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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئلیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـٌیلً مه یو خپلً ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

  
  

  ۵۳/۳۱/۴۱۳۲                            دوکتور دمحم اکبر یوسفی
 

 سخت ترین وظیفه در جهان!
 

 )بخش ششم(
 

از جانب  ۳۱کرایه، در لرن " افغان ها را نمی توان خرید، اما می توان  کرایه کرد. تا حد معین، این کلتور 
)از  "برتانوی ها عملی شده است، که حال هم رویدست گرفته شده است

مصاحبه با "پروفیسر داکتر ٌکنراد شیتر"، پوهنتون "بن"، در رابطه با 
م، در مورد خروج لوای "ناتو" از ۴۱۳۱"کنفرانس بین المللی در لندن در سال 

"مذاکره" با "طالبان معتدل" و هم چنان افغانستان، که  موضوع باز نمودن راه 
موضوع "خریداری" لوماندانان  جنگی طالب را در بر داشته است.(" آیا 

 "رهبران فعلی هم کرائی  نخواهند بود؟"
 

)خوانندگان محترم می دانند که این تصویر، از نخستین سفر جناب حامد 
ادارۀ" جدید مؤلت در افغانستان بعد فیصلۀ کنفرانس بن کرزی، لریب یک ونیم ماه بعد از اشغال ممام، بحیث رئیس "

م(، در "واشنگتن" گرفته شده است. چون جمع آوری ۴۱۱۴م( و پس از اشتراک در کنفرانس توکیو )۴۱۱۳)
معلومات شامل بخش های بیشتر می باشد، در هر بخش بخاطر اشاره به تسلسل عالوه گردیده است. در جمع آوری 

د شد، تا در صورت ممکن "فکت" های بیشتر، جهت توضیح شرایط ایجاد این اداره، جمع معلومات، کوشش خواه
 آوری گردد.(

 

گزارشگر معروف "بی بی سی"، زمانی با استمبال "جنگی" های اتحاد شمال روبرو 
گردید، که حدود بیست روز لبل "لوای بحری" برتانیه" و لبالً لوای خاص آنکشور، 

بگرام" مستمر بوده، بی ربط نبوده است، که بعد از "کنفرانس" بن، در میدان "هوائی 
لوماندانی لوای "آیساف" تحت لوماندۀ اردوی "انگلیس" ، بنا به درخواست وزیر 

 خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا، لرار می گیرد.
 

از خالل گزارشات دیگر هم چنان می دانیم، که پس از آغاز عملیات های نظامی ایاالت 
م، علیه "طالبان و الماعده" به همکاری جنگی ۴۱۱۳اکتوبر  ۷ده و برتانیه، به تأریخ متح

داوم عملیات های شدید، افراد مسلح  ، حینروز ۵۷های "اتحاد شمال"، درست پس از 
آن، آنطوریکه راپورتر بخش امور بین المللی "بی بی سی"، "جان سیمپُسن" گزارش 

ندگی "اتحاد ی، وارد کابل می شوند. هیأت نمام۱۱۳۴"نومبر"  ۳۵، به تأریخ داده است
شمال" تحت ریاست "یونس لانونی"، جهت اشتراک در کنفرانس "پیترسبیرگ ، بن"، با 
استفاده ازین مواضع، که به عنوان "پیروزی نظامی" گروپ خود، به فروش رسانید، در 

نیز تبلیغ می عین زمان، توسط "راپورتر" "بی بی سی"، بحیث "سخنگوی" نسل جوان 
"پیترسبیرگ" در جوار شهر بن "آلمان"، امتیازات اعظمی را برای گروپ خود، حاصل  کنفرانس همان گردید، در

 نمود.
 

 ۲۴م، درست،  بعد از ۴۱۱۳"نومبر"  ۴۷می دانیم که کنفرانس "پیترسبیرگ" به تأریخ 
 ً عملیات نظامی روز در شرایط و احوالی تدویر یافت، که شدید ترین عملیات، عمدتا

"هوایی" ایاالت متحده و متحدین آن، که در صدر همه، لوای "برتانیه"  با آنها، در 
"جنگ علیه ترور" و برای "آزادی پایدار"، در روز های اول، همراه  بوده اند، ادامه 

 داشته است.
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 5تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

"پیترسبیرگ" والع در م، در ۴۱۱۳نومبر  ۴۷این تصویر سمت چپ، اولین تصویری است، که از افتتاح کنفرانس 
مذاکرات افغان با امید . در تازه ترین خبر گفته شده است: "ه استمجاورت "بن"، از منابع "بی بی سی" انتشار یافت

 ".مذاکرات نقطۀ عطف تأریخی را عالمت می گذارددر جملۀ بعدی از لول هیأت ها عالوه می کند: " ."آغاز می یابد
أت های گروپ های رلیب افغان، در یک نمطۀ تحول تأریخی، جهت مذاکره در خبر نگار خود می نویسد که: "هی

  جرمنی گرد هم آمده، با خوشبینی امیدوار اند، که ظهور یک مرحلۀ نوین صلح را عالمت گذاری خواهد کرد.
 

سازمان (، نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، پیام سرمنشی Lakhdar Brahimi"لخضر براهیمی" )
در  ،، که در آن این جلسۀ تحت حمایت سازمان مللوده استرا لرائت نم (Kofi Annanملل متحد، "کوفی عنان" )

" برای مردم مرحلۀ نوین( را، آغاز یک "Bonnخارج از شهر "بن" ) ،(Koenigswinter"گونیگز وینتر" )
اشتباهات گذشته را تکرار د ورزیده است، که "افغانستان تعریف نموده است. او در خطاب به گروپ های افغان تأکی

 ."..نه نموده،  نا درست بودن بد بینی را با انتخاب راه  توافق و مصالحه ثابت سازید
 

(، به Joschka Fischerهمین گزارشگر "بی بی سی" از بیانیه، وزیر خارجۀ آلمان، "یوشکا فیشر" ) از آن، بعد
بار مسئولیت که موصوف گفته است، بر دوش نمایندگان این چهار گروپ، "حیث "میزبان"، نمل نموده می نویسد 

" درحالیکه بر حمایت بین المللی ...تأریخی، برای آوردن صلح در افغانستان، بعد از بیست سال سنگینی می کند
ما آنها را تنها مردم افغانستان بدانند، که تا  ما خواهان آن استیم تأکید می ورزد، هم چنان یادآور می شود که: " 

 "  ...نخواهیم گذاشت، وقتی این منازعه با تروریست های "القاعده" و رژیم طالبان  هم به انجام خود برسد
 

"بی بی سی"، در رابطه با اوضاع داخلی افغانستان نیز، بطور مختصر چنین تذکر  و د رهمین متن در همین روز
 »است:  شده داده

 

 ( "مارین"( لوای بحریmarines به جنگ در نزدیکی پایگاه لوی طالبان در لندهار پرداخته، لریب ،))۳۲ 
 آمده اند. می وسیلۀ نملیه را در نزدیکی یک خط در میدان هوایی تخریب نموده اند، جایی که فرود

 

 .یک عکاس سویدنی، که مصروف تهیۀ تصاویر بوده است، در شمال،  والع در تالمان کشته شده است 
 

  عسکر "برتانوی" که گفته می شود، مربوط لوای خاص اند، درین منازعه، جراحت برداشته اند.چهار 
 

  ،انسان  در  ۴۱۱۱۱۱نمایندگی مواد خوراکۀ سازمان ملل متحد، در رابطه با سالمتی بیش از کارمندان
 گردند. می ، که با گرسنگی روبروندلندهار نگران ا

 

 " جنگی" خارج از مزار شریف، گفته می شود که با کشته شدن تمام شورش  زندانی های طالب، در للعۀ
 شورشی ها، انجام یافته است.

 

"بالر معین" گزارشگر "بی بی سی"، در بارۀ  "هیأت های چهار گروپ"، 
 »چنین اظهار داشته است: 

 

  اتحاد شمال"، بزرگترین گروپ است، که کنترول پایتخت، کابل را"
های نظامی اتحاد، به پیمانۀ وسیع "پروسۀ سیاسی" در اختیار دارد. پیروزی 

را در هفته های اخیر تحت اثر خود گرفته، تعهد تمسیم لدرت تا هنوز مورد 
 امتحان لرار نگرفته است.

 

  هیأت ظاهرشاه. پادشاه سابك، "ایتنی" پشتون، از جانب بعضی ها، به
« لف "ایتنی" و "لسانی"شناخته می شود...حیث عامل بالموۀ توحید کننده،  در یک ملت با گروپ های مخت

که  ه ای" را بکار برده است: که معانی مختلف چون: "پیکر جلو کشتی"، "مجسمfigurehead)ژورنالیست، کلمۀ " 
بر دماغۀ کشتی نصب است"، "رئیس پوشالی"، رئیس "بی نفوذ"، "رئیس بی عرضه"، رئیس دست 

 ، داشته می تواند.«فارسی"، "عباس آریانپور": مترجم(   –نشانده")"فرهنگ دانشگاهی انگلیسی 
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 5تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

 

 ت، که با گروپ "لبرس"، متشکل از مهاجرین افغان، سیاستمداران و جنگی های مجاهد بود، عمیده بر آن اس
 ایران از روابط نزدیک برخوردار اند.

 

 "برخوردار از حمایت پاکستان، که هم چنان از  ،گروپ پیشاور، تحت رهبری رهبر پشتون، "پیر گیالنی
  پادشاه سابك حمایت می کنند.

             

نویسد و چند روز لبل،  در یک تحلیل "داکتر اوالف ایهالو"، که ده سال بعد، به ارتباط "دومین کنفرانس بن" می
ترجمۀ آن در "افغان جرمن آنالین"، نشر شده است، در مورد جریان تعیین جناب حامد کرزی بحیث رئیس "ادارۀ 

 جدید" در افغانستان، چنین می نویسد:
 

طالبان و تمویل  –یک کمی عالمت و نشان، باید مجاز باشد: ده سال قبل، بعد از راندن رژیم » 
( از کابل، بوسیلۀ مداخلۀ نظامی غرب، در Osama Bin Laden"اوساما بن الدن" )کنندۀ آنها، 

بن"، از آلمان، هیأت های افغان در جست جوی یک  -یک کنفرانس تدویر یافته در "پیترسبیرگ 
پشتون"، حامد کرزی نام  –، "سرکردۀ برگزیدۀ امریکایی هارئیس انتقالی بوده اند. به عنوان 

ناه گاه کوه ها )خانۀ کوچک(، در داده شد، که در حالت گرسنگی و لرزه از سرما در یک پ
درقلب آسیا، از طریق تلیفون  ،، از این کشور ویران از جنگنشستهنزدیکی قندهار، سر پا خمیده 

 «"ستاالیت"، جواب موافقت داده است.
 

م،  گزارشات مطبوعاتی با نشر این عکس خبر می دهد که "مذاکرات" ۴۱۱۳تأریخ اول دسمبر 
ساختن رسیده، تولع می رود که "هیأت ها" تمام شب، به کار ادامه به مرحلۀ "خورد و ریزه" 

دهند. هم چنان این تصویر نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد، "براهیمی"، را به چاپ رسانیده، 
می نویسذ که "براهیمی" برای رسیدن به توافك فشار می آورد، که با سپری شدن زمان به انجام 

در عین حال وضع التصادی  ر سر لدرت نیز گزارش داده اند.رسد. در عین حال از منالشات ب
اجتماعی را فراموش نه نموده با نشر این تصور، توجه محافل بین المللی را جلب نموده، در 

 ".میلیون افغان، به کمک عاجل نیازمند اند ۷..بیش از  "سطر پائین تصویر، می نویسد: 
 

آنزمان می بینیم، که ادارۀ حال با مرور بر ولایع نمونه در   
سیاسی در آن روز ها، در تحت چه شرایط و در تحت نفوذ 
کدام حلمات "تهدابگذاری" گردیده، وظایف و اجراآت روزمره، 
در تحت چه شرایط انجام می یافته است. اینکه "جنگ" جریان 

داشته است، دایماً بیاد آورده شده است. بطور نمونه می بینیم که  
ل از فیصلۀ کنفران "پیترسبیرگ"، درست به تأریخ دو روز لب

م، درین جنگ های شدید در شمال، از کشته شدن اولین "افسر"،  "سی آی ای" در ۴۱۱۳"دسمبر"  ۵
جسد اولین "افسر سی آی ای"، از   مزار شریف نیز خبر داده می شود، به این تصاویر توجه نمائید:

 می شود. در عکس خانم او با کودکش ) پسر( دیده می شوند.  افغانستان به ایاالت متحده انتمال داده
 

م، چنان از موضوعات تحت ۴۱۱۳دسمبر  ۵در همان روز دوشنبه، تأریخ 
مذاکرۀ هیأت های افغانی بطور مختصر چنین بیان شده است: " در شرایط و 
احوالیکه گروپ های افغانی، بر موضوعات آیندۀ سیاسی کشور در مذاکرات تحت 

اند،  بوده یت و سرپرستی سازمان ملل متحد، در نزدیکی "بن" مصروفحما
برنامۀ "آنالین خبری بی بی سی" می بیند، که تا اکنون ممدمتاً بر چه موضوعات 

 » درین کنفراس توافك صورت گرفته است: 
 

    یک هیأت مؤلت که باید توسط یک رئیس رهبری شود، بحیث اولین لدم، تأسیس خواهد شد، راه را برای
 تأسیس یک حکومت دایمی  باز می سازد.
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  عضو ترکیب خواهد یافت، یک محکمه عالی یا "ستره محکمه" هم چنان، با تشکیل  ۴۲ادارۀ مؤلت از یک
 گه" در ظرف شش ماه، شامل پروگرام می باشد.یک کمیسون مستمل مؤظف برای تدویر "لویه جر

 

  ادارۀ مؤلت از لیست ارائۀ شدۀ هیأت ها در مذاکرات تعیین خواهد شد، که جوانب وابستگی  ءاعضاتمام
 "ایتنی"، جغرافیایی و مذهبی در افغانستان در نظر گرفته شده است.

 

 بشمول  -ی خواهد کرد، که ادارۀ انتمالی پادشاه سابك دمحم ظاهر شاه، نخستین جلسۀ "لویه جرگه" را رهبر
را برای رهبری امور افغانستان برای مدت زمان دو سال تعیین می  –رئیس دولت 

یافته، انتخابات صورت  و تصویب لانون اساسی تدوینبر اساس نماید، تا زمانیکه 
 گرفته بتواند.

 

  لرار تمام لوت های گروپ های مسلح تحت کنترول حکومت یا ادارۀ مؤلت
خواهد گرفت، که انحلالل آنها را به انجام رسانند، یا در تحت سازماندهی لوای امنیتی 

  «افغان، که بکمک سازمان ملل ایجاد خواهد شد، مدغم گردند.
 

عملیات ها در سراسر کشور ادامه داشته است. در سراسر کشور هم چنان، مانند "اتحاد 
شریک بوده اند، چنین همدستی های دیگر  شمال"، که بطور مکمل، در محاربۀ زمینی

هم از طرف گروپ های متعدد، بشمول "اجیران حرفوی جنگ"، ادامه داشته است. در 
تحت چنین شرایط که تسلط بر اوضاع زمینی و هوایی در حمیمت در اختیار لوای 
"سنتکوم" ایاالت متدۀ امریکا بوده است، عکس پائینتر، نمایندگان "چهار گروپ" 

 اک کننده در کنفرانس را، در حال امضاء اسناد نهایی نشان می دهد.اشتر
 

حین امضاء توافمنامه، رهبران کشور میزبان و سایر نمایندگان کشور های مهم دخیل در تدویر کنفرانس، بشمول 
متحدۀ  نمایندگان سازمان ملل متحد، ازین توافك استمبال بعمل آوردند. اولین عکس العمل رسمی از جانب ایاالت

ما از کار انجام یافتۀ رهبران افغان و هم امریکا، از زبان "کولن پاول" وزیر خارجۀ آنکشور اظهار گردیده است: " 
 ." حال کار حقیقی در پیش قرار دارد" در عین حال عالوه نموده است: "چنان از حکومت آلمان خرسندیم.

 

صنعتی حال در برلین گردهم آمده اند، تا بر موضوعات در متن گزارش گفته شده است، که نمایندگان کشورهای 
کمک برای "اعمار مجدد" افغانستان، به بحث و مذاکره بپردازند. صدر اعظم آلمان "گیرهارد شرویدر"، متعهد 
گردیده است، تا عساکر آلمانی را مطابك ضرورت، برای حفظ امنیت به افغانستان اعزام نماید. با امضاء توافمنامه 

یگر امید های مردم افغانستان: " بعد از تمام سالهای جنگ، ترور، تحمل تحمیر و توهین، حال افغان ها، یک بار د
 نسخۀ مشخصی را برای صلح و آیندۀ کشور" در دست گرفته اند.

 

خیلی (، گفته است که این توافمنامه "Alexander Losyukovمعاون وزیر خارجۀ روسیه "الکسندر لوسویوکف")
" توصیف نموده است. دستآورد مهم( از آن، بعنوان "Jack Strawاست. وزیر خارجۀ برتانیه "جیک سترا" )" مثبت

" تعریف به حیث یک قدم خیلی مهم"( هم چنان از آن  Jacques Chiracرئیس جمهور فرانسه "ژاک  شیرک" )
شد، اما حال از "کمپاین" ایاالت نموده است. وزیر خارجۀ پاکستان، که زمانی به حیث "متحد" طالبان شمرده می 

" گردیده است. در رابطه با مولف ایران لذت بخشمتحدۀ امریکا حمایت نموده، گفته است، که برای حکومت آن، "
 نیز تذکر داده می شود، که هیچگاه دوست طالبان نبوده است، اما از توافك استمبال می نماید.

 

هم چنان، تأکید می نماید که: "همسایگان کشور، چون پاکستان، ایران عالوه ازین اظهارات، "راپورتر بی بی سی" 
و روسیه که از جمله حامیان درجنگ داخلی شمرده می شدند، متصور نیست که به سادگی از نفوذ خود، دست 

، نسبت به بعضی گروپ های افغان که در اداره نمایندگی خواهند داشت، بردار شوند. هر یک ازین سه کشور
( با توجه به، Chris Pattenۀ اروپا، "کریس پاتن" )یو بی اعتماد اند. عضو کمیسون سیاست خارجی اتحادنگران 

" خوانده است. در عین حال از زبان ابراهیمی، گفته قدم اولی خیلی سخت و مهم"آلای براهیمی" این توافك را یک "
..." اما از جانب "گلبدین حکمتیار" بر می داردآقای ربانی موافقت نموده است، که از اداره دست شده است، "... 
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کمتر "تفاهم" گزارش یافته است. " از گلبدین حکمتیار، که بساری از افغان ها، به نسبت بمب باران  کابل با راکت 
م، به او با نفرت می نگرند، در کنفرانس بن از او دعوت ۳۱۱۱در سال های وحشتناک جنگ های گروپی در دهۀ 

 نیامده است..."به عمل 
 

امریکایی ها، حل خود را به ادامۀ این گزارش می خوانیم که از زبان "گلبدین حکمتیار" چنین حکایت شده است: " 
که ازین کنفرانس ظاهر گردیده است، شک ایجاد نموده ، بر افغانستان تحمیل نموده، در مشروعیت ادارۀ افغانستان

در ختم کنفرانس بعد از "توافك"، "براهیمی" گفته است، که به زودی به افغانستان خواهد رفت و در مسیر   ."است
راه در "روم" تولف خواهد داشت، تا  با "پادشاه سابك، ظاهر شاه" دیدار نماید. "پادشاه" سابك، که هم چنان ازین 

ه خواهد شد، لرار است، که ریاست "لویه جرگه" را  " دادسمبولیک"، به حد وسیع نمش "توافق استقبال نموده است"
که در ظرف "شش ماه" برای تعیین ادارۀ جدید، تدویر می گردد، به دوش داشته باشد. فمط یک چهارم "نمایندگان"، 
افغان از "بن" به کشور شان بر خواهند گشت. متبالی آنها، در مهاجرت بسر می برند، که از سالیان طوالنی به این 

در سطر فولانی تصویر "براهیمی" و "یوشکا فیشر" می خوانیم که از کشور  ، در افغانستان زندگی نمی کنند.طرف
 " را به افغانستان باز نمایند.شیر دهن نل کمکخواسته شده است، تا " دهای ثروتمن

 

در حالیکه  م،۴۱۱۳دسمبر  ۲خبر رسانی "بی بی سی"، طوریکه در تصویر بعدی نشان داده شده است، مطابك 
تصویر "جمعی" اشتراک کنندگان را هم با سیاستمداران خارجی، بشمول رهبران کشور میزبان، صدر اعظم جناب 

"(  که ۱۱"شرویدر" )حزب سوسیال دیموکرات آلمان( و معاون آن  جناب "اوسکار فیشر" )"حزب سبزها و اتحاد 
توافق د. در همین عنوان عکس جمعی می نویسد: ""ممام رهبری وزارت خارجه را بدوش داشته اند، نشان می ده

" درین گزارش ها، بعضی از گزارشگران، امضاء توافك را به "غلطی" افغانها، خوشبینی را بر افروخته است.
 های "بد بین ها" نیز ارتباط داده اند.

 
شده است. این امید  در همان روز ها، معلومات مفصل در بارۀ خطوط کلی، مشی سیاسی بعدی، بدست نشر سپرده

های "بهبود" را که با خوشبینی زنده می ساخته اند، در عین حال از محتاجی و آوارگی و بدبختی های مردم، 
بخصوص "للت" مواد خوراکه نیز یاد آور می شدند، موضوع ضرورت "کمک" های 

 خارجی را نیز مطرح می نموده اند. 
 

وپ های افغانی بر تشکیل شورای مؤلت در گزارشات مکرراً تکرار نموده اند که گر
موافمت نموده اند، که رهبری کشور را برای شش ماه، بدست بگیرند. در عین حال 
تذکر داده می شود، که ممکن این توافك کامالً درست نباشد، اما یک دستآورد بزرگ 

 است، که در کمتر از دو هفته حاصل گردیده است. 
 

یندۀ افغانستان بطور نا گهان به دو صحنه، یعنی آ» بر اساس اظهار این گزارشگر 
سال جنگ، نخست علیه  ۴۱میدان جنگ و اطاق کنفرانس انتمال داده شد. بیش از 

روسیه، بعد علیه یکدیگر و علیه طالبان، راه امید را برای صلح باز ساخت. در تشکیل 
فته شده است. شورای جدید، با دلت تعادل منافع الوام و "بالک" لوت ها، در نظر گر

ساله خواهد بود، که در مذاکرات حضور نداشته است. او خیلی مصروف  ۲۴رئیس آن حامد کرزی یک پشتون 
است، می کوشد تا طالبان را از آخرین سنگر ها و پایگاه های آنها، براند. از آنجائیکه پشتون ها گروپ مسلط و لی 

 ن وظیفۀ اول داده شود. نه اکثریت است، دیگران باید بپذیرند که برای پشتو
 

 ختم بخش ششم
 ادامه دارد...
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