
  

  
  
  
  
  
 
 
 

  بررسي عملكرد موافقتنامه بن در افغانستان
  

  ∗∗∗∗محمدرحيم افضلي

  

 جامعـه « نامه  بو  يرپوشش  ز )بن( كننده در  كشورهاي كمك   و آمريكا  عملكرد واقعيت
  اين حق را براي هر صاحب خـرد          ،يد آنها در افغانستان   أيهمراه با دولت مورد ت    ! »جهاني

توافـق بـه     از آن از     نتـايج حاصـل   دربـارة   دهد تـا      مي ،هايخصوص افغانستان ه   ب ،و انديشه 
  .دننديشيبو  نشسته ،بازنگري
اسـت؛ وگرنـه    جهان    دقت و آگاهي مربوط به افغانستان و       ،شه فوق مستلزم توجه   اندي

 ،اي كـه حـداقل آن     انديشه ، دشوار است  بلكه  نمايد    مشكل مي  تنها  نهدست يافتن به آن     
   :موارد زير استآگاهي نسبت به 

  ؛بن كننده در  و كشورهاي شركتآمريكا  سرنوشت دولت وكابينه مورد نظر.1
  ؛كننده و كشورهاي كمك  آمريكاكم بر سرنوشت  وضعيت حا.2
  .ملت افغانستانو سرنوشت كشور   وضعيت حاكم بر.3

 
  نويسنده و كارشناس از كشور افغانستان ∗
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به نشيب و فرازهاي موجـود  وابسته  نتايج حاصل از توافق بن      به  يابي  ت دس ،بدون شك 
گران بـزرگ كـشورهاي    يالمللـي بـاز    افغانـستان و رقابتهـاي بـين      ،  ان دولتهاي منطقـه   يم 

گاهي به خـصومت     كه گاه ،  نام جامعه جهاني بوده   ه  بو   زير پوشش    كننده افغانستان  كمك
   1.انجامد و دشمني مي

سياسـي  گـول زدن     بيشتر جنبه نمـادين بـراي        »امعه جهاني ج«عبارت   كارگيريه  ب
  . استگونه كه تروريسم يك بهانه ملتهاست همان

بـه  لكـه    ب ،لليالم عنوان يك راه حل و يا تفاهم بين       ه   نه ب  »بن«توافقات  مورد  در  بنده  
و آن   دارم   يـژه نگـاهي و   ييآمريكاسياست   و دكترين جديد  ) تحميل مشروط ( عنوان يك 
 و نـسبت    ،بـازي  نسبت به منطقه اغفال و    ،  تحميل كه نسبت به افغانها اعمال و     اين است   

  2.اي بيش نبوده و نيست استفاده به دولتها سوء
 تـصميمات كه در راستاي اجراي  قبل از اين  »بن«كاران پشت پرده توافقنامه      اندر دست

دد دست يافتن به اهداف استراتژيك نظم نوين جهاني مبتنـي           صانجام شده بن باشند در    
   .باشند  ميآمريكابر حاكميت نظام يك قطبي به رهبري 

 و »بـن « نسبت به توافقات »بن«كننده در  جاي تعجب است كه چرا كشورهاي كمك     
ها و  سي از سرنوشـت انگليـ     ديگر، آنها نـه      به عبارت    .اند نگري نموده  قضيه افغانستان ساده  

بيـست سـال مقاومـت اخيـر افغانهـا درس گرفتـه و نـه از بـازي         نـه از  شوروي سـابق و     
           .آمريكاكننده  اغفال

اسـتفاده كـرده     توكيو سوء   و »بن «كننده در   از وجود و حضور كشورهاي كمك      آمريكا
از نظـر ملـي شـكننده نمـوده      پـذير و  ماتيك آسـيب و جايگاه آنها را از نظر ديپل       قعيت مو

المللـي ملـت مجاهـد افغانـستان         خصوص كه نـسبت بـه اعتمـاد ملـي و  بـين             ه   ب ؛است
   .اند توجهي نموده كم

را  خـود    هميشه فاتح افغانستان نسبت به آنها اعتماد كـرده دار و نـدار             ملت مجاهد و  
   .گذاشت اما آنها بها نداده دروغ گفتند در طبق اخالص

 
 قمـع نمـودن نيروهـاي سـاير      به گفته يك صاحبمنصب نظامي، كه نام خود را نگفت، نيروهاي آمريكا در قلـع و   .1

  .دهد اي انجام مي كشورها و پليس ملي بازي چندگانه
 . متن موافقتنامه بن.2
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كـشورهاي  تـصميمات   صبور افغانستان با اعتماد كامل بـه         ملت مجاهد و  ديگر اينكه   
 عاشـقان   ، بـه امنيـت و بازسـازي       قه عال ،كننده در بن نشان داد كه دوستدار صلح        شركت

 از خاندان بزرگ جامعه جهاني است و هنـوز          ي عضو ينچنم ه ، و استقالل و آزادي كشور   
كننـد    با نام جامعه جهـاني بـازي نمـي         تنها  نه ،مريكاآهم باور دارند كه كشورهاي فوق و        

  .نمايند شان تالش مي تعهدات كه در راستايبل
ن افغانـستان   اتقويت مخالفـ   ونه كه عدم همكاري و    گ  افغانها باور دارند همان    به عالوه، 

  و آمريكـا همكـاري صـادقانه     ،  يـده دن گر ا باعث شكست مخالف   نفوذاز طرف كشورهاي ذي   
 ،جمله كشورهاي همسايه  از  خصوص كشورهاي همسو با توافق بن       ه   ب ،دهنكن كشورهاي كمك 

  .باشند  زيرا خود در راستاي تحقق آن كوشا مي؛گردد ي ميئمباعث امنيت پايدار و صلح دا
تماميـت    استقالل و  ، امنيت ،مندي ملت ما به صلح     هبا توجه به تحمل مشروط و عالق      

 ، امنيـت ،بـه صـلح  دسـت نيـافتن    دليل   ترين  بزرگ توان گفت    جرئت مي  ه ب ،ارضي كشور 
  :باشد دو عامل زير مينتيجة اردوي ملي  سازندگي و

  ؛كابينه او  موقعيت شخص آقاي حامد كرزي و:اول
  . كننده كشورهاي كمك  وآمريكا :دوم

ترين قـسمتي كـه مـرتبط بـا موقعيـت             ملت ما مهم   ،شناسي كشور  جامعهبا توجه به    
 فرهنگي آنهاست   ،سابقه سياسي   موقعيت جهادي و   ،ودش كابينه ايشان مي   حامد كرزي و  

  .هم اثرگذار است كه هم اثرپذير و
 عـالوه بـر اينكـه سـابقه          ،هاي طـراز اول جهـاد     تواقعيت اين است كـه اكثـر شخـصي        

صورت كاريزما جايگاه متناسـب  ه  در جريان جهاد ب،اند  اسالمي داشته ـ مبارزات سياسي
  ».پيموده باشندره صدساله شبه  يك«ينكه ا اند نه به خودشان را كسب نموده
 چه بـا    ،مدرن ويا مدرن هريك از رهبران سياسي جهاد         نيمه ،مديريت و رهبري بومي   

ها مجاهد و فرمانـده نظـامي      حضور ده   رشد و  ، باعث تقويت  ،تشكيالت تشكيالت و چه بي   
ود مقاومت اگر غير از اين ب   . گرديده كه هر كدام در جايگاه خودشان يك لشكر بوده است          

  .رسيد دفاع در پوشش جهاد مقدس هرگز به ثمر نمي و
گـي نبـوده و نيـست كـه بـا       مديريت و رهبري  ملت مسلمان  افغانستان  به اين ساد      

 يپذيري برخاسته از ارتباطات شخصي و يا  انعطـاف سياسـي نـسبت بـه قـدرتها                  اطاعت
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كه در فرهنـگ  بلو منفي است  تجربه و عمل تكرار شده  تنها نهاين امر  .مفيد باشدبزرگ  
  .اسالمي ملي ما جاي ندارد و چه بسا كه قبيح و مردود است

هـا و بـستر      زمينـه   پـيش  ،ر جوامـع بـشري    ي مانند سا  ،ت در جامعه ما   يرهبري و مدير  
  جهـاد و ،طلبد كه در اين عصر گره خورده به اسـالم  شناسي خود را مي  جامعهامتناسب ب 

  .جي بوده و است نه سازشن خارامقاومت در برابر متجاوز
 ،بـن  كننـده در   هـاي شـركت    اندركاران پـشت پـرده كـشور       شخصيت مورد نظر دست   

شاور بوده و   يهرچند مدتي را مشغول كارهاي اداري مربوط به مهاجرين و مجاهدين در پ            
بـوده اسـت   نتوانمنـد     شناخته شده وبه آن اندازهسابقه با خاندان جهاد داشته است اما       

انديـشه چنـين      در  او نيـز    خود ؛ بر اريكه قدرت و زعامت كل كشور تكيه زند         گونه كه اين 
هاي طراز اول سياسـت و جهـاد   ت  زيرا شخصي.ديد  حتي خوابش را هم نمي     و بودهنروزي  

 كنفرانس بن حكـم اليتنـاهي بـا صـفر را دارد و              چشمينور در مقايسه با فرد موردنظر و     
ي ايـن   يست و باور ندارند كـه او توانـا         ا معه ما باقي  جاليوني  يهنوز هم انديشه فوق در اذهان م      

  .باشدكار بزرگ  و مسئوليت ثقيل را  داشته 
 ة عملكرد انجـام شـد  ،گذشته از موقعيت فرد مورد نظر و ذهنيت موجود نسبت به آن 

ن اكـه مخالفـ  بلهـم همـسوئي ندارنـد         بـا  تنهـا   نـه   اعضاي آن  كه اي  كابينه ،كابينه اوست 
 عـالوه بـر تابعيـت       ،آناي  از وزر چنـد تـن     كـه    اي  كابينه ،هستنداعتقادي هم    سياسي و 

 و تعـدادي هـم در تـالش          هستند؛ تي كشورهاي خارجي  طالعاهاي ا   عضو شبكه  ،خارجي
  .كنند  ميشماري براي برقراري ارتباط با آنها ثانيه

هـاي  كداده وكم  المللي قرار  را ارتباط با نيروي بين      خود  ينه منافع ملي  اعضاي اين كاب  
كه يي  جا تا   ،نمايند ف و ميل نموده و مي     حيهاي مربوط به آنها      را در سفره  دريافت شده   
م كمتــر ييهاي دولتــي بررســي نمــايهــا را در مقايــسه بــا ســازندگككمايــن اگـر ميــزان  

  . مطلبي براي عرضه كردن دارنداي خانهتوزار
 زراعـت و    ، خـدماتي  ،اقتـصادي  عاوضـ ادر راستاي بهبود    مزبور  هاي  ل اگر پو  ،راستيه  ب

ـ      فرهنگي و صنعتي و يا حداقل سازندگي و يا         دامداري، ـ  ،رفـت  كـار مـي   ه  بازسـازي  ب ه  ب
هاي اقتصادي    انگيزه شان داراي كه اكثر مزدوراني   امروز شاهد    توانستيم بگوييم   جرئت مي 

شـان   كـشور   در تـا   بن تن دادند   اجالس صلح تحميلي    ه آنها ب  .بوديم  نمي ،اند و يا سياسي  
  .زندگي طبيعي احيا گردد  سازندگي و،كه  ثباتبلنباشد  جنگ تنها نه

ـ كابينه آقاي حامد كـرزي ر      مرنگ شدن دولت و   ك يس جمهـور اسـالمي افغانـستان       ئ
 هـاي شخـصي و    اسـتفاده   سـوء نتيجـة   ي كـاري آنهاسـت بلكـه        يتوانـا  از عدم  ثرأ مت تنها  نه
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را مـشروعيت   هايها نشان داده و باب ارتباط با خارج   يي است كه به خارج    يهايخدمت خوش
  .اندك كه در تاريخ كشور ما سابقه ندارد و اگر دارد نادر است و  چيزي،اند بخشيده

نـشان  خـود را    نهايـت خويـشتنداري     زمينه  ملت مجاهد و قهرمان افغانستان در اين        
و يـا انتقـال      در موافقتنامه بن به عنـوان دوره انتقـالي        اجراي آنها   كه   داده تمام جزئياتي  

 انتخابات رياسـت جمهـوري و   ، تدوين قانون اساسي،ل لوي جرگه اضطراري تشكي ،قدرت
از اراده  برخاسـته   دولت  يك  اند تا    انبه رعايت كرده  جصورت يك ه  بيني شده ب   پارلمان پيش 

 داشـته باشـند    ،المللـي  معيارهـاي بـين    ي قانون اساسـي و    يهم در روشنا   جمعي ملت آن  
 بجز تعـدادي    ،هم وزراي انتخابي آنها    ه و كنند هم كشورهاي كمك    و آمريكا هم   متأسفانه

شـان   هـاي حقـوقي   ت از اعتماد ملي گره خـورده بـه قـانون اساسـي و موقعي              ،شمار انگشت
كـه   يي تـا جـا  ،د هـستند  فكـر خـو  بـه بالتكليفي گذاشـته   استفاده نموده ملت را در     سوء

ي ي كـه توانـا  انـد  مطمئن شده ه به اين باور رسيده وندر كابيآنها  و خود آمريكاشان   ارباب
؛ كه از ابتدا نسبت به آن شك داشـتند          چيزي ،رهبري ملت بزرگوار از آنها ساخته نيست      

   .اند ندانمكاري به يقين رسيده رداني وگ اينك پس از پنج سال سراما 
  :كننده كشورهاي كمك  وآمريكا وضعيت حاكم برسرنوشت :دوم

نـدركاران حاكميـت شـوروي    ا  كـه دسـت  كنـيم   بررسي مي  قضايا را از زماني      جادر اين 
رو گرديدند   هل روب ح و الين  ين مشكالت بنياد  امجاهدين افغانستاني ب   ي با يسابق در رويارو  

  .از افغانستان قرار دادندخروج  جهانيان را در جريان ، از طريق كشور عربستان سعودي،و رسماٌ
 بـا نقـش   الًعمـ ، همند از صحنه بودت كه همواره در انديشه نابودي شوروي قدر   ،آمريكا

ي اسـالمي   هاخصوص كشور  ه ب ،چندگانه خود از وجود مجاهدين و رهبران سياسي جهاد        
  .كه هنوز هم ادامه دارد ، نظامي نموده ـهاي سياسي استفاده  سوء،و عربها

نمود تا اينكـه     و گرم مي   بازي را سرد   ،مندتتضعيف شوروي قدر  مورد  از يك طرف در     
  نمـوده و بعـدي  نمود تا جهاد را يك   طرف ديگر سعي مي   از  . شوروي را از دور ساقط نمود     

 هاي درازمـدت خـود    حيرد تا طر  گب  قرار ،چون پاكستان م ه ،خود بر محور جهاد افغانستان    
 بـا طبيعـت مارمولـك ماننـد و          ،سياستمداران كاركـشته پاكـستان     .سازي نمايد  زمينهرا  

 بـه   .خنجـر زدنـد   از پـشت    ها  يها معامله نموده به افغان    يآمريكا با   ،آمريكاشناخت از نقشه    
اسـتفاده نمـوده جنگهـاي       از اعتماد مجاهدين و امكانات مربوط به آنها سوء        ديگر،  عبارت  

سـازي نمـوده      را گرم كـرده مـضافاٌ طالـب        ميان افغانها  تشديد منازعات     و پس از پيروزي  
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 ه و سـتاني نمـود     بـاج  آمريكا از   ،عوض  و در  ند؛ گرديد آمريكابزرگ  فرايند   راهگشاي   عمالً
يابي بـه   ت  اما دس   ؛شود  گران تمام مي   آمريكا هرچند پرداخت مقطعي باج براي       .دننماي مي
حادثـه يـازدهم    تـر از   مهـم آمريكـا قطبي و دكترين سياسـي     تك حاكميت جهان    شةاندي

 حمله بـه عـراق بـه         و )طالبان(شان   پروردگان  نابودي دست  ،حمله به افغانستان  ،  رمبسپتا
س بن جهـت اسـتقرار صـلح و دولـت     نام كنفراه نت كه در ظاهر ب اس بهانه تروريسم بوده  

سـاز    شكست شوروي سابق زمينه    ،عبارت ديگر ه  ب. در افغانستان شكل گرفته است    فراگير  
رسي به حاكميت   ت دس ،قطبي تكجهاني مقدمه نظام     نظم نوين ،  تئوري نظم نوين جهاني   

 در گـرو    آمريكاين سياست    و دكتر  آمريكاقطبي گره خورده به دكترين سياست        نظام يك 
جهـان شـاهد دگرگـوني غيرقابـل كنتـرل          صـورت   ن  اي در غير    ؛توافقات بن است   اجراي

   .خواهد شد
 تندتوانـس   مـي اشتندي و علمي كه به قضايا د  ي با توانا  ،كننده  و كشورهاي كمك   آمريكا

تـري   اعتمادسازي نموده از موقعيت پيش آمده در افغانـستان و عـراق اسـتفاده  منطقـي               
كننـده اعتمـاد      و كشورهاي كمك   آمريكاه به   زمينملت و دولت افغانستان در اين       . نمايند

  . اند هشدل خسارات زيادي حمكرده مت
 ؛نمودنـد   صحبت مـي    آمريكاي  يظران علوم سياسي ابتدا  از عدم توانا       ني از صاحب  برخ

از پـا درآوردن    توان     و انگليس  آمريكانيروي  «: گويد نرال وانت دون ويتنامي مي    ژچنانچه  
:  گروهـي از نظاميـان روسـيه  طـي اطالعيـه رسـمي اعـالم نمودنـد                  ؛»طالبان را ندارنـد   

 شـوراي   ؛».نتيجـه اسـت     در افغانـستان بـي     آمريكـا  روش   .نيـست  افغانستان يوگسالوي «
بـه    و انگليس خواست تا از حمله به افغانـستان دسـت بردارنـد و              آمريكاجهاني كليسا از    
 گوربـاچف   ،سـرانجام    و  1.م توصـيه كـرد كـه همكـاري نكننـد          كننده ه  كشورهاي كمك 

كـنم كـه از افغانـستان خـارج شـود زيـرا جنـگ در                  بوش نصيحت مي   همن ب «: گويد مي
حكايت  آمريكا احتمال توانمندي     از اما حقيقت امر  .  »2!افغانستان با افغانها ديوانگي است    

 
  ».و انگليس توان از پا درآوردن طالبان را ندارد» نيروي آمريكا«: يك جنرال وانت دون ويتامي:  لندن سي بي بي. 1
افغانستان يوگسالوي نيـست؛ روش آمريكـا       «:  نمودند اي اعالم   گروه نظاميان روسيه طي اطالعيه    : سي لندن   بي  بي. 2

  .»نتيجه است در افغانستان بي
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ـ ،كننده  با هماهنگي كشورهاي كمك،آمريكازيرا كرد؛   مي  فراينـد نـام جامعـه جهـاني    ه  ب
  . نمود را دنبال مي ها ر برنامهيسا  امنيت و،استقرار صلح

ي ي همـراه بـا همـسو      ،كننده و دولت حاكم بـر كـشور        هاي كمك   كشور نةحضور فعاال 
را  آمريكـا ي يتوانـا  ناكه انديشه  طوري بهنمود  برنامه عملي پروسه بن را تقويت مي       ،مردم

   .ساخت منتفي مي
  و آمريكـا نـه در نـاتواني      بايـد   غيـره را      بازسـازي و   ، امنيـت  ،بي بـه صـلح    ياتعدم دس 

كه اگر شفاف و روشـن    جايي،جو كردو كننده بلكه در جاي ديگر جست  كمكهاي  كشور
بـسا   و چـه  ! گـردد  متغير مي  كننده متحول و   كشورهاي كمك  عنوان شود مسير سرنوشت   

 جامعـه جهـاني از      ،ننـده از اغفـال    ك  كشورهاي كمك  ، از باطالق  آمريكا ،تحول فوق  كه با 
  .بدنامي و ملت ما از بحران و چالشهاي در حال شكل گرفتن نجات يابد

دارد هيچ شـكي وجـود نـدارد امـا           خاص خود را داشته و    موقعيت  از اينكه افغانستان    
جامعه جهاني از توان اجراي پروسه بن عـاجز     و آمريكاباور كنيم كه    اگر  نگري است    ساده

  .بوده باشند
آمـدن بـه    صـدد    در   آمريكـا م كـه    شينديـ يي ب ياگر اندكي به عقب برگشته به روزهـا       

ي را در   ييهـا بين پيش  چقدر سريع عمل نموده و     آمريكاخواهيم يافت كه     در افغانستان بود 
  .نظر داشته است

 روز پـس از زدن      23 روز پـس از شـهادت احمدشـاه مـسعود و           25 نظر از اينكه   صرف
: گويـد    مـي  آمريكـا گوي دولـت    نيرد وسخ گ    غانستان صورت مي  هاي دوقلو حمله به اف    جبر
اش بـراي مـا  بيـشتر زيـان            در پي كشتن بن الدن نيست چون مرده او از زنـده            آمريكا«

آنها باور داشـته باشـند       .ندمردم افغانستان فراموش شده بود    « :گويد  توني بلر مي   ؛»1.دارد
 بـه شـوراي امنيـت       اي  ي نامـه   طـ  آمريكـا  ؛» 2.شـوند  كه بعد از اين جنگ فراموش نمـي       

ايـن يـك     هـاي ديگـر هـم صـورت بگيـرد و           ممكن است حمالت ما به كشور     « :گويد مي

 
كنم كـه از افغانـستان خـارج شـود؛ زيـرا جنـگ در          من به بوش نصيحت مي    : گورباچف:  چاپ كابل  الفتروزنامه  . 1

  .افغانستان با افغانها ديوانگي است
  راديو صداي آلمان. 2
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براي نابودي تروريسم راهي جـز      « :گويد ن صدراعظم آلمان مي   يچنمو ه  »1.ضرورت است 
كـه تـوني بلـر      در حـالي »2. مسلمانان نيستبا اما اين جنگ ؛حمله نظامي وجود نداشت 

 با علـم    آمريكاها مطلب ديگر كه     ه  و د   »3. بايد آماده تلفات بيشتر باشد     كاآمري«: گويد مي
 همكاري كـشورهاي    ا ب آمريكا. دست به چنين كاري زد    عواقب آن داشت    به  و اشرافي كه    

 روز 45ي را داشـت كـه در كمتـر از        يايـن توانـا   !  جامعه جهـاني   يانيبكننده و پشت   كمك
 50 ، بـا  همزمـان بريـزد؛   تلـف افغانـستان      شـهرهاي مخ   وي تن بمب را ر    3000شتر از   يب

آنجـا  يـك سـاعت      صورت متـواتر هـر    ه   حامل مهمات ب   يهواپيما 10 جنگي و  يهواپيما
ي يآمريكـا هواپيماهاي  سه دقيقه يك بار      سي لندن هر   بي بمباران كند و طبق گزارش بي     

 ،منطقـه  از چهار پايگـاه كـشورهاي همـسايه و      ،انگليسي در آسمان كابل ظاهر گردد و       و
 ،آبـاد   جـالل ، قنـدهار ،كابـل  ،هعـالو به  .افغانستان را از زمين و هوا مورد تجاوز قرار بدهد      

 جبهـه متحـد و  بر اين، ه  عالو.ي گرددا هاي خوشهبمزارشريف شاهد بيشترين بم  هرات و 
 تر اينكه   بيشرمانهخود همراه سازد و از همه        دولت اسالمي افغانستان را در زدن طالبان با       

مـوده تـا بـا       ن بخـشي  حـاتم  ليـون دالر  ي م 50مبلغ 26/7/1380رف به تاريخ    به پرويز مش  
 1380/ 2/8 بـه تـاريخ      متعاقباً. بق افغانستان مالقات نمايد   انمايندگان ظاهرشاه پادشاه س   

 بـه   نمايـد تـا   صورت وام تصويب مـي ه   جهاني ب  ك ميليون دالر را از طريق بان      300مبلغ  
دربـاره  « :كـه  شـود  ز طريق پـاول وعـده داده  مـي          ا ،همه  بدتر از  .پاكستان پرداخت شود  

 ،دارد كه صـلح    اين امكان را داشته و     ...»4.كند دولت آينده افغانستان با پاكستان صحبت       
قرارداد بن  بر طبق   جامعه جهاني و     كه خواست ملت ما و     ،بازسازي افغانستان را   امنيت و 

  . عملي سازند،است
 تجـاوز و    همزمـان بـا جنـگ و       ، دموكراسـي  كـه بـا پـشتوانه     يي   آنها ،عبارت ديگر ه  ب

 الـي  26/8/1380روز از  چنـد  ي را داشتند كـه در كمتـر از     ي اين توانا  ،مخالفتهاي جهاني 
اسـتاد ربـاني   جـاي  گونه اطالعـي نداشـت بـه        آقاي حامد كرزي را كه هيچ      13/9/1380

 
 سي لندن بي بي. 1

 دن لن سي بي بي. 2

  چاپ كابلالفتروزنامه . 3

   چاپ كابلالفتروزنامه . 4
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لـب  جا قـدر چ و(اريكه قـدرت بنـشانند       بن بر  هم در  رئيس دولت اسالمي افغانستان آن    
ين است كه من هـيچ خبـر   حقيقت ا«: گويد گار مينپاسخ خبر  آقاي حامد كرزي خود در    

كـه تـوان     ينهـاي ؛ آ )1»....صـلح در قنـدهار هـستم      برقراري  من مشغول   . دانم نمي ندارم و 
  وزيـر را در    23 زن و   دو  معـاون و   پـنج اعضاي متـشكل از      انتقال قدرت به فرد منتخب و     

شـان در    پيمانمه كننده و  كه از كشورهاي كمك   يي  آنها؛   دارند 1/10/1380تاريخ معين   
 ،دنـ نماي اعمـال  نفـوذ مـي       برداري شخصي نموده اقدام به تحميل و        افغانستان بهره  مورد
  . پروسه بن را عملي سازندتوانند مي

سـاير ملـل     مـردم مـا و    هاليونيال اساسي اذهان م   ؤسدارد   آنچه واقعيت    ،به هرصورت 
كننـده  در     كـشورهاي كمـك     و آمريكـا ت كه آيا وضـعيت      حتي صاحبنظران اس   جهان و 

در نظر گرفتـه     از قبل    ةاجراي توافقنامه بن شكست خورده و ناتوان است و يا اينكه برنام           
ملتهـا همگـي     هـا و  تدولادامه دارد امـا     آهسته   آهستهاجراي آن   و  هنوز مطرح است    شده  

  ؟بيخبرند
كـه بايـد تـن بـه اجـراي          ستند  هكننده   كشورهاي كمك   و آمريكا اين   ،صورت در هر 

هاي  و كـشور آمريكـا  زيرا  ملت ما و جهان اين انتظار را دارنـد كـه           ؛ بدهند دمصوبات خو 
بـازي را ادامـه دادن      اين صورت،    در غير    ،شان صادق باشند  تكننده در اجراي تعهدا    كمك

   .كننده است و  نه به صالح كشور ما كشورهاي كمك  وآمريكانه به صالح 
كننـده     مطلب را بپذيرد كه اگـر ملتهـا و دولتهـا حتـي كـشورهاي كمـك         اين آمريكا

د مهار بحران ناشي از عدم عملكرد خـو    ي اجراي تعهدات و   ي توانا آمريكامطمئن شوند كه    
هـا شـاهد يـك      ت مل ،وقت است كـه در عـوض دكتـرين نظـم نـوين جهـاني                آن ،ا ندارد ر

جديد با نظريه   هم متناسب    د آن جديحوادث  گر   دگرگوني غيرقابل كنترل و دولتها نظاره     
كـه  اي     نظريـه   قـرار خواهـد داشـت      آمريكـا  در نقطه مقابـل      د بود كه دقيقاً   نجهان خواه 

پردازي آن برخاسته از آگاهي ملتها و توانمندي دولتهاي متكي بـه ملتهاسـت كـه         تئوري
  .فشرده گردد رود كه متشكل و در حال شكل گرفتن است و مي

  

 
  سي لندن بي راديو بي. 1




