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 2001نوامبر  23رخ ؤجریان واقعی کنفرانس اوتاوا م

صلح به      چرا تاحالدرنگی بر مقاله هموطن محترم سید عبدهللا کاظم تحت عنوان " 

 پایدار دست نیافته ایم؟ 

 
اهرآ به ظ م که در مورد کنفرانس اوتاوا که دو روز قبل از کنفرانس بنتشکر از داکتر سید عبدهللا کاظبا 

ابتکاروزارت امور خارجه کانادا در اوتاوا دایر گردید اینک دیدگاه خویش را در مورد مقاصد اصلی این کنفرانس 
 ارایه میدارم.  
 مورد هدف اصلی این کنفرانس تنها اکتفا به جمله ذیل نمودند. داکتر کاظم در

راجع به هدف اصلی تدویر این کنفرانس باید گفت که کنفرانس، طوریکه بعداً معلوم شد، حیثیت یک مرحلهٔ "
س کوچکترین الاجرا داشت، بدون آنکه راجع به آن  ( 2001دسمبر  5نوامبر تا  23» (بن«مقدماتی کنفرانس 

 ."اده شودتذکری د
بت اعمال به دعوت وزارت امور خارجه کانادا ترتیب شده بود. چون وضعیت افغانستان به نساوتاوا کنفرانس 

 میزبانیکشور کانادا به   ید،داکتوبر آغاز شده بود وخیم تر گر 7یاالت متحده امریکا که از طالبان و مداخله نظامی ا
که تحت تاثیر احساسات حادثه یازدهم سپتامبرآغاز  این کنفرانس موافقت نمود. کمپاین هوایی امریکا بر افغانستان

شده بود بدون کدام اجندای معین و تصور روشن از آینده افغانستان گواهی از خالی عمیق قدرت را در کشور ما 
گروپ  کسی در حکومت بعد از طالبان شرکت خواهد کرد. نتیجه نرسیده بود که چه هنوز به  می داد. ایاالت متحده

که معلومات دست اول  ین افراد با ارگان های امنیتی و سیاسی امریکا در آن کشور بودندتر د یکنز  های مجاهدین
. به گمان اغلب کنفرانس اوتاوا که در آن استاد کاظم از ایاالت را از جریان حوادث در افغانستان بدست داشتند

 ده دعوت شده بودند به ابتکار رهبران تنطیمی و جهادی مقیم امریکا صورت گرفته است.  متح
من در این کنفرانس از جانب وزارت امور خارجه کانادا دعوت شدم چون مبتکرین این کنفرانس به دولت کانادا 

وارد شدم یک تعداد  افاده نموده بودند که این یک کنفرانس بین االفغانی است. وقتی من به صالون کنفرانس
هار تعجب کردند. ممکن داکتر صاحب مرا به متصدیان چون آقای ذاخیل وال و صدیق ویرا از موجودیت من اظاز

شتم مبتکرین سمی که قبآل نوقیاد هم نداشته باشد چون من در این کنفرانس رسمآ صحبت نه نمودم. به هر صورت 
 را  دستور دادند تا این کشور  در کانادا د به هم حزبی های خویشیاالت متحده اقامت داشتناین کنفرانس که در ا

حکومت لیبرال کانادا که با حکومت محافظه کار امریکا میانه خوبی  .کنفرانس مقدماتی  گردد مرکزتشویق نمایند تا 
تنظیمی  حلقات نداشت بعد از حادثه یازدهم سپتمبر جهت نیکنامی خویش به دعوت این کنفرانس مبادرت ورزید. 

داشتند جهت بدست آوردن حق اشتراک در این  دست اول شتر و یکه از دعوت کنفرانس بن آگاهی ب مقیم امریکا
. در حالیکه هیچ یک آنها در اوتاوا جهت در اوتاوا قانونی نشان سازند کنفرانس میخواستند موجودیت خویش را

 اشتراک در کنفرانس بن انتخاب نشدند.
، استاد روستار تره کی و دیگران به صورت دقیق طوری تنظیم شده ړاستاد کاظم، استاد کاکشخاصی چون دعوت ا

لبته بجز از همان حلقه مخصوص چون ذاخیل وال، ا. ی نداشته باشندبود که آنها از رابطه کنفرانس اوتاوا و بن آگاه
ای مقیم امریکا از این کنفرانس محدود دیگر ما هم نمی دانستیم که یک تعداد افغان هنادری،احدی و یک تعداد 

 استفاده ابزاری میکنند. 
هوتل بود که نمی دانم استاد  لیک موضوع دیگر جالب در این کنفرانس مجالس شبانه بیرون از کنفرانس در داخ

به کاظم در آنها شرکت داشتند و یا خیر. چون آنها از موجودیت این مجالس چیزی نگفته اند من به این باورم که آنها 
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 در آنجا اتاق من و صالون نانشدند که شبانه در همان منزلی دایر میمجالس شبانه دعوت نه شده بودند. مجالس 
  داشت.  موقعیت

 گی مجالس شبانه را نیز گرداننده اشتراک نمودم.  ی بعد از صرف نان شب در مجلس نخستمن هم به شکل تصادف
و چند تن از مجاهدین حزب اسالمی و آقای ذاخیل وال نادری، داکتر .در دست داشتندالس روزانه متصدیان مج

 گروه های مربوط به گیالنی و مجددی در آنها رول مهم داشتند. 
به  و مشوره ، توصیهروزانه صحبت در مجالس اصلی ادن و یا ندادن حقدیکی از اقالم اجندای این مجالس 

 افغانستان بود.  اشتراک کننده کنفرانس بن و مسله بمباردمان امریکا بر
بیاد دارم که گرداننده گان مجلس "مخصوص" شبانه در مورد آقای سلیم مجاز ایرادی داشتند که چرا یک پرچمی 

 ، لس جهت اخذ موافقت ذاخیل وال،ویراحال در این کنفرانس صحبت نماید. آقای سلیم مجاز در این مجلمعلوم ا
از دست داده بود بلند شد و از پرچمی بودن خویش اظهار ندامت  نادری و دیگران با آنکه مورال و روحیه خود را

موضوع  به آقای مجاز مجال صحبت در کنفرانس داده شد. بعد از ایننمود و از حاضرین معذرت خواست. تنها 
قبیح ان نیرو های امریکایی باالی کابل بود که از جمله استاد روستار تره کی این بمباردمان را تمدیگر همانا بمبارد

گان دیگر توجه بیشتر به حوادث بعد از بمباردمان داشتند. من که از حالت آبدات تاریخی و  نمود اما اشتراک کننده
فرهنگی در کابل آگاه بودم و اطالع حاصل نموده بودم که نیرو های امریکایی قصر داراالمان را مورد هدف قرار 

رین باره تصویب عالمیه ای دنفرانس یک اکدم و پیشنهاد کردم تا داده اند از موضع استاد روستار تره کی دفاع نمو
نماید. یکی از اشتراک کننده گان که در جنب من نشسته بود با لبخندی گفت " حاال تره کی ها یک تیم شده اند". 

نه و س روزادر مجال قسمیکه قبآل گفتم من در این کنفرانس از جانب دولت کانادا دعوت شده بودم و موجودیت من
د از اشتراک در یک جلسه شبانه به مجلس شب بعدی همین دلیل بعبه باالی یک تعداد تاثیر خوب نداشت.  شبانه

 اشتراک نکردم.
ی به داکتر نادررود. البته ینفرانس مه اسحق نادری تبریک گفت که به کدر روز اخیر کنفرانس آقای  ذاخیل وال ب

مدیون  وال در رده های حکومت حامد کرزی من ارتقای آقای ذاخیل .  به نظروعده دیدار در کابل را داد یو
البته من منحیث یک متخصص انکشاف نفرانس اوتاوا آغاز شده بود. از ک پشتیبانی داکتر اسحق نادری میباشد که

نماینده  بین المللی منکر استعداد ذاتی آقای ذاخیل وال نیز نمیباشم. منظورم از شیوه نادرست و مهندسی شده انتخاب
انتخاب نماینده گان به این کنفرانس از کابل و اروپا وضعیت بهتری  شیوه گان به کنفر انس بن بود. در  حقیقت

   نداشت.
در نتیجه مهندسی سه گروپ بین االفغانی هر یک  در دولت جدید سعود یک تعداد زیاد شخصیت های به باد آورده

وساططت وموافقه نیرو های امریکایی و انگلیسی صورت گروپ قبرس،گروپ روم و گروپ داخل کشور به 
عداد زیاد اشتراک کننده گان کنفرانس اوتاوا به شکل شعوری و غیر شعوری از پروسه روم که همانا تیک  گرفت.

بازگشت ظاهر شاه به حیث پادشاه بود پشتیبانی میکردند. در حالیکه تمام جریان تالش های بازگشت ظاهر شاه از 
  . ان های امریکایی و حکومت امریکا مدیریت میشدجانب افغ

از بیانات و صحبت های عالمانه استاد کاظم،عبدالصمد حامد،داکتر روستار تره کی و دیگران استفاده ابزاری بدور 
افراد قبآل تعین شده راسآ به طرف جرمنی  روز اخیر کنفرانس یک تعداددر از اخالق سیاسی صورت گرفت. 

ر حالیکه یک تعداد محدود دیگر امیدوارانه منتظر احوال مثبت ماندند. بعد از سقوط طالبان در ماه پرواز نمودند د
آقای نادری طبق وعده به گوینده گان کنفرانس اوتاوا تیلفون  ،دسمبر و اعالن حکومت موقت در راس حامد کرزی

 نموده آنها را بخاطر تصرف چوکی های بزرگ  به کابل دعوت نمود. 
 پایان

mailto:maqalat@afghan-german.de

