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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

  ٠٨-٠٦-٢٠١١                            ديپلوم انجينر کريم عطائی 
  ٠٦/٠٦/٢٠١١شپيگل آنالين، 

  

  »فضا تيره می شود« وظيفۀ ناتو در افغانستان، 
  مصاحبه با سپنتا

 

  هنوز در دامنۀ هندوکش ضرور است: بودن عساکر اتحادی آلمان در افغانستان
  )تصوير از آرشيف(

  
در اين . وضع امنيتی در دامنۀ هندوکش بحرانی تر می گردد، عساکر آلمانی نيز بيشتر مورد حمله قرار می گيرند

ور امنيت، در بارۀ تروريزم، نقش پاکستان و آيندۀ اردوی مصاحبه دادفر سپنتا، مشاور رئيس جمهور کرزی در ام
  .اتحادی آلمان در افغانستان اظهار نظر می نمايد

  
در صورتيکه خانه های مردم ملکی بيشتر از اين . رئيس جمهور افغانستان به ناتو اولتيماتوم می دهد: شپيگل آنالين

آيا آرزوی بودن عساکر آلمان در . ه حيث اشغالگر می خوانندبمبارد گردند، افغانها عساکر غربی را از اين به بعد ب
  افغانستان هنوز هم برده می شود؟

. عقيده داريم که ما در واشنگتن درک شده باشيم. اين موضوع  بايد جدی پنداشته شود.  اين آخرين سخن است:سپنتا
  .اگر اقدامی در زمينه به عمل نيايد حوصلۀ مردم به سر می رسد

  
در اين اواخر در کمترين فرصت سه حملۀ مرگبار باالی عساکر اتحادی آلمان و قوماندان پوليس : الينشپيگل آن

  چرا وضع خرابتر شده است؟. شمال افغانستان، جنرال داوود، به وقوع پيوست
نها در بعد اينکه آ. مسؤوليت آن بر دوش  شبکۀ طالبها، القاعده و پاکستانی های کمک کنندۀ آنها می باشد: سپنتا

آنها کوشش . زمستان گذشته به از دست دادن مناطق زياد مجبور گرديدند، اکنون تکتيک جديدی را تعقيب می کنند
  .دارند اشخاص کليدی را مورد حمله قرار دهند

  
حمله کنندگان تازه، کيها . قوای خاص امريکا در شمال کشور رهبران زياد طالبان را از پا در آوردند: شپيگل آنالين

  هستند؟
 اگر کشور های غربی باز هم نمی خواهند بدانند، بايد گفته شود که مراکز تروريستی در پاکستان، شورای :سپنتا

کويته، شبکۀ حقانی، گروپ حکمتيار، رهبر شماره دوم القاعده، ايمن الظوهيری، رهنمائی اين بغاوت در افغانستان 
  .را در دست دارند



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليآنالين افغان جرمن  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ  لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي

وجود دارد  و اگر يک در هزار از آنها تروريزم را ياری رساند، ) مکاتب دينی(در پاکستان چهار هزار مدرسه 
  .و اگر اين منبع بخشکد، در منطقه صلح برقرار می شود. استخدام تفنگ به دستان تازه دم انتها ندارد

  
  آيا مذاکرات با طالبان راه حل می باشد؟: شپيگل آنالين

. د در صورتيکه پاکستان آماده باشد پروسۀ صلح را پشتيبانی نمايد، که نمی نمايد مذاکرات می تواند ُممد باش:سپنتا
آنگاه . پاکستان فکر می کند، کشور های غربی خسته شده اند و بزودی خارج می شوند: محاسبه طوری ديگر است

  . دهد و اين است هدفپاکستان، افغانستان را در يک يا دوسال ديگر به حيث الحاق ستراتيژی مورد استفاده قرار می
  

  آيا رهبران پاکستان از محل اقامت اسامه بن الدن واقف بودند؟: شپيگل آنالين
بدون کمک اساسی دولت اسامه بن الدن هيچگاه نمی . من باور دارم که اشخاص کليدی معلومات داشتند: سپنتا

ئيس جمهور آنوقت، جنرال مشرف، قبل از چندسال آمر استخبارات به ر. توانست در اين مدت طويل مخفی بماند
اکنون معلوم . مشرف وی را به تمسخر گرفت. دقيق را از محل اقامت اسامه بن الدن ارائه کرد" کواوردينات های"

  .گرديد که مشخصات آنزمان به تفاوت چندميل با محليکه بن الدن يافت گرديد، دقيقاً  تطبيق می شود
  

   شوند يا بمانند؟بايد عساکر آلمان خارج: شپيگل آنالن
قابل فهم است آلمان ها در زمينه مذاکره دارند که آيا باز هم  پول و حيات عساکر خود را در اين کشمکش : سپنتا

نام من در . ما اين موضوع را مشترک می دانيم، هدف ما مشترک است. می خواهند سرمايه گذاری کنند) کانفليکت(
ولی من اينجا می مانم و برای . دن اشخاص ترتيب داده اند، نيز شامل استليستی که تروريستان برای به قتل رساني

  .صلح  در ميهن خود مبارزه می کنم با آنکه ديگران اين جا را ترک گويند
  

  پايان
  .انجام داد" سوزان کولبل"اين مصاحبه را 

  


