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  م٣٠/٠١/٢٠١٠                          انجينير کريم عطائی
     از مطبوعات سويس

  

  کرزی دست آشتی دراز کرد
  طالبين المللی برای بازگشت جنگجويان صندوق ب

  
 کشور قدم های آشتی با طالبان را در افغانستان به مذاکره ٦٠دريک کنفرانس بين المللی در لندن روز پنجشنبه 

 .يِد ايجاد گرديده است تا بازگشت شورشيان طالب را به حيات ملکی سهولت بخشديک صندوق جد. گرفتند
 

  
  ، کرزی ، بنکی موننگولدن براون، هلری کلينت

  
  پيتر راسونی، لندن

  
 م  ٢٠٠١در دولت های جهان اين نظر قبول گرديد که يک راه حل صلح آميز، در مبارزه با طالبان و القاعده  که از 

رئيس جمهور افغانستان، کرزی، . می تواندنغانستان جريان دارد، تنها با وسايل نظامی به دست آمده به اين سو در اف
روز پنجشنبه در يک کنفرانس در لندن از همه قدرت های اشتراک کننده دعوت نمود تا در کوشش برای آشتی ملی و 

ويه جرگه را به اطالع رسانيد و از او داير کردن ل. باز گشت جنگجويان طالب به جامعۀ افغانی، سهم بگيرند
  .شورشيان طالب تقاضا کرد، القاعده و خشونت را ترک گفته و در پروسۀ وحدت سياسی سهم بگيرند

  
 کشور جهان، پشتيبانی اين ٦٠رئيس جمهور در ابتکار داير شدن کنفرانس ازطرف بريتانيای کبير و اشتراک بيش از 

 آمد تا با ايجاد يک صندوق، باز گشت طالبانی را که از جنگ دست می فيصله به عمل. کشور ها را سراغ دارد
به اين وسيله، قرار گفتۀ وزير خارجۀ بريتانيا، داويد ميليبند، در قدم اول در نظر است امکانات . کشند، کمک نمايد

  .انکشاف اقتصادی فراهم گردد تا برای شورشيانِ  تارک جنگ  آيندۀ حيات اقتصادی تضمين شود
  
ِ  که طالبان می پردازند، امکان پذير گردده در اول . دف از ايجاد صندق اين است تا برای جنگجويان بديل مزد

وزير خارجۀ امريکا، ميرمن کلينتن، اميد خويش . مرحله، تاديات وجه نقدی به صورت مستقيم  نيز ممکن است
نين يک عرضه استقبال خواهند کردند، ابراز رامبنی براينکه بسياری از جنگجويان از جنگ مانده شده اند و از چ

در افغانستان هم . او تأکيد کرد که تجربۀ ايـن ستراتيژی در عراق خوب بوده و به آن اتکاء به عمل خواهد آمد.  داشت
  .به چنين ابتکار دست زده شده است ولی در سطح بسيار پايان

  
 سال بايد کافی باشد، کشور های ١٠اهد گرفت و برای  مليون دالر را در بر خو٥٠٠در صندوق وجهی که تقريباً  

دورنمای اينکه به مخالفين نظامی پول تاديه گردد، در همه کشور های مانند برتانيا که در اين . زياد سهيم می گردند
قدامات ولی وزير خارجه ميليبند تأکيداً  می گويد، که بايد همه ا. جنگ قربانی داده اند، به خوشی استقبال نمی گردد

  .صورت گيرد تا جنگ خاتمه پيدا کرده بتواند
  

  )ازدياد فشار بين المللی(کابل در مسؤليت 
  

حکومت افغانستان به برداشتن قدم های ثابت در توسعۀ امنيت، دولت مشروع  و انکشاف اقصادی خودرا مکلف 
  .برای اين منظور پشتی بانی کشور های بين المللی را حاصل خواهد کرد. می داند



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک ه دغه پتهپ.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

  
  پارا، لندن 

 که با تقليل پشتيبانی سياسی داخلی درجنگ، روبرو هستند، در  آلمان وبرتانيای کبير، امريکاحکومات غربی ازقبيل 
کنفرانس بين المللی که روز پنجشنبه در لندن .  انتقال مسؤليت، در چوکات امکانات، به حکومت کابل پافشاری دارند

وزرای . يدنستان را به يک آجندای ثابت مکلف سازد تا به اين هدف نايل آداير گرديد کوشش داشت حکومت افغا
اين .  در يک قطعنامه درج گرديدکلفيت های کابل و جامعۀ مللم. ايج حاصله راضی بودندنتخارجۀ هر سه کشور با 

اين هدف که همين امسال در . کلفيت ها بايد حتی االمکان در بهار آينده در يک کنفرانس در کابل باز رسی گردندم
کابل الی پنج سال ديگر کنترول تمام کشور را بايد به عهده . انتقال مسؤليت ها از واليات شروع گردد، تائيد گرديد

  . بگيرد
  

  اعمار اقتصادی
  

برای اين منظور . ومت کابل وظيفه دارد، ايجاد اردو و پوليس افغانستان را تسريع بخشدبه اساس موافقات حاصله حک
  قضائيی و مستقل دستگاه برعالوه حکومت پيشرفت های ساختار.  پشتيبانی بيشتر قوای خارجی و عده داده شده است

ار زيربناها، زراعت، تعليم و در قسمت امور اقتصادی، حکومت کابل در اعم. مبارزه با فساد اداری را  وعده داد
کمک کنندگان مالی بين المللی در مقابل و عده کردند الی دوسال مناصفۀ منابع . تربيه و سيستم مالياتی مکلفيت دارد

  .پولی را از طريق دولت افغانستان اجرا نموده و ديگر بصورت مستقيم به مصرف نرسانند
او تأکيد کرد که اين پروسه .  نی بر آشتی ملی به خود جلب کردتو جه بيشتر را ابتکار رئيس جمهور، کرزی، مب

در شروع هفته، ملل . اين ابتکار اکنون از طرف جامغۀ ملل پشتيبانی می گردد. مسؤليت داخلی افغانستان می باشد
ی  وزرا٢٠٠١ نفر ازجمله الی ٤ –متحد در نيويارک فيصله کرد، تا پنج نفر از اعضای رهبری سابق طالبان را 

اين فيصله به خواهش کرزی صورت گرفت و به حيث يک اشاره در آشتی .  از لست سياه خارج نمايد-حکومت بودند
ولی .  نام ديگر شامل لست می باشند که از طرف  جامعۀ ملل شرور شناخته شده اند١٣٧هنوز . ملی تلقی می گردد

  .يح می دارد که لست بايد کوتاه گرددنمايندۀ فوق العادۀ ملل متحد برای افغانستان، کای آيدی، توض
  

  تضمين حقوق بشر
  

دور نمای آشتی ممکنه با قسمت از طالبان در گروپ حقوق بشر پريشانی زياد را، خاصتًا در زمينۀ حقوق زن، باعث 
ولی کرزی تأکيد کرد، وقتی در پروسۀ آشتی اشتراک خواهد کرد که قانون اساسی کشور محترم شمرده . گرديده است

همچنان وزير خارجۀ امريکا، ميرمن کلينتن، بيان داشد که اين جا يک خط سرخ کشيده شده است و نمی توان از . دشو
نمايندۀ فوق العاده افغانستان و وزير خارجۀ سابق، سپنتا، به خاطر آورد که قانون اساسی افغانستان به . آن عدول کرد

. حقوق بشر استوار بوده، حقوق مساوی زنان را تضمين می کندحيث يگانه قانون اساسی در منطقه روی کانوانسيون 
  . هنوز وقت ضرورت استت دلخواهاو اظهارنمود که در رسيدن به واقعي

  
  پايان

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


