
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئله رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله لیکنه، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

  

 

  11/11/2111                   ملکزادهق، 

 ادامه روند صلح و نگرانی های هند

 ادامه روند صلح و نگرانی های هند -1
 ۀهمه میدانند تاريخچکه بوده اند، طوری  سرحدیاختالفات شديد  ست که باهم دچارا زمانی ديرکشورهای پاکستان و هند از 

کشور سه جنگ خونین را برای  که همزمان با آن اين دو م باز میگرد 1491اين اختالفات به تاسیس دولت پاکستان درسال 

اين میان افغانستان نیز بی نیاز از اين  در شدند، درگیررا احتوا می کند  که عمدتآ مناطق ايالت کشمیر سرحدیتقسیم ساحات 

که روابط ديپلوماتیک و تجاری افغانستان با هند بهبود يافته، پاکستان به  هر زمانیشرقی يعنی پاکستان نمانده و  ۀدشمنی همساي

 .را نسبت به اين روابط نشان داده است نحوی از انحا خصومت خويش

راه جديد برای سال  ۀيک نقش گفته می شود که حکومت افغانستان در يین بحث های رسانه تازه تري درهمین ارتباط در

راه اضافه شده که  ۀهمین نقش نظر گرفته اند، در حزب اسالمی حکمتیار و گروه طالبان را بحیث احزاب سیاسی در 2112

ا آنکه بف انديا، آ تايمز ۀروزنام ۀبه نوشتخواهد کرد،  پاکستان کار آشتی با طالبان با کشور ۀزمین حکومت افغانستان در

وجود دارد  یداخل حکومت هند نا آرامی هاي اين رابطه خودداری نموده، ولی در رسمی در ۀحکومت هند از هرگونه تبصر

امريکا خواهد کرد، به گفته يکی از مقامات هند آن کشور موافق نیست تا طالبان يک حزب  ۀمتحد ضالعا چیزيکه مبنی بر

د، زيرا آنها يکبار ديگر حکومت و مردم افغانستان را با ايديولوژی افراطی شان غرق خواهند کرد، ما قبآل نم سیاسی شومنظ

اول اين  ۀراه گفته شده است که مرحل ۀنقش مندی نیانجامید، در و ديديم که هیچگاه به خوشی و سعادت به اين راه رفته ايم 

ماه نوامبر برای اين  عالی صلح درشورای  ه رئیسروند صلح بدست آورده شود، چنانچکه حمايت پاکستان برای بود د هخوا

ان تنظر گرفته شده است از پاکس در 2111ان سفرکرده بود، مرحله دوم راه که برای شش ماه اوايل سال تمقصد به پاکس

حالیست که  ن را فراهم سازد، اين درگفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و رهبران طالبا ۀخواسته خواهد شد تا زمین

هندی ابراز  اتنمايند، گفتنی است که مقام می امريکا، پاکستان و عربستان سعودی روی شرايط صلح با هم کار ۀمتحد ضالعا

ه سوم نقشه را ۀافغانستان کم شود، مرحل هند در بدل اين کار احتماآل خواهد خواست تا حضور نگرانی کرده اند که پاکستان در

باعث خواهد شد تا  گردد، توجه روی مذاکرات صلح متمرکز خواهد بود و اين امر آغاز می 2111نیمه دوم سال  که در

اول سال  ۀنیم انتخابات شرکت نمايند، همچنان گفته شده که در و در جای داشته باشند  ۀ افغانستانحکومت آيند طالبان در

رود که  خارجی از افغانستان و انتخابات رياست جمهوری، انتظار می میالدی که مصادف است با خروج نیروهای 2119

شورای عالی صلح موافقت نامه صلح را با طالبان امضاکند، هرگاه اين کار موفقانه صورت گیرد به امريکا اجازه خواهد داد 

متحده از روياروئی با اسالم آباد  ضالعصورت گیرد، ا ًاواقع چنین کار پیروزی نمايد و از افغانستان خارج شود، اگر النتا اع

ملیون  111 ًاتقريب متحده  ضالعگذشته ا ۀهفت چنانچه در عقب خواهد رفت و به پاکستان مساعدت های بیشتر خواهد نمود،

 . دالر کمک های نظامی به پاکستان تخصیص داده است

است تا گروه های مخالف اين افغان  آرزوی هر گیرند، اما به هرحال مردم ما هرچند نگرانی کشور دوست هند را ناديده نمی
 و به مذاکرات صلح آمیز بپردازند تا باشد که صلح سراسری در يک میز جمع شده  دولت جمهوری اسالمی افغانستان دور

روند صلح با افغانان همکاری داشته  رو هرکشوری که در از اين .شودمین گرديده و دامن جنگ از کشور ما برچیده أکشور ت
قدر خواهد نگريست و دوستی مردم افغانستان به هیچ وجه  ۀباشند حتی پاکستان؛ تالش آنان را مردم صلح دوست افغان به ديد

                                        . اين زمینه بیهوده خواهد بود تشويش دولت مردان هند در اًءبا کشور هند کم نخواهد شد، بن
                   

 فرت مردم نسبت به پیام حکمتیارن -2
دولت مجاهدين تشکیل شد اما چندی از تشکیل نوبنیاد  بعد از سقوط دولت داکتر نجیب اهلل مجاهدين به پیروزی رسیده و

 گرفته و حزب اسالمی گلبدين حکمتیار علیه دولت اسالمی قرار هجری شمسی نگذشته بود که رهبر1111مجاهدين درسال 

 .گرفت، آقای حکمتیار از همان آغاز به کمک و همکاری سازمان استخباراتی آی های خونین داخلی در همزمان با آن جنگ
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افغانستان  خواست تا حکومت مجاهدين را از میان برداشته و زمینه ايجاد يک حکومت تحت حمايه پاکستان را در می .آی .اس

و بازهم به همکاری  سیاست های ضد افغانی خويش ادامه داده ده سال گذشته نیز به همان  اين آقای محترم در. ايجاد نمايد

داده تا باشد که با اين گونه  توسعهکشور  جنگ و ناامنی را در ۀدامن خواهد می .آی .اس .مستقیم سازمان استخباراتی آی

اين  در . پوشاند عمل ۀکشور جام و پلید پنجابی ها در مبارزات ضد اسالمی و ضد ارزش های افغانی خويش به مقاصد شوم 

گفته است نیروهای تحت امرش، پیش از خروج نیرو های ناتو در پايان سال  اين آقای رهبر ًاشود که اخیر رابطه گفته می

دريافت کرده که رهبر حزب  چاپ لندن، ويدئوی" ديلی تلگراف"روزنامه   .، تا بتوانند سربازان غربی را خواهند کشت211۲

آقای حکمتیار که دولت  .کید کرده استأجنگ علیه نیروهای بین المللی در اين کشور ت ۀبر ادام اسالمی افغانستان در آن

 :ويدئويی می گويد کسیتتروريست می داند، در اين يک  آمريکا او را به دلیل حمايت از طالبان و القاعده، 

درس بدهد تا هرگز بازگشت و پا گذاشتن گران   باشند که به اشغال يی  خواهند با چشمان خود شاهد صحنه  مجاهدين می"

دهد که افغانستان پس از   رهبر حزب اسالمی در بخشی از اين ويدئو هشدار می ."دوباره در اين راه به ذهن شان خطور نکند

 :گويد  او می. کشیده خواهد شد داخلی" خونین"خروج نیروهای ناتو، به جنگ 

در اين ويدئو به  ،نگیزی داشته باشیم که کسی نمی تواند آن را پیشبینی کندوضعیت هراس ا 211۲ما ممکن است پس از سال "

شاهزاده هری نواسه ملکه بريتانیا هم تاخته که در حال حاضر به عنوان پیلوت هلیکوپتر در نیروهای ناتو در افغانستان خدمت 

اخیرًا برخی رسانه . گناه آمده است  های بی  کند که برای شکار افغان  توصیف می" شغال مستی"او شاهزاده هری را  . کند  می

ی گزارش داده بودند که شاهزاده هری در جريان يک عملیات، يک تن از فرماندهان طالبان در جنوب افغانستان وهای برتان

را   آن اظهارات رهبر حزب اسالمی افغانستان را رد کرده و هبه اين ويدئو، وزارت دفاع برتانی عکس العملدر  .را کشته است

او در  . کند  در محل نامعلومی زندگی می 2111گلبدين حکمتیار از اواخر سال  .خوانده است" مزخرف گوئی و ياوه سرائی"

اما  . در کشور ارائه کرده است مین صلح أهايی برای ت و پیشنهاد دو سال اخیر، چندين هیات نزد حکومت افغانستان فرستاده 

خواهد   در واقع می" توان بايد سربازان ناتو را کشت  تا می"گويد   اند که وقتی آقای حکمتیار می برخی از ناظران به اين باور

به طرفداران خود بگويد که آمادگی برای مذاکرات مشروط صلح و فرستادن هیات نزد حکومت افغانستان، به معنی انصراف 

  .او از موضع مخالفت با حضور نیروهای خارجی در اين کشور نیست

در ماه گذشته، غیرت بهیر، نماينده و داماد، گلبدين حکمتیار، به همراه نمايندگان دولت افغانستان، مخالفان سیاسی دولت و 
کمی به اعمال  گو های صلح برپا شده بود، اگر  و  فرانسه شرکت کرده بود که با هدف انجام گفت جلسۀنمايندگان طالبان، در 

و نه بخاطر خروج  نکته به وضاحت آشکار میگردد که آقازاده نه بخاطر احیای دين اسالم  گذشته آقای گلبدين بنگريم اين
نیروهای خارجی از کشور بلکه بخاطر به هدف رسیدن مقاصد نا مقدس خود و چند تن از همکاران خود همواره گردن بند 

دشمنان اين سرزمین خون بیگناهان را  راه رسیدن به اهداف شوم غالمی را به گردن خويش آويخته و تا توانسته است در
 و مسلمان افغانستان گلبدين و حزب جنايتکار مردم آگاه  از اينرو. اين جنايات آقازاده تا الحال نیز جريان دارد ۀبريزد و سلسل

خارجی ها  و حضور وی را خوب شناخته و هرگز نخواهند گذاشت تا اين نوکران پنجابی با استفاده از نام دين، جهاد و اسالم 
 . کشور مردم مارا به به سوی هالکت و بدبختی سوق دهند در

 

 


