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«های کنفرانس بنناگفته»  

که مصاحبه آقای محمد ناطقی را  (ش1396قوس  18مطابق ) 2017مبر دس 8همین امروز مورخه 

روزنامه وزین  و متن آن تحت عنوان "ناگفته های کنفرانس بن" دربا محترم حسین کریمی انجام داده 
تعجبم در مورد بعضی اظهارت از برای این بود که  .مطالعه کردماست، ه تهشت صبح اقبال نشر یاف

حال در جای دیگر نشنیده و نخوانده بودم، سال مطالبی را در این مصاحبه خواندم که تا 16پس از 

بخصوص در مورد آقای داکترعبدالستارسیرت به حیث یک کاندید در راس اداره مؤقت که آقای 
رای او  11گیری شد و ام که رأیمن این مسأله را بارها شنیده»دراین مصاحبه می فرمایند:  ناطقی

دانم این مسأله را کی جور کرده اصوالً نمی برد و یک رأی را حامد کرزی برد. من]داکتر سیرت[ 
گیری شده باشد. ولی اختالفات بین است؟ من چنین چیزی را شاهد نبودم که بین کرزی و سیرت رأی

ها به ابراهیمی گفتند که ما ایشان را به حیث ت روم[ پیش آمد یکی از دالیلی که نشد، آنئها ]هیآن
کنم که همین دالیل خص نگفتند که دالیلش چه است. فکر میها به صورت مشرییس قبول نداریم. آن

یک ...]سیرت[ های خودش بود.گیریقومی باشد. مسأله دومی که کار آقای سیرت خراب شد، موضع
المللی در افغانستان به هیچ وجه گیری بدی نسبت به کل روند داشت. با حضور نیروهای بینموضع

هایی گرا و بنیادگرا ]بود[. در بحثسیرت به نظرم کمی آدم اصولکرد، آقای موافق نبود، مخالفت می
کنم هر ی جهانی نداشت. من فکر میسویی با جامعهخوانی و همشد آقای سیرت یک موضع همکه می

 «یس نشود.ئدو مسأله دخیل بود که ایشان ر

 رتشیب تقؤم ۀرادا سیئر ثیح هب اکیرما ار یزرک دماح هک یلیلد ،تسا تسد رد تامولعم هکیئاجات
  رد یزرک دماح هک دننادیم همه .دوب اه یئاکیرما اب وا یلبق ۀطبار ،تشاد رظن رد رگید سکره زا
 و تشاد کیدزن رایسب یراکمه هژورپ نآ یئاکیرما نادنمقالع رگید و دازلیلخ اب "لاکینوی" تالماعم
 و تقؤم ۀرود رد صوصخب دنتساوخیم نآ زا هتشذگ .دوب یئاکیرما تاماقم دامتعا دروم هاگن رهزا

 رد اکیرما ریفس تایاده زا لماک تعاطا هک دنهد رارق نآ سار رد ار یفیعض یصخش یلاقتنا یتح
 ،دریگ تروص  هرادا نآ سیئر هب هکنآ یاجب مدرم ضیارع یتح هک دنا دهاش همه .دشاب هتشاد لباک
ً توالع .دنتشون یم دازلیلخ یناونع ارنآ اه یضعب سکعرب  دروم تریس یاقآ ،دش هتفگ هکیروط ا
 ثیح هب وا فقوم و یدوعس ناتسبرع رد وا ینالوط تماقا و تشادن رارق اه یئاکیرما لماک دامتعا
 وا ادابم هک تخاس یم رتشیب ار اه یئاکیرما نظ ءوس نیا "ءارقلا ما" هسسؤم رد یسایس لاعف و داتسا
 .دوب یرهاظ و شوپور لیلد راکنیا یارب یموق ۀلئسم .دشاب تیطارفا هب لیامتم

ر پنداشته میشوند، د که قابل توضح بیشتنهمچنان مطالبی دیگری نیز دراین مصاحبه جلب توجه میکن
 25کنفرانس، طوریکه جناب ناطقی صاحب از اشتراک در به حیث معیارطور مثال فیصدی اقوام 

تا طور معلوم درحالیکه  فیصد توافق میشود. 19.5فیصد قوم شریف هزاره یادآوری میکند که بعداً به 
نه تقسیم قدرت به اندازه ، را تشکیل میداد معیار اصلیحال موضوع اشتراک جناح ها در کنفرانس بن 

تاحال از اشتراک چهار جناح یا جبهه در آن کنفرانس نام برده شده است: ـ  ، چنانکه فیصدی اقوام
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متشکل  جناح رومـ  بود؛ مرکب از گروپ های مختلف سیاسی شامل آن جبههکه ل جبهه یا اتحاد شما
جبهه ای بنام "صلح  ـ ؛(رضائیت ایران به دلیل جلببیشتربرس )آنهم قجناح  از حامیان پادشاه سابق؛ ـ

و وحدت ملی" )آنهم بیشتربرای جلب حمایت پاکستان(. اینکه چرا در ظرف این شانزده سال موضوع 
قای ناطقی به بیان "ناگفته" های کنفرانس بن می پردازد، نیز آهمچنان پوشیده باقی مانده و اکنون 

شرح این موضوعات مهم نپرداخته و انگیزه بیان بذات خود قابل سؤال است که چرا تاحال کسی به 
  ؟حساس موجود چه بوده میتواند شرایطدر این موضوعات 

مهم و سرنوشت ساز به نمایندگی از درآن کنفرانس کسانیکه ازجمله امید است شخصیت های خبیر، 
 ً برده  دعوت شده بودند و نیز کسانیکه از ایشان به حیث اعضای رسمی نامجناح های فوق رسما

و از  نشده، ولی در آنجا بطور شاهد و یا ناظر مورد اعتماد و یا فعاالن پشت پرده اشتراک داشتند
استاد سیرت خواهش میشود تا لطف فرموده در جناب  از بخصوص، اسرار ان جلسه واقف بوده اند

 زمینه ابراز نظر نمایند و به این موضوع مهم تاریخی صراحت بخشند.

اینک توجه را به متن مکمل مصاحبه محترم آقای ناطقی تحت عنوان "ناگفته های کنفرانس بن" جلب 
صبح، البته با تشکر فراوان از آن روزنامه، همین امروز به نشر  8در روزنامه وزین که میدارم 

 رسیده است:

 متن:شروع 

است. او در مورد  ۲۰۰۱گان اصلی کنفرانس بن در دسامبر کنندهمحمد ناطقی، یکی از اشتراک»
گی انتخاب حامد کرزی به عنوان ها، مشارکت اقوام، چگونهبرگزاری کنفرانس بن، اختالفات، بحث

گوید. کنفرانس بن، پس از سقوط گروه رییس اداره موقت و خاطراتش از این کنفرانس برای ما می
گیری دولت افغانستان در شهر بن به خاطر ایجاد یک اداره موقت و شکل( ۲۰۰۱–۱۹۹۶طالبان )

المللی درباره افغانستان بود که برای های بینترین کنفرانسآلمان برگزار شد. این کنفرانس یکی از مهم
انس را ی جهانی در آن زمان اهمیت خاصی داشت و نزدیک به دو هزار خبرنگار این کنفرجامعه

در ماه « پترزبورگ»های قدیمی و زیبای آلمان به نام دادند. نشست بن، در یکی از هوتلپوشش می
شان تلخ بود، تحت فشار قرار داشتند گان اوقاتکنندهکه اشتراک رمضان برگزار شده بود، در کنار این

یز شکایت داشتند که این حلی برای افغانستان پیدا کنند، آشپزان هوتل نکردند که راهو تالش می
  خورند و هم روز.ها چگونه مردم هستند، هم شب نان میافغان

 ۲۰۰۸تا  ۲۰۰۳خورشیدی است، او پس از کنفرانس بن از سال  ۱۳۳۳محمد ناطقی، متولد سال 
در وزارت امور خارجه کشور  ۲۰۱۴میالدی به عنوان سفیر افغانستان در لیبیا بود، بعد از آن تا 

مشاور مسایل خاورمیانه و شمال افریقا وظیفه اجرا کرده است. اکنون محمد ناطقی، رییس کمیسیون 
گی محمد ناطقی خاطراتش را نامه حکومت وحدت ملی است. به تازهعالی نظارت از تطبیق توافق

 است.نیز چاپ کرده « گیهای تغییر؛ روایت نیم قرن زندهسال»بانام 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 6تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 صبح: چگونه به کنفرانس بن دعوت شدید؟۸

، در ۲۰۰۰الدین[ ربانی بودم. در سال ناطقی: من در آن زمان وزیر تجارت در دولت ]برهان
کنفرانس ایکو در تهران دعوت شده بودیم، بعداً به خاطر اشتراک در یک سمینار، من و حاجی قدیر 

تماس داشتیم. او گفت که تالقان به دست طالبان سقوط  به آلمان رفتیم. در جرمنی هم با استاد ربانی
اند به کوکچه، شما هر جا هستید، همان جا باشید. افغانستان امکان ی نیروها رفتهکرده است، همه

نوامبر به من زنگ زد گفت که از دفتر اخضر  ۲۹بازگشتش نبود. چند ماه در آلمان ماندم. کسی در 
کند. او افزود که یک لل متحد در امور افغانستان[ با شما صحبت میی سازمان مابراهیمی ]نماینده

کند، شما را آقای اخضر المللی روی مسأله افغانستان تشکیل شده، چهار جهت شرکت میکنفرانس بین
بودم « اوسنا بورگ»ابراهیمی دعوت کرده است. بعد، آدرس کنفرانس را به من داد. من آن وقت در 

به بن رفتم و وارد هوتل پترزبورگ  ۲۰۰۱ام قبول شده بود. روز اول دسامبر گی سیاسیو پناهنده
شدم. آنجا شنیدم که هیأت اتحادیه شمال یا دولت استاد ربانی و من هم جز هیأت اتحادیه شمال بودم و 

اند، یک هیأت از روم، یک هیأت از قبرس و یک هیأت از کردم آمدهگی میاز حزب وحدت نماینده
 نیز آمده بودند. پاکستان

 هنگامی که شما به هوتل رسیدید، کنفرانس بن شروع شد؟ آجندای اصلی جلسه بن چه بود؟ صبح:۸

ی ما شروع شد، روز اول در مورد شکلیات کنفرانس بود. آقای اخضر ناطقی: فردایش جلسه
ر اختیار ما ها تشکر کرد که بهترین هوتل را دابراهیمی یک تعریف از کنفرانس کرد و از آلمان

ی جهانی. در مورد آجندای کنفرانس با جزییات صحبت نشد. اما گفت چنان از جامعهگذاشته اند، هم
که باید به فکر ایجاد یک اداره موقت باشید. او گفت که با خبرنگاران قبل از وقت گپ زده نشود و 

 گونه روز اول سپری شد.همین

 ی صورت گرفت؟صبح: در روز دوم، بحث در مورد چه مسایل۸

ناطقی: روز دوم جلسات پشت سر هم دایر شد. گپ سر سه تا چهار مساله بود: اولین بحث این بود 
ی باید یک اداره موقت دایر شود، این فیصله شد. فیصله دوم ما و آجندای دوم ما این بود که این اداره

د، مشارکت احزاب باشد، چه موقت بر چه مبنا تشکیل شود، مبنای این چه باشد؟ مشارکت اقوام باش
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باشد؟ خوب آن جا هم اتفاق آرا بود که مسأله اصلی در افغانستان اقوام است، مشارکت اقوام تصویب 
صدی یک مقدار اسناد جمع کرده بودم، دیگران صدی اقوام باقی ماند، در مساله فیشد. بعد مسأله فی

 مشکل نداشت، من مشکل داشتم.

 دت بودید؟صبح: شما از طرف حزب وح۸

ناطقی: من از طرف حزب وحدت بودم اما جز ایتالف یا اتحاد شمال. حاال که مسأله اقوام است، باید 
آوری کرده بودم، مجموعا ای داشت، جمعآیها و سیسند داشته باشیم. من اسنادی که از خود آلمان

با آقای اخضر ابراهیمی  ها و شیعیان. این رادرصد جمعیت هزاره ۲۵درصد را پیدا کرده بودم،  ۲۵
صدی را با او گفتم که حاال بنا است که اداره موقت با مشارکت اقوام تشکیل در میان گذاشتیم. من فی

درصد خیلی مشکل است، ولی  ۲۵درصد هستیم. او گفت که وال این  ۲۵شود، بر مبنای اقوام باشد ما 
حاجی قدیر از … همان بیست درصد درصد یا ۱۹٫۵ها، ما کنیم. بعد کوششما کوشش خود را می

ها ناچیز شده است. بیخی اعتراض کرد این مسایل خیلی ناراحت شد که در مشارکت اقوام حق پشتون
کرد. اما جاها بود، ولی در جلسات شرکت نمیو جلسات بن را ترک کرد، بیرون نشد، همان

صویب شد، اما مسأله دیگری کرسی برای اداره موقت ت ۳۵ها تعیین شده بود. در مجموع صدیفی
 بعد از اداره موقت و مشارکت اقوام مطرح شد این بود که حاال رییس این اداره کی باشد؟

صبح: آیا در جریان کنفرانس با هم دیگر اختالفات داشتید و کنفرانس به چالش جدی مواجه شد یا ۸
 خیر؟

بست کشیده شده بود، آقای بن کنفرانس بن روز دوم دسامبر شروع شد، در روز ششم، کنفرانس به
کنم و بست رسیده، شکست کنفرانس را اعالن میابراهیمی مرا به تنهایی خواست گفت کنفرانس به بن

خواست نظر شما چیست؟ من به ایشان گفتم که ما به هیچ وجه با شکست کنفرانس موافق نیستیم. یا می
ز شما در بامیان و شمال به همین نظر هستند، نظر ما را بداند و گفت که واقعاً همین طور است، مرک

ها هستم. ما به هیچ وجه راضی به شکست کنفرانس بن نیستیم و این یک گفتم که من نماینده آن
ها هوتل را برای چهار پنج روز گرفته بود حاال چند روز گذشته. آبروریزی است. او گفت وال آلمان
شند هوتل در اختیارشان است. از دیگران هم سوال کرده بود ها بااما آلمان گفته که هر قدر که افغان

 دار این بود که کنفرانس به نتیجه برسد.تعدادی زیادی از اعضای جلسه طرف

 صبح: چگونه رییس اداره موقت انتخاب شد؟۸

ناطقی: در بحث رییس، در واقع دیگر کارها شده بود، تنها دو کار مانده بود، یک رییس اداره موقت 
کردیم. در مسأله رییس اداره موقت نامه را پله پله رویش کار مینامه کنفرانس بن، اما قطععو قط

 یکی آقای عبدالستار سیرت از طرف هیأت روم ]بود[.

 گیری شد و سیرت انتخاب شد؟گویند که حتا رأیها میصبح: چرا آقای سیرت انتخاب نشد؟ برخی۸

شان ها تعدادیشد، یکی اختالفات میان هیأت روم پیش آمد، آنناطقی: آقای سیرت به دو دلیل انتخاب ن
به صراحت به ما گفتند که او را قبول ندارند، از جمله آقای ]عبدالرحیم[ وردک و ]هدایت امین[ 

کردند، ما سیرت را به حیث رییس قبول نداریم. روهای هوتل صحبت میها با من در راهارسال. آن
 ت و یا به خاطر مسایل قومی.دالیلش هم ترکیب قومی اس
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 تبار بود؟صبح: به این خاطر که آقای سیرت ازبک۸

 ها این دلیل را به ما نگفتند.ناطقی: بله. اما آن

 ها گفتند که ستار سیرت انتخاب شده بود؟صبح: بعضی۸

رای او برد و یک  ۱۱گیری شد و ام که رأیناطقی: نه، این طور نبود، من این مسأله را بارها شنیده
دانم این مسأله را کی جور کرده است؟ من چنین چیزی را رأی را حامد کرزی برد. من اصوالً نمی

ها ]هیأت روم[ پیش آمد گیری شده باشد. ولی اختالفات بین آنشاهد نبودم که بین کرزی و سیرت رأی
ها به به حیث رییس قبول نداریم. آنها به ابراهیمی گفتند که ما ایشان را یکی از دالیلی که نشد، آن

کنم که همین دالیل قومی باشد. مسأله دومی که صورت مشخص نگفتند که دالیلش چه است. فکر می
 های خودش بود.گیریکار آقای سیرت خراب شد، موضع

 کرد؟ها میگیریصبح: آقای سیرت چه موضع۸

المللی در با حضور نیروهای بین گیری بدی نسبت به کل روند داشت.ناطقی: خودش یک موضع
گرا و کرد، آقای سیرت به نظرم کمی آدم اصولافغانستان به هیچ وجه موافق نبود، مخالفت می

ی جهانی سویی با جامعهخوانی و همشد آقای سیرت یک موضع همهایی که میبنیادگرا ]بود[. در بحث
 ن رییس نشود.کنم هر دو مسأله دخیل بود که ایشانداشت. من فکر می

 که بحث رییس بودن سیرت مطرح بود آیا بحث آقای حامد کرزی نیز شد؟صبح: وقتی۸

 ناطقی: نه نه، نبود.

 صبح: چگونه حامد کرزی انتخاب شد؟۸

ناطقی: بعد که نشد یک روز آقای اخضر ابراهیمی گفتند که باید کسی دیگر را پیدا کنیم/ کنید، دنبال 
ه دایر شد و یک یاداشت به ما آمد که آقای حامد کرزی پیدا شده است و کسی دیگر بودند که یک جلس

 آقای قانونی به جلسه نیامد.

 صبح: چرا آقای یونس قانونی در آن جلسه نیامد؟۸

ناطقی: دلیلش همین بود که من بعدا از ایشان سوال کردم گفت که مساله انتخاب رییس است، رییس 
ها باشد. استاد ربانی امکان دارد از این قضیه ناراحت بشود، ایناداره موقت یعنی جای استاد ربانی 

یک کودتا علیه ما راه انداختند. به همین دالیل و مالحظاتی که پیش خود داشت، در جلسه شرکت 
نکرد. اما نظر هیأت ما که رییس آن آقای قانونی باشد، نسبت به حامد کرزی مثبت بود. در جلسه 

عات در باره حامد کرزی پیدا شد که او مجاهد است و پدرش را طالبان بحث کردیم، یک عالم اطال
 کشته است.

 گیری هم شد؟صبح: همه شما قبول کردید و رای۸

کنم که به اتفاق آرا کرزی تایید شد. گیری به آن صورتی نشد، ولی در جلسه من فکر میناطقی: رأی
کند تا در اهیمی گفت که کرزی را پیدا میهای ارزگان بود، اخضر ابرآن زمان آقای کرزی در کوه

سیم صحبت کرد و بیانیه خود را به زبان، کنفرانس صحبت کند و فردایش حامد کرزی از طریق بی
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پشتو، دری و انگلیسی خواند و تشکری کرد. نشست بن، به اتفاق آرا شد و روز آخر جلسه، کتاب را 
 آورد همه ما امضا کردیم.

 در کنفرانس بن بحث شد؟صبح: چه مسایل دیگر ۸

جرگه، بینی کرده که اداره موقت، لویهنامه بن سه مرحله را برای اداره افغانستان پیشناطقی: موافقت
اداره انتقالی و بعد اداره منتخب. بعد تشکیل چند کمیسیون است از جمله کمیسیون حقوق بشر. قانون 

نون اساسی همان قانون اساسی زمان ظاهر شاه جا فیصله کردیم که قاها بود، آناساسی یکی از بحث
 های سلطنت.به استثنای بخش

 صبح: یک خاطره از کنفرانس بن و از آن هوتل شیک که در آن بود و باش داشتید، بگویید؟۸

ها انصافاً در این قضیه خیلی صادقه برخورد کردند و خیلی جدی ناطقی: خاطره جالب این بود آلمان
ها در ها با توجه با مالحظات فرهنگی، ماه رمضان هم بود، آناین کنفرانس آلمان هم بودند، در حاشیه

خواندیم. چیز جالب دیگر این بود که جا نماز میهمان هوتل پترزبورگ مسجد درست کرده بودند، آن
گرفتند و یک بخش ما بدون روزه بودند، این آشپزها هم شب برای ما نان جور یک بخش ما روزه می

 خورند.ها شب و روز نان میردند و هم روز. بعد آشپزها شکایت کرده بودند که این افغانکمی

 سال در مسیر کنفرانس بن حرکت کرده است؟ ۱۶صبح: چقدر افغانستان در همین ۸

جا داشتیم، مشارکت اقوام ]بود[. مشارکت هایی که ما آنناطقی: نه. من از منظر خود بگویم، فیصله
 ی کجا رعایت شده؟درصداقوام فی

 صبح: چرا نتوانستیم در مسیر کنفرانس بن حرکت کنیم؟۸

 تعهدی. جامعه ما همین طور است]یم[ و ساختار ما همین طور است.عدالتی، بیناطقی: بی

 صبح: حاال وضعیت حکومت وحدت ملی چگونه است؟۸

کنند. یک همکاری میدیگر ناطقی: حکومت وحدت ملی وضعیتش حاال خوب است. دو جناح با هم
ثبات نسبی حاال هست. ولی مشکالت خاص خود را دارد. حاال رییس جمهور با معاون خود مشکل 
دارد، با والی خود مشکل دارد، در این اواخر با معاون ریاست اجرایی مشکل پیدا شده است. هر روز 

گی سیاسی دیده راکندهشود. به لحاظ سیاسی در حال حاضر یک نوع پجلسات علیه حکومت تشکیل می
ها یک مقدار زیاد است. تفاوتی که حکومت وحدت ملی با زمان کرزی، آقای حامد شود. اعتراضمی

کرد یک مقدار اجماع ملی را داشته باشد، هر چند دوران طالیی را که کرزی به هر دلیلی سعی می
ل حکومت وحدت ملی تشتت برای مردم پیش آمده بود، آقای کرزی همه را بر باد داد. منتها مشک

روند. به اند و به ارگ برای عید و برات و نماز نمیگی سیاسی است و احزاب کالً مخالفپراکنده
لحاظ سیاسی یک تفاوت است؛ آن وقت یک اجماع و اتحاد بود، حاال آن را نداریم. از لحاظ امنیتی هم 

 « فرقی نکرده آن وقت هم کشتار بود حاال هم است.

 ن اقتباس شده از نوشته محترم حسی کریمی منتشره هشت صبحپایان مت
 

 )به انتظار مواصلت نظریات اهل خبره در زمینه!(
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