
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

  
  ٣ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  بوليښت ھمکارۍ ته رانـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٦ /٢٧/٢                                                                                             � آشفتهتيرعنايم

 

  گرددی که زمان به عقب بر مانگار
 

  ند؟ي تکرار پاکستان؛ واگذار نمای سرنوشت ملت افغانستان را به بازنيي خواھند حق تعی می جھانگراني بازچرا

 ی بازد؛ي و اممي ب،ی توام با اضطراب و دلواپسیشما با دقت و حوصله مند:  داران دردمند و تشنه به صلحوطن

قبل از . دي نمودبي پاکستان و افغانستان در چھار دور؛ تعقن،ي چکا،ئ نام مذاکرات چھارجانبه امرريسرمگسک را ز

با قطع و وصل ھا اما  " هي قضیطرف اصل "کاي مراجع امرضيآغاز اج>س تا انجامش، پخش گزارشات ضد و نق

 بخش ،ی و خارجی داخلی رسانه ھاقي را روشن نموده و نتائج اش را از طرشي مجھول خواي دار، افق معلوم یمعن

 .نمودند

 برجسته نجاي متقابل منطقه و جھان را اراتي با تأثم،يباشي می نکته مھم و مرتبط به صلح که جزء کره خاکچند

  .سازميم

 ی خانم ابیونيزي در برنامه تلوکاي افسران بازنشسته امرلکرسوني Lورنس وی>دي م٢٠١۵ سال انيـ  در پا : ١

 . افغانستان متوجه آن نشدندی بر زبان آورد که رسانه ھای سخن جالبکايدر امر»  امپراتورھاۀپروند«  تحت نام نيمارت

 وجه، حاضر جي است و غرب به ھی و اقتصادکياتژوستري ژۀزي جاکي اظھار داشت که افغانستان لکرسونيو

 کماکان ک،ي مھم استراتژاري و بسی اساسی ھاازي متناسب به نکاي معتقد است که امریو. به ترک افغانستان نخواھد شد

 . خواھد ماندريدر افغانستان درگ

 ی که نگاھدي گوی مکرسونليافسر Lورنس و.  دوام خواھد داشتگريادامه جنگ افغانستان تا پنجاه سال د -  : ٢

 آشکار انهي میاي آسی ھای پاکستان و جمھورن،ي چران،ي اني بيی افغانستان به مثابه منطقه يیاي جغرافتيبه نقشه، اھم

 و راني ،اني منطقه به خصوص در رابطه با چی ھاتي واقعنهي در افغانستان بر زمکاي امری کند، که حضور نظامیم

 داني مندهي آاني درسالانه،ي میاي افغانستان و آسن،يشي بزرگ در قرون پیانند دوره بازدرست م.  استوار استهيروس

 . بزرگ خواھند بودی قدرت ھانيرقابت ب

 داتي گزارش تھديۀ کلپر ھنگام ارامزي جی آقاکاي امرۀ متحداLتي ای ادارات استخباراتی عمومسيرئ -  : ٣

 روبرو یاسي با سقوط س٢٠١۶ کرد که دولت افغانستان در سال حير تصگري بار د،يیکاي به قانون گذاران امریجھان

 به هي و روسن،ي چران،ي ا،ی شمالیاي از کورچنانھم.  کندی دست و پنجه نرم می و اقتصادیتيبوده و با معض>ت امن
 :دي افزای کلبر میآقا.  داردیتي امنی آنان نگرانی ھاتي کرد که واشنگتن از فعالادي يی کشورھاۀمثاب

 از سرحدات خود روني را در بۀ گسترداتي عمل٢٠٠١ سپتمبر ١١ ی متحده پس از حم>ت دھشت افگناLتيا

 . کرده استی راه اندازی دھشت افگنیبر ضد شبکه ھا

 فروکش کرده باشد، در نکهي ای متحده به جااLتي اهي علی دھشت افگنداتي دالر، تھدارديلي با صرف صدھا ماما

 . کسب کرده استیون با گذشته فزسهيمقا

. ندي گذار نمای به حالت تعرضی از حالت دفاعدي دولت بای ھاروين: قوماندان ناتو در کابل اظھار نمود که - : ۴

 و هي فتح چند قری ، براصي و تخصی ھزار نفر١٠جمھور با اشتراک قواء   سي که معاون اول رئستي موجب نیبناًء ب
 . بر کشدامي از نري شمشگري بار دزجان؟ جو"!ساحه خود" به در مناطق به اصط>ح متعلق یولسوال

 . قدرت ندارندمي به صلح و تقسلي وجه تماچي در دولت به ھگانهي به بی قدرت متکنيـ زورمندان و غاصب : ۵

 . مذاکرات دارندی از چگونگی اط>عیدفتر طالبان در قطر اظھار ب - : ۶

 ھا را از گروه طالبان ی از طالبان منشعب ساخته شده، کابتين به ن در ھفته اول برج مارچ پاکستانکهيا -  : ٧

 در مذاکرات ندگانشاني عدم شرکت نماايطالبان تا حال در مورد شرکت . ستي روشن نسازدي مذاکره حاضر مزيبه م

   گذشته به  طالبان در قطر، روزیاسي دفتر سی از اعضایکي وردک، مياما نع.  نکرده استی ابراز نظر رسمندهيھفته آ
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  .                                        است"  خبر یاز آنچه که در کابل اتفاق افتاده، ب" گروه نيا:  گفت کهی سی بیب

   گروهني تر ی از اصلی که در کنار گروه طالبان و شبکه حقاناري حکمتني گلبدیرھبر به ی اس>م اما حزب

 گروه ني ای سخنگور،ي بھرتيغ." دعوت استقبال کرده استني از ادي آ یاب م مسلح مخالف دولت افغانستان به حسیھا
 . اند  و طرفدار مذاکرات صلح بوده یھمواره حام" گفت که آنھا ی س ی ب یبه ب

 ۀ چند ھفته پس از آن که سھم گرفتن کشورش را در پروسن،ي پوتهي جمھور روسسي خاص رئۀندينما - : ٨

 به   در افغانستانی از طالبان خواست که با حکومت مرکز١٣٩۴ حوت ۶رد کرد، " کاير امی از سوافتهيآغاز "صلح 

ما از طالبان «:  حوت گفت۶ به روز لوف کابري انترفاکس، ضمیبه نقل از آژانس خبر.  بپردازندميمذاکرات مستق

 .»ندي در آغاز برج مارچ به مذاکرات اشتراک نماميخواھيم

 ی افغانستان ، در آغاز ماه فبروری براهي خاص روسۀندي کابلوف نماري ضمز،مي تاارکيويـ به قول از ن: ٩

 اني می مذاکره اچيو در ھ" خسته شده است گري دکند،ي به ھر آنچه واشنگتن آغاز موستني از پهيروس"گفته بود که 
 . نخواھد گرفتین، سھمي متحده، پاکستان، و چاLتي اتيطالبان و افغانستان، تحت حما

ً برقرار ساخته، اما بعدا که وزارت يی قبل اذعان کرده بود که با مقامات طالبان تماس ھای چندهيروس ًضمنا

 تماس ھا محدود به با اھداف مبارزه نيکه ا:  مسکو گفت د،ي مورد خواستار وضاحت گردنيدر ا  افغانستانۀخارج

 . تندروان داعش در منطقه، مطابقت داشته استهيعل

از برنامه   بود که مقامات روس در رابطه با اوضاع افغانستانی بارني نخستنيالبان، ا طمي از سقوط رژپس

 ني از موارد بیاري متحده در بساLتي و اهيقبل از آن، با وجود که روس.  نشان ندادندتي متحده حمااLتي مشمول ایھا

 ی احراز کرده اند، اما وقتگري متفاوت از ھمدی ھایريوضعگ داشته و می اخت>فاتهي تا بحران سورني از اوکرایالملل
از دسترس قرار دادن راه .  کردند ی می اھداف مشترک ھمکاری آمده، منافع رواني به م  افغانستانليسخن از مسا

ه با ي در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر، روسی ائت>ف در افغانستان، تا ھمکاری ھاروي انتقال تدارکات به نیبرا

" یخستگ" صلح افغانستان و اظھار ۀاما حذر کردن از اشتراک در پروس. ھمسو بوده است  متحده در افغانستاناLتيا

 تازه ۀ مرحلکي وارد   واشنگتن و مسکو در افغانستانی ھای آن است که ھمکارانگري از ھمچو برنامه ھا، نماهيروس

 . استدهيگرد

که :  اسلحه گفتليم١٠٠٠٠ ی دھليانستان در مراسم تحو در افغهي روسري سف،یتسکيـ الکساندر مانت : ١٠

 . طرف استیکشورش خواھان افغانستان آزاد و ب

 و بحث ستي بحث برسر القاعده نني ازشي کرده، برييجنگ در افغانستان تغ : ديگوي ملکرسوني ویـ آقا : ١١

 پاکستان، ۀ در باره،يًدتا مسلمان روس عمتي اقلۀ در باره،ي و روسنيمسأله درباره چ. (ستي مطرح ناديطالبان ھم ز

 به خاطر نفت، آب، و ت،ي نه؛ و در نھااي کرد ھورخواھد کردستان ظاي که آني درباره اباشد؛يم)  وعراقهي سورران،يا

 هيً باورمند اند که جنگ در افغانستان عمدتا نبرد علی غربی از کشور ھایاري که بسیدرحال.  استیدر مجموع، انرژ

 :دي افزای میو. باشدي متي اھمی دارالکرسون،ي وی آقایت، افشاگر اسزميترور

 انجام نداد؛ اما در زمي در برابر تروریزي چندان چ٢٠٠١ است که مداخله در افغانستان درسال ني اتيواقع

 شد که شواھد نشان دھنده آن است ی مدعلکرسونيو.  انجام گرفتیادي زی و گسترش اقتصاد کار ھاکيعرصه جئوپلت
  . بودده شیزي برنامه ر٩/١١ه جنگ افغانستان حداقل ماه ھا قبل از حوادث ک

 اخبار منتشر شده از ی عاقل، خرد مند، متعھد به خاک و ملت افغانستان محبوب، سرھم بندز،ي ھموطن عزحال

 که در یو ملت ونياسيس. داردي ماني قرار بني جھان بشمول کابل؛ وضع را از ای رسانه ھاري و ساکايمنابع معتبرامر

 یلي دلچي که به ھ١٢ را به شماره ی باشند و انرژده را درک نکری و جھانی منطقه ای ھاتي فقره فوق، اگر حساس١١

 از حاکمان جبار ري قرار دھند؛ تقصشتري گردد، خود را مصروف و در تقابل ھم بی سال اع>ن مميکني پس از یتصادف

 :ديفرماي؟ م! بموقعني چنی نورستانیآقا. باشدي مشيو ناعاقبت اند

 از شي که بی غنی آقا١٣٩٣ در انتخابات سال ،ی تقلبی؟ پس از باطل شمردن آرا! انتخاباتجيـ اع>م نتا : ١٢

 درصد آرا را بدست آورده ۴۴.٧٣ ؛ی راونيلي م٣.١ از شتري عبدi بی درصد آرا و آقا۵۵.٢٧ ؛ی راونيلي م٣.٩
 بوده ی غنی آن مربوط به آقاگري درصد د۶٧ و i عبدیرصد آن مربوط به آقا د٣٣ باطل شده، یاز مجموع آرا. است

   را تازه نمودند؟ی شرمسارنياست؛ به چه منظور دوباره ا
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 با درک اوضاع و احوال ناھنجار م،ي بگذرگري دکي هي طعن و تعرض عله،ي است از زبان استعاره و کنابھتر

 ی بدون ھدف، ولی اLفغاننيضور غرب با نکات فوق، جنگ ب حتيکشور، منطقه و جھان و مدنظر داشت ماھ

 تي ھر چھار قدرت عضو شوراء امنکه ني و چکاي امرا،يتاني بره،ي روسسميالي امپرالي از جمله سوسی اصلگرانيباز
 و ساحه نفوذ ی مجدد کره خاکمي تقسی در چوکات ناتو؛ برای غربی جمع قدرت ھاباشند؛ي متويملل متحد با حق و

 اي ع و غ مي افغانستان را به تفرقه ترياما ملت اس.  به اصط>ح عام شاخ به شاخ شده انداي در افغانستان قلب آسشيخو

 دانشگاه و اي ی افغان و افغانستان،ی و سنعهي ش،ی جھادري و غی جھادته،ي کوی نظار، شورای شورايیبه زور گو

  .پوھنتون مصروف نموده اند

 پاکستان؛ واگزار ی تکراری سرنوشت ملت افغانستان را به بازنييھند حق تع خوای می جھانگراني بازچرا

 ند؟ينما

 در منطقه یاسي و ُبرد سقي امکان توفگري و خاک پاکستان دی و غرب جز راه بحرکاي که امرميداني مکين
 اي کاي که امری ھا کنار آمده، تقاضای عق>نشيخو. . .  و ی زبان،ی سمت،ی قوم،ی گروھیبناًء به خواست ھا. ندارد

به منافع غرب در تضاد قرار . . .  و دي نماتي تقونه اي و چه بکند، طالبان را محوه سازد ديغرب به پاکستان چه بگو

 .دارد

 تان توجه نموده با ی خود و رقبای ھای است که به وابستگني اردي گی ناکام ما ارتباط مونياسي تعلق به سآنچه

ملت واحد . دي سوق ندھهي به تجزی جھانیً کشور را عمدا به نفع و ضرر رقباب؛يرق یناي کور خود بیرقابت ھا

 .وi اعلم بالصواب . باشدي مزي نطقه منافع به نفع منني دارد و حفظ ایافغانستان از خود منافع مل

 ستي نی دوست و دشمن دائم،ی جز منافع ملاستي سدر

  باد افغانستان محبوبدي و جاوندهيپا

  


