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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٥/ ٢٦                               ايمل خان فيضی:ليکوال 
         

  

   برای افغانستاننـ برگزاری دومين کنفرانس ُببسوی
  )قسمت اول(

   طالبانبامذاکرات تازۀ امريکا 
 

ان د که مذاکرات مين خبر ميدهرسانه های غربی. مرحلۀ تارۀ مذاکرات ميان امريکا و طالبان عمًال آغاز شده است
خاص ،  نمايندۀ "ميشل شتاينر"، به ميزبانی مات ميان رتبۀ ادارۀ اوبامامال عمر و مقاطيب آغا، سخنگو و نمايندۀ 

  .١صورت گرفته استطی همين ماه، ) آلمان( در خاک آنکشوردولت آلمان برای افغانستان و پاکستان،
 است نظرن  است، از تحوالت فعلی در افغانستان و منطقه خوشبين بوده، به ايشتاينر که يک ديپلماِت با تجربۀ آلمان

در تماس های اخير خود با رسانه ها، شتاينر . افغانستان ممکن استبرای جنگ راِه حل سياسی دريافت يک که 
  .همچنان براهميت برگزاری دومين کنفرانس بين المللی روی مسائل افغانستان در آلمان تأکيد کرده است

ی دومين ولت آلمان درحال تياری برای برگزارد، ٢٠٠١ده سال بعد از اولين کنفرانس ُبن برای افغانستان در سال 
 با درنظرداشت اين رويدات مهم سياسی، دولت آلمان تالش دارد تا .در ارتباط به افغانستان ميباشدکنفرانس بين المللی 

 در صحنۀ سياست  تازه دسمبرسال روان، دست به يک سلسله ابتکاراتپنجمقبل از برگزاری کنفرانس مذکور بتاريخ 
 نمايندۀ سياسی ٩٠ وزارت خارجۀ  آلمان، حدود  به اساس يک اطالعيۀ.زندخود در ارتباط به افغانستان خارجی 

  .٢حضور خواهند داشت ، جمعًا يک هزار اشتراک کننده در اين نشست بين المللی)وزرای خارجه(
  :خواهد بود تمرکز اين کنفرانس روی سه موضوع در اطالعيۀ وزارت خارجۀ آلمان همچنان آمده است که

 ٢٠١٤جنبه ها ملکی پروسۀ انتقال مسووليت ها به حکومت افغانستان در سال  •
 ٢٠١٤ بعد از سال ،مشغول ماندن دراز مدت جامعۀ جهانی در افغانستان •
 پروسۀ سياسی که بايد در درازمدت منجر به ثبات در کشور گردد •

کشور رويداد های مهمِ  را پيش . ک مرحله جديد ميشودبا ده ساله شدن جنگ در افغانستان، سناريوی افغانستان وارد ي
مذاکره با مخالفان مسلح، خروج احتمالی عساکر خارجی، برگزاری دومين کنفرانس بن، ايجاد پايگاه های (رو دارد 

که در اينجا بازهم سوال از حمايت کشورهای منطقه از پروسۀ سياسی در کشور مطرح ...) نظامی درازمدت امريکا
  .ميگردد
  ٢- ُبـنکنفرانس از حمايت منطقویلزوم 

، در پهلوی ديگر کشورهای جهان، کشورهای همسايۀ افغانستان و قدرت های بزرگ منطقه دومين کنفرانس ُبندر 
 اشتراک کشورهای پاکستان، هند، ايران، روسيه و چين در اين نشست، بدليل نفوذ و. نيز اشتراک خواهند کرد
 در وزارت خارجۀ آلمان تأکيد دارد که پروسۀ سياسی. دانسته شده است، ضروری انستانمداخالت آنها در امور افغ

  :افغانستان بايد در دو سطح حرکت نمايد
  گروه های مختلف افغانی که بايد در داخل افغانستان صورت گيرد بامصالحه آشتی و .١
  )حهمصال(حمايت کشور های همسايۀ افغانستان و قدرت های منطقوی از اين پروسه  .٢

 می افزايد که تحکيم ثبات در افغانستان به ثبات سياسی تمام منطقه ارتباط دارد که در اين مذکور همچناناطالعيۀ 
  .زمينه همکاری تمام کشورهای منطقه الزم است

 و منطقوی غربی  بزرگحضورکشورهای غربی در افغانستان، همراه با رقابت ها و برخورد ها ميان قدرت های
 است تا ضروت همکاری رياليستيک يا واقعی کشور های همسايۀ با افغانستان به يک ايده آل ناممکن باعث گرديده

اولين کنفرانس بن نيز همين کشورهای همسايه و قدرت های منطقه را به ميز مذاکره روی . مبدل گرديده است
 ورهای دخيل در مساله افغانستانموضوع افغانستان کشانيد ولی طی ده سال اخير ديده شد که تضاد منافع ميان کش

  .باعث عدم همکاری واقعی و پيچيدگی وضع در کشور گرديد
  

                                            
١ http://www.spiegel.de/international/world/٠،١٥١٨،٧٦٤٣٢٣،٠٠.html 
٢http://www.auswaertiges-
amt.de/EN/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/Bonn_Konferenz_٢٠١١/Bonn-
Konferenz-Einstieg.html 



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  ٢-اشتراک طالبان در کنفرانس بـنبرای گفتگو 
طی سالهای گذشته، اکثر صاحب نظران داخلی و خارجی برخی از فيصله های اولين کنفرانس ُبـن و شرايط و 

برلين اکنون سعی دارد تا در دومين . امکانات اشتراک تمام گروه های افغانی در آن را مورد انتقاد قرار داده اند
سبورگ، نزديک شهر بـُن آلمان، برگزار خواهند شد،  در هوتل پيتر٢٠١١کانفرانس بين المللی ُبـن که درماه دسمبر 
ن روی همين دليل است که دولت آلمان نقش ميانجی در مذاکرات اخير ميا. اشتراک طالبان را در آن حتمی سازد

  .به عهده داشته استامريکا و طالبان را 
 .چاپ کابل، بنشر رسيد" ويســـا "ر معتباوًال در روزنامۀئی و طيب آغا امريکامقامات  تماس ها ميان خبِر برقراری
 وزارت خارجۀ جزئيات بيشتر آن در مجلۀ شپيگل و تأئيد غير رسمی اين مذاکرات توسط برخی از مقاماتاکنون نشر

مذاکرات تازه ميان امريکا و  يکی از نکات قابل توجه در .آلمان، به اهميت اين موضوع در مطبوعات افزوده است
  گفته ميشوداکنونعًا نمايندۀ رهبری شورای کويته که واق) طيب آغا(اکره کننده با امريکا که طرف مذاينست طالبان 

 گفته ميشود که طيب آغا يک .ميباشد امنيتی به ديگر نقاط پاکستان انتقال داده شده است،  نظربه داليلاعضای آن
اين  اکنون نيز کهر مالعمر بود او در زمان حاکميت رژيم طالبان رئيس دفت. مالعمراست" رازداربسيار نزديک"

 او چنِد قبل .نموده است ماموريت اسالم آباددر سفارت طالبان در  قبًال  طيب آغا همچنان.وظيفه را به عهده دارد
همراه با مال برادر توسط مامورين استخباراتی پاکستان بدليل مذاکرات پنهانی با حکومت کرزی گرفتار شده بود که 

 سياسی خود در پاکستان،  هاینظربه گذشتۀ سياسی طيب آغا ميتوان گفت که وی در جريان فعاليت .بعدًا رها گرديد
با   سازمان استخبارتی پاکستان درگير بوده است ولی اينکه اکنون نقش تازۀ وی در مذاکرات(Grip)" گريپ"در

 ديگری نيز در ذهن خطور سوال های  .امريکا چقدر تحت کنترول نظاميان پاکستان بوده است، قابل سوال است
 آيا رهبری طالبان اکنون هم روی آيا طالبان واقعًا آمادۀ اشتراک در پروسۀ سياسی افغانستان شده اند؟: میکند

 و مهم تر از همه آيا نتيجۀ دومين کنفرانس بن فوری تمام نيروهای خارجی از افغانستان تأکيد دارند؟خروج موضوع 
  مللی گذشته راجع به افغانستان خواهد بود؟کنفرانس های بين الهم مانند 

در مورد موضعگيری احمد رشيد ، ژورناليست پاکستانیجواب تمام اين سوال ها شايد هنوز پيش از وقت باشد ولی 
و خروج فوری نيروهای خارجی را قبل از مذاکرات " موقف خود را نرم ساخته اند"که طالبان تازه طالبان ميگويد 
 به اين فکر است که بازهم طالبان طرفدار پايگاه های نظامی درازمدت امريکا در نميخواهند ولی او

  ...ادامه دارد..    .٣ نخواهند بود)مطرح ميان کابل و واشنگتنکنونی موضوع (افغانستان
  

 
  

                                            
٣ http://aan-afghanistan.com/index.asp?id=١٦٩٤ 

 


