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  گزارش سيمينار بنياد هاينريش بل پيرامون تحوالت افغانستان

  

با گذشت ده سال از کنفرانس پيترز برگ که در آن سرنوشت سياسی افغانستان بعد از سقوط دولت طالبان رقم زده 
 جنگ  دسمبر بار ديگر جامعه بين المللی  کارنامه های سياسی اقتصادی ده ساله خود را در اين کشور5شد،  بتاريخ 
گرچه در آغاز آماده گی برای اين کنفرانس، قرار بود که . به ارزيابی گرفتند" کنفرانس دوم پيترزبرگ"زده زير نام 

طالبان نيز پای ميز مذاکره کشانيده شوند اما تحوالتی چون قتل برهان الدين ربانی رييس شورای عالی صلح  و عدم 
 راه شرکت طالبان در اين کنفرانس ايجاد نمود و اين کنفرانس به موافقت بخشهای از دولت افغانستان موانعی در

واقعه بمباردمان پوسته های سرحدی پاکستان در .  کشورذيدخل تبديل شد98کنفرانس وزرای خارجه و نمايندگان 
م عامل عد.  سرباز پاکستانی گرديد24منطقه مهمند صوبه سرحد پاکستان از طرف قوای هوايی ناتو که منجر بقتل 

در ا ين کنفرانس گرديد، اما وزير خارجه " جنبش طالبان"شرکت نماينده حکومت پاکستان بحيث حمايتگر اصلی 
ايران با وجود چالش هاييکه در رابطه برنامه اتومی ميان اين کشور و کشور های عضو ناتو وجود دارد، در 

  .کنفرانس شرکت داشت

 سياسی المان از طريق بنياد های تحقيقاتی و فرهنگی اوضاع سياسی در روزهای قبل از انعقاد کنفرانس تمام احزاب
منطقه و افغانستان را با شرکت کارشناسان افغانی و بين المللی  به ارزيابی گرفتند تا با ديد روشنتری در مذاکرات 

 23تاريخ در چوکات همين کنفرانسها بنياد فرهنگی هاينريش بل مربوط به حزب سبزهای المان ب. شرکت نمايند
 در شهر برلين سيميناری داير نموده بود که در آن نمايندگان بنياد های مدنی اقغانستان ، کميسيون 2011نومبر 

مستقل حقوق بشر، نماينده  رسانه های خبری، خانم کروخيل وکيل مردم در پارلمان افغانستان، امراهللا صالح رييس 
رشناسان سياسی کشور های منطقه، اروپا و اياالت متحده امريکا سابق سازمان امنيت افغانستان و  يک تعداد کا

  .شرکت داشتند

در آغاز خانم اون مويسيک عضو هييات رهبری بنياد هاينريش بل،  نظری اجمالی به اوضاع سياسی افغانستان، 
 بمشکالت او همچنان. منطقه انداخته و مشکالت وموانعی که در راه تامين صلح وجود دارد، به ارزيابی گرفت

بعد از آن فرانسس وندرل نماينده سابق اتحاد .  قوتهای نظامی ناتو در راه تامين صلح در افغانستان اشاره نمود
اروپايی در افغانستان، کارنامه کشور های عضو ناتو را در ده سال اخيردر افغانستان با يک ديد انتقادی ارزيابی 

  .نمود

ل، زمينه نفوذ بيشتر کشور های منطقه را ميان نيرو های مخالف دولت به نظراو کمبود حضور فعال سازمان مل
. افغانستان، مساعد ساخت که در جريان زمان باعث شدت گرفتن بيشتر منازعاتی گرديد که تا امروز ادامه دارد

ر جريان برعاله نيرو اتحاد شمال که در همکاری با نيرو های نظامی اياالت متحده در سقوط طالبان نقش داشتند د
دوره انتقالی توانستند با اشغال وزارت های کليدی موقف خود را تثبيت نمايند که اين مساله زمينه نارضايتی ها را 

تقسيم کرسی های بلند دولتی نه به اساس شايستگی و کاردانی بلکه به اساس .  در ساير بخشها جامعه ايجاد نمود
قوتهای بين . خاص بجای نقش تشکل اهميت زيادتر داده شدروابط شخصی و گروهی صورت گرفته و به نقش اش

اياالت متحده امريکا به نقش . المللی در زمينه خلع سالح نيرو های مسلح جنگی جديت الزم را از خود نشان ندادند
کمبود يک . پاکستان  در ايجاد مجدد منازعات کم توجهی کرده و محراق توجه اين کشور، عراق قرارگرفت

 واحد و تعيين اهداف برای آينده، مبارزه عليه تروريسم و طالبان، بازسازی افغانستان  اهدافی بودند که استراتيژی
در چوکات يک راهبرد روشن بصورت مشترک بايد ميان همه کشور های ذيدخل در قضيه افغانستان، تعقيب 

ی مدنی که در رابطه با گروه های برعالوه عدم توجه به حمايت از احزاب و گروهای سياسی و سازمانها. ميگرديد
. مسلح قرار نداشتند، نقش آنهارا در جامعه ضعيفتر ساخته و در تمام ارگانها سياسی احزاب جنگی دست باال داشتند

  .از نظر او اين کمبود ها  عامل آن شد که دورنمای آينده افغانستان نا روشن گردد

نستان به يک جنگ داخلی مجدد، بايد ميان نيرو های ذيدخل بين او معتقد بود که برای جلوگيری از وارد شدن افغا
 يک همسويی ايجاد گردد و اين مساله بايد روشن 2014المللی  در رابطه سرنوشت آينده اين کشور بعد از سال 

 شود که در کجا امکان همکاری با طالبان وجود دارد و کجا بايد يک خط سرخ با آنها کشيده شود که امکان همکاری
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از نظر او بايد ميان اياالت متحده امريکا و کشور های اروپايی نيز در رابطه افغانستان يک همسويی . موجود نيست
عدم مذاکرات ساختاری شده در سطح ملی و . ايجاد گرديده ومذاکرات صلح و بازسازی افغانستان ساختاری گردد

 او در مذاکرات صلح منطقوی و داخلی روی نقش .منطقوی برای روند صلح خطراتی جديدی را ايجاد خواهد کرد 
  .  عمده سازمان ملل متحد بيشتر تاکيد ميکرد و باز نمودن يک دفتر را برای طالبان در ترکيه مثبت ارزيابی نمود

امراهللا صالح رييس سابق سازمان امنيت افغانستان، نظر فرانسس وندرل مبنی بر باز نمودن يک دفتر برای طالبان 
  .هادادن به دولت افغانستان ارزيابی کرده و معتقد بود که اين عمل مشروعيت قايل شدن به طالبان استرا، کم ب

امراهللا صالح در سخنرانی خود روی تقويت نيروی های امنيتی افغانستان تاکيد نموده و معتقد بود که قوای امنيتی 
اکثريت افراد در اردو و پوليس . ليه طالبان بجنگند در موقعيتی نخواهد بود که بتواند ع2014افغانستان بعد از سال 

برای مبارزه با طالبان تنها پول کافی . بخاطر انگيزه های مادی شامل اين ارگانها شده و دارای کدام آرمان نيستند
 از نظر او وضع فعلی طوريست که هيچ. بايد يک تغيير اساسی در ساختار قوای امنيتی افغانستان ايجاد گردد. نيست

در حاليکه ناتو در حال حاضر روی يک موفقيت تاکتيکی حساب ميکند، دولت پاکستان منتظر يک . طرف برنده نيست
از نظر او خروج قوتهای ناتو از افغانستان بعد . موفقيت راهبردی بعد از خروج نيرو های ناتو از افغانستان ميباشد

ر تمام بخشها، هم برای افغانستان خطرناک است و هم  بدون تقويت نيرو های امنيتی افغانستان د2014از سال 
ناتو بايد توجه خود را به مراجع اصلی که تروريسم را تقويت . هدف ناتو در مبارزه با تروريسم برآورده نميشود

  .ميکند متمرکز نمايد

 نيرو 2002از سال خانم شنکی کرو خيل عضو پارلمان افغانستان از نيرو های بين المللی انتقاد کرد که آنها بعد 
برعالوه اکثريت قرارداد های . هايی را حمايت کردند که مسئوليت کشتن صدها هزار نفر بدوش شان سنگينی ميکند

اين نيرو ها با ايجاد کمپنی های امنيتی بکمک نيرو های . اقتصادی هم با افرادی وابسته به همين نيرو ها داده شد
  .و واليات سهيم بودندخارجی در تمام وقايع جنايی در مرکز 

در حاليکه جامعه ما به نهاد ها و . جامعه مدنی افغانستان بخاطر عدم توجه جامعه بين المللی  ضعيف باقی ماند
  .احزابی ضرورت دارد که گذشته جنگی نداشته باشند

 فشار الزم را در رابطه نقش پاکستان و حمايت اين کشور از تروريسم کمتر توجه صورت گرفت و جامعه بين المللی
عدم اعتماد جامعه بين . به کشور های همسايه وارد ننمودند که آنها از مداخله خود در امور افغانستان دست بکشند

  .المللی به نيرو های امنيتی افغان باعث شد که اين نيروها نتوانند به استحکام الزم ساختاری برسند

رييس کميسيون حقوق بشر و کمکهای بشری و نماينده سابق ملل توم کوينيک نماينده سبز ها در پارلمان المان و 
متحد در افغانستان اظهار داشت که ما به ساختار های سياسی افغانستان بخصوص پارلمان اين کشور اعتماد نداشتيم 

او معتقد است که بدون همکاری . و جنگ عراق باعث شد که توجه جامعه بين المللی به افغانستان کمتر گردد
برای رسيدن به يک صلح پايدار در اين کشور بايد قبل از مذاکره با . کستان صلح در افغانستان ناممکن استپا

در غير آن . طالبان، ايران و پاکستان در جريان قرار داشته باشند  و با چگونگی مذاکرات  با طالبان توافق نمايتد
  .خواهد رسيدچنانکه تجربه چند سال نشان داد، مذاکرات صلح به نتيجه ن

توماس رويتيک عضو بنياد تحقيقی تحليلگران افغانستان به اين عقيده است که جامعه بين المللی با موجوديت يک 
همچنان در انتخاب افراد در کرسی های دولتی بنقش وابستگی های . نيروی نظامی قوی در افغانستان مخالفت داشتند
  .ميعار های قومی در برابر شايستگی قرار گرفت. ش افرادقومی ارجحيت بيشتر قايل شدند  تا فهم و دان

مساوی قراردادن طالب با پشتون و تروريسم طرز . در زمينه صحبت با طالبان بايد برخورد متفاوت صورت بگيرد
در اين زمينه اقدامات . يک تعداد زياد طالب ها پشتون هستند اما همه پشتونها طالب نيستند. ديد اشتباه آميزست

بهر .  می امريکا برعليه مردم هم بايد در نظر گرفته شود که نارضايتی هايی را ميان مردم ايجاد کرده استنظا
صورت با بخشهايی از نيرو های جنگی مخالف دولت که به آنها طالب گفته ميشود با وجود کشته شدن ربانی رييس 

نستان راه حل نظامی وجود ندارد اما حتمی هم درجنگ فعلی افغا. شورای عالی صلح، بايد مذاکره ادامه پيدا کند
  .نيست که مذاکرات سياسی يک را حل ارايه نمايد
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امراهللا صالح اظهار داشت  که در . در مورد بيطرفی افغانستان که از طرف يک تن از حاضرين مجلس سوال شد
 که بيطرفی امروز مفهوم فرانسيس وندرل معتقد بود. شرايط کنونی بيطرفی برای برای افغانستان ناممکن است

  .ديگری را بخود گرفته است نسبت به گذشته

در بخش بعدی سيمينار خانم نجيبه ايوبی مسئول گروه رسانه ای کليد معلوماتی را در مورد مشکالت رسانه های 
. يه نمودافغانی، نقش روشنگرانه ژورناليستان و همچنان مشکالت آنها با مقامات دولتی و قدرتمندان، معلومات ارا

نطر به اظهارات خانم ايوبی رسانه های افغانستان با وجود عالمی از مشکالت سهم خود را در حد توان و امکانات 
اکثرًا ژورناليستها در ساحه کار خود مورد تحديد و تخويف قرار .  در روشن ساختن ذهنيت مردم  انجام داده است
مقامات دولتی کمترحاضر به مصاحبه با نمايندگان با . دست داده اندميگيرند و عده ای از آنها حتی جان خود را از 

قتل ژورناليستان اکثرٌا از طرف مراجع مربوط امنيتی بصورت درست تعقيب نگرديده و در تاريکی . رسانه ها استند
  .باقی ميماند

ينه روشنگری و  ان تيرنی همکار تلويزيون شخصی طلوع روی نقش تلويزيون در زم–بعد از آن خانم ترودی 
بخصوص نقش و مشکالت زنان در بخش هنر موسيقی و فلم معلومات ارايه نموده و با به نمايش گذاشتن صحنه 

  . های کوچکی از فلمهای مستند منازعه نسل ها را در جامعه افغانی به نمايش گذاشت

االتی در مورد نقش رسانه ها و سو. باتاسف که حدود صحبتها در اين ساحه کمتر از آنچه بود که انتظار ميرفت
بخصوص راديو و تلويزيون در زمينه آموزش و پرورش اطفال و نوجوانان، حفظ محيط زيست بخاطر کمبود وقت 

  .کمتر مورد بحث و مشاجره قرار گرفت

در بخش دوم سيمينار عزيز رفيع مدير مسئول بنياد مشترک سازمانهای مدنی افغانستان در زمينه سازمانهای مدنی 
از نظر او با وجود برداشت های متفاوت از جامعه مدنی در اروپا و . و مشکالت اين سازمان ها معلومات ارايه نمود

افغانستان، يکنقطه نظر مشترک ميان همه سازمانهای مدنی وجود دارد که آن عبارت از پيشرفت و بهبود اوضاع 
 يک حلقه وسيع از اجتماعات ، گروه ها و افراد را جامعه مدنی امروز افغانستان. اجتماعی در يک جامعه ميباشد

ما در اين چند سال زياتر به وظايف سياسی و .  بسيار تفاوت دارد2002احتوا ميکند که ساختار های آن با سال 
در مقابل در زمينه مبارزه اقتصادی، اجتماعی و کلتوری توجه کمتر . مبارزه برای حقوق سياسی اهميت قايل شديم

  .داشتيم

در زمينه اجتماعی جامعه ما دوچار يک بحران هويت است و اعتماد اجتماعی از ميان رفته يعنی روبط تمام سلول ها 
جامعه ما در دونيم قرن اقسام مختلف نظامهای سياسی و حکومتداری  را . و موزائيک اجتماعی برهم خورده است

جامعه مدنی بايد  . ها يک نظام سياسی بهتر استمن فکر ميکنم که دموکراسی با وجود همه کمبود . تجربه نمود
دولت امروزی با . نقش خود را برای يک حکومتداری بهتر، ملت سازی و اشاعه پرنسيپ های دموکراسی انجام دهد

  .وجود همه  کمبود های خود بهترين شکل دولتی در مقايسه با گذشته بوده است

غانستان به اين عقيده بود که تنها وضع قوانين کافی نيست، ثريا صبحرنگ نماينده کمسيون مستقل حقوق بشر اف
پياده . اما در کشور ما در حال حاضر قوانين روی کاعذ است. قوانين بايد در عمل پياده گردد و روی کاغذ نماند

امروز جامعه . نشدن قانون در عمل تاثيرات منفی بر روحيه افراد جامعه ميگذارد و بی اعتمادی خلق ميکند
ساختار های اجتماعی شهر ها تغيير کرده، بطور مثال کابل يا هرات . انستان بسرعت در حال تغيير و تحول استافغ

بکلی ساختار های ديگری دارد نسبت به گذشته و سيلی از مهاجرين از دهات به شهر ها روی آورده اند و اين 
کات کتله های انسانی چه راهبردی را بايد روی اين سوال را بايد نمود که برای اين حر. حرکت همچنان ادامه دارد

  دست بگيريم و ادامه اين حرکت آينده افغانستان را به کجا خواهد کشانيد؟

ساغر چوپان يکی از اعضای شرکت کننده ميز مدور و مشاور سابق اشرف غنی احمدزی با ديد انتقادی وابستگی 
او معتقد بود که جامعه مدنی به همان مشکالتی . يابی گرفتجامعه مدنی افغانستان را به جامه بين المللی به ارز

وابستگی  نهاد های جامعه مدنی افغانستان از ناحيه . مواجه است که دولت افغانستان نيز با آن مواجه ميباشد
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لی حاال اگر پول جامعه مدنی از طرف نهاد های بين المل. وابستگی مالی اين نهاد را در وضع شکنندی قرار داده است
  قطع گردد اين نهاد ها به چه سرنوشتی دوچار خواهند شد؟

 غربی را مورد استفاده قرار ميدهد که اين مساله در جامعه مدنی افغانستان از نگاه ترمنولوژی زيادتر ترمنولوژی
بصورت مقايسوی در . برعالوه جامعه مدنی افغانستان ، افغانستان شمول نيست. جامعه افغانی  خالی از اشکال نيست

 نهاد تراکم کرده است که در راه 3000 نهاد جامعه مدنی وجود دارد، در شهر کابل 1200حاليکه درتمام افغانستان 
در سطوح . دست آوردن پول در رقابت بسيار شديد با يکديگر قرارداشته و رقابت جای همکاری ها را گرفته استب

بسياری از اعضای اين سازمانها، .  افراد رهبری اين نهاد ها، بايد انتخابات دوره ای صورت بگيرد که چنين نيست
  . همزمان عضويت چندين سازمان را دارند

ماينده رسانه های کليد  معتقد بود که يک تعداد کشور های جامعه بين المللی خود سازمانهای خانم نجيبه ايوبی ن
مدنی را ايجاد کردند، در حاليکه ابتکار را بايد به افغانها ميکذاشتند و من فکر ميکنم که افغانها توانمندی ايجاد چنين 

تا جاييکه ديده ميشود در . زافی را مصرف نمودنددر اين رابطه جامعه بين المللی پولهای گ. سازمانها را داشتند
 2014اعالم خروج نيرو های بين المللی بعد از . صورت قطع کمکهای بين المللی اميدواری برای افغانها وجود ندارد

جامعه مدنی افغانستان را از يک خواب عميق بيدار ساخت که از خود اين سوال را نمايند که بعد از رفتن قوای بين 
  للی ادامه کاری ما تا چه حد امکان پذير است؟الم

برعالوه رابطه ميان جامعه مدنی و رسانه ها بسيار ضعيف بوده و تا حال اين سوال مطرح نگرديده است که رسانه 
يعنی آنها چه کار هايی را برای همديگر انجام داده ميتونند؟ . ها به جامعه مدنی چه کار کرده ميتواند و يا برعکس آن

در اين زمينه ها همکاری يا بسيار ضعيف است .  رسانه ها ميتوانند وظايف جامعه مدنی را بمردم  توضيح نمايدمثٌال
  .و يا هيچ وجود ندارد

را بمثابه يک وسيله " دفاع از حقوق زن"يکی از شرکت کننده گان سيمينار به اين عقيده بود که بسياری از نهاد ها 
 تا از اين طريق به کمکهای بين المللی دسترسی پيدا کنند، در حاليکه آنها نه تنها مورد سوء استفاده قرار ميدهند

  .برای اعاده حقوق زن  در جامعه کاری انجام نميدهند،  بلکه در سطح خانواده خود هم  حقوق زنان را پامال ميکنند

امعه مدنی افغانستان بايد به آن بهبود کار جامعه مدنی در مناطق دور افتاده افغانستان يک ضرورت مبرم است که ج
  . توجه جدی نمايد

انتقاد يکی از شرکت کننده گان از کشور های عضو پيمان ناتو اين بود که مصارف نظامی اين کشور در افغانستان با 
او معتقد بود که بجای اينهمه مصارف نظامی . کمکهای شان در سطوح اقتصادی و اجتماعی اصٌال قابل مقايسه نيست

ها بايد در بخش ملکی متمرکز شود به مردم برای بهبود سطح زندگی شان کمکهای موثر و سازنده صورت کمک
  .بگيرد

در اخير اين اين بخش عزيز رفيع نماينده سازمانهای مدنی افغانستان در رابطه بهبود کار آينده اين سازمانها اظهار 
  . به کميتکه ما بايد به کيفيت کار های خود توجه نماييم تا: داشت

او در انتقاد از چگونگی کار جامعه بين المللی به اين عقيده بود که با سرازير شدن پولهای وافر به افغانستان زمينه 
ما در گذشته قربانی جنگ سرد شديم و امروز قربانی . های ارتشاء ، فساد اداری و سوء استفاده آماده شد
ما بايد تالش کنيم که باالخره خود را از اين نقش . بيعی خود هستيماسالمگرايی ، رقابتهای منطقوی و داشته های ط

  .قربانی بيرون بکشيم

او در جواب اين سوال که در صورت قطع شدن پولهای بين المللی شما چه برنامه مالی روی دست داريد و کمکهای 
ات با دولت، دولت خود به دولت افغانستان برای شما در چه حدودی خواهد بود؟ اظهار داشت که با وجود مذاکر
من با پيشنهاد همکاری های . کمکهای بين المللی وابسته است و کدام عالقمندی به تقويت نهاد های مدنی ندارد

بيشتر بين جامعه مدنی و رسانه ها موافقت دارم، اما روی همکاری های جامعه مدنی با همديگر نيز تاکيد بيشتر 
  .  ميکنم
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زيابی از منازعات منطقوی و نقش کشور های همسايه در تامين صلح در افغانستان  بخش سوم سيمنار برای ار
  .اختصاص داده شده بود 

پروفيسرکريستيان واگنر آمر گروه تحقيقات آسيا در بنياد تحقيقی علمی و سياسی برلين معتقد بود که کشور های 
او در رابطه همکاری . طقه نيز محدود ميباشدمنطقه هر کدام دارای منافع متفاوت بوده و داشته های اقتصادی من

  :های منطقوی دو نهاد

 ) شانگهای  گروه(اتحاد اقتصادی منطقوی جنوب آسيا  -
 )راه ابريشم (اتحاد اقتصادی آسيای مرکزی  -

را مورد ارزيابی قرار داده  ومعتقد بود که تنها در محدوده اين دو اتحاد اقتصادی امکان راه حل برای منازعه   
اما ميتواند در حل منازعه کمک نمايد آنهم در صورتيکه کشور های عضو اين دو . انستان و اطراف وجود نداردافغ

به عقيده او پاکستان ترس دارد که . اتحاد بتوانند روی مشکالت سياسی و اقتصادی در منطقه با همديگر کنار بيايند
مخالفت پاکستان با دوستی ميان افغانستان و هند . گيرداز طرف دوکشور همسايه هند و افغانستان در محاصره قرار ب

پاکستان بهر صورت عالقمند است تا مناسباتش نسبت به هند با افغانستان نزديکتر باشد . ناشی از همين ترس است
و کمکهای هند به افغانستان فقط در محدوده کمکهای اقتصادی باشد و با در نظرداشت همين خواست و دور ساختن  

بايد در نظر . نستان از هند، نيروی های مخالف دولت افغانستان را بمثابه وسيله فشار مورد استفاده قرار ميدهدافغا
او بصورت . داشت که پاکستان خود هم در حال حاضر از نگاه اقتصادی، سياسی با مشکالت زياد مواجه  ميباشد

  .آوری نمودجانبی از مشکل تقسيم آب ميان کشور های همسايه در منطقه ياد

در زمينه عاليق سياسی و اقتصادی پاکستان حجاز حيدر ژورناليست و تحليلگر سياسی مستقل پاکستانی به اين 
بخصوص در رابطه خط ديورند . عقيده بود که نزديکی ميان افغاستان و هند برای پاکستان خالی از مشکالت نيست

 آنرا به عنوان خط سرحدی ميان دو کشور به رسميت که حکومتهای افغانستان هيچ کدام تا حال حاضر نيستند
افغانستان . بشناسند و اين مساله کالنترين معضله برای پاکستان است چون تماميت ارضی پاکستان مورد سوال است

در حال حاضر بهتر است که هند و پاکستان . در اين زمينه بايد تصميم گرفته و آنرا بعنوان خط سرحدی قبول نمايد
 راهبرد مشترک حل چالش های منطقوی کار نمايند که در اين رابطه نزديکی هايی هم ميان دو کشور ايجاد روی يک

راه حل در کل بايد يک راه حل منطقوی باشد که همکاری های . شده و قابل تاييد است اما ميتواند بهتر و بيشتر شود
  .نطقه گردداقتصادی ميتواند آغاز خوبی برای حل چالش ها ميان کشور های م

اودای بشکار جنرال سابق نيروی دريايی هند و مدير مسئول بنياد تحقيقاتی مسايل بحری معتقد بود که اين ترس 
کمکهای های هند به . پاکستان از ناحيه در محاصره قرار گرفتن از جانب هند و افغانستان  يک تصور نادرست است

کرده و فقط بايد در پرتو روابط خوب عنعنوی ميان هند و افغانستان به هيچ وجه خطری به پاکستان ايجاد ن
ما واقعٌا طرفدار يک صلح دايمی در افغانستان و منطقه هستيم اما پاکستان باالخره بايد از . افغانستان تلقی کردد

و بيانگر آنست که يک بخش از نيروهای درون دولت پاکستان ) بمبی(حمايت تروريستها دست بکشد، واقعه مومبای
ما ميخواهيم با پاکستان روابط نيک داشته باشيم و در اين راه مذاکرات آغاز شده . خواهان صلح در منطقه نيستند

حکومت هند با وجود اين واقعه . مورد استقبال ماست اما وقايعی مانند مومبای در مناسبات ما خدشه وارد ميکند
کمکهای ما به افغانستان . هم هدفی سوء را تعقيب نميکنيمما در قبال پاکستان . طرفدار ادامه مذاکرات بوده و است

  .فقط بهدف پيشرفت اين کشور است نه بخاطر اهداف سياسی و يا نظامی

در زمينه صحبتهای حجاز حيدر خانم کرو خيل نماينده مردم در پارلمان افغانستان اظهارداشت که معضله خط ديورند 
با حمايت از تروريسم که از طرف . وط به مردم اين منطقه ميشودمعضله تنها حکومتها نيست، اين معضله مرب

. حکومت پاکستان صورت ميگيرد و جامعه بين المللی نيز اين واقعيت را ميداند، نميتوانيم مشکالت خود را حل کنيم
هدف پاکستان ميخواهد، افغانستان يک کشور تحت کنترولش باشد و اين يک امر ناممکن است و نميتواند به اين 

همچنان امراهللا صالح رييس سابق سازمان امنيت افغانستان با انتقاد از اظهارات حجاز حيدر از بدست داشتن . برسد
روی نقش منفی پاکستان  در ايجاد ) شورای کويته(اسناد موثق در رابطه حمايت پاکستان از گروه حقانی و مالعمر 

هردو حضور بن الدن را در پاکستان و آنهم در يک . بان تاکيد نمودنا آرامی ها در افغانستان و عمليات تروريستی طال
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منطقه نظامی دليل روشن حمايت پاکستان از تروريسم بين المللی ارزيابی کردند که حجاز حيدر با ايم طرز ديد موافق 
  .نبود

 رسيد تا روی سياست بعدٌا نوبت به خانم درسی بورنر رييس کنگره انتقادی و عضو سابق گروپ تحقيقاتی افغانستان
  .اياالت متحده در افغانستان صحبت نمايد

اما . مردم اياالت متحده خواستار خارج شدن قوای نظامی اين کشور از افغانستان است% 80از نظر او امروز 
امريکا ترس دارد  که با خروج از افغانستان، حکومت اين کشور سقوط نمايد و همچنان بحران در پاکستان بعنوان 

امريکا در منطقه اهداف . ک کشور دارای نيروی اتمی چه خطراتی را برای منطقه و دنيا ايجاد خواهد کردي
استراتيژيک ندارد و حضور نيروی هايش با مصارفيکه  برای اياالت متحده ايجاد ميگردد در مقايسه با آنچه بدست 

  .خواهد آورد با صرفه نيست

 روزنامه هشت صبح منتشره کابل به اين عقيده بود که سياست امريکا در سنجر سهيل روزنامه نگار و مدير مسئول
افغانستان يک سياست خطرناک است و من فکر ميکنم در حال حاضر افغانستان بخاطر سياست داخلی اياالت متحد 

 که اياالت اياالت متحده امريکا در رابطه افغانستان سياست روشنی ندارد ما نميدانيم. مورد استفاده قرار ميگيرد
در اين جا ما نبايد رقابتها منطقوی . متحده برای آينده چه اهدافی را در منطقه و بخصوص افغانستان تعقيب ميکند

اين سوال مطرح است که اياالت متحده در قبال آنها چه  . ميان کشور های مانند چين و روسيه را ناديده بگيريم
  راهبرد سياسی را تعقيب ميکند؟

 فهيم حکيم معاون کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان دست آورد های چند سال اخير را در ساحات در بخش اخير
بعقيده او در افغانستان . مختلف سياسی، اقتصادی و اجتماعی يادآوری نموده و روی کمبود ها انگشت انتقاد گذاشت

قضايی، سيستم حزبی و انتخاباتی، فساد اداری، اقتصاد متکی به مواد مخدر، عدم امنيت، کمبود ها در ساحه 
موجوديت احزاب بيشماريکه با همديگر در کشمکش بوده و نميتوانند نقش موثر و سازنده  در بهبود نظام سياسی 

بازی نمايند، عدم خواسته های روشن سياسی گروه های مختلف، همه کمبودهايی اند که هم دولت وهم جامعه 
 از نظر من با خروج قوای بين المللی نبايد ساحه کار جامعه مدنی و سازمانهای .سياسی افغانستان به آن مواجه است

حکومت بايد اعتماد مردم را جلب نموده و وظايف خود را درست انجام بدهد تا . دفاع از حقوق بشر محدود گردد
  .مردم هم به حکومت اعتماد نمايد و سازمانهای مدنی عامل کنترول حکومت بوده ميتواند

ر فهيم حکيم، برآمدن بخاطر برآمدن اشتباه بزرگيست و خطر ايجاد يک خالی سياسی بار ديگر مانند زمان  از نظ
  .برآمدن قوای شوروی از افغانستان وجود دارد و نبايد بار ديگر تکرار گردد

در قسمت . وددر افغانستان کسی مخالف مذاکره با مخالفين دولت نيست اما روی ارزش ها و اصول نبايد پا گذاشته ش
  .گذشت از آزادی هيچگونه سازشی وجود ندارد

عقب "ميشائيل شتاينر نماينده خاص المان  برای افغانستان و پاکستان توضيح داد که برداشت حکومت المان از يک 
مسئولين در گذشته اوضاع را زيبا ترسيم ميکردند اما ديده شد که مشکالت زيادی وجود . چيست" نشينی با مسئوليت

مطرح بحث نيست اما آلمان به آنچه که تعهد سپرده بايد عمل کند نه اينکه "بيرونی"او تاکيد کرد کدام راهبرد . داشت
بن محلی است که يکبار ديگر همه متوجه مسئوليت های خود گردند . را  خود بجا بگذارد"  ويرانه  از همکاری ها"

  .ه جامعه بين المللی  قرار گرفته استچون ديده ميشود که امروز مسايل ديگری درمحراق توج

هدف ما همچنان .  آرمانها وجود داشت اما امروز ما واقعبينتر به اوضاع نگاه ميکنيم2001بگفته اشتاينر در سال 
  .تضمين حقوق بنيادی بشر در افغانستان  است

ها برای دفاع از حق انتقال مسئوليتها امنيتی، آماده شدن افغان: در بن سه راهبرد اساسی مطرح بحث است
عايد ناخالص ملی افغانستان وابسته به حضور % 90امروز . خوداراديت و جلوگيری از يک از يک سقوط اقتصادی

کمکهای ملکی و همچنان تربيه پوليس و قوای نظامی بايد ادامه پيدا .  عسکر نيرو های بين المللی ميباشد140000
 مليارد دالر تخمين ميگردد که تاثيرات منفی در اقتصاد 6-4 به  هزار قوای نظامی ساالنه300کند و مصارف 
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مذاکرات بايد ادامه پيدا کند اما اين مذاکرات بايد هدفمند، شفاف، دارای يک ساختار و همه . افغانستان خواهد داشت
  .     جانبه باشد

 قرار گرفت و روی يک سلسله در اين سيمينار تا حدودی معين مسايل از جوانب مختلف با ديد انتقادی مطرح بحث
برعالوه بمشکالت اقتصادی که . مشکالت کليدی که در راه صلح منطقه و افغانستان وجود دارد انگشت گذاشته شد

اما شناخت مشکل برای ما .بعد از خروج نيرو های بين المللی دامنگير ابعاد مختلف جامعه افغانی ميگردد، اشاره شد
  . نگی بيرون رفت از معضله را جستجو کنيمما بايد گره چگو. کافی نيست

آيا راه حل مذاکره با طالبان است، آنچنانکه يک تعداد از سياستمداران غربی  روی آن تاکيد ميکنند و با زبان 
يا اينکه . ديپلوماتيک به ما ميگويند گذشت از آزادی و سر نهادن به بخش از خواسته های حتی نامشروع پاکستان

 تاکيد روی ارزش ها و اصول قبول شده جامعه بشری و همچنان قبول خواسته های مشروع کشور مذاکره بلی اما
 همسايه  با رعايت حقوق بين الدول و احترام به حق خود اراديت هر ملت؟ 

 


