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  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از سال 

 )٧١بخش(
   

 ُتحرکات خاص در آستانه ی تدويرکنفرانس دوم بن

ه امضای پيمان استراتژيک با امريکا خاموش نشده بود که منابع حکومتی افغانستان ھنوزسروصداھای مربوط ب
ِدولت افغانستان درنظردارد يک سند ھمکاری ھای استراتژيکِ درازمدت را پيش ازآغاز کنفرانس " افشا نمودند که  ِ ِ

ِوزيرامورخارجۀ فرانسه، "  ژوپیآلن: " ھمين منابع ع3وه کردند که  " .فرانسه به امضا برساند ِاستانبول، با کشور ِ
ِطرح پيشنويس اين سند را به داکتر زلمی رسول وزيرامورخارجۀ افغانستان، طی سفر سه روزه اش به فرانسه، تحويل  ِ

ما سعی خواھيم : "  آنچه دراين راستا جالب بود، اين بود که سخنگوی وزارت امورخارجۀ افغانستان گفت . داده است
ِ با فرانسه را قبل ازتدوير کنفرانس دوم بن به امضا برسانيمنمود تا اين پيمان ِ و حدود يکماه قبل ازآن بود که حامد . "  ِ

ِکرزی رييس جمھورافغانستان، ضمن يک مسافرت به دھلی جديد، پيمان استراتژيکِ دراز مدت را با  دولت   ِ
                                                             .ھندوستان نيز به امضا رسا نيد

ِ مي3دی، نخستين قرارداد ھمکاری متقابله با فرانسه ١٩٢٢بايد متذکرشد که اعليحضرت امان B خان درسال 
- ١٩٩٥(ِحکومت فرانسه درسالھای حاکميت گروه طالبان . به امضا رسا نيده بود) ِمنتھا با متن و ماھيت شفاف(را 

ِبه رھبری احمد شاه مسعود نيز بود و پس از سقوط امارت "  ائت3ف شمال"، از جملۀ حاميان جدی )م٢٠٠١ طالبان  ِ
ِم نيز درکنار امريکا و متحدان جھانی آن وارد افغانستان شده و به تعداد سه ھزار و ھفتصد سربازش را ٢٠٠١در سال  ِ

 به بعد ٢٠٠١ليون دالرھم ازسال گفته شده که فرانسه وجه پنجصد م.  در وMيت  کاپيسا، کابل و سروبی جابجا نمود
                                                                           . برای افغانستان مساعدت نموده است

                                                ُبين المللی دوم  بن کنفرانس

ِ امريکا، جرمنی و سايرکشورھای ذيدخل درامور افغانستان، به ، اياMت متحدۀ)ناتو(ِپيمان ات3نتيکِ شمالی 
ِسلسلۀ کنفرانسھای متعدد بين المللی پيرامون بازسازی و تأمين امنيت افغانستان، کنفرانس بزرگ ديگری را بنام  ِ ِِ ِ ِ

ي3دی برای  م٢٠١١ِبتاريخ پنجم ماه دسامبر } م٢٠٢٤تا٢٠١٤ازسال {"دھۀ تحول"ِوتحت عنوان ) ِکنفرانس ُبن دوم(
ِگفته شد که دراين کنفرانس، ھشتاد و پنج مملکت جھان و شانزده نھاد و . ِيک روزدرشھر ُبن آلمان داير نمودند

ِمؤسسات بين المللی به شمول  . منشی سازمان ناتو اشتراک داشتند" راسموسن"سرمنشی سازمان ملل و " بانکی مون" ِ
بانی اين کنفرانس را بعھده گرفت و اما برای نخستين بار، رياست آن بعھدۀ ِدولت آلمان، پس از ده سال، يکبار ديگرميز

                                                                                 .رييس جمھور افغانستان سپرده شد

ًپيرامون جھات مثبت و منفی اين کنفرانس بين المللی که درآن مجموعا يکھزارنفر ِ به شمول ناظران و مبصران ِِ
حضوريافته بودند، سخن بسيارگفته شد، گزارش ھای زيادی ازطريق رسانه ھا به نشر رسيدند و  و خبرنگاران و غيره

ِتظاھرات مخالفانه يی نيزدرجريان کنفرانس درآلمان به راه انداخته شد " جامعه ی جھانی " ناتو، سازمان ملل و . ِ
ِدMيلی را بخاطرتدوير چن ِين کنفرانس بزرگ ارائه داشته گفتند که چون نيرو ھای نظامی چھل و پنج کشور جھان تا ِ

ِ مي3دی خاک افغانستان را ترک خواھند گفت، بنابرآن، نيازاست تا باردگر، طی يک نشست بين المللی، ٢٠١٤سال  ِ
ِآيندۀ افغانستان، چگونه گی وضعيت اقتصادی و امورامنيتی آن ِ قرار داده شده در پای تعھدات مورد بحث و بررسی ِ
ِ مي3دی نيزبايد مورد توجه، حمايت و ھمکاری ٢٠١٤جديدی امضا گذاشته شود که باساس آن، افغانستان پس از سال 

          :سه موضوع عمدۀ آتی مورد بررسی قرار گرفت دراين کنفرانس،. بين المللی قرارداشته باشد

ُبعد ملکی انتقال ِمسووليت به د *  ٢024ولت افغانستان تاختم  سال   ُ
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 م٢٠١٤ھمکاری دراز مدت ِجامعه ی جھانی در افغانستان بعد از سال  *

 .مدت پروسه ی سياسی با ھدف ِھدايِت افغانستان به سوی ثبات ِدراز *

ِحامد کرزی بتاريخ دوم ماه دسامبر، در رأس يک ھيأت چھارده عضوی وارد آلمان شد تا درجريان مقدمات  ِ ِ
      :ِاشخاص آتی، رييس جمھور را در اين سفر ھمراھی ميکردند. ِوير کنفرانس درآن کشور نيز حضور داشته باشدتد

                                                    

 عبدالرووف ابراھيمی  رييس پارلمان

 فضل الھادی مسلميار رييس  مجلس سنا

 ھدايت  امين ارس� وزير ارشد

  می رسول وزير امور خارجهدکتر زل

 جنرال عبدالرحيم وردک وزير دفاع

  ِدکتر رنگين دادفر سپنتا وزير ِمشاور امنيت ملی

 عمر زاخيل وال وزير ماليه

 خانم آمنه افضلی وزير کار و امور اجتماعی

 ثريا دليل سر پرست وزارت صحت عامه

 حسن بانو غضنفر سر پرست وزارت امورزنان

 ی سارنوال يا مدعی العموممحمد اسحق الکو لو

 دکتر اشرف غنی احمد زی مشاور رييس جمھور

 مولوی قيام الدين کشاف رييس شورای سرتاسری علما

 .سيما ثمر رييس کمسيون  مستقل حقوق بشر  و تعداد ديگر

وی دراين کنفرانس، برای نخستين بارنماينده ھايی از زنان و جامعۀ مدنی افغانستان اشتراک نموده و به نح
                                      .صدای شان را بگوش جھانيان رسا نيدند

ِکنفرانس ِمذکور، ساعت نه صبح ِروز پنجم ماه دسامبر، با اين سخنان حامد کرزی آغاز گرديد ِ ُ ِ: 

 .بسم = الرحيم"

 ج�لتمآب خانم انگ� مرکل، صدراعظم آلمان

 ازمان مللج�لتمآب آقای بانکی مون، سرمنشی س

 وزرای محترم ِخارجه و ھيأ ت عاليقدر

                                                                                               ! خانمھا و آقايان

ُجای بسا افتخار است که يکجا با شما خانم صدراعظم، اشتراک کننده گان محترم در کنفرانس بين المللی بن  ِ
ده سال پيش در ھمين شھر بود که افغانستان سفر تاريخی خود برای بيرون آمدن از تاريکی و . ا خوش آمديد گويمر

. تمامی شما در اين سفر با ما ھمراه بوده ايد. ظلمت و انزوا به سوی يک آينده ی مملو از اميد و تعھد را آغاز کرد
از دوستی . ِدھمين سالگرِد اين تعھد و ت�ش مشترک تجليل ميکنيمِبنابرآن، اين امتياز بزرگيست  که يکجا با شما از 

. ديرينه و روابِط کھن با آلمان می باليم و از ھمبستگی و تعھِد اين کشور در يک دھه ی گذشته  ممنون ھستيم 
         .مھمچنان ميخواھم از مردم و حکومِت آلمان بخاطر ميزبانی صميمانه ی ايشان از ما، ابراز سپاس و تشکر کن

                 

. ده سال قبل در ھمين روز، افغانستان صفحه ی جديدی را در روابط اش با جھانيان گشود! خانمھا و آقايان 
ما يکجا با ھم با قيمِت خون . پس ازآن، افغانستان به بستر ھمکاری ھای جھانی برای تحقق ِاھداف ِمشترک مبدل شد

 تعقيب کرده و گام ھای بلندی را برای بازسازی و تأمين ِ ثبات پس از چندين دھه و سرمايه، جنگ با تروريسم را
ِامروز در بن، تاريخ بار ديگر درحالی شکل می گيرد که يک افغانستان . جنگ و نا آرامی در افغانستان بر داشتيم  ُ

ِای سازنده درجھِت تأمين ِدمو کراتيک و دارای حاکميت، يکجا با جامعه ی جھانی برای تعميق و گسترش ھمکاريھ
برای افغانستان؛ يک دھۀ گذشته فرصتھا، ترقی و آسايش  در . امنيت و ھمياری منطقوی و فراتر ازآن ِگرد ھم ميايد
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ِزند گی مردم را به اندازه يی مساعد ساخت که در تاريخ کشور ما پيشينه ندارد ما پروسه ی سياسی فرا گيری را به . ِ
 در ميان افغانھا ايجاد کرده و زمينه را طوری مساعد ساختيم تا افغانستان بار ديگر خانه ی ميان آورديم و وحدت را

ِما اداراِت ازھم پاشيده ی ملی و محلی را دو باره احيا کرده و بنياِد يک نظام کثرت گرا . مشترک تمامی افغانھا گردد
ِمول حق آزادی بيان، حق تجمع و مشارکِت ِحقوق اساسی و آزادی ھای شھروندی به ش .و دموکراتيک را گذاشتيم ِ

 ١٩٩٠نھاد ھای امنيتی افغانستان که ويرانی آنھا در سالھای . سياسی در قانون اساسی افغانستان تضمين شده است
ِضربه ی نا اميد کننده را به حاکميِت افغانستان وارد کرد، امروز دو باره احيا شده است، زنان افغان که درجريان   ِ

 طالبان درانزوای کامل بسر ميبردند، امروز جايگاِه برحق شان را در جامعه ی افغانی باز يافته اند و اکنون حاکميِت
ُبيست فيصد ادارات ملکی ، بيست و ھفت فيصد پارلمان و سی و نه فيصد دانش آموزان در مکاتب و پوھنتونھا 

م آرام تحکيم يافته و ارائه  ی خدماِت عامه بھبود درعين حال، حاکميِت قانون آرا. را تشکيل ميدھند} دانشگاه ھا{
ُپوشش خدماِت اساسی صحی از نه فيصد به بيش از شصت فيصد جمعيِت افغانستان افزايش يافته ثبت نام . يافته است ِ

ِدر ده سال گذشته جاده ھای . درمکاتب از کمتر از يک مليون به ھشت اعشاريه چھار مليون شاگرد رسيده است 
 تلفون ھمراه وجود نداشت، ٢٠٠١ِا که در تاريخ کشور بی نظير بوده است احداث کرده ايم ، درحاليکه در زيادی ر

امروز پنجاه شبکه ی تلويزيونی . مطبوعات رشِد چشمگيری داشته است. امروز شصت فيصد  افغانھا تلفون دارند
ھزار ھا . نامه در کشور فعاليت دارندنشرات دارند، يکصد و پنجاه ستيشن راديو و بيش ازھشتصد نشريه و گاھ

ِتصدی سرمايه گذاری کوچک ايجاد شده است و تعداد زيادی از افغانھا امروز بيش از ھر زمان ديگر در سکتور  ِ
ُبطور خ�صه، از يک حالِت رقت بار ده سال قبل، اقتصاِد ما رشِد چشمگيری را تجربه کرده . خصوصی اشتغال دارند ِ

ِاما با وجود ھمه، بايد گفت که داشتن يک .  خالص ِملی ما تقريبأ سه برابر افزايش يافته استِو ميزان عوايِد نا
واقع، چالش  در. ِافغانستان با ثبات، خود کفا و دموکراتيک  که ھدِف مشترِک ھمه ی ماست، ھنوزتحقق نيافته است

ت را منحرف ساخته و دست آورد ھا را به سمِت پيشرف} ميتوانند{ھای کنونی به حدی گسترده و جدی اند که ميتواند 
ِدموکراسی جوان ما . فقر و عقب ماندگی ھنوز از چالش ھای عمده محسوب ميشوند. }برگردانند{عقب برگرداند 

ِشکننده ا ست و مردم افغانستان ھنوز به آرزوی شان برای داشتن نھاد ھای ملی نيرومند، موثر و پاسخگو نرسيده 
         .اند

ِمزمن سرمايه گذاری، موجوديت ساختارھای موازی و ترويج فساد و فرھنگ ِمعافيت، باعِث تضعيف کمبوِد  ِ
بزرگترين چالش ما که ھمه ميدانيد ناشی از نا امنی بوده که . انکشاِف نھاد ھا از لحاِظ نيرومندی و اعتبار شده است

ِباعِث از دست رفتن زند گی يک تعداد زيادی ازمردم ما شده و مان ع پيشرفت ما درساحات ِباز سازی، اص�حات، ِ
ًالقاعده و ساير سازمان ھای تروريستی، بدون شک، شديدا تضعيف شده است. انکشاف و توسعه شده است . } اند{ِ

اما ابعاِد وسيع منطقوی تھديِد تروريسم  به فراموشی سپرده شده و مشکل ِپناه گاھھای ترويستان در خارج از 
         .دامه داردافغانستان ھمچنان ا

مشکل ھنوز    درنتيجه، تروريستان به جنگِ خونخوارشان عليه صلح و آرامش ادامه ميدھند، درحاليکه اين 
 . ِوجود دارد، اين حقيقت، ثبات افغانستان و امنيِت دوامدار منطقه و تمامی جھان را به خطر جدی مواجه ساخته است

                                                                                              

ما، در افغانستان راھی را که انتخا ب کرده ايم ادامه خواھيم داد و برای فايق آمدن به !  خانمھا و آقايان 
ه ی اجازه دھيد ديد گاه خود را برای آيند. . .  چالش ھايی که فرا روی ماست ھمچنان متعھد باقی خواھيم ماند

ما . ِافغانستان با شما شريک سازم و گام ھايی را که برای تحقق اين ديد گاه در نظر داريم، خدمت شما تشريح دھم
ِافغانھا آرزو و اشتياق زندگی در يک کشور صلح آميز را در سر می پرورانيم ، کشوريکه در آن با عزت، خوشحال  ِ

ما ميخواھيم افغانستان را به يک کشور با ثبات، دموکراتيک .  يم و مرفه در فضای اتحاد و اتفاق بتوانيم زند گی کن
ُو مرفه مبدل بسازيم، کشوريکه  خانه ی امن و صلح آميز برای تمامی افغانھا بوده و روابط دوستانه و پر بار با 

 به دست کسانی ما قاطعانه ت�ش ميکنيم که افغانستان بار ديگر. ھمسايه ھای دور و نزديک و با ديگران داشته باشد
ِما ميخواھيم کشور ما يک سرمايه ی . نيافتد که اين کشور را به منبع ِتھديد و آسيب برای ديگران استفاده کنند

ھمچنان ما به ت�شھای صلح و مصالحه بمثابه ی مطمئن ترين راه برای . .. واقعی برای امنيت وصلح در منطقه باشد
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ِبا تأسف، ترور تأثر بار پروفيسور ربانی، رييس جمھور اسبق و . ه خواھيم دادِتأمين صلح ِپايدار در افغانستان ادام ِ
ًاخيرا درمورد آينده .  مانع جديد مواجه ساخت رييس شورای عالی صلح درماه سپتامبر، ت�شھای ما برای صلح را با

و با خرسندی تمام دريافتم ِی پروسه ی صلح با نماينده گان ملِت افغانستان در لويه جرگه ی عنعنوی مشوره نمودم 
ِکه مردم افغانستان خواھان تداوم ت�ش ھای صلح، بشمول ھمکاری دوجانبه با جمھوری اس�می پاکستان ھستند ِ ِ .

ِاصول ما برای پيشبرِد پروسه ی صلح و مذاکرات ھمچنان پا برجا و غير قابل تغيير باقی است ُ پروسه ی سياسی . ِ
ر وھمه شمول خواھد بود و آنعده از طالبان و جنگجويانی که از خشونت دست کشيده روابط شان با ھمچنان فرا گي

تروريسم بين المللی را قطع نموده، قانون اساسی افغانستان را بپذيرند و به زنده گی صلح آميز برگردند، ميتوانند به 
افغانستان را برای تداوم ِ رھنمود و حمايِت  ميخواھم يکبار ديگر با تأکيد آرزوی مردم . اين پروسه  بپيوندند

                 . اعليحضرت خادم الحرمين الشريفين پادشاه عربستان سعودی ابراز نماييم

 می بينيم، افغانستان به حمايِت ٢٠١٤در حاليکه ما به دورنمای دھه ی تحول بعد از سال ! خانمھا و آقايان 
ِی تحکيم ِدست آورد ھای ده سال گذشته و برای تأ مين امنيِت فرا گير و اقتصاِد ِدوامدار مالی جامعه ی جھانی برا ِ
برای اينکه رونِد انتقال ِامنيت و پيشرفت ھای اقتصادی افغانستان برگشت نا پذير . ِپايدار کشور ھمچنان نيازمند است

درچند ماِه آينده، ما .  ھدف تأکيد نمايدباشد، مردم افغانستان توقع دارند تا اين کنفرانس بر تعھداِت روشنی به اين 
. ِبايد با متحدين بين المللی خويش در رابطه به توسعه ی اقتصادی آينده ی افغانستان به مباحثاِت جدی بپردازيم 

ِميخواھم از تصميم  حکومِت جاپان، دوست و حامی دوامدار افغانستان به خاطر ميزبانی از کنفرانسی که در مورِد  ِ ِ
مطابق به رونِد . ِھای اقتصادی افغانستان قرار است در سال آينده در توکيو بر گزارنمايد، اظھارسپاس کنمبرنامه 

ِموسوم به پروسه ی کابل، استراتژی بين المللی برای ارائه ی کمک ھا بايد از ھدِف ابتدايی آن که تأمين  ثبات است  ُ
ِتطبيق پروژه ھای بزرِگ زير .  حيث اولويت کاری تغيير کندُبه انکشاِف دراز مدت با تمرکز به مؤثريِت کمک ھا من

بنايی، ايجاد ِفرصت ھای اشتغال و انکشاِف سکتور ھای توليدی افغانستان به ويژه زراعت، انرژی و معادن در 
امی کشور ما سرشار از منابع غنی زير زمينی به ارزش  ھزاران مليارد دالر است و ما تم. اوليِت کاری ما قرار دارد

.  ِت�ش ھای ممکنه را برای استخراج و بھره برداری از اين منابع به نفع رشد و رفاه ِمتداوم افغانستان انجام ميدھيم 
ِمسلما آينده ی افغانستان با\خره به تحقق ھمگرايی اقتصادی منطقه که افغانستان مرکزآن به شمار ميرود، بستگی  ِ ً

ِيديی را منحيث پل ارتباطی برای ترانزيت، تجارت و پيونِد کشورھا ايفا ميکندموقعيِت خوِب افغانستان نقش کل. دارد ُ .
ِيک افغانستان با ثبات، با امن و مترقی نه تنھا آرزوی برحق افغانھا و دوستان بين المللی ماست، بلکه نياز مبرم  ِ ِ ِ

انستان آماده است تا کشور ھای افغ. ِتأمين امنيت و ھمگرايی ارزشمنِد اقتصادی منطقه نيز محسوب ميگردد برای
                            .منطقه را درفضای دوستی، ھمبستگی و ھمکاری مشترک باھم يکجا نمايد

  ًبيشتر ما و شما قب� نيز در جلساِت مشابھی راجع به افغانستان! خانمھا، آقايان و دوستان معزز 

نشسِت امروز، ثمرت�شھا و مبارزاِت .  متفاوتی حضور داريمِداشتيم، اما اين بار در کنفرانس باھم ديدارھايی
امروز ما درحالی در شھرُ بن به َدور ھم جمع . مشترک و قربانی ھايی است که در يک دھه ی گذشته متحمل شده ايم

ايم ًميشويم که از ده سال ھمکاری ميان افغانستان و جامعه ی جھانی از دست آورد ھای چشمگير که مشترکا داشته 
ما افغانھا از جامعه ی . و تفاوتی را که اين دست آوردھا  در زند گی مردم افغانستا ن رونما کرده اند، تجليل ميکنيم 

ُاز ھمه ی شما که َدور اين ميز ِگرد ِھم آمده ايد و برای کمکھا و قربانی ھايی که شما . جھانی  سپاسگزارھستيم 
ِدرعين حال که سفر افغانستان ھنوز ادامه دارد، مردم ما از .  تشکر ميکنميکجا با مردم افغانستان متقبل شده ايد،

ِدوستان و متحدين خود ميخواھد تا به ديدگاِه  يک افغانستان صلح آميز، مرفه و دموکراتيک  متعھد بمانند و برای  ِ
تن از نماينده ھای مردم ماه گذشته در شھرکابل، بيش از دوھزارو دوصد . ِتحقق اين ديدگاه، آنھا را ھمراھی کنند

ِافغانستان اعم از زنان و مردان از سراسر افغانستان در لويه جرگه ی عنعنوی اشتراک کردند و با يکصدا  ووحدت 
ِلويه جرگه ت�ش ھای مان برای داشتن .  ِنظر، خواھان تداوم ِ روابط ِافغانستان با جامعه ی بين المللی شدند

ًک با جامعه ی جھانی را جدا تأييد کرده و شرايطی را برای عقد ِچنين ھمکاری ھا ھمکاريھای دراز مدِت استراتژي
ِھدف از اين ھمکاری ھا ھمانا کمک به تأ مين امنيت و ثبات و نيز توسعه ی اقتصادی آينده ی . وضع نمودند ُ

ِدر اين خصوص، ازتصميم اتحاديه ی اروپا برای آغاز مذاکرات در مورد . افغانستان ميباشد ھمکاريھای دراز مدت با ِ
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ما به اين باور ھستيم که چنين ھمکاری ھا نه تنھا برای افغانستان، بلکه برای تمامی . افغانستان استقبال ميکنيم 
     .منطقه منفعت بار خواھد بود و به ھيچ صورت تھديدی را متوجه ھمسايه ھا و يا کشورھای ديگر نخواھد ساخت

             

ِمسووليِت آينده ی افغانستان به دوش افغانھاست و ما افغانھا در ادای اين مسووليت  تعلل ! ن خانمھا و آقايا
ِاما، ھمبستگی، تعھد و حمايِت دوامدار شما به خصوص در دوره ی ده ساله . ننموده و اراده ی ما تغيير نخواھد کرد

ِد ھای مان را تحکيم بخشيده  و به رفع  حياتی خواھد بود تا يکجا با شما بتوانيم دست آور٢٠٢٤ الی ٢٠١٤از 
ِبيش از نياز، ديگر بار دوش جامعه ی جھانی  مردم افغانستان نميخواھند حتی يک روز. چالش ھای موجود بپردازيم  ِ

باشند، ولی، برای رسيدن به پيروزی و پيشرفِت برگشت نا پذير، به حمايِت متداوم ِ شما حد اقل برای يک دھه ی 
      " .اظھار سپاس. ھيم داشت ديگر نياز خوا

ِدرپايان اين کنفرانس سه روزه و پس ازتبادل نظرو سخنرانی ھا، يک اع3ميۀ رسمی درشش بخش و سی و سه  ِ ِ
ِماده تحت عنوان در اين اع3ميه، افزون . انتشاريافت  "افغانستان و جامعه ی بين المللی؛ از انتقال به دھۀ تحول " ِ

صورت گرفت،  جامعۀ جھانی يکبار ديگرتعھد سپرد که ) ميان افغانستان و کشورھای جھان) بهدو جان ِبرآنکه تعھدات
ِ مي3دی نيزدر ساحات مختلف، بويژه دربخش تجھيزوآموزش نيروی امنيتی ٢٠٢٤ تا ٢٠١٤ازسال  افغانستان را ِ ِ

ِوزير امور خار" گيدو وسترويله" صدراعظم و  "آنگ3مرکل. "افغانستان ياری رساند جۀ آلمان دراين کنفرانس با ِ
  ". مي3دی نيزکُمک مالی و حمايت سياسی خواھند کرد٢٠١٤افغانستان را پس ازسال " صراحت اع3م داشتند که 

ُکشورش به کمکھای مالی و ھمچنين آموزشی در تمامی زمينه ھا از  " : صدراعظم آلمان ع3وه کرد که 
و دولت افغانستان بايد به تعھد خود در قبال ِاص�حاِت . ..   خواھد دادجمله، نظامی و انتظامی در افغانستان ادامه

      "  .عميق ِسياسی در تمام ِسطوح ِآن به ويژه، ايجاِد سازمان قضايی مستقل عمل کند

سازمان، ھم پيمان افغانستان است و در آينده نيز  " سرمنشی سازمان ملل اظھار داشت که" بان کی مون "
ھمبستگی سياسی در افغانستان تنھا در صورتی امکان پذير است که از سوی ھمسايه ھای اين . . . خواھد بود 

سازمان ملل ھمراه با جامعه ی جھانی به حفِظ صلح و ثبات در افغانستان و رفع مشک�ت ... کشور حمايت شود
ِوزيرامورخارجۀ امريکا نيزد" ھي3ری کلنتن" و خانم  " .منطقه ای ادامه ميدھد حمايت وخوشبينی جانب  رحاليکهِ

ِمقام ھای افغان بايد در مواد ی از قبيل تقويت ِجامعه مدنی،  " امريکا را دراين کنفرانس اع3م نمود، اظھارداشت که
     " . مبارزه با فساِد مالی و مواد ِمخدر به تعھداِت خود در قبال ِجامعه ی جھانی عمل کنند

ِ و مسووليت ھايی را به دوش دولت افغانستان نھادند تا درآن زمينه ھا ًاعضای کنفرانس مجموعا، وظايف  
ِحکومت افغانستان درآينده نيز بايد دراستقرار يک نظام : ًعم3 داخل اقدام گردد؛ بدين شرح  بکوشد، " کثرت گرا " ِ

د، حکومت داری را ِافغانستان به شمول برابری مرد و زن را رعايت کن ِحقوق بشر و آزادی ھای اساسی شھروندان
ِدرسراسرافغانستان بھبود بخشد، اص3حات در بخشھای خدمات ُملکی و تحکيم ارتباط ميان نھاد ھای امنيتی و قضايی  ِ
ِرا مرعی دارد،  پروسۀ انتخابا ت در آينده دموکراتيک باشد، حکومت در برابر نياز ھای مدنی و اقتصادی مردم 

  . ترويج داده شود ِنون و مبارزه عليه فساد مالی و اداری درھمه عرصه ھاِافغانستان پاسخگو باشد، حاکميت قا

ِگرچه بصورت واضح و روشن ازاشتراک نمايندۀ گروه طالبان دراين کنفرانس ذکری بعمل نيامد، اما آگاھان   ِ
يۀ نھايی و درگوشه يی از اع3م. سياسی گفتند که تنی چند ازکادرھای قبلی اين گروه درجلسۀ ُبن حضورداشتند

ِما اع�م کرده ايم که نيازی به يک راه حل سياسی درجھت دستيابی به صلح و امنيت در  " کنفرانس تذکرداده شد که
ھمچنين  برای ساخِت ظرفيِت افغانستان در . افغانستان وجود دارد تا بدين شکل ثبات در اين کشور را تضمين کنيم

  "... ت که درآن مذاکره و سازش از اصول اوليه و مھم استجھِت دفاع از خود، يک رونِد سياسی نياز اس

ِوزيرامورخارجۀ وی، بالمقابل، در برابر کنفرانس تعھد سپردند که " زلمی رسول" رييس جمھورافغانستان و  
     .ِشرايط تعيين شدۀ کنفرانس را در افغانستان بجا می آورند

ِچنانکه قب3 تذکر رفت، آنچه دراين کنفرانس ب   افغانستان " جامعۀ مدنی" گی داشت، اين بود که به ين المللی تازهً
ِفرصت اشتراک درگردھمآيی مذکورداده شد و ازجملۀ يکصد و پنجاه نفرنامزدان اين جمع، سی و  برای نخستين بار نيز ِ
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ُچھارتن آنان بعنوان نمايند گانی برگزيده شدند که ميتوانند تنھا درحاشيه ی کنفرانس حضوريابند ولی تنھا دو نفرآنان ، ِ
ِحق سخن زدن و ابراز نظر را خواھند داشت" باری س3م" و " سيلی غفار" بنام ھای  ِ .  

 سياسی جامعۀ افغانستان گفتند که حامد کرزی و منسوبين حکومتی وی، بدون آنکه يک برنامۀ ِآگاھان و منتقدان

ن نشست بين المللی برای آيندۀ افغانستان  با خود و اقتصادی غرض استفاده ی مثبت و مؤثر از چني علمی، حقوقی
ديگر، جانب افغانی، بازھم نتوانست  تصاميم، اراده و برنامۀ مدون خودش را  يا بعبارۀ. داشته باشند، به  شھر ُبن رفتند

       .داشته و آنرا باMی نماينده گان کشورھای ذيدخل در اين کنفرانس بقبوMند

ًۀ افغانستان، تنھا پاکستان از اشتراک دراين کنفرانس بين المللی، ظاھرا بخاطر کشته ازجملۀ کشورھای ھمساي 

 اما .شدن يکتعداد از سربازانش توسط نيرو ھای ناتو درمرز دو کشور، بمثابۀ اعتراض عليه سازمان مذکور، اباورزيد

ھرچند .  يک ھيأت به بن فرستادرا در رأس" علی اکبر صالحی " جمھوری اس3می ايران، نمايندۀ رسمی خود بنام 
برقراری صلح و ثبات در افغانستان با حضور نيرو ھای نظامی در آن کشور امکان پذير  " رييس ھيأت ايران گفت که

  . ، ولی با آنھم، اشتراک ھيأت ايران در کنفرانس، از سوی ساير اعضای اشتراک کننده مثبت خوانده شد "نيست

به سخنرانی آغاز کرد، سه " ھي3ری کلنتن" رانس رخ داد اين بود که وقتی خانم چيز ديگری که در جريان کنف
نفر از فراکسيون چپ پارلمان آلمان که در زمرۀ تماشاگران حضور داشتند، با بلند کردن شعار روی پارچه که ميگفت 

کشور ھای غربی  " ن گفتند کهمعترضا. ، اعتراض شان را به نمايش گذاشتند"اشغال نظامی افغانستان را پايان دھيد " 
در . اين تنھا نبود  " . نيز به اشغال نظامی شان در افغانستان ادامه دھند٢٠١٤به اين بھانه ميخواھند پس از سال 

شھر ھای مختلف آلمان نيز يک سلسله تظاھرات اعتراضی بر ضد حضور نظامی جھان غرب در افغانستان به راه 
   .ه کننده گان ، متعلق به جنبش صلح آلمان بودنداکثريت اين مظاھر. انداخته شد

صدراعظم آلمان درخارج از " انگ3مرکل "درپايان مذاکراتی که ميان حامد کرزی رييس جمھورافغانستان و
آلمان سند ھمکاری ھای دراز مدت استراتژيک  " چھارچوب کنفرانس و بصورت رسمی صورت گرفت، اع3ن شد که

در زمينه ھای اقتصاد،  در چھارچوِب ھمکاری ھای استراتژيک آلمان مايل است .. .ا  ميرساندرا با افغانستان به امض
                     " . ُحرفوی جوانان و ھمچنان، آموزش نيرو ھای امنيتی افغانستان کمک کند ِآموزش ِمعارف به شمول
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