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ریشهها و پیوندهای حمالت گروه طالبان با
روابط خارجی افغانستان

ــــــــــسرمقاله

افغانستان و ریشه های
سیاسی ناامنی های اخیر
حفیظ اهلل زکی
خروج نیروهای خارجی از افغانســتان زود هنگام صورت گرفت
و این مسأله به نوعی فرار جامعه جهانی و بخصوص ناتو از باتالق
ناامنی های دوامدار در این کشــور تلقی شد .ناتو در سال 2007
باور کرده بود که در جنگ افغانستان شکست خورده و نمی تواند
امنیت و ثبات را در این کشور بازگرداند .از اینرو پیمان ناتو ،میان
دو مخمصــه گیر کرده بود که رهایی از هر کدام آنها برای اعضای
ناتو با دشــواری های زیادی همراه بود .اگر مطابق اهدافی که از
اول تعیین کرده بود ،برای تأمین امنیت ،حفظ ثبات و بازســازی
زیربناهای ویران شــده در افغانســتان تالش کند ،مجبور است
نیروهای نظامی اش را در این کشــور حفظ کند .حضور نیروهای
خارجی در کشور و اشتراک مســتقیم آنها در جنگ ،از یک سو
هزینه جنگ را افزایش می داد و بار اقتصادی را بر اعضای پیمان
ناتو تحمیل می کرد و از سوی دیگر سطح تلفات نیروها را باال می
برد و هر از گاهی جنازه های سربازان خارجی به کشورهای شان
حمل می شدند.
در این صــورت اگر اعضای ناتو تصمیم بر ترک افغانســتان می
گرفتند و مانند دهه هفتاد این کشــور را به حال خودش رها می
کردند ،این به معنای شکست قطعی ناتو در افغانستان قلمداد می
شد و ابهت تاریخی پیمان ناتو در جهان زیر سؤال می رفت .عالوه
بر آن ،افغانستان بدون حمایت جامعه جهانی قادر نبود تا در برابر
چالــش های پیچیده امنیتی مقابله کــرده و از امنیت و تمامیت
ارضی خود دفاع نماید .لذا این کشــور باردگر به النه تروریسم
تبدیل می شد و تکرار چرخه جنگ ،مهاجرت و تروریسم اجتناب
ناپذیر می گردید.
ناگزیری های فوق اعضای ناتو را بر آن داشــت تا گزینه میانه ای
را برای خروج از افغانســتان انتخاب نمایند ،تا از یک سو امنیت
نسبی در افغانستان برقرار باشــد و از طرف دیگر مسؤلیت ناتو
را در افغانســتان کاهش دهد و این پیمان را در باتالق جنگ در
افغانستان گرفتار نســازد و تجربه اتحاد جماهیر شوروی در این
کشور تکرار نگردد.
پیمان اســتراتژیک و امنیتی افغانستان با ناتو و بخصوص ایاالت
متحده آمریکا و خروج تدریجی نیروها ،ادامه کمک های اقتصادی
و تســریع روند آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی ،جزیی از پالن
های بود که برای خود اتکایی افغانستان در نظر گرفته شد.
متأســفانه کشورهای خارجی تا ســال  2009کمترین توجه را به
آموزش و تقویت نیروهای امنیتی داشتند و این امر در زمان خروج
ســربازان خارجی ،به یک چالش کالن تبدیل شد .این نیروها نه
آمادگی برای مقابله با تروریســم و هراس افگنان داشتند و نه از
اسلحه و تجهیزات الزم در این زمینه برخوردار بودند .این خأل و
ناگزیری کشورهای کمک کننده را وادار کرد تا بیشترین تمرکز را
روی آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی داشته باشند.
تا پایان سال  2014روند آموزش به خوبی پیش رفت ،اما این روند
تکمیل نشد .بسیاری از نیروها آموزش های سطحی و کوتاه مدت
می بینند .نیروهای اردوی ملی هنوز از قدرت دفاع هوایی مناسبی
برخوردار نیستند و هنوز در حمالت توپخانه ای با کمبود پرسنل
و امکانات مواجه می باشند .بسیاری از چالش هایی امنیتی را که
امروز به آنها روبرو هستیم ،ناشی از همین شتابزدگی می باشند.
با آن هم نا امنی در افغانســتان تنها جنبــه نظامی ندارد ،بعد
سیاسی و اقتصادی جنگ بسیار برجسته و در عین حال تأثیرگذار
می باشــد .اگر جامعه جهانی در بعد نظامــی حمایت خود را از
افغانستان کاهش داده ،انتظار می رفت که در عرصه های سیاسی،
دیپلماتیکی و اقتصادی این کشور را بیشتر یاری رسانند.
اگر جامعه جهانی از ظرفیت های سیاسی خود در راستای امنیت
و ثبات افغانســتان بهره بگیرند و کشورهای منطقه را برای کمک
به امنیت این کشــور ترغیب و تشویق کنند ،به یقین که دیگر نه
کشورهای همسایه و منطقه جرأت می کنند تا از گروه های هراس
افگن در افغانســتان حمایت نمایند و نه این گروه ها قدرت نفوذ
و تسلط بر مناطق و ولســوالی ها را پیدا می کردند .ناامنی های
اخیر در کشور بیشــتر در عمق سیاست های کشورهای همسایه
و منطقه ریشــه دارد ،تا در قدرت و توان مانور گروه های هراس
افگن .پیمان ناتو می توانند در این عرصه افغانستان را کمک کند.

بعد از ظهر روز دوشنبه ،دو انفجار پی هم
در کابل اتفاق افتاد که بیش از  100کشــته
و زخمی برجا گذاشــت .ساعت  11شب نیز
انفجار مهیب دیگری اتفاق افتاد .براساس
مقامات وزارت داخله در انفجار سومی تنها
یک کشته و شش زخمی در پی داشته است
و چهار نفر فرد مهاجم کشته شدهاند .این
ســه انفجار دقیق  11روز بعــد از حمله بر
دانشگاه آمریکایی افغانستان صورت گرفت
که در آن  16نفر جان خود را از دست دادند.
گروه طالبان مسئولیت حمله دو انفجار پی
هم را به عهده گرفتهاند .انفجار یازده شب
نیز ارتباط با گروه طالبــان دارد .با وجود
اینکه طالبان حمالت وحشتاک را انجام می
دهد با این حال ،سیاست حکومت وحدت
ملی در قبــال این گروه تغییر نمی کند .در
عین حال ،سیاست منطقهای حکومت نیز
ربط و پیوندی با انفجار ها و افزایش حمالت
گروه طالبــان دارد .در ذیل تالش می کنم
مسائل در ارتباط با گسترش حمالت گروه
طالبان و سیاســت حکومت در قبال این
گروه و سیاست خارجی افغانستان در قبال
هند و پاکستان مطرح نمایم.
نیروهای امنیتی کشــور برای ســرکوب
گروههای مخالف مسلح دولت همانند گروه
طالبان نیازمند تجهیزات و آموزش بیشتر و
به خصوص نیروی هوایی می باشد که بتواند
نیروهای زمینی را در میدان جنگ حمایت
و پیشــتیبانی نماید .حکومت افغانستان و
کشــورهای کمک کننده به افغانستان این
مسئله را درک نموده اند اما ،مسئله اصلی
خرید تجهیزات جنگی اســت .افغانستان
چند گزینه برای خریــد تجهیزات نظامی
دارد .یکی از گزینهها روســیه اســت .با
این حال ،خرید تجهیزات از روســیه برای
افغانستان حساسیتبرانگیز است .ایاالت
متحده آمریکا به هیچ عنوان حاضر نیست
که افغانســتان تجهیــزات نظامی خود را
از روســیه خریداری نماید .در عین حال،
روسیه در بســیاری موارد از سوی ایاالت
متحــده آمریکا و کشــورهای اروپایی در
تحریم است .در واقع ،افغانستان نمی تواند
به خاطر تحریم روسیه برخی تجهیزات را

رحیم حمیدی

خریداری نماید .گزینه دیگر هند اســت.
ایاالت متحده آمریکا نیــز تمایل دارد که
افغانستان تجهیزات نظامی خود را از هند
بخرد.
بــا این حال ،خرید تجهیــزات از هند و یا
کمک هــای نظامی هند به افغانســتان از
جانب دیگر حساســیت برانگیز است .از
آنجایی که پاکستان روابط خصمانه با هند
دارد کمک های نظامی هند به افغانســتان
منجر به نگرانی پاکستان می گردد .کمک
های نظامی و یــا خرید تجهیزات نظامی از
هند برای پاکستان به مثابه گسترش نفوذ
هند در افغانستان درک می گردد .پاکستان
افغانستان را عمق اســتراتژیک خود می
داند .این کشور در واقع ،در صدد آن است
تا در مواقع تنــش و برخورد نظامی با هند
از افغانســتان به عنوان عقبه استراتژیک
اســتفاده نماید .هند نیز به دنبال گسترش
عمق اســتراتژیک خود اســت .هند اما،
عمق اســتراتژیک خود را تنها محدود به
افغانســتان نمی کند .این کشور به دنبال
گســترش نفوذ خود در افغانستان و تمام
کشورهای آســیای میانه است .این دو نوع
نــگاه منجر به رقابت هند و پاکســتان در

افغانستان شده است.
چندی پیش ،زمانی کــه هند کمکهای
نظامی به نیروهای امنیتی افغانستان نمود
گروه طالبان از هند خواست که به حکومت
افغانستان کمک های نظامی ننماید .اکنون
مشخص شده است که گروه طالبان کارت
بازی پاکستان در افغانستان می باشد .از
این جهت ،خواست گروه طالبان را می توان
واقع خواست پاکستان دانست .بنابراین،
هم ایاالت متحــده آمریکا و هم حکومت
افغانستان حساســیت موجود را نادیده
گرفتهاند .بــه همین خاطر ،انفجارهای پی
هم و گسترش حمالت طالبان بدون ارتباط
با سیاســت حکومت افغانستان در قبال
دو کشــور هند و پاکستان نیست .ما برای
بهبود وضعیت در افغانســتان ضرورت به
ایجاد توازن در روابط خود با این دو کشور
داریــم .در عین حال ،تجربه چند ســال
گذشته نشان داده است که روابط خصمانه
با پاکســتان کمکی به وضعیت کشور نمی
کند بلکه ما ضرورت به نزدیکی با پاکستان
داریم و این کشــور را متقاعد کنیم که تا
دست از حمایت گروه طالبان و دیگر گروه
های تروریستی بر دارد.

حکومت افغانســتان و کشورهای کمک
کننده به افغانســتان باید این حساسیت
را درک نماید .ایــاالت متحده آمریکا به
صورت خاص و دیگر کشــورهای متحد
با آمریکا باید خــود تجهیزات نظامی در
اختیار افغانستان قرار دهد .تنها از همین
مجرا می تواند حساســیت را کم نماید و
خرید تجهیزات حساســیتها را افزایش
نخواهد داد.
ما برای بهبود اوضاع امنیتی تنها نیازمند
تجیهزات نظامی ،ایجــاد توازن در روابط
خود با دو کشور هند و پاکستان نمی باشیم
بلکه اراده سیاســی برای سرکوب گروه
طالبان یک ضرورت جدی است .اکنون بر
همه روشن شده است که غنی اراده برای
ســرکوب گروه طالبان ندارد .عبدالرشید
دوســتم ،معاون اول او به صراحت گفته
است که طرح سرکوب گروه طالبان را در
شورای امنیت ملی ارائه نمودم اما ،رد شد.
این نشان می دهد که غنی و حلقات دور و
بر او هیچ اراده برای مواجه با گروه طالبان
ندارد .در واقع ،رئیــس جمهور غنی هم
تالش دارد گروه طالبان را سرکوب ننماید
هم تالش دارد از پاکستان دوری گزیند و
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حتی تالش دارد این کشور را در سطح بین
الملل منزوی نماید .ظاهرا سیاست حکومت
افغانستان مبنی بر منزوی کردن پاکستان
نتیجه بخش نبوده اســت .سیاست غنی
یک نوع تناقض را نشان می دهد .او خوب
می داند که طالبان بدون رضایت پاکستان
به میز مذاکره با حکومت افغانســتان نمی
نشیند .با این حال ،در تالش است تا آخرین
مرحله گروه طالبان را سرکوب ننماید و از
پاکســتان نیز دوری گزیند .این سیاست
غنی جوابگو نیست.
در وضعیت که گروه طالبان امنیت بسیاری
از شهرها و والیات را تهدید می کند ما نباید
در برابر این گروه خنثی عمل کنیم .سیاست
کنونی باعث شده است که شهروندان کشور
هر روز قربانی بدهد .فراموش نکنیم که این
مهم در نهایت ســطح نارضایتی را افزایش
می دهد .حجم بــاالی نارضایتی می تواند
فوران نمــوده و در نهایت ،منجر به هرج و
مرج و ســقوط حکومت گردد .این هزینه
سنگین است .ســقوط حکومت و بازگشت
گروه طالبان نه به سود غنی و عبداهلل و تیم
همراه شان است و نه به سود مردم و جامعه
جهانی .بنابراین ،باید گروه طالبان سرکوب
شــود و تا هیچ شهروند کشــور به خاطر
حمالت و انتحار و انفجــار این گروه جان
شان از دســت ندهد .ادامه سیاست کنونی
کمک به بهبود وضعیت نمی کند.
در پایان این نوشتار باید اشاره کنم که آنچه
امروز می کشیم ناشی از ضعف جدی دستگاه
دیپلماسی کشور است .دستگاه دیپلماسی
کشور نه حساسیت ها را درک می کند و نه
قادر است کشورهای همسایه افغانستان را
متقاعد کند که دست از حمایت شورشیان
بکشد .سیاست صلح حکومت به بن بست
مواجه شــده است .بیش از این به مصلحت
عمومی و منافع ملی کشــور نیست که بر
طبل صلح بکوبیم و قربانی بدهیم .ضرورت
جدی به برخــورد قاطع با گروه طالبان می
باشیم و در عین حال ،سیاست صلح جویانه
و نرم را با پاکســتان نیز در پیش گیریم تا
از این دو مجرا موفق شویم وضعیت امنیتی
کشور را بهبود بخشیم.

اتحاد تمدن ها در مقابله با افزايش تعصب و افراط گرائي
آبهاي تنگه « بسفر» ( )١به شدت داشتن
و كم بودن مساحت و عمقشان معروفند .با
اين همه ،قرن ها است كه ترك ها تجارت
كردن در اين آب ها را كه ميان اروپا و آسيا
و در واقع ميان دنياي اســام و غرب واقع
شده ،فراگرفته اند و اين امر به شكوفائي و
رونق آنها افزوده است ( .)٢گزارش « اتحاد
تمدن ها » به درســتي نشان مي دهد كه
ادغام تفاوت ها (تفاوت درعقيده ،فرهنگ،
دين و يا شــيوه زندگي) همــواره عامل
پيشرفت بشريت بوده است .بدين ترتيب،
زماني كه اروپا درعصرجهل و ناداني به سر
مي برد ،شبه جزيره « ايبري » ( )٣از طريق
تعامل ميان سنن مسلمان ،مسيحي و يهود
شكوفا شــد .بعدها ،امپراطوري عثماني نه
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کوفی عنان /مترجم :کتايون کاتوزيان
تنها به ياري ارتــش خود بلكه به مدد اين
امپراطوري عقايد ،صنايع و هنرمسلمان كه
توسط يهوديان و مسيحيان غنا يافته بود،
به قدرت رسيد.
متاسفانه چندين قرن بعد ،افزايش تعصب
ها ،تندروي ها و خشــونت درعصر تمدن
امروزي ما پديدارشد .كوتاه شدن مسافت
ها و بهبود وضع ارتباطات ،به عوض ايجاد
تفاهم و دوســتي متقابل ،اغلب باعث بروز
تنش و نفرت شــده است .در نتيجه ،افراد
زيادي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه
از دهكده جهاني كــه از ديد آنان معادل
خشــونت هاي فرهنگي و وخامت اوضاع
اقتصادي است ،هراس دارند چراكه جهاني
ســازي به يك انــدازه ارزش ها و قدرت
ماليشان را تهديد مي كند.
حمالت تروريســتي  ١١ســپتامبر ،جنگ
و درگيري هاي خاورنزديك ،ســخنان و
كاريكاتورهاي موهن همگي جز تشــديد
اين حس و برافروختن تنش ميان ملت ها
و فرهنگ ها حاصلي در پي نداشته است و
حتي روابط ميان پيروان سه مذهب بزرگ
موحدي نيز به شــدت تحت تاثير اين امر
قرارگرفته است.
در زمانه اي كــه مهاجرت هاي بين المللي
به طرزي بي ســابقه ،افرادي از مذاهب و
فرهنــگ هاي گوناگون را به زيســتن در
كنار يكديگر وا مي دارد ،پيشداوري هاي
نامعقول و كليشــه هــاي بنيادين تفكر«
جنگ تمدن ها » ،بيش از پيش گســترش
يافته است .به نظر مي رسد برخي گروهها
بي صبرانه مايلند جنــگ نوين مذهبي را
اينبار درســطح جهاني به راه اندازند و بي
تفاوتي و حتي نفرت بيش ازحد برخي افراد
نسبت به اعتقادات و يا نمادهايشان ،راه را
بر آنان هموار مي سازد.
خالصه آنكه انديشــه اتحاد تمدن ها نمي
تواند به اوج خود برسد چراكه ما (برخالف
پيشــينيان خود) دردنياهاي مجزا زندگي
نمــي كنيم .مهاجرت هــا ،پديده ادغام و
تكنولــوژي ،اجتماعات ،فرهنگ ها و اقوام
گوناگون را گــرد هم آورده ،مرزهاي كهنه
را از بيــن برده و افق هاي نويني را پديدار
ساخته است .ما براي نخستين بار در تاريخ
بشــريت در كنار يكديگر زندگي كرده و
تاثيرات بيشمار و عقايد گوناگوني را پذيرا
هستيم.
راه بــراي اهريمني ســاختن « ديگران »
هموار شده اســت .ما در اين قرن بيست و
يكم گروگان طرز تفكرمان از بي عدالتي و
حقوق خود هستيم .شيوه بيانمان تبديل به
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زنداني براي ما شــده است .بدين ترتيب،
دنياي غرب براي بسياري از افراد جهان و
خصوصا مسلمانان ،تهديدي براي عقايد،
ارزش هــا ،منافع اقتصــادي و باورهاي
سياسي شان به شــمارمي رود و هرگونه
ســعي دراثبات عكس اين امر با نفرت و
يا ناباوري مواجه است .متقابال بسياري از
غربي ها اســام را به عنوان ديني تندرو
و خشــن مي دانند و اين درحاليست كه
اين دو جهان از ديربــاز روابط اقتصادي،
همــكاري و مبــادالت فرهنگي حداقل
برابري با تعداد درگيري هايشــان داشته
اند.
ما قطعا بايد براين گونه احساســات فائق
آئيم .براي شروع بايســتي نشان دهيم،
ثابت كنيم كه مشكل ما قرآن ،تورات و يا
انجيل نيست .بايد نشان دهيم كه مسئله
ايمان نيســت بلكه مومنان و طرز رفتار
آنان با همديگر است .ما بايد به ارزش هاي
بنيادين مشترك ميان تمامي اديان يعني
همدردي ،اتحاد و احترام فردي و ســخن
نغز « با ديگران همان رفتاري را در پيش
بگير كه مي پسندي با تو در پيش گيرند
» را سرلوحه خود قرار داده و درعين حال
از پيشداوري درباب يك ملت ،يك منطقه
و يا يك مذهب بر اســاس جرايم مرتكب
شده توسط اشخاص و يا گروههاي كوچك
بپرهيزيم.
ما ازتمامي مزايائي كه مهاجران قادرند نه
تنها به عنوان كارگر بلكه به عنوان مصرف
كننده ،پيمانــكار و نمايندگان فرهنگي
غني تــر و متنوع تر بــراي وطن جديد
خود به همراه آورند ،آگاهيم .اما اين مزايا
بطورعادالنه تقســيم نمي شود و اغلب
ارزش واقعي آنان از ســوي ملت ميزبان
كه اكثرا مهاجران را بــه ديده تهديدي
براي منافع مادي ،امنيت و شــيوه زندگي
اجدادي خود مي دانند ،ناديده گرفته مي
شود.
دولت ها به ويــژه دول اروپائي ضرورت
توسعه اســتراتژي هاي ادغام افراد تازه
وارد و فرزندانشــان در جامعه ميزبان را
بسيار دير درک کردند .آنان از اجتماعات
جديد انتظار داشتند که (به جاي پذيرش
به اشــتراك گذاري ارزش ها و فرهنگ
توســط مردم گوناگوني كه همگي در يك
دولت دموكراتيك زندگي مي كنند) خود
را با نگرش ثابت ازهويت ملي اين كشورها
تطبيق دهند .بدين ترتيب تركيه راه خود
را براي عضويــت در اتحاديه اروپا يافته
اســت؛ راهي كه با موانعي روبه رو است

كه در پي آنها مي توان طرز تفكراروپائي
اخراج مسلمانان به طور ضمني يا علني را
مشاهده نمود.
مهاجران بسيارنســل دوم و يا سومي در
محلــه هاي متعلق بــه خارجي ها بزرگ
شده اند و اغلب با نرخ باالي بيكاري ،فقر
نسبي و خشونت مواجه بوده و مورد نفرت
و هراس همسايگان بومي خود هستند.
كنارنهادن تعصب بعضا مربوط به حمايت
قضائي مي شــود .اين امر از ديرباز منجر
به پرداختــن حقوق بيــن الملل به حق
آزادي هاي مذهبي ،حق نداشتن مذهب
و حق عدم تبعيض مذهبي شــده كه در
قوانين داخلي نيز به ثبت رسيده اند .بايد
هرگونه اســتراتژي (با هدف استقرار پل
هاي ارتباطــي) قويا مرتبط با آموزش (نه
تنها براي اســام يا مسيحيت بلكه براي
تمامي اديان ،سنت ها و فرهنگ ها و آن
هم به شيوه اي كه اسطوره ها و اختالفات
فرهنگي به همان گونه كه هستند پذيرفته
شوند) باشد.
بديــن ترتيب بايد بــراي جوانان امكان
مشاركت در بهبود نظم جهاني را آن هم به
شيوه اي كه تمايل به اخالل در آن را پيدا
نكنند ،ارائــه دهيم .ما بايد آزادي بيان را
حفظ كرده و از تبديل شدن آن به وسيله
اي براي اشاعه نفرت و يا تحقير جلوگيري
كنيم .ما بايــد آنها را متقاعد كنيم كه هر
حقي احترامي را در پي دارد و اعاده اين
حقوق با ظرافت و آن هم به ويژه از طريق
نشانه ها و ســنت هائي كه براي سايرين
مقدس هستند ،امكان پذير است.
مقامات دولتــي بايد نقش راهبري حياتي
را در محكوم كردن تعصب و افراط گرائي
داشته باشــند .بر آنانست تا به شيوه اي
عمل كنند تا تعهداتشــان در باب عدم
تبعيض گرائي در قانون ثبت و اجرا شود.
اما مسئوليت آنها نبايد باعث شانه خالي
كردن ما ازمســئوليت هاي خود شــود.
هركدام از ما بــه تنهائي در ايجاد فضاي
سياســي و فرهنگي جامعه خويش سهيم
هستيم و همواره بايد براي اصالح كليشه
ها و تصاوير تحريف شده و همچنين دفاع
از قربانيان تبعيض آماده باشيم.
اگرجو كنوني رعب و ظن رو به رشد ،توسط
حوادث سياسي و خصوصا رويدادهائي كه
طي آن مســلمانان (عراقي ها ،افغان ها،
چچني ها و شايد خصوصا فلسطيني ها)
به عنــوان قربانيان عمليات نظامي قدرت
هاي غيرمسلمان انگاشته مي شوند تغذيه
شــود ،موارد فوق موثرنخواهد بود  .هيچ

درگيــري ديگري ماننــد درگيري ميان
اســرائيلي ها و فلسطيني ها اينچنين (به
گونه اي سمبوليك و احساسي) از جانب
افراد دور از صحنه نبرد اغراق نشده است.
تا زمانيكه فلســطيني ها در اشغال بوده
و در معرض محروميت هــا و تحقيرهاي
روزانه باشند و تا زمانيكه اسرائيلي ها در
اتوبوس و يا در مراســم رقص مورد حمله
انتحاري قرار بگيرند ،اين گونه احساسات
مبالغه آميز ،همه جا شعله ور خواهد بود.
اين طرز فكركه پيشرفت هاي حاصله در
بهبود روابط ميان شــهروندان يك كشور
در اروپــا به رفع يكــي ازال ينحل ترين
مشكالت سياسي بســتگي دارد ،به نظر
نادرســت مي آيد .با اين وجود رابطه اي
[ميان اين دو م ].وجود دارد و كوشــش
همزمان در هر دو جبهه ضروري است.
بايد بطورهمزمــان دربهبود درك تفاهم
اجتماعي و فرهنگي ميــان مردم و حل
تعارضات سياسي در خاور نزديك و ساير
نقاط جهان بكوشيم.
بيائيم همگي ســنگ نبشــته اي كه در
موزه تاريخ باســتان اســتانبول موجود
اســت را سرمشــق خود قرار دهيم .اين
سنگ نبشته حاوي قرارداد صلحي ميان
امپراطوري مصر و « هيتي ها » ( )٤در پي
نبرد خونين « كادش » ( )٥به سال حدود
 ١٢٧٩پيش از ميالد اســت .اين قرارداد
صلح با پايان بخشيدن به دهه ها بدگماني
و جنگ ،گامي تاريخــي در زمان خود بر
داشــت و آن اينكه هر دو جبهه متعهد
شدند تا همكاري دو جانبه داشته باشند
و با يكديگــر همياري كنند كه اين امر به
واقع نمودار راستين اتحاد ميان دو تمدن
عظيم بود.
پي نوشت ها :
 : Bosphore -١تنگــه اي ميان اروپا و
آسيا كه درياي ســياه و مرمره را به هم
متصل مي سازد م.
 -٢اين متن برگرفته از ســخنراني كوفي
عنان در اســتانبول به مناســبت ارائه
گزارش « اتحاد تمدن ها » اســت كه به
زبان انگليسي در سايت www.unaoc.
 orgموجود است.
 : Ibérie -٣واژه اي كه در دوران باستان
به اســپانيا ،پرتغال و همچنين گرجستان
كنوني اطالق مي شد م.
 : Hittites -٤قومي آســيائي  -اروپائي
كه ما بين قرون هفده تا دوازدهم پيش از
ميالد امپراطوري قدرتمندي را در آناتولي
مركزي بر پا داشت م.
 Qadesh -٥يا  : Kadeshشهري واقع
در سوريه باستان م.
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