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  ٢٠١٥/ ٢٠/١١  پيکارپامير

  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
 )بخش دھم(

  

  تشکيل حکومت انتقالی  وپيامدھای آنُکنفرانس بن

در  ازسوی آنھا پراگنده وی عليه گروه طالبان ومقاومتھای ِ◌تصفيه ھنوزعمليات
ِ◌يک کنفرانس ِ◌تدوير ام ھای امريکايی، طرحِ◌افغانستان ادامه داشت که سازمان ملل با ھمکاری مق ِ◌مختلف نقاط ِ 

         .سازمان ملل را اع9م نمودند ِنظارت ِتحت" بين ا5فغانی "

 ِکوفی عنان سرمنشی سازمان ملل به تأييد اين طرح، حمايتش از تدويرچنين کنفرانس را اع9م نمود و حکومت

دپلوماتھای . کنفرانس درآن کشور را نشان داد ِ◌  گانِ◌جرمنی نيزآماده گی خودش مبنی بر پذيرايی ازاشتراک کننده
ِدراين زمينه نيزداخل فعاليت شده بمنظورساختاريک امريکايی ِ◌مؤقت و انتقالی درکابل، تنھا با چھارجناح حکومت ِ ِ 

گروه  "ِ◌رھبری محمد ظاھر شاه،  تحت " گروه روم" به رھبری برھان الدين ربانی، " ائت9ف شمال" مانند  معين 
ِ◌آقايان دکتر جليل شمس و دکتر  حزب اس9می گلبدين حکمتيار به شمول ِعضو سرشناس" جرير" ِ◌نظر  تحت" برسق

به  از پشاور پاکستان) پشتون تبار(ًعزيزE لودين که عمدتا مورد حمايت جمھوری اس9می ايران بودند و نماينده ھای 
ستان را با خود داشتند، به شمول انورالحق احدی و آصف ِ◌پاک ِ◌حکومت که درواقع، حمايت رھبری سيد حامد گي9نی

ِ◌سياسی مستقل،  بين ا5فغانی، برای تشک9ت يعنی امريکا درترکيب ِاين کنفرانس ِ. برقرارنمودند تماس محسنی
و  مقيم درداخل و خارج کشور ِ◌افغانستان آگاه ِشخصيت ھای علمی، حقوقی و مبارزاتی مربوط به نسل روشنفکر

جايی و ارزشی قايل  ازھمان وھلۀ اول، ھای واقعی مردم افغانستان که متحمل ِقربانيھای بيحساب شده بودند،نماينده 
درحاليکه  .زبانی، محلی ووفاداری به منافع جانب ِ امريکا را مدنظرگرفت ًنشد، بلکه صرفا ملحوظات ِتنظيمی، قومی،

ِ◌ضد نيروھای اشغالگرروسی،  رجريان سالھای مقاومتِ◌جامعۀ افغانی، چه درسالھای ماضی و چه د ِ◌آگاه اين قشر
قلمی، سياسی، تبليغاتی، دپلوماتيک و (ِبرای حصول ِآزادی مجدد افغانستان را از راه ھای مختلف  وظيفۀ ميھنی شان

                                              .انجام داده و ھنوز ھم آمادۀ خدمتگزاری ھای وطندوستانه بودند (مسلحانه

 
 2001 دراوايل  ماه دسامبر سال) ُبن( نمايی ازجلسات کنفرانس 
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ِع9وه ازآن، مقام ھای امريکايی ازھمان وھلۀ نخست نخواستند موضوع ِمھم وسرنوشت ساز مربوط به تشکيل 
  . آنھا بودنظام ِسياسی جديد و انتخاب ِ زعيم ِملی را بعھدۀ خود مردم افغانستان بگذارند که حق طبيعی و قانونی

ِ◌افغان، نمايندۀ  ِ◌گروه ھای مسلح ِ◌مختلف ِ◌ُبن به اشتراک سی نفرازنماينده ھای جوانب ِ◌کنفرانس جلسات
زلمی خليل زاد،  ) ھيأت سه عضوی امريکا وھمچنان، ھند، پاکستان ملل وکشورھای امريکا، آلمان، انگلستان، سازمان

 –ِ◌افغان  ِ◌عناصر ايا5ت متحده  و يا بعنوان ِھای خاصبمثابۀ نماينده  (اشرف غنی احمدزی و فاطمه ضيايی
 مي9دی دريکی ٢٠٠١ماه نوامبرسال   به تاريخ بيست ودوم  ِ◌مذکور، امريکايی با نفوذ و فعال درجريان کنفرانس

آغازگرديد و تا " کاخ پيترزبورگ " و درھوتل مجللی بنام" کونگيس وينتر"درشھرکوچکِ  ازساختمان ھای تاريخی
       :ترکيب اعضای کنفرانس مذکور چنين بود. نجم ماه دسامبرھمين سال ادامه پيدا کردروز پ

 نفر به رياست محمد يونس قانونی 11 ًجمعا" ائت�ف شمال" ازجبھه متحد اس�می يا  *  

 نفر به رياست عبدالستار سيرت 11   ازگروه روم يا طرفداران محمد ظاھرشاه جمعا ً *

  نفر به رياست ھمايون جرير٣جمعآ  . . . . . . . . . . .    . .ازگروه قبرس   *

   نفربه رياست سيدحامد گي�  نی٣ًجمعا  .  . . . . . . . . . . . . . . . گروه پشاور *

ِ◌متذکره، تعداد بيشتری غرض اشتراک درکنفرانس حضوريافته  بودند، ولی ازميان ھمۀ آنھا،  البته ازھرگروه 
يا  .ُنماينده ھايی که ميتوانند در کنفرانس اشتراک نموده و اظھار رأی و نظر نمايند، برگزيده شدنديازده نفربمثابۀ 

ِ نفر آنھا حق رای دھی و ابراز نظر دراين کنفرانس٣٠ازجملۀ حدود پنجاه نفرمجموع اعضای ھيأتھا، تنھا   .يا يافتند را ِ

                       

 ِ◌جناح ھای ذيدخل، بخصوص روی گو مگو ھای داغی ميان نماينده گانب ِدرجريان کنفرانس نُه روزه، 

برھان الدين ربانی که خودش را دو . ِ◌سياسی آينده، تقسيم کرسی ھای دولتی و وزنۀ قومی صورت گرفت موقعيت
 رانسِ◌جمھوری کابل جابجا کرده بود، دربرابر بخشھای مختلفی از پيشنھادھا، بحث ھا و فيصله ھای کنف باره در ارگ

بنابرآن، بخاطرآنکه کنفرانس . ِ◌مخالفت ميکرد ابراز ،(محمد يونس قانونی(ِ◌ُبن، مغاير ِخواست وفيصلۀ نماينده اش 
کشورھای انگلستان، جرمنی، روسيه ، ايران و امريکا، با   ھای مقام زودتربه نتيجه برسد،ع9وه ازلخضرابراھيمی،
 ھمچنان،. ربانی را به پذيرش فيصله ھای کنفرانس متقاعد سازند ردندتوصيه ھای دپلوماتيک و گاه تھديد آميز ت9ش ک

ِ◌پشت ِعناصرمتنفذ ِ◌کوتاه آمدن در تقاضا ھای شان و پذيرش  ِپرده، با5ی رؤسای ھيأتھای ديگرافغانی نيزغرض ِ
نبايد راجع به ُدرکنفرانس بن،  " : نمود چنانکه برھان الدين ربانی درآن روزھا اظھار. فيصله ھا فشاروارد ميکردند

من گفتم اگر نمايندۀ ما در اين کنفرانس تحت فشار قرار دارد، . . . حکومت آيندۀ افغانستان تصميم گرفته شود 
  (24) "...ميتواند کنفرانس را ترک نمايد

يد را ازجرمنی و از طريق تلفون تھد" ربانی " ِ◌ايا5ت متحده،  گفته شده که زلمی خليل زاد نمايندۀ افغان تبار 
  .نمود تا فيصله ھای کنفرانس ُبن را پذيرفته به تسليمدھی قدرت برای حامد کرزی آماده شود

 يا آموزشھای انکشاف بين المللی، شعبۀ دانشگاه ھليفکس" انترنشنل ديفلپمنت ستديز" دريکی ازنشريه ھای 

ِ◌کانادا از قول  ِارجۀ امريکا، خطاب به گرداننده گانکالين پاول وزير امور خ " آمده است که) پی بی اس(خبرگزاری  ِ
ببنديد و مگذاريد پا را بيرون نھند، اگر آنھا } ھيأت ھای افغانی{ِ◌کنفرانس را به روی آنھا  کنفرانس  گفته بود  َدرب

  (25) " ...ِ◌آنان مشکل خواھد بود رھا نماييم، ِگردآوری مجدد} قبل از ايجاد توافق { را 

 تحت ًدوراز ديد و دخالت ملت افغانستان دايرشد، کام9 ازآنکه ،ع9وه(نُب)ِ◌ ِ◌کنفرانس ِ◌بزرگ ازمعايب

از يکطرف کمبود بزرگ اين  ھمانطور که گفتيم،  ھمچنان .جريان يافت نيز ِ◌خارجی ھا دخالت حمايت و ِ◌کنترول،
ِ◌قشر نبود کنفرانس، ديگر، پايه ھای بود و ازسوی  روشنفکر، تحصيل کرده، آگاه، ملی گرا و غير وابستۀ افغانستان ِ

و  ، قومی و زبانی)حزبی(تنظيمی  ِ◌بحث و ت9شھای اشتراک کننده ھا را، متأسفانه گرايشھای ِ◌مورد اساسی مطالب
ِ◌متذکره، از خواست اصلی ملت افغانستان و نياز ھای  درحاليکه شرايط. تشکيل ميداد ًعمدتا تقسيم کرسی ھای دولتی

                                                 .زمان، فاصله داشت و دارد

ِ◌سابقه دار گفته شد که سفير پاکستان درآلمان که يکی از جنرا5ن   شبکۀ جاسوسی ارتش پاکستان بود، دست  ِ
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اشتراک  شورای مشرقی را که دراين کنفرانس چنانکه حاجی عبدالقديرسابق رييس. ِ◌بن برنداشت ازمداخله درکنفرانس
ِ◌آيندۀ افغانستان  در دولت" پشتون ھا  ِ◌ استحقاق"  ھايی تحريک نمود تا موضوع مربوط به داشت، با وعده و وعيد

با آن ترکيب و برنامه يی که داير شد، درباطن   ِ◌بُن زيرا تدوير کنفرانس. را جدی بگيرد و يا جلسه را ترک گويد
                                                     .پاکستانی نبود ھای مورد پذيرش مقام

اقتصادی افغانستان و بازيھای پشت ِپرده،  –بھرحال، نقش ِزلمی خليلزاد درسمت وسودادن ِاوضاع سياسی
  . مي9دی به بعد، آشکارا و مؤثربود٢٠٠١بخصوص از اواخرسال 

 ک کننده درِ◌اين صفحه نماييم، اسمای نماينده ھای اشترا را درج ِ◌بُن قبل ازآنکه فيصله ھای نھايی کنفرانس

                                         :را قرار آتی متذکرميشوم کنفرانس

 :ازجبھۀ متحد اس�می ضد طالبان

 (ًازرھبران شورای نظار و بعدا وزيرامورداخله و رييس پارلمان( محمد يونس قانونی 

 خانم آمنه  افضلی

 (شھر کابلًبعدا وزير شھرسازی و باز مقتول در) حاجی عبدالقدير

 (... ًبعدا والی ھرات و) سيد حسين انوری 

 ( ًبعدا وزير تجارت و باز مقتول در بغ�ن ) مصطفی کاظمی

 ميرويس صادق

 عارف نوروزی

 (  ًبعدا سفير در ليبی ) محمد ناطقی

  عباس کريمی

  داکترھاشم فھيمی

Nعبد 

 : از جريان قبرس

 ) ازحزب اس�می گلبدين( ھمايون جرير  

 ترجليل شمسداک

 )ًبعدا رييس ادارۀ مبارزه با فساد اداری( داکترعزيزN لودين 

 )عبدالستار سيرت (طرفداران محمد ظاھرشاه( ازجريان روم 

  ًبعدا وزير صحت عامه و  امورخارجه ) داکتر زلمی رسول

 عزيزN واصفی( 

  سيما ولی

  ھدايت N امين ارس�

 محمد اسحاق نادری

  ًبعدا وزير تجارت ) محمد امين فرھنگ

 ) ًبعدا رييس ادارۀ محيط زيست (  مصطفی ظاھر

 رنا منصوری

 درانجپاچاخان 

 ) ًبعدا وزير دفاع( عبدالرحيم وردک

 : ازجريان پشاور

 ) ًبعدا وزير ماليه و تجارت ( انورالحق احدی

 سيد حامد گي�نی

 حفيظ N محسنی
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ِ ھيأت جبھۀ متحد که ازکابل رھسپارآلمان شده بودند، بالغ بربيست وشش بايد متذکرشد که مجموع اعضای
ُمجموع اعضای ھيأت گروه روم نزده نفربود و ازگروه پشاور ھفت نفر و ھمچنان ازگروه قبرس ده . نفرمی شدند

ُنفربودند که ازجملۀ ھمۀ آنھا، ھمان تعداد ی غرض اشتراک مستقيم درجلسات رسمی کنفرانس برگزيده  ِ شدند که از آنھا ِ
         .در با5 نام بُرديم

                 : دراين کنفرانس اشتراک داشتند به نماينده گی از دولت امريکا وسازمان ملل ھمچنان ذوات آتی نيز

                                                                               

 رحمت N موسی غازی

    عبدالحکيمانجنير

   ملل الخضرابراھيمی نماينده ی سازمان

  متحده زلمی خليل زاد نماينده ی اياSت

  اشرف غنی احمد زی

 فاطمه ضيايی

 (26)  سخنگوی سازمان ملل احمد فوزی

ِ◌ُبن وپس از فشارھای  آنچه پس ازجرو بحث ھای داغ و طو5نی ميان نماينده ھای اشتراک کننده در کنفرانس
                                           : ًسازمان ملل، به فيصله وتصويب رسيد، عمدتا عبارت بود از ک و مشوره ھایدپلوماتي

 ِ◌عبوری برای مدت شش ماه ادارۀ مؤقت  يا حکومت ِتشکيل          

 ِ◌انتقالی برای دو سال حکومت ِتشکيل

 (يا دوسال(رف ھجده ماه قانون اساسی جديد ظ ِتدوين ِغرض" لويه جرگه" تدوير 

 رييس جمھور کشور ِ◌ ُانتخابات غرض گزينش ِتدوير

 پارلمان ِتشکيل ِانتخابات غرض ِتدوير

 ِ◌قضايی کشور ِ◌سيستم احيای مجدد

 اردوی ملی ِتشکيل

 .خارجی با ممالک جھان ِ◌ برقراری روابط

  يا" ايساف "افغانستان و تأمين امنيت توسط نيروھای بين المللی بنام  ساختمان مجدِد

  .  (27)International Security Assistance Fours)  

ِ◌مذکور، تعيين ِ◌بحث برانگيزدرکنفرانس يکی ديگرازموضوعات ِ◌جمھورمؤقت بود رييس ِ درابتدا، .ِ
از سوی برھان الدين ربانی دراين کنفرانس " ائت9ف شمال" يا " جبھۀ متحد" محمديونس قانونی که بمثابۀ نمايندۀ 

ِ◌رييس جمھور اده شده بود، ت9ش بخرچ ميداد تا آقای ربانی درموقعيتفرست ِ◌محمد  طرفداران .مؤقت قرارداشته باشد ِ
احيا نموده محمد ظاھرشاه را بعنوان پادشاه به افغانستان برگردانند، ولی،  ظاھرشاه سعی داشتند تا نظام سلطنتی را

ونيز،  ِ◌نظامی و جھادی ين درکشور، و فعل و انفعا5تِ◌سالھای پس  سياسی پس از تحو5ت–ِ◌فکری  ِ◌خاص شرايط
ًآنکه عم9  ِ◌شمال، علی رغم ِ◌ائت9ف ھيأت. ِ◌شاه سابق ميشد ِ◌پيروان مانع خواست ِمخالفت نمايندۀ ايران و روسيه

ِ◌خارجی و داخلی زيادی پيش  بازھم، م9حظات برنده يی دردست داشت، ِو ازاين ناحيه برگ گرديده متصرف کابل را
را داشت که دراوايل، ازشناخت  ِ◌خودش ِ◌نظر ُمھرۀ مورد امريکا، درعين وقت، ايا5ت متحدۀ. قرار گرفته بود يشپا

ِ◌کافی درميان و اعتبار ً◌نظر، عبارت از آقای حامد کرزی بود که بعدا  ِ◌مورد شخص. مردم افغانستان بھره مند نبود ِ ِ
 (ِطی دو دوره پس از به راه اندازی انتخابات)  جمھوری رارياست ادارۀ مؤقت، رياست دورۀ انتقالی و کرسی رياست

                        .ھا، دست ُبرد ھا و اعتراض ھای گستردۀ جوانب ِمختلف بود، به عھده گرفت که گفته شد توأم با تقلب
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 درحال يورش بسوی کابل" ائت�ف شمال"سربازان 

گرديد، طرفين چنين فيصله نمودند تا آنرا به رأی اعضای کنفرانس چون بحث ھا روی اين موضوع بسيارداغ 
درنتيجۀ رأی گيری يی که صورت گرفت، عبدالستار سيرت نمايندۀ محمد ظاھر شاه، يازده رأی و حامد . بگذارند

ت پنداشته ِخود کرد که بدين حساب، رأی  عبدالستار سيرت نسبت به ساير نامزد ھا، اکثري ِکرزی تنھا دو رأی را از آن
 ازيکطرف وی براساس طرزديد خارجی ھا نه پشتون تبار، بلکه ازبک تباربود و ازسوی ديگر، ميشد، ولی ازآنجاييکه

او، درنھايت، بگونۀ تحميلی ومصلحتی   نظرداشتند، بنابرآن، کرزی حامد بر آقای وکشورھای ھمسايه امريکا ِابرقدرت
وزيرامورخارجۀ وقت " پاول"که  بود ِ◌منتشرشده آمده دراسناد نکهچنا .ِ◌مؤقت پذيرفته شد ِ◌جمھور ِ◌رييس بحيث

" را مؤظف ساخته بود تا شخص  " جيمزدابنز" امريکا، قبل از کنفرانس ُبن، يکی از دپلوماتھای ورزيدۀ آن کشور بنام 
.  نمايدِ◌طالبان ُجست و جو و معرفی ِ◌امارت ِ◌افغانستان پس از سقوط ِ◌دولت ِ◌جديد ِ◌رھبر را بعنوان " مناسب

 فرماندۀ " تامی فرانک" ای،اسم حامد کرزی را شنيد وجنرال . آی.ادارۀ سی ِمسوولين تماس با ِ، حين"جيمزدابنز"

ھمچنان  از داکترعبدE وزير " دابنز" .طالبان، نيز او را تأييد نمود ِامريکايی درآستانۀ سقوط ِ گروه عمومی نيرو ھای
 ومقام ھای ترکيه وساير شخصيت ھای مھم افغانی و غيرافغانی در مورد حامد امورخارجۀ دولت برھان الدين ربانی

نمايندۀ روسيه  پاکستان، (آی.اس.آی) پس ازآن بود که .کرزی نظرخواھی بعمل آورده موافقت آنھا را حاصل نموده بود
                                                      .اع9م نمودند دراين زمينه تأييديۀ شان را نيز و معاون وزارت امورخارجۀ ايران

حامد کرزی يگانه شخص  " : نمايندۀ سازمان ملل، طی مصاحبه يی با يکی از خبرگزاريھا گفت" ابراھيمی "
ھم وجود  اين نظردر ميان پشتونھا، جبھۀ شمال، مقام ھای پاکستانی و ايرانی. مناسب  برای رھبری افغانستان بود

سی فھرستی از نام ھا را نزد خويش داشت، اما کرزی مورد پذيرش ھرک ... داشت
     "...ُھمه بود و بھمان دليل، او را برگزيدند

 :گفت ًو بعدا رييس پارلمان" ائت9ف شمال" محمد يونس قانونی رييس ھيأت 

شدم و جلسه تشکيل شد، ديدم که فضا طوريست که از قبل برای  بُن وقتی وارِد"
 ِ◌حامد کرزی بحيث ُگفته شده که درگزينش " .مت ساخته اندافغانستان حکو

ِ◌حکومت ِ◌رييس  امريکايی نقش ھای ِ◌مقام مؤقت، زلمی خليلزاد نيزازطرف ِ

ًگرچه اين رويداد، با5ی برھان الدين ربانی که تا آنگاه عم9  .ِ◌عمده داشته است

ر شاه ِ◌محمد ظاھ برکرسی رياست جمھوری تکيه زده بود و ھمچنان برطرفداران
  ملل درکنفرانس بنسازمان الخضرابراھيمی نمايندۀ     ، درنھايت،"زورسر با5 ميرود  ِآب" گران آمد، اما از آنجا که گفته اند 
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                                                                                      .آن نداشتند ِ چاره يی جزتمکين دربرابر

توسط تلفون  درجلسات کنفرانس ُبن حاضرنبود وتنھا يک پيام شش دقيقه يیً ود که حامد کرزی اص9جالب اين ب
                                                                    .ُست9يت از داخل آزرگان عنوانی کنفرانس فرستاد

، دراين شب و روز اع9م نمودند که ھرگاه جناح ِ◌کنفرانس ُبن بودند مقام ھای جرمنی که درعين حال، ميزبان 
ِ◌عبوری تحت نظر يک حکومت ِھرچه زود تر روی تأسيس مخالف ھای افغانی سازمان ملل به توافق برسند، آن  ِ

ُکشور حاضر است مبلغ شش مليارد و ششصد مليون دالر بمنظور تطبيق بخش اول پروژۀ بازسازی افغانستان کمک 

ً، مجموعا مبلغ سه مليارد ٢٠٠١دی گزارشھا حاکی از آن بود که آلمان ظرف چھارده سال پس ازَدرسالھای بع) .نمايد

  )ادامه دارد)   (افغانستان مساعدت نموده است" باز سازی " دالر برای 

 

 


