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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

  ۲۰۱۵/۰۷/۲۶ خرم عبدالکریم

عیار تمام یاغستان تا وزیرستان از: افغانستان  

 ادامه سرعت به باشدیم کایامر با( BSA) یتیامن قرارداد یامضا میمستق ۀجینت که افغانستان یساز رستانیوز کار
 نیا یرو یعمل کار آغاز انگریب کابل به رشیاخ سفر انیپا در کایامر زیدرست یلو یمپسید نیمارت اظهارات. دارد
 یبرا دیبا یخارج عساکر که آوردند رونیب نرایا حکومت رهبران زبان از اول قدم در ها ییکایامر. باشدیم نقشه
 خواستار افغانستان یمل وحدت حکومت» که دیگویم یمپسید نیمارت نکیا و ندبمان یباق افغانستان در یشتریب زمان

 مرکز به خواهدیم افغانستان یو ۀبگفت «است شده یستیترور یها هگرو هیعل مبارزه یبرا یمنطقو مرکز کی جادیا
 .گردد لیتبد داعش گروه هیعل ۀمبارز

 با. بود افغانستان در ینظام یها گاهیپا ساختن غولمش ۲۰۰۱ سپتمبر ازدهمی ۀحادث از بعد کایامر ۀمتحد االتیا
 اصلی مراکز مذکور پایگاههای. آورد بدست را پایگاهها آن از استفاده و افغانستان در ماندن سند BSA یامضا
 از بیرون در. بود خواهند میگردد آغاز خارجی تروریستان سایر و داعش بنام که جنگ جدید مرحلهء تنظیم

 مراجعه) میخوانم «وزیرستانی» ماحول آنرا من که گردد ایجاد باید خاصی شرایط و ماحول اییامریک پایگاههای
 (سطور نیا ۀسندینو بقلم « م؟ینکرد امضاء را BSA چرا ما» عنوان تحت مقالۀ به شود

 یمیدا بودن سوال تحت ،یدولت مؤسسات ضعف ،یکاریب بلند نرخ با توأم یاقتصاد ناهنجار تیوضع ،یامن نا
 به جنگ گسترش. است افغانستان یساز رستانیوز ۀپروس ۀالزم عناصر از دولت ییرهبرا یاسیس تیشروعم

 طیشرا قیتطب مناطق، آن در ستانیترور هیعل مبارزه نام تحت مسوول ریغ افراد شدن مسلح کشور، شمال مناطق
 یجنجالها و ساخت خواهد دترب سپتمبر ماه از را یاقتصاد حالت که( یالملل نیب یوجه صندوق)  IMF کمرشکن

 .ساخت خواهد امروز زا تر میوخ را تیوضع یانتخابات ستمیس در اصالحات آوردن مورد در شونده ادیز
 در یمل وحدت کسوی از تا شد خواهد باعث یفیالطوا ملوک از ینوع ساختن حاکم و یمرکز حکومت فیتضع

 .کند دایپ کاهش مرکز تیریمد و ییپاسخگو ییتوانا گرید جانب از و ندیبب صدمه افغانستان
 تماالا اح ای) داعش هیعل جنگ مرکز به افغانستان کردن لیتبد طرح کایامر زیدرست یلو که است طیشرا نیچن در
 طرح نیا. آوردیم رونیب ما حکومت ۀحنجر از آنرا نموده شکشیپ را( هایخارج مربوط یتسیترور یها گروه ریسا

 خواهد مبدل هیروس و نیچ سرحدات به جنگ دنیرسان و یمرکز ییایآس به زمیرورت صدور مرکز به را افغانستان
 .ساخت

 پاکستان کمک به خواهدیم کایامر که گفتم کشور یخصوص یونهایزیتلو از یکی با مصاحبه در 2012 سال در من
 افغانستان یۀتجز ظورممن ایگو که آمد بعمل ریتعب نیچن من اظهارات از آنزمان در. دینما پارچه پارچه را ما کشور
 یعنی. میهست حرکت در شیبسو باسرعت ما اکنون نیهم که بود یحالت انیب درست من هدف کهیحال در است، بوده

 .آن اطراف در قدرت مختلف یها کانون و فیضع مرکز با یافغانستان
 یعال یشورا سیرئ نآنزما در و است خارجه امور ریوز فعالا  که یربان نیالد صالح 2012 سال دسمبر ماه در

 دفتر که آورد خود با را یی صفحه کی طرح نامبرده بازگشت در. داشت کایامر ۀمتحد االتیآ به یسفر بود صلح
 . بود سپرده یو به دیسف قصر در آنرا کایامر تیامن یشورا

 در ها ییکایامر که یطرح. بود گرم یلیخ افغانستان در صلح یبرا قطر دفتر شدن گشوده موضوع زمان آن در
 یبرا قطر دفتر افتتاح از یبانیشتیپ ضمن بودند سپرده یربان نیالد صالح به امضاء و مهر بدون ،A4 ۀصفح کی

 یکرز حامد به کاغذ نیا کهیزمان. بود خوانده وحدت حزب و یمل جنبش ،یاسالم تیجمع دفتر به مشابه آنرا طالبان
 نسبت یو یباور یب در طرح نیا و داد نشان دیشد العمل کسع آن برابر در نامبرده شد، سپرده وقت جمهور سیرئ
 نمودن میتقس بر یمبن کایامر عزم انگرینما را طرح نیا یکرز جمهور سیرئ. کرد یراباز یمهم نقش قطر دفتر به

. کرد خواهند کشور نیا ۀعمد اقوام از یندگینما مختلف یها گروه آن در که خواند قدرت متعدد مراکز به افغانستان
 خود شیتشو نیا  و هفراخواند گلخانه قصر در را یاسیس و یجهاد رهبران بزرگ مجلس فوراا  نیشیپ جمهور سیرئ
 کایامر یۀتوط عمق و یکرز حامد جمهور سیرئ برداشت تیحقان بر ها یبعض چند هر. ساخت کیشر آنها با را
 .دادند نشان موافقه یو لیتحل با هم باز اما بردندینم یپ ادیز
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 یط یستیترور مختلف یها گروه که داشت انیب آن در و کرد منتشر 2015 جون ماه در را یراپور راا یاخ اگونپنت
 که رایا نقشه راپور نیا. ساخت خواهند متمرکز افغانستان خاک از یخاص برمناطق را خود توجه ندهیآ یسالها
 یریسربازگ حال در داعش که است آمده تاگونپن راپور در. سازدیبرمالم است نموده میترس افغانستان یبرا کایامر

 دانیم بر القاعده ،یشرق جنوب و یجنوب اتیوال از یتعداد بر یحقان گروه افغانستان، شرق شمال و شمال بر است
 .کرد خواهند تمرکز یغرب جنوب اتیوال بر البانط باآلخره و زابل و یغزن وردگ،

 نکرد مسلح راه داعش با مبارزه نام تحت زین یفعل حکومت هبرانر از یی عده که مینیب یم عمل در گرید یسو از
 نیمدافع ۀرابمثاب یدولت مسلح یقوتها عمالا  و اند گرفته شیپ در یقوم یها یوابستگ براساس را مسوول ریغ افراد

 .اند انداخته نظر از خاک نیا
 یخود دفاع از رفته کشور شمال به فطر دیع یها روز در یجمهور استیر اول معاون دوستم دیعبدالرش جنرال
 یحاج. کرد نشر یمل ونیزیتلو از آنرا رفته شیپ یزخم «ستیترور» کی از استنطاق حد تا و آورد انیبم حرف
 یسالح هر از استفاده و ها هزاره یخود دفاع از خود یدیع امیپ در هیاجرائ استیر دوم معاون محقق محمد

 .بلخ یوال نور محمد عطا ضاا یا گفت، سخن ردیبگ قرار شان بدسترس
 و طالبان انیم صلح میمستق کراتمذا ۀادام دارد امکان که دهدیم رخ کشور شمال در یحال در الذکر فوق انکشافات

 در جنگ دیتشد باعث و آورده بوجود را طالبان نیب تفرقه شد آغاز پاکستان یمر در که انستافغان حکومت تأیه
 نگونهیا. دینما سقوط طالبان دست در یمناطق است موجود آن امکان جنگها نیا ۀجینت در. گردد اتیوال از یبعض
 حال در دیجد نیعناو و نامها با که گردد یستانیترور با انیپا یب جنگ ریدرگ افغانستان شد خواهد باعث تیوضع
 گروه توسط یدولت مسلح یها یروین توسط و دولت یبجا زین ستانیترور هیعل مبارزه زمان نیع در. هستند تبارز

 .شد خواهد برده شیپ به یقوم مسوول ریغ مسلح یها
 یبرا «یرستانیوز» حالت از فراتر که ساخت خواهد لیتبد اریع تمام «ستانیاغی» کی به را افغانستان تیوضع نیا

 خواهد انیجر همه هیعل همه جنگ ستانیاغی نیدر. شودیم پنداشته یضرور منطقه یکشورها به زمیترور صدور
 طیشرا یمرکز حکومت بودن جوابگو عدم یناتوان برکت از و ناروشن تیوضع غبار گردو در کایامر و تداش

 .برد خواهد سود منطقه در یناامن و جنگ ۀدامن گسترش جهت دلخواه
 در یآ اس یآ سازمان و یمل تیامن یعموم استیر نیمعاون توسط کهرایا نامه تفاهم نقش انیم نیدر ستیضرور

 داخل ییاجرا ۀمرحل به را منطقه یبرا کایامر بزرگ پالن تفاهمنامه نیا. میبساز برجسته دیرس  امضاء به ثور ماه
 .داد نشان دیشد العمل عکس آن با مقابله در تفاهمنامه نیا خطرات درک با یکرز حامد. کندیم

 یمل تیامن استیر هداد انتقال افغانستان به یجیتدر رابصورت یآ اس یآ تجارب و دستگاه مذکور ۀتفاهمنام
 .دهدیم قرار آن خدمت در را افغانستان

 افغانستان در را یکتاتورید و رعب یفضا ینوع شدن یعمل صورت در یآ اس یآ با نامه تفاهم مختلف مواد مفاد
 یآ که را آنچه نکهیا خالصه. است خطرناک و یاستخبارات یها نقشه شدن یعمل ۀالزم که ییفضا آورد،یم بوجود

 و هیتقو را زمیترور آن ۀجینت در و داد انجام یلیقبا نقاط ریسا و رستانیوز در دهه کی از شتریب طول در یآ اس
 به را جنگ و داده انجام افغانستان در نی از بعد نامه تفاهم نیا شدن یعمل با افروخت بر افغانستان در را جنگ آتش
 .داد خواهد گسترش هیروس و نیچ سرحدات و یمرکز یایآس
 روشن یبرا اند شده ساخته افغان مسلح یروهاین تیترب و زمیترور با مبارزه بنام ظاهراا  که کایامر یها گاهیپا

 .داشت خواهند بعهده کننده یرهبر نقش دیجد جنگ کردن گرم و کردن
 ،یخود دفاع نام تتح مسوول ریغ یها گروه شدن مسلح ،یدولت مؤسسات ضعف ،یاسیس متزلزل تیوضع

 طیمح یکاریب و فقر شیافزا با توأم یاقتصاد ناگوار تیوضع ،یقوم یها یوابستگ اساس بر یویافجغر ماتیتقس
 هیعل مبارزه مرکز جادیا» آنرا کایامر زیدرست یلو یمپسید نیمارت که کرد خواهد فراهم آنچه یبرا را یمساعد
 کشور به آنها فرستادن و ستانیورتر تیتقو و میتنظ ت،یترب مرکز مرکز، نیا امر تیواقع در اما خواندیم «داعش

 .بود خواهد منطقه یها
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