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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

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

  م٢٣/٠٣/٢٠١٠                                 ديپلوم انجينر کريم عطائی
  از مطبوعات سويس 

  

  استطالبان منتظر مکافات دستگيری بر اپا کستان در بر
  پيش آمد سختگيرانۀ جديد در برابر اسالميست های افغانستان صلح را در کشور همسايه تهديد می کند

  

  
  

   به رسانه ها نشان داده می شودنيک قوماندان محبوس طالبا
  

واين جنگ وقتی به و قوع می پيوندد که جهان غرب اين کشور . مطمئناً  افغانستان هنوز جنگ اصلی را در پيش دارد
آی ِاس آی ضمن يک مذاکره در اسالم آباد اظهار داشت يک نمايندۀ بلند رتبۀ استخبارات پاکستان . را ترک گفته باشد

در حاليکه . »وقتی شروع می گردد که ناتو خارج شده باشدکشور مسلح هستند؛ جنگ تمام عيار تمام مردم « : که
ته شود،  سال در دامنۀ هندوکش برای خروج قوا آمادگی گرف٩مناقشه دارند تا بعد از تقريباً  واشنگتن، لندن و برلين 

   . برای بعد از آن در جريان استهمين حاال در منطقه گرفتن تياری هاو
ی بزمانی جنگکنان مذهيک هميسايۀ افغانستان به هدايت و پول واشنگتن . فکتور اساسی را پاکستان تشيکل می دهد

 آنها متوجه غرب امروز جنگ.  تا شوروی را از دامنۀ هندوکش عقب راندنمود ا سالح تجهيز  آنها را ب ورا خلق
 يک راه حل صرف نظامی  ، به راه می اندازدنحمالت بزرگ تهاجمی را در برابر طالبابا آنکه ناتو اکنون . است

رئيس جمهور افغانستان، حامد کرزی، به . برای جنگ وجود نخواهد داشت، شورشيان مغلوب نخواهند گرديدند
ند، غرب آرزو دارد گويا شورشيان ميانه رو را با پول به صورت متواتر شرکت در قدرت را به ايشان عرضه می ک

  .ترک اسلحه تشويق نمايد
  

  اردو می خواهد آمادگی داشته باشد
  
نفردوم  ويک تعداد شبح واليان از قبيل  –  شمار زيادی طالبان بلند مرتبت را آی ِاس آیاکنون در هفته های اخير  

 مانند يک کودتا جلوه می کند؛ آيا حکومت و  عملر اول ايندر نظ. در حبس گرفتند ،اسالميست ها، مال برادر را
ً  دروغ می گفتند که هيچ يک از اف ً  در پاکستان مقيم نمی باشند اراردو سالهای دراز رسما  ولی ؟طيون افغانی ابدا

امريکا و متحدين با که   استیقتواين و .آهسته آهسته پرده از روی اهداف حقيقی در حبس گرفتن ها برداشته می شود
اين مذاکره  ،جاز حيدرع ،به گفتۀ تحليلگر ؛مذاکره می خواستند راه حل قضيۀ افغانستان را سراغ کنندبه  ه آمادِ طالبان

» نيوزويک« سين اطالعاتی مگادرورژن پاکستانی را نقش کليدی پاکستان ممکن خواهد بود؛ او همين حال اين با 
  ».تخبارات جهان بدون دليل سرمايۀ خلق کردۀ خود را از دست نمی دهدهيچ يک از اس« . آماده می سازد

اردوی پاکستان با وجود يک حکومت ملکی در مرکز قدرت کشور در اسالم آباد، برای وقتيکه غرب افغانستان را 
يکائی امر« : آمر سابق آی ِآس آی، حميد گل به صورت واضح از آن صحبت دارد . ترک گويد، می خواهد آماده باشد

  ».ها جز تاريخ و طالبان آيندۀ افغانستان هستند
مذاکره داشت و آمادگی نشان داده بود مالبرادر شخصی را در حبس گرفت که با حکومت افغانستان در وجود پاکستان 

با صالحيت جوانب حامد کرزی می خواهد تمام . تا در جرگۀ بزرگ صلح که در ماه اپريل داير می گردد، شرکت کند
 قرار اطالع از محافل .بل دور هم جمع کند تا در اين جرگه عنعنوی مختص افغانها در نيل به صلح راه يابدرا در کا

همچنان نمايندۀ سابق ملل متحد برای افغانستان، .  رئيس جمهور به نسبت دستگيری مال برادر به غضب است،کابل
 مذاکراتی داشته است و شديدًا پاکستان را مورد حيتبان با صالکای ايدی، برای بار اول رسماً  اظهار داشت که با طال
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پروسۀ صلح را تخريب و آن افراطيونی را که شايد برای مذاکرات همکار باشند، از جريان مالمت قرار می دهد که 
  .کنارمی زند

  

  »بازی با آتش« 
  

 برادر مشترکًا با امريکائی ها دستگيری مال.  کای آيدی را رد کرده می گويدتنمايندۀ آی ِا س آی در اسالم آباد بيانا
کدام او الی حال عالقه به . د، مذاکره کن مال عمر،آمر طالبانشخص امريکا بايد بهرصورت با . صورت گرفته است

  .ولی گماشتگانش می توانند يک چنين تماس را برقرار نمايند. مذاکره ندارد زيرا او در پيشرفت است
که يک تن از اشخاص برجسته جنرال متقاعد پاکستانی اين . بار می داندطلعت مسعود اين چنين قضاوت ها را بی اعت

و او ضاع کشور را در  می نويسدبه صورت مسلسل در ستون نظريات روزنامه ها  در شناخت اردو می باشد
 که ی را می خواهد اردوزمانيکه او در تقاعد به سر می برد بی پرده بيان می دارد،از . تلويزيون ها تحليل می نمايد
 پاکستان از آن به مراتب فاصله دارد که  واقعی را اجتماع ديموکراسیساختار يک وباشد متوجه وظايف نظامی خود 

ه که آی ِاس آی ارتباطات خود را با طالبان افغان نگاه داشت. »بازی با آتش استاين « :می گويد  مسعود .دهداجازه 
د طبعاً  آيدولوژی نمی شوبانی ورتيکه اين ها در افغانستان پشتيدر ص« : می گويداو . اين خطر بزرگ را در بردارد

 که به یعقيدۀ وی اردو همچنان بين افراطيونبه . »ت در پاکستان نيز سرايت می کندبدون سروصدا و مشکالآنها 
ً کشور خود صدمه می رسانند و آن فراکسيون  آخری راو   تفاوت قايل استددر افغانستان می جنگ که عمدتا

  .استختارات حمايه می کند
مشوره سهم دو نيز در  ارآی ِاس آی و ينآمر.  به امريکا سفر می کند برای مذاکره در اين هفته يک هيئت عالی رتبه

: پيامی بی پرده برای حکومت آمريکا آماده داردخارجه شاه محمود قريشی همين حال قبل از گرد همآئی وزير . نددار
اکنون بآلخره وقت آن رسيده است که از و از هر کشور بيشتر پاکستان در مبارزه با تروريزم صدمه برداشته "

 و به کشورش آن کند متحده بايد بآلخره از همه بيشتر به عهد خود وفااضالع . پاکستان ديگر تقاضای به عمل نيايد
  ".پاکستانخود آگاهی  جديداين است آهنگ .  است آنمستحقکمکی را در اختيار بگذارد که 

  
  پايان

  
  ، چاپ سوريش م٢٢/٠٣/٢٠١٠تاگس انسايگر مؤرخ : مأخذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 


