کشور، م  نويسندگان و محقق

  :از آن نمی گردد ، تابنويسم

ا د " از نظرم اھرمحم ستان" ظ اه افغان رين پادش ی ،آخ ای فعل دبختی ھ صايب و ب ام م اس تم ه و اس شور پاي  را در ک

  . را اکنون مشاھده می نمائيمی ضد ملی و ضد انسانی وی  سياست ھا زيانبار و نتيجۀ خونين، بازتابگذاشته

 AA-AAادارۀ پورتال 

   

 


