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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ارۍ ته رابوليت تاسو همکنپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م١٢/٠٢/٢٠١٠                                   غوث جانباز: ترجمه 
         

  است» بيطرف «روسيه خواهان يک افغانستان 
 ارکادی دوبنوف: نويسينده 

 
 جنوری سال جاری در پايتخت برتانيۀ کبير داير گرديد قطعنامه ای تحت ٢٨در پايان کنفرانس لندن که به تاريخ 

هدف اساسی کنفرانس . به نشر رسيد" ، همکاری های منطقه ای و حمايت بين المللیافغانستان رهبری" عنوان 
.  در کشور شانمسلط بيشتر از اوضاع در قبول مسؤليتلندن طرح و تدوين پروگرامی بود برای آماده نمودن افغانها 

ما : "  نکات آتی اشاره کرد طی بيانيه اش در کنفرانس به، دپلومات نارويژی کای آيدیکابل،نمايندۀ سازمان ملل در 
 فيصله ها و ؛ تاکنون ما افغانستان را به مثابۀ سرزمين متعلق به هيچکس ميدانستيمم؛طرفدار يک ستراتيژی گذار استي

افغانها به ما ميگويند که آنها ميهن شان را  . تصاميم در مورد اين کشور از فاصلۀ هزاران ميل اتخاذ ميگرديدند
  ".واهند حقوق و صالحيت های بيشتری درسرزمين خويش داشته باشندخوبترميشناسند و ميخ

 افغانها  نقش بيشتری را در عمليات اينکه کنفرانس لندن از تمايالت حاکميت افغانستان در مورد کنندگاناشتراک 
ت افغانستان بر عالوه در فقرۀ دهم قطعنامۀ کنفرانس به حکوم. به دوش بگيرند، استقبال نمودندهمۀ مراحل نظامی در 

 پنج سال الی و گيرد عهدهاکثر عمليات نظامی را در مناطق پرخطر طی سه سال به "اکيدًا توصيه گرديده است تا 
وزير امور خارجۀ اياالت متحدۀ امريکا، ." آينده کوشش نمايد تا امنيت فزيکی اهالی اين مناطق را خود تامين نمايد

 افغان منبعد مسؤليت هرچه بيشتر را در تامين امنيت متقبل خواهند گرديد نظاميان:"هيلری کلينتن، در کنفرانس گفت
  ".خواهند گرفتيات را يکی پی ديگری تحت کنترول خويش و وال

افغانستان تائيد کردند که از افزايش کميت اردوی افغانستان " همکاران بين المللی"، متذکرهبرای دست يابی به اهداف 
در عين حال آنها توافق نظر دارند که کميت پوليس افغان .  می نمايندپشتيبانیهزار نفر  ١٧١،۶ تا ٢٠١١ اکتوبر الی
 ازدياد نظاميان خارجی در افغانستان الی ختم بهصدراعظم انگلستان به نوبۀ خود . هزار نفر افزايش يابد ١٣۴ الی

 کشور از جانب خود ادارۀيق و مفصل ناظرين به اين عقيده اند که پالن دق. نمود هزار نفر اشاره ١٣۵سال جاری تا 
  . مورد بررسی قرار خواهد گرفت، که قرار است چند ماه بعد در کابل داير گرددکنفرانسیافغانها در 

بيانيۀ کرزی خوشبينانه بود، او .  بدون شک چهرۀ کليدی کنفرانس لندن بود، حامد کرزی،رئيس جمهور افغانستان
 قادر خواهند بود تا امنيت را در کشور به طور مستقالنه ٢٠١۴رش الی سال قوای امنيتی کشو:" تاکيد ميکرد که

ولی ." افغانها عالقمند نيستند بار دوش جامعۀ بين المللی باشند:" حامد کرزی معتقدانه تکرار ميکرد که." تامين نمايد
او . ت خواهد داشت سال ديگر به حمايت بين المللی ضرور١۵او در عين حال تاکيد مينمود که کشورش حداقل 

 در ميان ملکی تا بدينوسيله  از تلفات تقليل دهند آن حد اقل تعداد عمليات هوائی را به کهنظاميان خارجی را فرا خواند 
 خارجی به عساکرکرزی همچنان مخالفت شديد خويش را از دخول خودسرانۀ . اهالی جلوگيری صورت گرفته باشد
او همچنان از مصمم بودن کابينه اش به خاطر مبارزۀ . نازل آنها ابراز نمودحريم افغانها و تالشيهای بيمورد م

حامد کرزی به .  خويش ناميدحکومتسرسختانه با فساد اداری ياد آوری نموده و آنرا يکی از اولويت های فعاليت 
 رازايدالوصفی  های افغانستان، شک و ترديدحاکميتخوبی درک ميکند که موجوديت فساد اداری در حلقات باالئی 

  . در رابطه  با مثمريت ادارۀ او به ميان آورده استعامۀ غرب افکار در
در ساختار " معتدل" طالبهای اشتراک آمادگی حکومت او برای ،اما مهمترين عنصر بيانيۀ کرزی در کنفرانس

ن کنندگا اشتراک از طرف هيچيک از" طالبهای معتدل"تعريف فورماليتۀ اصطالح . اجتماعی و سياسی کشورش بود
از آنها گفته ميشود که اسلحۀ ۀ به آنعد" طالبهای معتدل"در پرنسيپ به نظر ميرسد که . کنفرانس لندن صورت نگرفت

خود را به طور داوطلبانه به زمين بگذارند، از مبارزۀ مسلحانه در برابر حکومت دست بکشند و قانون اساسی کشور 
  .را به رسميت بشناسند

ده حاکی از آن اند که رئيس جمهور کرزی از مقامات عربستان سعودی خواهش کرده تا نقش ميانجی گزارشهای رسي
آژانس خبر رسانی رويترز با نقل قول از وزير امور خارجۀ . به دوش گيرد" مالهای معتدل"مذاکرات با ايجاد را در 

 جانب سعوديها ياد آور شده است  از دو شرط ارائه شده ازدر زمينه ، شهزاده سعود الفيصل،عربستان سعودی
 نمايند که پيوند ثابت و طالبها به نوبۀ خود  را ارايه نمايد درخواستیحکومت افغانستان رسمًا به عربستان چنين :"

 از پالن پيکينگدر پايتخت های کشورهای غربی و همچنان در مسکو و . قطع کرده اند" القاعده"های خود را با 
 بدون به راه اندازی پروسۀ ،درآستانۀ  تدوير کنفرانس لندن اعضای شورای امنيت ملل متحد. تندکرزی قبًال آگاهی داش

 از اررای دهی در نتيجۀ تعميل اصل تفاهم، متحد انه پنج تن از اعضای مقامات باالئی و متوسط در حکومت طالبها 
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ارجه در دورۀ طالبها از برجسته ترين مال وکيل احمد متوکل وزير امور خ. لست تعزيرات ملل متحد بيرون ساختند
  . شدکشيده" لست سياه " اشخاص آن زمان بود که از 

در آن وقت من .  حين سفرهای به افغانستان دو بار چانس ديدار با آقای متوکل را داشتم١٩٩٠اين قلم در اخير سالهای 
بوريس بودم که به ابتکار وزير امور خارجۀ آنوقت ترکمنستان " صلح"به صفت يک خبرنگار در ترکيب هئيتی 

 و تسليمی داوطلبانۀ متوکل به ٢٠٠١بعد از سقوط رژيم طالبها در . به افغانستان سفرهای انجام دادرادوف شيخ م
ادند مقامات حکومت جديد افغانستان، آژانس های خبری بين المللی با نقل قول از مقامات نظامی امريکائی گذارش د

آوازه ها حکايتگر آن بودند ." می نمودمذاکرات با طالبها بازی ايجاد وکيل احمد متوکل نقش نهايت مهم را در : " که
گفته ميشد که . مشاجراتی شديدالحنی با رهبر طالبها مال عمر داشته است) متوکل(که گويا دپلومات نمبر اول طالبها 
همکاران متوکل تاکيد مينمايند که موصوف به مال عمر . ه افغانستان بودب" القاعده"وکيل احمد متوکل مخالف دعوت 

ناظرين شهادت ميدهند که ." منزل مالک آنرا ويران ميکنند" القاعده "همچوی مهمانان:"  بود کهگفته لهجهبا صراحت 
روريستی حملۀ ت هایگی  آنها را از آمادنموده ومتوکل چندين بار با نمايند گان امريکا و سازمان ملل متحد مالقات 

  .با خبر ساخته بود٢٠٠١يازده هم سپتمبر 
 برای جلب طالبها  به زندگی عادی و صلح آميز ايجاد وجهی تا يک صندوق گرفت در کنفرانس لندن توافق صورت 

حکومت آلمان در اين ميان .  گرددپرداخت ميليون دالر به صندوق مذکور ١۴٠در سال جاری قرار است تا . گردد
 الی يک ۵٠٠ از به اين صندوقانتظار ميرود که طی سالهای نزديک،  .  اين مبلغ را بپردازدجاه فيصدنپعده داد و

 صاحب نظران مورد انتقاد از از طرف بعضیمذکور  "وجهی قوصند"موضوع ايجاد . ميليون دالر پرداخته شود
 برای تطميع طالبها، زيرا شکی ده ای خواهد بودتالش بيهو صندوق اينآنها به اين عقيده اند که ايجاد . قرار گرفت

مگر آنها به هيچ . نيست که طالبها شايد پول را بگيرند، برای مدتی ممکن حتی از حمالت مسلحانه نيز دست بکشند
 کنفرانس از تمايالت کرزی مبنی بر کنندگاناشتراک . صورت حاضر به مصالحه با حکومت کرزی نخواهند شد

  . جستجوی طرق مصالحه با طالبها استقبال نموده از آن حمايت نمودندبرایه در بهار سال جاری تدوير يک لويه جرگ
 کشورهای مختلف در کنفرانس از پيشنهاد وزير امور نمايندگان ما در هئيت فدراسيون روسيه خبر ميدهد که منبع

حکومت افغانستان بعد از "  موقف بی طرف و غير منسلکيکاحراز " در مورد ، سيرگی الوروف،خارجۀ روسيه
 اشارۀ به پيشنهاد مذکور هيچگونه کنفرانس قطعنامۀ نهائیدر عين حال .  استقبال کردند،کشور ختم جنگها در اين

مسکو اصرار  : " در اين مورد طور محرمانه به اين قلم گفت روسيه عالی رتبۀ از دپلوماتان يک تن. ننموده است
 در شرايط روسيه زيرا کنفرانس جا يابد  قطعنامۀدر متن" غانستان در آيندهموقف بيطرفی اف"ننمود تا موضوع 

نقطۀ نظر خود را  در عين حال ما.  بحث های مشاجره برانگيز با امريکا و متحدين آن نميباشدمند ايجادکنونی عالق
  ." شويماقداماِت شايد بخواهيم داخل ف آنهاابراز نموديم و تفهيم کرديم که در صورت بروز ضع

 مردم عاقل بوده و در صورت خروج امريکائيهابه هر حال تصور ما طوری است که : " دپلومات مذکور عالوه کرد
رهبری . از افغانستان، بسيار دور از آن نخواهند رفت و دوری آنها از افغانستان نيز چندان طوالنی نخواهد بود

 آنها در کشورهای ، و ناتو از قلمرو افغانستانروسيه به خوبی درک ميکند که در صورت خروج قوای امريکائی
در عين حال اجتناب وزير امور خارجۀ ازبکستان از اشتراک در کنفرانس . همسايه مثل ازبکستان جابجا خواهند شد

مقامات رسمی ازبکستان علت عدم . لندن ميرساند که کشور مذکور نظريات خاصی در قبال مسايل افغانستان دارد
سازمان همکاری در آستانۀ تدوير کنفرانس لندن سکرتر جنرال . نساخت خويش را در کنفرانس روشن اشتراک نمايدۀ

 به طور ناگهانی اعالم کرد که او نيز ،فعلی ي مراد بيگ ايمان ، امور خارجۀ قرغزستانسابق وزير شانگهایهای 
از طرف ديگر مسکو که برای . يستف نيز تا هنوز روشن نعلی يداليل عدم اشتراک ايمان . نميتواند حضور يابد

 در کنفرانس لندن مساعی زيادی به عمل آورده شانگهایسازمان همکاری های  نمايندگاندريافت اجازۀ اشتراک 
  .از عدم اشتراک اين سازمان اظهار تعجب نمودبود، 

  
  پايان

  
***********  

   مسکو-لندن
  "وريميا نووستی  "-منبع

  ٢٠١٠تاريخ نشر اول فبروری 
  

 
 
 


