
 
 

 

www.goftaman.com

1

 یميصم یموس ديس داکتر
05-12-2011  

  

  پترزبرگ در" ین افغا گروه چهار "یخيتار نشست

  افغانستان تاريخ در مهمي ي برهه مثابه به" بن توافقات"
  

  :شگفتاريپ. 1

  یسياس حل راه يافتن براي مبرم ازين. . 2

  صلح راه یها تالش یخيتار نهيشيپ. 3

  "2+6 "یها کشور مواضع. 3.1

  عنان یکوف ژهيو ندهينما یي کتهن پنج طرح. 3.2

  پترزبرگ نشست دشوار روند. 4

  پترزبرگ نشست در گانه چهار گروه. 4.1

 یخيتار نهيشيپ از یناش موانع. 4.2
   یجمهور استير با يیارويرو در سلطنت بازگشت.  4.2.1

  یکرز حامد زعامت یبرا گسترده یها تالش..  4.2.2
  "بن توافقات"یمحتوا. 4.3

  چهارگانه گروه مواضع ماعال 4.3.1

  مدخودمر بدست نوشت سر نيتع حق  4.3.2

  یتيامن و یاقتصاد رانهيشگيپ ريتداب 4.3.3

  یانتقاد یابيارز. 5

  ها کرديرو
  

  شگفتاريپ. 1
   

 نشست امنيتي، اکيد شرایط تحت متحد، ملل سازمان دعوت به 2001 سال نومبر ماه ام 27 تاریخ به

   .دایرگردید – درجوارشهربن – رزبرگپت درتاالر افغاني چهارگروه

   

 ازقبيل – گروهها این ميان موجود گسترده اختالفات به توجه با همایش، این نخست درمرحله

 ودرخوراوضاع مناسب سياسي حل راه یک به رسيدن – فکري  ی وتفاوتها قومي یها خصومت

 ها گروه این دراز، و دور يها ازنشست پس آن، باوجود. رسيد نظرمي به مشکل ها خيلي افغانستان

 بيانگرتغييرذهنيت روشني به امري چنين. گذاشتند صحه" بن توافقات"درپاي دسمبر ماه پنجم تاریخ به

  .توانست مي شده پنداشته  یجهان نرم یها فشار و چهارگانه گروه جنگي
   

 یاسيس ناظر ثابهبم سندهینو که توافقات، یمحتوا و یاسيس یها وگرفت داد ها، یدشوار نوشته نیدر
  )1.(گردنديم ميترس نموده، یهمراه آنرا خم و چيپ پر روند کینزد از
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  یسياس حل راه يافتن براي مبرم ازين. 2
  

 خم و چيپرپ راه بوده، بغرنج اريبس نخست هندوکش نيدرسرزم یبعد چند و مزمن معضله یلسيس حل

"  یمنطقو یراهبرد یها نگخرس "و" یدرون یاسيس یها زهیر سنگ "با و دشوار زيآم صلح

  . شد یم دهید روبرو
  

 رياخ ودر یجنگ نخبگان یاسيس - یفکر یها تفاوت ن،يشيپ دردودهه حاکم یخاشگر پر تيذهن
 یدرون یهاهگرو و احزاب متفاوت  یبرداشتها اقل حد یجوابگو که یا یاسيس طرح بنابرفقدان

 ،یاسيس ی ها خواسته گرید یسو از. دشدن یم پنداشته صلح راه سر بر عمده موانع باشد، کشور
 زود و ناسالم یها یريگ موضع وهمچنان منطقه یها کشور یراهبرد خطوط و یمذهب یها رمانآ

  . نبودند هندوکش نيرم سر در" عادالنه صلح "ساز نهيزم آن از یتاش یها یبند قطب و انيجهان گذر
  

 تصور  نیا کل در یول بوده، یاسيس ادیز یزهايخ و افت شاهد گذشته سال ستيب در نستان افغا گرچه

 یاقتدارگرا یها نظام و ديرس قدرت به توانيم» ینظام«قیطر از تنها  که بوده کمفرماح کشور در
  .نمود ليتحم یپرخاشگر با فقط نيسرزم آن مردمان بر را شیخو یاسيس
  

 نیساالرا وانید نظام و" افغانستان خلق کيدموکرات "حزب ییفرمانروا زمان در همه از نخست
 اشغال  یقوا غرب، ینظام و یمال ،یاسيس یها ین بايپشت با کشور درون در گسترده مقاومت حزب،

 باساس افغانستان از یخارج یقوا خروج.  ساخت مواجه شکست با را یشورو ريجماه اتجاد گر

 و کابل حکومات نيدرب ويژن توافقات نکه،یا توجه بل قا. وستيپ بوقوع 1989 درسال"ويژن توفقات"
 مردم یول. وستيپ بوقوع یشورو ريجماه اتحاد و کایامر تحدهيم االتیا نيتضم وبا آباد اسالم

 در بود، یم هم یافغان نينش شاوريپ احزاب محدوده در که لو و آنها، یاسيس یها ندهینما ایو افغانستان

  . ندشتند حضور  یاسيس ناظران بمثابه یوحتيژن
  

 از رفت رونيب جهت در ییها تالش متحد ملل سازمان ،1989 سال در یروشو یقوا خروج از پس

 یزیدر درهم به نظر ملل سازمان ژهیو ندهینما سوان، نبن طرح یول. داد بخرج افغانستان همنازع
 به بود، یمستول نیمجاهد نيب در صلح راه به  کهی ا یمند باور عدم و ب،ينجی گرا اقتدار میرژ

   .دیگرد مواجه یناکام
  

 سطح در کشور یبازساز و صلح معضله 1992 سال لیاپر ماه 28 خیبتار نیمجاهد دنيرس قدرت با

 نهيزم نیمجاهد خود نيب در" یمل یآشت"تيذهن فقدان و یاسيس یندگپراگ بار نیا: دیگرد مطرح گرید

 توافقات وجود با. بودکشور درون نامتجانس یها روين ییگرا انحصار و یپرخاشگر تداوم ساز

 کشور درون مسلح بدندان تا یها روين تهران، و اضیدرر تعهدات نیا بر گذاشتن صحه شاورويپ

 سازمان ینفوذ مناطق به کشور تختیپا یحت و افغانستان جهينت در. نکردند غیدر باهم ییارویازرو

  .دیگرد مبدل متنفذ قوماندانان و نیمجاهد یها
  

 تازه یبند قطب به منجر کطرفی از دوباره،  1994 سال از پس طالب گروه ییقدرتگرا ظهورواوج

 مبدل یالملل نيب یافگن دهشت النه به را طالبان گرقلمروید یسو از و دهیگرد کشور درون در یاسيس
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 یههاگرو با باشد، هم اگر یلفظ شکل به که نبود حاضر یحت طالب گروه ها، گذشته عکس بر. کرد
  . نديبنش مذاکره زيم گربدورید
  

 ائتالف توسط – القاعده افگن هراس گروه – فکرآنها هم برادران و طالبان برمواضع انبمباردم

 راندن به منجر که مسيحي، 2001 اکتوبرسال هفتم تاریخ به امریکا، متحده ایاالت زیرفرماندهي

 جنگ خیتار در د،یگرد کشور تختیپا از بعدتر و شمال یازشهرها نخست طالب گروه

 یاسيس حل ازين واشنگتن و ارکی وين در یافگن دهشت حمالت: نمود باز یا تازه معاصرکشورصفحه
 وادارند، را همجوارافغانستان یها کشور کسوی از تا واداشت امر نیا به را انيوجهان نموده روشن را

 بر بار نیا که بود مصمم غرب دبگر یسو از. ندیتما یباز سازنده نقش صلح ودرراه آمده کنار باهم تا

 گرچه. بکشاند مذاکره زيم یبرو را آنها و نموده وارد الزم فشار هم کشور درون متخاصم یها روين

 کننده، نييتع. نبود بسنده یول شد،يم پنداشته یخارج مناسب طیشرا بودن آماده مستلزم یاسيس حل راه

 ها ورين نیا. بود یوآشن صلح یتاسرا در کشور مسلح یها روين  یاسيس یمند باور شیخو بت نو به

 که بودند دهيرس باور نیوبا گرفته عبرت درکشوردرس خونبار دهه دو خیتار از شیخو نوبه به هم

 در دوامدار ثبات و عادالنه صلح کردن ادهيپ به موفق ینظام قیطر از ژهیبوو ییتنها به یگروه چيه

 نگردد، ملاک قینطریار و نبوده همراه یاسيس حل راه با اگر ،ینظام یروزيپ. تواند ینم شده کشور

 یساختها ریز بیتخر ،یتيفالکتبارامن اوضاع آن بر عالوه .دشوی م  کشانده  بست بن به زود ای رید
 همه و همه ،یخانوادگ  یها ونديپ شدن دار خدشه رياخ در و یسنت روابط یقسم یپاش فرو ،یاقتصاد

  و دهیگرد کشور یجنگ بگاننخ ینیيپا و انهيم یها بخش تيذهن یگون دگر به منجر که بودند یعوامل

 ،یفکر یها نهيزم نیا با. توانستينم شده گرفته دهید نا یجهاد یها سازمان رهبران بر آن یارذگ اثر
 یجد یها گام" یافغان خارستان"در تمام تيقاطع با متحد ملل سازمان طالب گروه راندن از پس

  .برداشت
  

  صلح راه یها تالش یخيتار یا نهيشيپ. 3 
  

 درزد ذیدخل یافغان گروههاي آن دربين تا کوشيد گسترده شکل هب سو متحدازیک ملل ازمانس

 به همآهنگي بودند، متضاد وقسمًا افکارمختلف داراي که هندوکش هاي کشورکوهپایه وخوردهاي

 به کشورهمجوارافغانستان شش عنيی ، "2+6" کشورهاي با را مذاکراتش دیگر وازسوي آورد، وجود

  .دهد ادامه روسيه فدراسيون و امریکا حدهمت ایاالت شمول

   

 مختلف هاي انگيزه الرغم علي منطقه، کشورهاي وهم افغاني هاي گروه بارهم این ها، گذشته برعکس

  .بردارند افغانستان مسئله سياسي حل راه در مشترکي هاي گام که نظرداشتند توافق باهم نکته دراین

   

  "2+6 "کشورهاي مواضع. 3.1
  

 در متحد ملل درمقرسازمان ،2001 نومبرسال ماه یازدهم تاریخ به نشستي ضمن "2+6" کشورهاي

  :یافتند دست مهم نکته هشت درمورد توافق به مشترکي اعالميه طي نيویارک
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 را القاعده افگن هراس شبکه و طالب هاي مليشه توسط" افگني صدورهراس " طرف ازیک گروه این
 ازآنها طالبان، رژیم ازستم دررهایي که داد وعده افغانستان مردم دیگربه وازجانب نموده، محکوم

   .کند مي حمایت

   

. است گردیده یاد افغانستان ارضي وتماميت ملي، حاکميت سياسي، ازاستقالل همچنان دراعالميه

 ودرحسن آزاد انتخابات ازطریق – قومي چندین –ريفراگ حکومت یک ازایجاد اعالميه برآن عالوه

  ) 2(.است داده تذکر همسایه کشورهاي با همجواري

   

 تحدم ملل سازمان کل ريدب عنان، یکوف ویژه نماینده لخضربراهيمي، نومبر، ماه سيزدهم تاریخ به

 وامکانات افغانستان اوضاع درمورد را گزارشش ،"2+6 "گروه ازتوافقات تأسي با افغانستان براي

 گزارش دراین براهيمي. نمود تقدیم متحد ملل امنيت شوراي به کشورجنگزده این سياسي هاي راهيافت

 ازجنرال طورمشخص به درگزارش. نمود تاکيد وپاکستان ایران کشورهاي مثبت نقش بر ویژه به

 نام سياستمداراني مثابه به جمهورایران رئيس خاتمي، ومحمد جمهورپاکستان رئيس مشرف، پرویز

   )3 (باشند مي افغانستان ازمردم نمایندگي به اتباثب حکومت یک تشکيل خواهان که است شده برده

  
 نيتع افغانستان امور در یو ژهیو نددهینما بمثابه عنان یکوف طرف از اکتوبر سوم خیبتار که یميبراه
 رانیا پاکستان، حکومات با یو. نموده آغاز منطقه در گسترده سفر به اکتوبر 26 بتاربخ بود، دهیگرد

 سابق پادشاه ظاه، محمد ار روم در آن از پس و نموده مذاکره افغانستان مورد در یسعود عربستان و

 ،یقوم سران ليقب از گر،ید یها گروه از یادیز تعداد با یو آن بر عالوه. نمود دارید زين افغانستان
 یمفصل یها صحبت زين ناافغانست منازعه در ريگ در یها گرو و یاسيس نیمتنفذ ،یافغان محصالن

 بر را یافگن دهشت حمالت استثنا بدون یافغان یهاه گرو ،یميبراه اظهارات نابرب.  بود داده انجام

 نيب یافگن دهشت پرش تخت مثابه هب افغانستان خاک از که اند داشته اظهار و نموده حيتقب واشنگتن
 که ییهوا حمالت مورد در افغان یها روين زمان نيع در. است گرفته صورت استفاده سو یالملل

 هم نکته نیدر ها افغان ،یميبراه گفته به نظر. اند نموده ینگران اظهار ده،یگرد ها یملک قتل به جرمن

 افغانستان مردم ی همه یها وخواست رزوهاآ ندهینما بمثابه مشروع دولت کی تنها که اند، نظر

  )4. (برهاند یالملل نيب یافگن دهشت چنگ از را نستانافغا که دارد آنرا ییتوانا
  

  عنان یکوف ژهيو ندهينما اي نکته پنج طرح. 3.2
  

 نیا بالخره برخورداربود، معاونش ویندرل، فرانسس نزدیک ازهمکاري مذاکرات دراین که براهيمي
  .نمود پيشکش افغانستان معضله حل براي را اي نکته پنج طرح

  

 گرید یها روين انندگینما و" شمال اتحاد "اشتراک با را ینشست یبزود دیبا متحد ملل سازمان) 1

 یدوراانتقال "روند یرو تا نموده گزار بر یافغان جامعه تمام از ناسبتم یندگینما بهدف یافغان
  .ندیآ کنار هم با" یاسيس
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 کنار و گوشه هر و اقوام از افغانستان  تمام از که دهد ليتشک را یموقت یشورا دیبا ییگردهمآ نیا) 2

 تمام یمل وحدت نماد بمثابه که رديگ قرار یشخص دیبا شورا نیا راس در. کند یندگینما کشور آن

  .دینما صدق کشور مناطق و مذاهب اقوام،
  

 یشنهاداتيپ اداره نیا یکار برنامه و ،"یانتقال اداره "ساختار مورد در تا دارد فهيوظ موقت یشورا) 3
  . دینما ارائه

  

  .گردد ریدا هاشناديپ نیا دیيتا هدف با ستیبا جرگه هیلو یاضطرار جلسه کی) 4
  

 کی طرف از که دگرد ریدا یاساس نقانو رشیپذ غرض هب یدوم جرگه هیلو ستیبا رياخ در) 5
  )5.(است شده دیتسو نويسيکم
  

  . قرارگرفت وارزیابي بحث مورد یشنهاديپ مسوده بمثبه پترزبرگ نشست در  طرح نيهم

 یسخنگو بمثابه یفوز احمد کنار در که بوده تن 11 از متشکل پترزبرگ در یميبراه کار گروه
 هب  تبار یافغان کارشناسان ،ییايض فاطمه و یغن اشرف ،یاسيس کارشناس ن،يروب برنت ده،یورز
 ) 6. (داشتند حضور پترزبرگ در یميبراه نیمشاور ثيح
   

   پترزبرگ نشست دشوار روند. 4
  

 نشست ، امنيتي اکيد شرایط تتح متحد، ملل سازمان دعوت به 2001 سال نومبر ماه ام 27 تاریخ به

  .دایرگردید – درجوارشهربن – پترزبرگ درتاالر افغاني چهارگروه
  

 Allgemeine با مصاحبه کی در انستانافغ یاسالم دولت خارجه ریوز عبداهللا، داکترعبداهللا قبال
Sonntagszeitung  Frankfurter ، نشست از المان یفدرال یجمهور راژيت پر دهیجر 

 ندگانینما اشتراک خواهان و نموده ادی دوامدار یاسيس نظام کی راه در مهم گام کی بمثابه پترزبرگ

 اظهار زين متحد ملل سازمان نشست، آغاز از قبل )7.(بود شده نشست نیدر افغانستان اقوام تمام

 هندوکش نيسرزم در یتيمل نیچند حکومت کیساز نهيزم بن نسانفرک تا بود، نموده یدواريام

 که بود گفته بن نشست آغاز از قبل افغانستان اسبق پادشاه ظاهر، محمد مشاور ق،یصد حامد )8(.گردد

 و مردم یبرا که ميابی دست یامر هب که ميهست دواريام ما. میرويم بن به خوب احساس کی با ما" 
  ) 9" (باشد کارا و ديمف افغانستان نيسرزم

  

 افغاني هاي ازهيئت شیخو اميپ در فدرال آلمان قتجمهورو رئيس راو، یوهانس ازآغازکنفرانس قبل

  .بگيرند اي سازنده سهم کنفرانس این رساندن پيروزي به وبراي نموده مصالحه باهم تا نمود تقاضا

   

 این عنان . گرفت خوانش به را متحد ملل سازمان دبيرکل عنان، کوفي پيام درآغازلخضربراهيمي،

 آینده براي تاریخي فرصت بود؛ دایرگردیده افغانها انمي وآشتي صلح هدف به که را کنفرانس

 دور کی ساز نهيزم  پترزبرگ نشست که نموده یوار ديام اظهار عنان یکوف) 10(خواند افغانستان
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 و همجوار یها کشور با حسنه روابط و ییهمسو صلح، عصر ده،یگرد افغانستان خیتار در دیجد
 ريسردب. گردد کشور آن شهروندان تمام یبرا روزافزون ورفاه یحقوق یها هیپا بر یدولتمدار عصر
 یمل یآشت و صلح جادیا یبرا یخیتار بزرگ فرصت کی آغاز را پترزبرگ ییگردهمآ ملل سازمان
  ). 11.(گردد تکرار دینبا گذشته باهاتتاش که نمود، نشان خاطر و دانسته

  

 ساختن برآورده جهت نشست این تاریخي نقش به فدرال، آلمان وقت وزیرخارجه فيشر؛ یوشکا

 حقوق رعایت به وتوجه سياسي گسترده زیربناي با آنهم موقت، اداره یک تشکيل تاریخي ضرورت

 از کشور یبازساز راه در تا است دهيسر فرار آن فرصت اکنون که افزود یو) 12(.نمود بشراشاره

 که نمود، گوشزد کنندگان اکاشتر به خطاب فيشر درجلسه ، . کرد استفاده یلمللا نيب امکانات تمام

 هم بدست دست. رديگ دوش بر را یافغان گاندنینما تيمسوول که  توانديم نه و دارد ارزو نه یچکسيه

  . دیونديبپ یمل یواقع مصالحه کی به و ديده

   

 قومي اختالفات ازقبيل – گروهها این ميان  گسترده اختالفات به توجه با همایش، این نخست درمرحله

 مشکل ها خيلي ودرخورافغانستان، مناسب سياسي حل راه یک به رسيدن – فکري درخطوط هاوتفاوت

 دسمبر ماه پنجم تاریخ به گروهها این ودراز، دور هاي ازنشست پس آن، باوجود. رسيد نظرمي به

 شده پنداشته آنان جنگي بيانگرتغييرذهنيت روشني به امري چنين. گذاشتند صحه" بن توافقات "درپاي

  .توانست مي

   

 معضله که بودند نظررسيده این به تاریخي تلخ ازتجارب بعد گویا چهارگانه گروههاي اعضاي

 درپشت خصوص به – الزم سياسي فشارهاي که گذاشت نباید ناگفته. ندارد نظامي حل راه افغانستان

   .اند داشته توافقات این به دررسيدن سزایي به نقش – پرده

   

 هاي مليشه. بودند پيوسته وقوع به ونظامي سياسي مهم دیگرگونيهاي کشورهم درون در ميان دراین

 نشيني وعقب  دیده شدیدي صدمات نيز القاعده وشبکه بودند شده رانده کشور بزرگ ازشهرهاي طالب

 حکومت وزمام شده داخل کابل به مجددًا " افغانستان نجات براي ملي متحد جبهه " درمقابل. بود کرده

  .بود گرفته دردست را

   

   پترزبرگ درنشست چهارگانه گروه. 4.1
  

   روم گروه) 1 
  

 نفربه 19 جمعًا و گردیده تشکيل – افغانستان سابق پادشاه - ظاهر محمد ازهواداران گروه این

 درکنفرانس رسمًا گروه این نمایندگان حيث به آنها تن 11 ازجمله. بود نموده اعزام پترزبرگ

  .نمودند شرکت پترزبرگ
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 کابل، دانشگاه شرعيات دانشکده استاد سابق عبدالستارسيرت،: از بودند عبارت گروه این مهم اعضاي

 حکومت درزمان وزیرزراعت واصفي عزیزاهللا . داشت نيزبردوش را هيئت ریاست زمان درعين که

 مهم نيزازاعضاي کابل دانشگاه اقتصاد دانشکده استاد سابق فرهنگ، وامين داود محمد اقتدارگراي

  ) 13 (رفتند شمارمي به گروه
  

 ارج افغانستان مردم اراده به اول همه از دیبا که گفت ظاهر محمد ندهینما مثابه هب رتيس عبدالستار

 دیبا که د افزو و نموده اعالم ريفراگ حکومت کی ليتشک از را شیخو یبانيپشت رتيس. شود گذاشته
  )14.(برداشت گام کشور یبازساز یراستا در زودتر هرچه تا نمود تالش

  

  پيشاور وهگر)  2
  

 عبارت گروه این مهم اعضاي. گردید مسمي نام همين به بود، ازپيشاورآمده گروه این که ازآنجایي

 آصف اهللا وحفيظ ملت افغان حزب رئيس احدي، انورالحق ، هيئت رئيس گيالني، مداح سيد: از بودند

 رسمًا آنان تن سه ، گروه این نفراعزامي هفت ازجمله . محسني آصف محمد پسرشيخ محسني،

  .کردند شرکت پترزبرگ درکنفرانس
  

 ارکی وين و واشنگتن در یافگن دهشت حمالت" یمل ووحدت صلح سسونيکم"از یندگینما به یالنيگ

 به شاوريپ گروه یسخنگو. گذاشت صحه" علدالنه صلح "یبرقرار بر افغانستان در و نموده حيتقب را

 راستا نیدر شاوريپ گروه  که داد قول و نموده یبانيپشت ريفراگ حکومت کی ليشکت از شیخو نوبت

  . دینمايم یهمکار

   

  قبرس وهگر) 3
  

 نیدر .بودند داده تشکيل درقبرس ازافغانها اي عده که گردد برمي ییها همایش به گروه این نام
   .نموديم فایا مهم نقش" افغانستان یاسالم حزب "پرده پس در ها شیهما

   

 اسالمي اميرحزب -حکمتيار گلبدین داماد جریر، همایون: از اند عبارت گروه این مهم اعضاي

 که افغاني روشنفکران از دوتن لودین، عزیزاهللا داکتر و شمس جليل  داکتر ، هيئت رئيس و -افغانستان

 اعزام پترزبرگ کنفرانس نفربه ده گروه این. حضورداشتند گوناگون وظایف با مقاومت درجنبش

  .یافتند را کنفرانس عضویت رسمًا آنان تن سه ازجمله که بود نموده
  

 را صلح نيتام ازبهين افغانستان ملت رقتبار وضع که گفت قبرس گروه ندهینما مثابه هب ریجر ونیهما

 قیطر از و افغانستان معضله از رفت رونيب یبرا که نمود یوار ديام اظهار او. سازديم روشن
  . برسند  یاصول یاسيس حل را کی به ريفراگ ومتحک کی ليتشک

   

  "متحد جبهه" ) 4
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 هاي سایرگروه برعکس گروه این. است" افغانستان نجات براي متحد جبهه" از مشتق گروه این نام

 تن 11 گروه این اعزامي نفرهيئت 26 ازجمله. بود آمده کنفرانس به افغانستان ازدرون مستقيمًا فوق

  .شدند برگزیده درکنفرانس رسمي ندگاننمای حيث به آنان
  

. داشت برعهده" نظار شوراي " فعال ازاعضاي تن یک قانوني، یونس را متحد جبهه هيئت ریاست

 مثابه به خواهند ومي اند آمده بن به جنگ قهرمانان حيث به آنها که گفت جلسه افتتاح حين قانوني

 را صلح یگفتگو نهيزم که متحد، ملل یها الشت از یقانون .کشوربرگردند به دوباره صلح قهرمانان
. شوديم کینزد صلح به آهسته آهسته دارد افغانستان یو نظر به. نمود یدان قدر است، ساخته اماده

 کی جادیا هرا در و گرحاضربودهید یگروها با یاسيس قدرت عیتوز به آنها که نمود ديتاک یقانون
 رهبر "مسعود، شاه احمد  که افزود اشی سخنران  یط یقانون. ندینمايم یهمکار ريفراگ حکومت

 مردم خود به را یمل تيحاکم نموده، تالش صلح راه در دیبا که نمودی م  ديتاک شهيهم"متحد جبهه

  . دهند ليتشک اقوام تمام از متشکل و ريفراگ حکومت و و سپرده
   

 هم وگاهي متضاد واضعازم آگنده بعضًا ، پيهم روزنشست ازهشت پس افغاني هاي هيئت درنتيجه

  .یافت شهرت" بن توافقات "به که نمودند امضا را اي تاریخي سند جوپرتنش، دریک
  

  یخيتار نهيشيازپ یناش موانع. 4.2
  

  سلطنت بازگشت با يیارويرو در یجمهور تساير نظام. 4.2.1
  

 بازگشت "وعموض نخست درمرحله شدند، روبرو آن با چهارگروه نمایندگان که اي مسئله ترین مشکل

 وازاین دیده را پشتونها گرایي قدرت تداوم" سلطنت بازگشت "در غيرپشتون هاي گروه. بود" سلطنت

 هاي درسده که تاریخي هاي گذشته درنظرداشت با پشتون نمایندگان. پرداختند مخالفت به آن با جهت

 مي پناه پشتونها حاکميت خيتاری نظریه توجيه به اند، بوده پشتون ازاهالي وحکمرانان پادشاهان گذشته

 کا،یامر متحده االتیا یبانيپشت از پشتمون ريغ یهاهگرو سلطنت برگشت عدم یراستا در. جستند

 االتیا یاسيس نیمشاور  کهیيآنجا از. بودند برخوردار مختلف علل با البته پاکستان، و رانیا ،هيروس

 مطلع" یموروث سلطنت "معضله و لبطا گروه هيعل مقاومت جبهه اتینظر رامونيپ کایامر متحده

 قاطع بشکل کابل در" تاج و تخت وارث "بمثابه را سابق پادشاه برگشت دروازه امر بدو از بودند،

 بازگشت با یطالب ضد یروهاين مواضع از یبانيپشت  در و شیخو نوبت به هيروس. بودند بسته

 شیخو ینفوذ یها استيس با یفدرال هيروس سلف بمثابه یشورو اتحاد آن انداختن بر در که سلطنت،
 بازگشت با خاص یاسيس جو به نظر هم ران،یا. بود نموده اقدام اشکار مخالفت به  داشت، مهم نقش

 و یطالب ضد مقاومت گروه با  یهمسو همچنان. بود مخالف یاسيس اصل نگا از" یسلطنت نظام"
 مواضع تهران شاهان، شتبرگ از یريگ جلو یبرا بخصوص و"  یشاه نظام "ینید ضد صبغه

 خاص مخمصه کی در پاکستان یول. بود نموده اتخاذ" یظاهرشاه نظام "رشیپذ عدم قبال در روشن

 با نسویبا 1947 سال در پاکستان سيتاس ازبدو آباد اسالم که یخیتار بقاسو به نظر: داشت قرار

 با پاکستان ،داشت ارقر یاسيس یها جدال در سخت نظام آن ساالران وانید و" پشتون "حکومات

 سرسخت هواداران را یافغان یها حلقه نیا پاکستان خارجه وزارت. داشت قرار تضاد در یشاه نظاام
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 که یتبار پشتون یهاه گرو به عوض در. بود کرده صيتشخ" ورندید یسرحد مرز "رشیپذ عدم

 نیالد ا گلب که جاست نيهم از. زديم هيتک ند،ینما قبول آباد سالم رايتعب با را" ورندید مانيپ"
 یپشتبان مورد مبنمود، تيصح" پاکستان و افغانستان نيکنفدراس "ليتشک از یزمان که ار،يحکمت

 لفافه در را یمرز مسئله آباد اسالم یاسيس ابزار بمثابه طالب گزوه همچنان. داشت قرار پاکستان

  . رفت یم هطفر تذکرآن از یوحت دهيچيپ" اسالم امت"
  

 یادعا و کابل اشغال با آنها یرونيب انيحام و طالب گروه ضد مقاومت یها حلقه گرید یسو از
  که داشتند، نيستآ در" ظفر ورقه "افغانستان یاسبالم دولت جمهور سیير بمثابه یربان نیالد برهان

 Corriere با مصاحبه کی در یربان بن، نشست آغاز از قبل.  توانستيم گرفته قرار تبادله مورد
Della Serra ، کی یدارا خود از افغانستان: " بود گفته تام صراحت با ییايتالیا معتبر روزنامه 

 ضد متنفذ یها روين را یربان موقف نیا یول) 15." (هستم آن جمهور سیير من و بوده حکومت

 پرسش مورد یاسيس مناسب افتيراه کی صورت در یاسالم تيجمع خود نيب در یحت ،یطالب

 یسالما دولت ريشارزداف مسعود، یول احمد بن، نشست آغاز از قبل روز سه یحت. دادنديقرارم
 که تواندينم یربان که بود گفته   Hindustan Times یهند دهیدرجر ريکب یايتانیبر در افغانستان

 با که بود افزوده مسعود) 16.(دینما احراز دوباره کشور دیجد دولت در را شیخو یقبل یرسم موقف

 ميتصم مورد در که باشد،يم شورا کی یدارا متحد جبهه دارد، حضور کابل در یانرب آنکه وجود
  . دینما یم اتخاذ

  

 صرف جمهوري ریاست ازسمت رباني الدین برهان اینکه یازا در" تاریخي مصالحه"در بالخره  

 گروه همه که پيداشد حلي راه شود، داده نمادین نقش یک درآینده سابق پادشاه - ظاهر محمد وبه نظرکند

  .شدند همراه آن با درظاهرامر کم دست ها
  

  یکرز حامد زعامت یبرا گسترده یها تالش..  4.2.2
  

 زماني گام مهمترین. بود مطرح موقت اداره یکرس احراز در مضتر غا هنوزهم و دوم مشکل

 وزلمي يضيای فاطمه غني، اشرف پرده ودرپشت امریکا متحده ایاالت پيشنهاد به بنا که شد برداشته

 به کرزي حامد درمورد  چهارگانه گروه با – پترزبرگ طرح تبار یافغان مهندسان حيث به – خليلزاد

 نيز وپاکستان ایران ، روسيه مورد دراین ازآن قبل. کردند حاصل توافق" موقت اداره"رئيس مثابه

 عضو 24 و معاون پنج موقت، اداره رئيس حيث به کرزي حامد براي درنتيجه. بودند داده مثبت راي

  .گردید تعيين) حکومت (اداري
  

 مسئله ها، یدران تيحاکم از یناش" یارث یشاه نظام "خیوتار کشور یقوم ساختار داشت درنظر با

 ،(James Dobbins دوبنز جمز راه نیدر. نموديم یباز را یديکل نقش موقت اداره"  زعامت"
 از پس. بود نموده یساز نهيزم پترزبرگ نشست نمودن ریدا از قبل کا،یامر متحده االتیا ژهیو ندهینما

 متيراغن فرصت دوبنز جمز ،2001 سال نومبر 13 خیبتار کابل در" متحد جبهه "یقوا ورود

 قيعم مذاکرات به افغانستان یاسام دولت خارجه ریوز عبداهللا، عبداهللا با وقت سرع ا هب و شمرده
 کابل حکومت یقوم یها هیپا گسترش ازين به طرف کی از عبداهللا مذاکرات نیدر.) 17.(نمود آغاز
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" پشتون کی دیبا کشور ندهیآ ميزع "که بود گفته شتريب گام کی برداشتن گرباید یسو از کرده اشاره

 دهیورز اسرار عبذهللا ر،ياخی و باشديم یکرس نیا ستهیشا ظاهر محمد ایآ نکهیا با رابطه در) 18(باشد

 را کشور یواقع بصورت تا باشد، اردبرخور یکاف یروين از و بوده وانج دیبا" کشور ندهیآ ميزع "که
 او ایآ که دوبنز جمز پرسش  درجواب.  بتواند برده شيپ به را یحکومت امور و کرده ییرهنما

 کی توانديم یکرز حامد که داشته اظهار تعلل بدون عبداهللا دارد، سراغ صفات نیا با را یشخص
 جنرال و داخله ریوز ،یقانون ونسی که داده نانياطم عبداهللا راستا نیدر) 19.(باشد رشیپذ قابل نهیگز

  .  باشنديم همنظر یو با دفاع ریوز م،يفه ميقس
  

 نومبر 13 خیتار از پس شیخو درسفر دوبنز ،جمزیکرز زعامت مورد در عبداهللا اظهارات از شيپ

 ی زارفشردهيس. بود کرده مذاکره هيترک جمهور سسیر زار،يس احمد با انقره در وبعد روم به نخست
 با بود، داده انجام مشرف زیپرو و یربان نیالد برهان دوستم، ديالرش عبد با که  را ییها صحبت

 نیا هک بود افزوده یل و نموده موافقه افغانها مشترک نشست انعقاد با هيترک.  گذاشت انيم در دوبنز
 نجایدر یو مراد. است شناخته تيبرسم را نطالبا گروه یزمان که باشد یکشور در دینبا نشست

 یکشور نينخست هيدوبنزترک گفته باساس. است بوده یسعود عربستان و عرب متحده امارات پاکستان،
  ) 20. (است خوانده افغانستان ندهیآ حکومت یرهبر یبرا مناسب نامزد  کی را یکرز حامد که بوده

  

 با پاکستان مورد در افغانستان معضله یبرا یاسيس حل راه یراستا در زيدوب جمز یها تالش

 با آنکشور خارجه وزارت بوژه و مشرف زیپرو حکومت کهيحال در. بودند مواجه یادیز مشکالت

 در ) ISI( آنکشور استخبارات نگرستند،يم افغانستان در اوضاع انکشاف به یکار خورده و تعلل

 پاکستان استخبارات سیير الحق، احسان.  بود هنمود اتخاذ روشن مواضع افغانستان ندهیآ زعامت مورد

 کهیيآنجا از) 21. (است خوانده پاکستان برا رشیپذ قابل را یکرز حامد نشیگز حلقه، نيدوم بمثابه

 نیدر یو اظهارات باشد،يم خوردار بر واشنگتن یبانيپشت از یکرز حامد که دانستيم الحق احسان
  . شود ريتعب کایامر متحده االتیا  با ییهمسو خوانش جهت در که توانديم راستا

  

 تيه سیير ، )S.K.Lamba ( لمبا با که شیخو مذاکرات در پترزبرگ نشست آغاز در دوبنز جمز
 هردو بود، داده انجام یفدرال هيروس ئتيه سیير ، ) Zamir Kabulov ( کابلف ريضم و یهند

 با دوبنز آن به همزمان ) 22. (بودند نموده ارائه یکرز زعامت مورد در مثبت نظرات مات دپلو

 ئتيه سسیر ف،یشر جواد با پترزبرگ در کایامر خارجه وزارت ئتيه عضو زاد، ليخل یهمراه

 ندهیآ زعامت مسئله در یو نظر خواهان و نشسته مذاکره به  رزبرگيپت در رانیا یاسالم یجمهور

 شده ستهینگر خوب نظر به یکرز حامد هب تهران در که بود داشته اظهار فیشر جواد. شدند افغانستان

 یم اشاره مورد دو به نزيدوب جمز که افزود دیبا جا نیدر ) 23.(بود خواهد آنها قبول مورد یو و
 مانيپ خاکه هيته از پس نکهیا نخست. دینمايم وانمود یمترق و سازنده را رانیا مواضع آن در که دینما

 از. است گذاشته انگشت توافقات  در یساالر مردم تخاباتان تذکر  فقدان به فیظر جواد بن توافقات

 رانیا مواضع با کرد،يم یبانيپشت ريفراگ حکومت  از افغانستان یبرا لحظات نیا تا واشنگتن کهیيآنجا

بود   دهيپرس و کرده اشاره" یافگن دهشت "مسئله به یرانیا تيه نکهیا دوم. نمود موافقه راستا نی در
 نکته نیا. د؟ینما یهمکار ستینبا یالملل نيب یها یروين با رستا نیدر افغانستان ندهیآ حکومت ایآ که

  )  24.(است گرفته قرار دوبنز جمز پسند مورد چرا و چون بدون هم
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 و قبرس گروه متحد، جبهه طرف از یو رشیپذ و یکرز زعامت مورد در گسترده فقاتاتو از پس
 ثيبح را رتيس عبدالستار گروه نیا. کرد بروز مرو گروه مواضع در گرید مشکل شاوريپ گروه
 آن در برگ پترز در که مقام، نیدر رتيس یستگیشا وجود با. کرد یم شنهاديپ ندهیآ حکوت ميزع

  .شد یم پنداشته مانع نیبزرگتر رتيس یتبار یوابستگ مسئله نداشت، وجود یدیترد و شک
  

 حامد که اشدب" سچه تبار پشتون "حتما ستیاب یم ندهیآ ميزع پترزبرگ، نشست گردانندگان نظر به 

 شاخص نیا فاقد پشتون، مادر و ازبک پدر داشتن با رتيس یول. بود برخوردار ازيامت نیاز یکرز

 مذاکرات باآلخره و روم گروه گرید یاعضا با رت،يس شخص با گسترده مذاکرات از پس.  بود

 یسعود عربستان یبانيپشت از که رت،يس سرانجام  داد، انجام روم در سابق شاه با زاد ليخل که یتلفون
  )25.(دیگرد آماده یکرز یبرا نهيزم  بیترا نیبا. کرد ینينش عقب بود، برخوردار

  

 اورا و نموده قرار بر تماس یتلفون یکرز حامد با شهيهم رزبرگيپت نشست انیجر در دوبنز رياخ در

 یکم با و حيفص یسيانگل زبان با یکرز دوبنز گفته به. داد یم قرار  اتانکشاف و  اوضاع انیجر در
 دوبنز که یزمان نگا نيهم از. نموديم صحبت بوده، هند در یو التيتحص محصول که یهند لهجه

 آور شگفت یکرز ی برا گذاشته، انيم در او با افغانستان ندهیآ ميزع بمثابه را یو رشیپذ  موضوع

  )26.(تاس دهیگرد همرا او یآن دیيتا با و است نبوده
  

 هب اداره نیا اعضاي تعيين موقت، اداره سیير مثابه هب یکرز مورد در جانبه همه توافقات از پس
 با پشتنون ريغ یها روين. بود خوردار یافغان یها یاليخ نازک و یاسيس یها یدگيچيپ از خود نوبت

 یم تالش اکنون ند،ا شده لیقا گرید طرف یبرا یا گسترده ازاتيامت زعامت یراستا در نکهیبا شاره
 یریپذ نرمش جبران و داشته  یشتريب یها آورد دست  یديکل یها یکرس کسب قیطر از که نمودند

 در کایامر خارجه امور وزارت و یميبراه نیمشاور گروه مقابل در. باشند کرده را شیخو یها

 تا که کردنديم رکا یجهت در ها پشتون مهم یخیتار نقش یاسينظرس هواداران یها روين با ییهمسو

 شاخص  کطرفی از اتيشکل هنگا از یول. دینما نه اشغال را ها یکرس نصف از شتريب طرف چيه

 ومذهبي قومي اي، فرقه شاخصاي دیگر وازسوي بودن پاک و مسلکي کفایت ليقب از یآفاق یها

  .)27. (دندیگرد بن توافقات درج زنان نقش وهمچنان
  

  "بن توافقات" اتيمحتو. 4.3
  

  چهارگانه گروه مواضع اعالم. 4.3.1
  

 افتتاح  متبسم لبان و خندان چهره با را پترزبرگ نشست نیآخر یميبراه لخضر دسمبر 5 خیبتار

 حلقه نیا  یسارو تا سپرده گانه چهار گروه ندگانینما به را سخن رشته رفات،اتع یادا از پس .نمود

  .دارند ارائه افت،ی شهرت" بن توافقات "به که پترزبرگ نشست جینتا  درمورد را شیخو مواضع

 
 در زبرگپتر نشست یبرگزار از رتيس افغانستان، سابق پادشاه ندهینما ثيح هب و افغان کی مثابه هب

" کين ديام کی و کين آغاز کی ک،ين فال کی "آنرا و نموده تشکر اظهار المان یفدرال یجمههور
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 نظر به" است بوده انيجهان یفراموش از یناش انستانافغ مسئله "رتيس گفتار از یتاس هب)  28.(خواند

 یول مظلوم ملت کی " قبال در را خوش تيمسئول تا  اند دهیگرد نیا متوجه انيجهان اکنون یو
  . ندینما فایا" شجاع

   

 که نمود امتنان اظهار یميبراه از رتيس سخنان دیيتا با شیخو اظهارات در و خود نوبت به یالنيگ

 یها گام آرام و آزاد مستقل، افغانستان کی یساز نهيزم  یراستا در شیخو متواتر یاه تالش اثر در
  .است داشته بر یجد
  

 از بعد که نمود مسرت اظهار حضار از تشکر از پس قبرس گروه از یندگینما به ریجر ونیهما

 را مونيم توافق نیا انعقاد من."افزود یو. برسند توافق کی به که توانستند افغانها ،یطوالن مذاکرات

 نموده حل را افغانستان یجار مشکل بن توافقات که نمود یدواريام اظهار او." میگويم مبارک همه به

 قرارداد نیا که ميهست دهيعق نیبا ما " نمود اضافه ریجر. گردند یآزاد و صلح شاهد کشور آن مردم و

 توافقات قيتطب راه در ریجر ،." شدبا برخوردار انيجهان تیحما از که دارد قيتطب امکان یصورت در

  )29. (داد یهمکار وعده بن
  

 ینم لیوندر و یميبراه یها تالش اگر " افزود سپاس از پس متحد جبهه ئتيه سیير ،یقاننون ونسی
 جامعه یبرا افتخار قرارداد نیا یامضا اگر افزود او"  میبود ینم قرارداد نیا شاهد امروز ما بود،

 از ما" گفت یقانون. هستند کیشر ما با المان یفدرال یجمهور و متحد ملل موسسه  باشد، یالملل نيب

 در آن کننده نيتام و صلح قهرمان جنگ دوران از پس که بود نیا ما تين و ميداشت ميتصم آغاز

 زن حقوق و یدموکراس بشر، حقوق به  که میداد وعده و میکرد اعالن آغاز در ما. ميباش افغانستان

 افغانستان ملت از که است نیا انيجهان از افغانستان مردم توقع.  میکرد وفا همه به م،یدار باور

  )30."(کنند یبانيپشت
  

  مردم خود بدست سرنوشت نيتع حق. 4.3.2 "
  

 سند درآغازاین. باشد مي ضميمه سه و اصلي بخش یک داراي صفحه؛ درچهارده " بن توافقات

 کثرت دموکراسي، اسالم، برمبناي که شود مي شناخته سميتر به افغانستان مردم حق این ، تاریخي

 زمان نيح در .نمایند تعيين تمام یآزاد با شان خود را خویش سياسي آینده اجتماعي عدالت و يیگرا

 یروهاين کهيزمان تا. شوديم گذاشته صحه فغانستانا یارض تيتمام و یمل تيکم حا ،یوابستگ عدم بر
 اول مهيضم به اشاره با رند،يگ یم دوش بر را تيامن نيتام تيلومسئو و ليتشک کشور خود در یتيامن

  .رديگ یم قرار بحث موضوع گرید طرق از هندوکش نيزم سر در تيامن نيتام توافقات،
  

 و ژهیو ونيسيکم کی " ،"موقت حکومت "از باشديم متشکل" موقت اداره "بن توافقات اساس هب
 روز 2001 دسمبر 22 در "یعال دادگاه "و" العاده، فوق جرگه هیلو "کردن ریدا یبرا" مستقل

 ندهیآ ه ما شش ظرف در یاسيس قدرت لیتحو از پس. گردد یم نييتع" موقت اداره " به قدرت لیتحو

. گردد یم افتتاح" ظاهرشاه محمد اعلحضرت " طرف از که شده، گرفته نظر در جرگه هیلو ریتدو

 بر هيتک و عيوس قاعده با" یانتقال حکومت"شمول هب" یانتقال اداره "مورد در العاده فوق جرگه نیا
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 ليتشک به منصفانه و آزاد انتخابات قیطر از یانتقال حکوت که دینما یم اتخاذ ميتصم یاساسات
 هب جرگه ریتدو ار پس دوسال ظرف در دیبا امر نیا.  گردد موفق مردم ندهینما بمثابه ندهیآ حکومت
 هب. گردد یم ریدا" یاساس قانون جرگه هیلو" "یانتقال اداره "ليتشک از پس ماه هژده.  وندديبپ وقوع
 کی متحد ملل سازمان یهمکار با ل،يتشک از پس ماه دو یانتقال اداره ،یاساس قانون هيته غرض

  . خوانديم فرا را یاساس قانون دیتسو ونيسيکم
  

 و یانتقال اداره موقت، اداره کار وهيش و ها تيمکلف ف،یوظا اتيجزئ" بن توافقات"یبعد یها بخش در
  .  شوند یم فورمله و نييتع یاختصاص یها ونيکمس

  

   وامنيتي اقتصادي تدابيرپيشگيرانه.  4.3.3

   

" موقت اداره "تعيين یعني سياسي حل درکنارراه که است نهفته دراین" بن توافقات "ازویژگيهاي یکي

 به بخشيدن ثبات براي وپارلماني، جمهوري ریاست ودراخيرانتخابات اساسي قانون یک تصویب ،

  .گردید اتخاذ نيز وامنيتي تدابيراقتصادي واقتصادي، سياسي اوضاع

   

 ازدو بيش درمدت که کشوري حيث به افغانستان که بود آگاه موضوع براین آغاز از متحد ملل سازمان

 بازسازي براي مالي تامکانا فاقد خود است، شده مبدل خاک تل به خانمانسوز دراثرجنگهاي دهه

 کمک تاکشورهاي شدند درنظرگرفته وبرلين درتوکيو یهای کنفرانس بنابراین. باشد مي اش ونوسازي

 گامهاي وثبات صلح تحکيم ودرجهت گيرند بردوش را اي مالي وجایب طورمشخص به کننده

   .بردارند اقتصادي

   

 یک تامين جهت که داشتند آگهي هم نکته براین " بن توافقات " طراحان اقتصادي، کمکهاي درکناراین

 به متحد ملل سازمان امنيت شوراي رو ازهمين. باشد مي امنيتي قواي اعزام به نياز نسبي آرامش

 بين نيروهاي " فرستادن به – موقت ازآغازکاراداره قبل دوروز – 2001 سال دسمبر بيستم تاریخ

 شهرکابل به نخست نيروها این. نمود توافق ISAF " درافغانستان امنيت حفظ به کمک براي المللي

 -ناتو – شمالي اتالنتيک پيمان زیرفرماندهي درسرتاسرافغانستان آن ترتوظيف بعد بودند، محدود

  یافت گسترش

 .  

  یانتقاد یابيارز. 6
  

 ملي اهميت وداراي مهم نشست یک ازهرجهت افغانستان پيچيده معضله حل براي پترزبرگ کانفرانس

 نشست نیا یبرا وجراید رادیو تلویزیون، ازخبرنگاران ازهزارتن بيش. بود المللي وبين يا منطقه ،

 مي گزارش ترزبرگيپ تپه کنار در یشهرک ،(Koenigswinter) ونتر زنکیکو از و کرده نام ثبت

 افغانستان درمورد" بن توافقات " با هندوکش هاي درکشورکوهپایه دموکراتيک صلح فرآیند. دادند

  . دارد ناگسستني پيوند
  

  یميبراه لخضر سازنده نقش) 1
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 کرده یآور جمع پست نیدرا یو که یقبل تجارب و حساس اوضاع درک با یميبراه نخست همه از

 ملل ئتيه در را افغانستاان امور در یاسيس آگاهان  یو. کرد عمل خودش خاص تيقاطع با بود،

. بود خوردار بر یافغان ريغ و یافغان یوحرف نظران صاحب یها مشاورت از و آورده گرد متحد

 با دپلومات نیا سازنده یها ییکارروا از شیخو نوبت به پترزبرگ نشست در حاضر یها کشور

 با ژهیو هب یميبراه پترزبرگ، نشست انیجر در. نکردند گذاشت فرو هم یریالجزا مجرب و سابقه

 یهمکار کینزد ار شود،يم پنداشته یاسيس حل راه فکر ساز نهيزم خود نوبت هب که دوبنز، جمز
 زدن پل بخاطر دوبنز اگر. بودند گریکدی مکمل  مات دپلو دو نیا صلح راه شرفتيپ امر در و داشته

 مثابه هب یميبراه بوده، تماس در ماسکو و تهران کابل، روم، در پرده پس یها روين با متفاوت افکار

 صلح روند  دنيبخش سرعت به آنها نیمشاور و یافغان گروه  با جداگانه یها اتاق در هياجرائ یروين

 نشست یروزيپ عدم مورد در یها ییشگويپ وجود با و رياخ در. بود مشغول حادثه محل در

 یعملکردها یگون دگر و یاسيس ینگر باز انگريب" بن توافقات "آن، دنيکشان درازا به و پترزبرگ
  .توانديم شده دهخوان هم پتزربرگ نشست در یافغان حاضر یها روين

  

   ها هگرو انتخاب در یاسيس ینظر تنگ) 2
  

 روم گروه پترزبرگ در صحنه یاصل گرانیباز قبرس، و شاوريپ یهاه گرو یرسم حضور وجود با

 رانیا و پاکستان ريتاث تحت و یابتين یها حلقه بمثابه قبرس و شاوريپ  گروه دو به. بودند متحد جبهه و

  عیتوز مسئله در یحت گروه، دو نیا. نمودند یم یباز یرامونيپ نقش  هاآن جهت نیواز شده ستهینگر

 در پترزبرگ نشست جهينت در.  برگشتند یخال دست موفت اداره یها یکرس کسب و یاسيس قدرت

 یها روين از ها، یافغان گرید گسترده فيط کی بيترت نیبا و مانده یباق گروه دو انحصار در واقع
 محروم هانه آگا نشست نیدر اشتراک از ،یانتقاد یگرا خرد چپ یهاه وگر تا یمل و دموکررات

 نیبزرگتر" شده استخدام نیمشاور و گاهانآ "افکار ريتاث تحت  متحد ملل جامعه بيترت نیبا. دندیگرد
 نخبگان  و یاسيس گسترده قشر کی با آرا و افکار تبادل قیطر از تا ،داد دست زا را یخیتار فرصت

 رقم را هندوکش نيسرزم ندهیآ سرنوشت یاجتماع عدالت و یساالر مردم چارچوب رد شیاند گرید

  . بزند
  

   اقوام از یگ ندينما به" موقت اداره "یها یکرس احراز ی ابر مبارزه) 3
  

 هگرو یها خواست گاه جلوه هم هنوز ها گذشته مانند افغانستان که دیگرد مشاهده پترزبرگ نشست در
 و ميتقس معضله جهينت در. ندینما یم یمعرف کشور مختلف اقوام منافع ندگانینما را خود که است یی ها
 مورد یکسان  طرف از یانتقال رهااد و موقت اداره یها یکرس احراز سطوح در یاسيس قدرت عیتوز

  نکته نیا رابطه نیدر. نمودند یم یندگینما مختلف اقوام از شان خود گفته بر بنا که گرفت، قرار بحث

 یقوم حات اصطال تذکر از ادیز دقتو سواسو با گانه چهار یها ئتيه انیسخنگو که است توجه لقاب
 حکومت "و" عيوس قاعده "با  کلمه بکاربرد به مذاکرات انیجر در عوض در و دهیورز اجتناب

 یمرکز گاهیجا ها گروه همه یها هياعالم و هايسخنران در که کلمات نیا. بردند یم پناه"ريفراگ
 یها اديبن و مختلف یاسيس احزاب گوناگون، یها حهیال و اقشار رندهيبرگ در مثابه هب ظاهرًا ت،داش

 احراز رامونيپ صخمش یها برخورد در یول. دیگرد یم افاده کشور یها گوشه و  اکناف از متنوع
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 حاضر ندگانینما وجود در آنهم قوام، ا نيب قدرت تقسم صراحت کمال با و تفاهم سو بدون ها یکرس

 نموده، ارتقا شیخو اوج هب موضوع نیا نيمع مرحله کیدر. گرفت یم قرار بحث مطرح نشست در

 کمتر ینسب ینگینما از" ها نپشتو "ایگو نکهیا ليدل هب متحد جبهه عضو ر،یقد یحاج که یبيترت هب

 انهقاطع جلسه در شتريب اشتراک ار و گفته ترک را نشست اعتراض شکل به باشند، یم برخوردار

 شتريب حوصله با ریقد یحاج نظر با ییهمسو در و شاوريپ گروه عضو ،یاحد یول. دیورز اجتناب

 ابا" بن توافقات "یپا در گذاشتن صحه از ندهینما گانهی مثابه هب ريدراخ اما کرده ییهمرا را مذاکرات

 مورد در موقت دارها یها یکرس ميتقس وجود با" بن توافقات "طراحان که افزود دیبا نجایدر.  دیورز

 و یجنس یمذهب ضيتبع فاقد ر،يفراگ حکومت: زنند یم هيتک اصطالحات نیا با ها یکرس نیا احراز
 در زين ص اشخا نبودن آلوده و مسلکي  یها کفایت یخیتار سند نیا متن در آن بر عالوه. یقوم چند

  .اند شده فورمله ها یکرس احراز مورد
  

  "یساالر مردم تيمشروع "نفع به یاسيس وگرفت داد) 4
  

 صرفنظر یازا در تا دند،یگرد موفق یاسيس گرانیباز پترزبرگ دراز و دور یها نشست نيدرنخست

 برگشت  یادعا داشت، شیخو ارياخت در یربان نیالد هانبر که ،یجمهور استیر یکرس از کردن

 نیا. ندینما پروراند،رد یم سردر آنرا آرمان سابق پادشاه مثابه هب ظاهر محمد که را، یارث سلطنت
 لعاده ا فوق تياهم یدار افغانستان ندهیآ یبرا ها گذشته راثيم و یخیتار دهیپد کی ثيبح موضوع

 در ها یدران سلطنت یگذاز تهداب زمان از یعنی نسو،ی با 1747 سال از.  گردد یم یتلق مهم

 آن به منجر موضوع نیا. اند دهبو کابل در یاسيس تيحاکم ممثل تبار پشتون رانيام و شاهان قندهار،

" یارث یسلطنت نظام «کی به" یخیتار تيمشروع "باساس کابل در تاج و تخت کسب که بود دهیگرد

 یها رهيعش نيب  یشگيهم یها ییآزما زور و یاجتماع یها یگون دگر وجود با و دهیگرد لیتبد
 یخیتار دهیپد نیار یرويپ با. داشت قرار ها یدران درانحصار یاسيس قدرت تبار پشتون مختلف
 در و کرده اشتقاق را یاسيس قدرت کسب یبرا شیخو" یخیتار یادعا "ایگو ها تبار پشتون از یبخش

 یدگرگون به نظر گرید یسو از.  خواندند یم زعامت" یستگیشا و تیکفا "فاقد را گرید اقوام جهينت
 مهاجم یها روين ضد اومتمق زمان در ژهیو هب کشور، در یاسيس و یاجتماع اوضاع یاديبن

. برآمد روزيپ عجالتا  ینظام - یاسيس مبارزات از کيتاج کی مثابههب یربان نیالد برهان ،یشورو

 " با را" یاسيس ادتيق "مسئله 1993 سال لیاوا در عقد، و حل یشورا ریتدو با یربان یول

 اکنون. نمود اعالم" انافغانست یاسالم دولت "جمهور سیير خودرا و ساخته آراسته" ینید مشروعت

 یپوش چشم و سلطنت برگشت عدم به منجر و گرفت صورت پترزبرگ در  که یاسيس گرفت و داد
 خوانده یخیتار قيعم متياه یدارا" ادتيق هيتوج "هیزاو ار د،یگرد یجمهور استیر یکرس از یربان

 شده فورمله" انهساالر ممرد تيمشروع "با یاسيس قدرت بن توافقات در که ییآنجا آر. تواند یم شده
 از و کرده ینف را" یخیتار هيتوج "یادعاها سو کیاز پترزبرگ نشست طراحان بيترت نیبا ، است

 ديق" یساالر مردم تيمشروع. اشتند برد گام تيحاکم" ینید تيمشروع "رد در همزمان و گرید یسو
 اگر یول.  تواند یم شده داشتهپن نشست نیا یخیتار وردآ دست نیبزرگتر نگاه نیاز" بن توافقات "در

 یانتخاب پارلمان یاساس قانون اتيجزئ مورد در ،یاساس قانون ریتدو یبرا یعنعنو جرگه هیلو عوض
 گاهیجا از هنوزهم یخیتار آورد دست نیا  نمود، یم اتخاذ ميتصم منصفانه و آزاد یرا قیطر از

  . دیگرد یم برخوردار یخیتار بلندتر



 
 

 

www.goftaman.com

16

  

  یالزام یريپذ نرمش نگرايب یکرز زعامت) "5
  

 ميزع ثيح هب زبرگرپت نشست روز چند ظرف در یکرز حامد یاسيس یها یردشوا وجود با نکه،یا
 مشخص عوامل سلسله کی به نظر برخالف، بلکه نبوده یتصادف مسئله کی د،یگرد نييتع موقت اداره

  .افتاد یسرو بر" بخت یهما "هیسا
  

 علوم التيتحص از پس یو  کهيزمان یعنی هشتاد، یها سال لیازاوا یکرز حامد ازهمه نخست

 در یافغان کرده ليتحص و روشنفکر جوان کی مثابه هب برگشت، پاکستان به هندوستان از یاجتماع

. بود برخوردار یخوب وجهه از پاکستان در کایامر متحده االتیا سفارت نزد کنندکان مقاومت صف

 با را شیخو روابط کطرفیاز یشورو اشغالگر یها روين هيعل افغانها مقاومت دور در یکرز حامد

 یافغان نيشاورنشيپ یسازمانها با گرید یسو از و نمود محکمتر افزون روز بشکل کایامر یقونسلگر
 به مربوط " یمل نجات جبهه " با شاوريپ در یکرز حامد که گرچه. بود دهيرسان بهم یاسيس یها ونديپ

 گذشته روابط به نظر را شیخو ميتفه و افهام یها رشته یول اشت،د کینزد یهمکار یمجدد صغبتاهللا

 1999 سال یجوال در پدرش ،یکرز عبداالحد قتل از پس. بود دهيتن روم تا افغانشتان سابق پادشاه با

 انتقادات به دست یکرز حامد. دیگرد رهيت پاکستان با یکرز خانواده روابط پاکستان، تهیکو شهر در

 رمکا اتاق  در یروز ،2001 سال یفبرور ه ما  اواخر در.  زد کشور آن ینظام حکومت هيعل یعلن

 یکرز حامد انطرف در. آمد در صدا هب تلفون که بودم، نشسته المان یفدرال یجمهور  کلن شهر در
 قبال در مشرف زیپرو جنرال اظهارات نیاخر مورد در تعارفات تبادله از پس آشنا یصدا  مثابه هب

 که یتياهم داشت نظر در با. نمود آغاز مذاکره به پشتون حلقه کی ثيح هب طالب گروه از یبانيپشت

 یقبل شناخت با.. شدم رابطه نیدر یو نظر خواستار من بود، برخوردارازآن  آنزمان در موضوع نیا
 اظهارات تام صراحت با یکرز حامد م،يداشت ازهم 1998 سال در بن در افغانها نشست از ژهیبو که

 یداخل امور در مداخله را آن و نموده حيتقب سخت را پاکستان ینظام حکومت سیيمشرف،ر زیپرو
 قیطر از و داده انجام یتلفون مصاحبه سیپار در یو با گرید روز هيروح نيهم با. خواند افغانستان
 ستفعال نهيزم آن از پس .دیگرد پخش المان یصدا وله چهیدو یویراد افغانستان بخش یپشتو برنامه

   .دیگرد تنگتر و  تنگ یبرکرز پاکستان در یشخص گذار و گشت یحت و یاسيس
  

 کرز، در یپوپلز متنفذ قوم ثيبح یو یپدر خانواده تياهم و یکرز شخص یاسيس درک وجود با

 یگاهایپا بر کایامر ییهوا حمالت از قبل یچند تا یکرز حامد قندهار، شهر ب جنو در ی ا دهکده
 در یجوش گرم .بود جسته یدور شهيهم یاسيس مشخص سازمان کی ليتشک از طالب، گروه ینظام

 بعد کی در یکرز حامد که دهیگرد سبب یقوم نفوذ  با توام یاسيس یریپذ انعطاف ،یشخص روابط

  .دینما قرار بر تماس یاجتماع و یاسيس مختلف یها حلقه و هاه گرو با گسترده
  

 آنرا علت گرفت، قرار متحد جبهه خصوصبه  و یاسيس یها سازمان پسند مورد یکرز نکهیاز

 آن از یکرز که یها یمند توان همه وجود با. کرد جستجو یو یشخص" یها تیکفا "در ستینبا

 به  متحد جبهه نکهیا. دیگرد یم محسوب دوم قطار استمداريس کی مثابه هب یو بود، برخوردار

 یقوا فاقد همچنان خودش یاسيس سازمان دفاق یو که بود نکته نی از یناش داد، در تن یو زعامت
 یشخص که شد، یم تصور آنزمان حاکم ینظام-یاسيس جو در. شد یم خوانده خودش به مربوط مسلح
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 موضوع نیا البته. ديکش نیيپا" زعامت یکرس "از یزود هب لزوم صورت در توانيم صفات نیا با را

 ماه آواخر در نیمجاهد یقو یها سازمان هآنک از پس چنانچه. ستين هم سابقه بدون افغانستان در

 ثيبح را یمجدد اهللا صبغت باآلخره دند،ينرس موافقه به کابل در زعامت مورد در 1992 سال لیاپر
 یارویرو در یقو و بيرق یها روين که یهرزمان. کردند نيتع ماهه دو زعامت یبرا فيضع حلقه
 یکرز بار نیا که. شود یم زده یسوم و فيضع شخص بنام قره رند،يبگ قرار گریکدی راه سد باهم
  . دینما یم ليتمث آنرا نمونه نیبهتر

  

 وضد خالءها باوجود آن ضمایم و " بن توافقات " که باشد مي نکته بيانگراین  اوضاع انکشاف

 اي سياسي نسخه چنين طرح. است شده پياده سياسي رهنمود یک حيث به درعمل هایش، بودن ونقيض

 تشتت به تعمق وبا درافغانستان موجود حاکم وضع درنظرداشت با اما. بود يدومف ضروري خيلي

 این المللي، بين جامعه متفاوت همجواروخواستهاي کشورهاي متضاد راهبردهاي کشور، درون سياسي

 مخدروپيکارجویي مواد اقتصاد فساداداري، فقرروزافزون،. است نبوده نکات همه پاسخگوي نسخه

 به کرزي حامد حکومت نشينان کرسي که باشند مي سياسي بزرگ چالشهاي آن همه روزافزون، هاي

  .برآیند آنها وفصل حل ازعهده توانند مي مشکل

  
  :رویکردها

   

 بين ومذاکرات اوضاع شاهد ازنزدیک درپترزبرگ افغاني چهارگروه نشست هنگام به نویسنده) 1(

 رشته به کتابش بخش درآخرین دثهحا ازاین را خود خاطرات وي. است بوده افغاني المللي

  باشديم نوشته نیاز یادیز بخشي رندهيگ بر در موجود نبشته. است تحریردرآورده
S.M. Samimy: Die UN-Gespräche über Afghanistan auf dem Petersberg – 
Sanfter Druck und Überzeugungskraft als Patentlösung in:   

 S. M. Samimy: Afghanistan, Tragödie ohne Ende?  

 Horlemann Verlag, Bad Honnef,2003  

 S. 233-253  

 
 جمع شش "گروه رتبه یعال ندگانینما گرید و خارجه امور یوزرا هياعالم: متحد ملل سازمان) 2(

  .اففانستان اوضاع مورد در" دو

)3 (Briefing to the Security Council, Lakhdar Nahimi, 13. Nov.2001 
:  briefing-sec-brahimi/afghan/latest/dh/News/org.un.www 
  همانجا) 4(

  همانجا) 5(

)6(United Nation Information Center, Nov.26, 2001   

)7 (.SID000256,24.nov.2001  

)8 (AFPD000177,23-nov-2001  

)9 (RTRE002426,23-nov-2001  
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)10(United Nations Information Center,  

 UNIC/427Nov.,27,2001.) 
)11 ( United Nations Informations Centre, UNIC/Nov.27,2011   

)12  ( (ausgabe_archiv/politik/de/www/de.amt-rtigesäausw.www  

  بن نشست در چهارگانه گروه یاعضا کامل جدول) 13(
  شاوريپ گروه   قبرس گروه  روم کروه  متحد جبه گروه  شماره

  یالنيگ حامد ديس  ریجر ونیهما  رتيس عبداستار  یقانون نس وی محمد  1
  یاحد الحق انور  شمس ليجل داکتر  یواصف زاهللایعز  ریعبدالقد یحاج  2
  یمحسن آصف ظاهللايحف  نیلود زاهللایعز داکتر  ارسال نيام تیهدا  یمیکر عباس  3
      ینادر اسحق محمد  ینورز عارف محمد  4

      یول مايس  یانور نيحس  5

      رسول یزلم  یکاظم یمصطف  6

      فرهنگ نيام محمد  یناطق  7

      ظاهر یمصطف  یميفه هاشم داکتر  8

      وردگ ميعبدارح  یاعفضل امنه  9

      زدران خان پاچا  خان ذاهللاعب  10

      یمنصور رنا  سیرويم  11

12          

13          

  

United Nations Informations Centre, Note for Correspondents, Nov. 
27,2001 
. 

 ترزبرگيپ در سندهینو خود پروتوکول  گانه چهار گروه ندگانینما اناتيب یها قول نقل مائخذ) 14(

  ..باشديم

)15 (   "www.afghan-web.com/aop/yes  

)16 (yes/aop/com.web-afghan.www  

)17 (  

James F.Dobbins, After The Taliban, Nation-Building in Afghanistan, 
Potamac Books, Inc, Washington, D.C.2008, P 3  

  

  23 صفه همانجا) 18(

  4 صفحه همانجا) 19(

  55 صفحه همانجا) 20(

  همانج) 21(

  73 صفحه همانجا) 22(
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)27 (  

  بن توافقات س باسا افغانستان موقت اداره یاعضا

 هشد ه برد نام اداره باسم ها وزترت از  ( یکرس  اعضا  یاسما  شماره
  )است

  یمقت ادلره سیير   یکرز حامد  1
  زنها امور وزترت مسئول و سیيمعاونر   سمر مايس  2
  یدفاع امور وزارت مسئول و سیير معاون  ميفه ميقس محمد  3
  پالن مسئلوزارت و سیير معاون  محقق محمد  4
  برق و آب  وزارت مسئل و معاون  کارگر شاکر  5
  هيمال وزارت سئلم و سیير معاون  ارسال نيام تیهدا  6
  خارجه ریوز  عبداهللا عبداهللا  7
  داخله ریوز  یقانون ونسی محمد  8
  تجارت ریوز  یکاظم یمصطف ديس  9

  عیصنا و معادن ریوز  رزم الم محمد  10
  فهيخف عیصنا دیوز  ینورز عارف  11
  فرهنگ و اطالعات ریوز  مخدوم نيره  12
  مخابرات ریوز  ميعبدالرح  13
  یاجتماع خدمات و کار ریور  صادق سیرويم  14
  اوقاف و حج ریوز  یبلخ فيحن محمد  15
  نيوبيمع و شهدا ریوز  وردک عبداهللا  16
  معارف ریوز  ميرح عبدارسول  17
  یعال التيتحص ریوز  اضيف فیشد  18
  عامه صحت ریوز  یقیصد اليسه  19
  عامه دیفوا ریوز  فضل عبدالخالق  20
  دهات انکشاف ریوز  انور عبدلملک  21
  شهرها انکاف ر یوز  ریعبدلقد  22
  یبازساز ریوز  فرهنگ نيام محمد  23
  نقل و حمل ریوز  سلطان تيام سلطان  24
  نیمهاجر برگشت ریوز   ینظر اهللا تيعنل  25
  زراعت ریوز  یانور نيحس ديس  26
  یاريآب وزارت  نيحس منگل یحاج  27
  هيعدل ریوز  یمیکر ميعبدالرح  28
  زمیتور و پورتترانس ریوز  عهبدالرحمن  29
  سرحدات وزیر  زدران اماناهللا  30

  : رويکرد
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