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    ٢٠١٦/ ۶/ ١۶  پيکارپامير
 

  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
  )٥٢بخش(

 
          سيکا و انگلي حکومت پاکستان باامریحرکت مواز  

 شان یًازدھم سپتامبر، ظاھرا ھمکاري ۀ ھا ع*وه ازآنکه پس ازحادثیاد دارند که پاکستانيز بي عزیخواننده ھا
 ی*دي م٢٠١١ تا ٢٠٠١کا، از سال ي امریِل، باساس آمار رسمين دليرا اع*م نموده و بھم" سميه تروريلجنگ ع" در 

ز يگررا ني دۀانيط ِسودجويطرح ھا و شرا ًع*وتا، .ب زدنديکا را به جي امریُارد دالر نقد ازکمکھايشترازده مليوجه ب
 یحزب اس*م (یمي و تنظی طالبۀ وابستیروھايِدن نيل کردند که آن عبارت ازگنجانيکا تحميِ ابرقدرت امریبا<
ِاحتما< جانب امر.  افغانستان بودیاسيِدرقدرت س) نيگلبد ِن طرح يا با اي اش، یي منطقه یزبه اساس استراتژيکا نيً

 ی دربخشھاا <اقليگروه طالبان درکابل و " امارت " ۀجاد دوباريًتا ايِا ادغام مجدد و نھاي ھا موافقت نمود و یپاکستان
ن موضوع، چند سال را احتوا نمود يمنتھا ا. بوده است)  پاکستان-انگلستان –کايامر(ِجنوب افغانستان، طرح  مشترک 

ِن ھدف ضد منافع ملي ایِغرض حرکت به سو. ديان برزبان آي عرۀبگون رآنانيضم زيتا ازدھل  مردم افغانستان، <زم یِ
 یوگروه ھا  گسترده توسط افرادیھايرانگري ھا و وی، ترورھا، انفجارھا، نا امنھا  تداوم جنگۀھا دربحبوحيپاکستان بود

ق ين طريرا سردھند تا ازا" ِ طالبان ازافراد القاعدهیجداساز" و " انه رو و مذاکره با آنھا يطالبان م " ۀمزدور، زمزم
ِرش افکارعامه ايِ غرض پذیِبسترمساعد } درپاکستان} . . . " : نوشت" مزيا تايشيا " ۀيچنانکه نشر. جاد نموده باشنديِ

 ناتو درافغانستان مجبور به مذاکره با یرو ھايرد که نيت صورت گي حماید طوريم گرفته شد که از طالبان بايتصم
 خود را یِن غربي کرده و متحدی را بازیانجيتواند نقش مي بھتر از پاکستان میب، چه کسين ترتيطالبان شوند و به ا

  )٢٢٤"  (دارد؟به اطاعت واب

 پاکستان به ی رسمیرتبه يمقاماِت عال " :  نوشتیِست پاکستانيژورنال" دياحمد رش" ِازقول " مزيواشنگتن تا" 
ِاِت صلح ک سلسله توافقي یرند و در باره يند که طالبان را بپذيگوي می عضو ناتو به اصرار و پافشاریکشورھا
 ی برخی خارجه ی به وزراید احمد قصوري پاکستان، خورشیرخارجه يوز... با آنھا به گفت و گو بپردازندیمحل
ِ ناتو گفت که طالبان درحال بردن جنگِ افغانستان ھستند و ناتو درشرِف شکست قرارداردیاعضا ُ  یدگرجنرال عل... ِ

اِت يِتر دراواخر ماه گذشته گفت که عمليک مصاحبه با رويِ سرحِد پاکستان درخ�ل ی صوبه ی والیمحمد اورکز
ح يِا عدم درِک صحي. . . کند يک ميِام برفکوچ مانند را تحريک قيًا در افغانستان صرفا يتانيکا و بري امریارتش ھا
ف آن کنند که ھدي می را رھبری پشتونیک مقاومت ِملياکنون  طالبان... ِ قبول شکست یِا عدم شجاعت برايو  است
، پس ازمسافرت در یيکايِ از سناتوران امریکي" دونکان ھانتر " یباشد آقاي میِرون انداختن اشغالگران ِغربيب

 یاِت طالبان را سازمان استخباراتي عملیً معلوماِت مستند، رسما اظھار داشت که رھبریآور منطقه و جمع
 225)  " .(برديش مي به پیآ.اس.یآ

ِ ھا و تب و تاب یري را، سخنان، مصاحبه ھا، موضعگیيکايِر منابع امريِن ادعا ھا و اظھارات سناتور و سايا 
ِ آن کشور که درمواقع مختلف، بدون یآ.اس.یس آييد گل سابق ري پاکستان، بخصوص جنرال حمیِجنرا<ن نظام

. رساندي اثبات مۀيرد، به پايگي گروه طالبان صورت گرفته و مک به نفعي دپلوماتی و نزاکتھایاسي سۀن م*حظياندکتر
 اس*م آباد گفت و گوبعمل آورد، ۀِ با جنرال مذکوردرحومی*دي م٢٠١١ درسال ی سی بیِ خبرنگاربیًمث*، وقت

 موضوع  بهی بتواند تا حدی گرامۀ آنکه خوانندیبرا. ديِ درقبال گروه طالبان آشکارا گردی ویاسيِت سيگرکنه و ماھيد
نجا درج يابرازنموده در ا"  زاده ینجف " یِرا که دربرابر سوالھا" د گليجنرال حم " ی از جوابھاینک بخشيَ َبرد، ایپ
ن کشور ي از افغانستان، صلح درای خارجیرو ھايتازمان خروج ن ...با طالبان مذاکره کند} ديبا{اوباما " :ميينمايم
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ن طالبان اند که به افغانستان باز يگر گذشته است و ايکا دي، ناتو و امریزمان دولت حامد کرز... شوديبرقرار نم
کنند، ھمه دست ي کار میکه دردولت حامد کرزي دست نشانده است، کسانی، چون حکومت کرز...خواھند گشت

طالبان ... و کنندنھا گفت و گيطالبان حاضر نخواھند شد با ا. ..   انت کرده اندينشانده گانند، آنھا به ملت افغانستان خ
د با يکا بايم، امريِاگر دنبال صلح باش... کنندي مینده گي افغانھا نماید صرف طالبان خواند، آنھا از مقاومِت مليرا نبا

 و یحکومِت اس�م ِني تأمیدر اخت�ف برا"و باLخره، .." گفت وگو کند} اوباما با م� عمر{ِمخالفان مسلح 
  (226) "... سم باخته استيرنده شده و سکوLرعت بيسکوLردر افغانستان، شر

ِ شده ُمشت جنرا<ن نظامی علنیتھا، گاھگاھين حمايا ِ استخبارات ارتش آن کشور را نزد ۀ پاکستان و شبکیِ ِ
ِکا مقر گارد سرحدي امریما ھاي، ھوا پی*دي م٢٠٠٨ًمث*، درماه سپتمبرسال . کنديِمردم جھان بازم  پاکستان در یِ

ِن پاسگاه مذکورکشته شدنديازده تن ازمؤظفي آن، به تعداد ۀجيرا بمباران نمودند که درنت" سوران دره  " یروستا ِ .
ِان مردم محلي، پس ازرفتن درم"مزيارک تايوين " ۀِگزارشگر روزنام" نزيلکيدکسترف" درھمان شب و روز،  ق ي و تحقِ

 یرو ھاي نی پاکستان به سوی ھا به طالبان حمله کردند، گارِد مرزیيکاي امریوقت " : ن نوشتي خاص، چنیو بررس
 یما ھايُکردند که به طالبان کمک کنند، آنگاه، ھواپيت�ش م)  پاکستانیگاردمرز(آنھا .  آتش گشودیيکايامر
شه يِبه دنبال ر " د کهي افزایم" مزيارک تايوين" ِگزارشگر   " .ند را بمباران کردی آمدند و پاسگاه پاکستانیيکايامر
. "   کنديم مي پاکستان را عقیليِان در مناطق قبايزه جوي مقابله با ستی ھاست که ت�شھا براینگونه ھمدرد ي ایھا
)٢٢٧(  

                                         شي ھای و طالب دوستیکرز   

ِ برخ*ف اظھارات رسمین راستا بود که حامد کرزي ت*ش ھا درھمۀجيدرنت  تش که گفته يِ اول حاکمی ماه ھایِ
ده يد به محاکمه کشاني را انجام داده است که بای بزرگیتھايده و جنايم�عمر، صد ھا انسان را به قتل رسان  "بود
م*صاحب محمد عمر " تکار راي، ھمان عنصر قاتل و جنای ضد ملیاھي و معامله گری پنھانی سازشھاۀ، درآستان "شود

ِش چشم خلق جھان گفتيخطاب نموده حتا درپ" برادرم* عمر" و " مجاھد ِاگر آدرس م�صاحب   محمد عمر را  " : ِِ
  " . کنميروم و با او مذاکره ميبدانم، شخصأ نزدش م

ش جلو رفت که جنرال ي خوۀِ کشش و کوشش طالب دوستانۀني تا آنجا در زمیکرز. ن، تنھا نبوديا  
 ینا امن ۀِ سرسخت گروه طالبان و ادامه دھندیِنه توز و مداخله گرپاکستان را که حاميس جمھورکييزمشرف ريپرو

خطاب کرد و  " برادر " ی کشورما شناخته شده است را بصورت رسمی قومیِاورافتراق ھايان وھمچنان، آتش بافغانست
ِدربرابرحم*ت ترور  بعد، حتایدرسالھا ِن و دھشتناک گروه طالبان درشھري خونیستيِ  کشورکه یر شھرھايکابل و سا ِ

ِن عمل يا ايکرد و يار ميا سکوت اختيشد، يان مافغانست مظلوم یِمنجر به شھادت دھا و صد ھا نفر ازباشنده ھا
 یاحمد ول(م، طالبان برادرش ٢٠١١ سال یِکه درماه جو<يحتا زمان. نمود و بسيم" محکوم" ًتکارانه را صرفا يجنا
ُ مردم ارزگان را درکابل ترورنمودند، نه ۀنديِرا در قندھار و جان محمد مشاور خاص او و ھاشم وطنوال نما) یکرز ِ
، یول  " ِب ملِت ماستيشھادت نص " ستھا نگفت، بلکه حتا تذکرداد کهيه  تروري علیزيِچ حرف نفرت انگي ھتنھا
 که یِ افغانستان در پارلمان اظھار داشت که باساس اسناد و شواھدۀِرامور داخلي وزین ِحال، جنرال بسم ] محمديدرع

درخاک (  درآن طرف ِمرزیِوده اند، عام*ن ترور، با افرادستھا را استماع نمي تروریِبدست آورده و مکالمات تلفون
ز به نشر رسا يق رسانه ھا نيست ھا، ازطري ترورۀ ثبت شدیًچنانکه بعدا صدا ھا. ارتباط برقرار نموده بودند) پاکستان

ِانس لندن  کنفرۀيدرحاش یم عربستان سعودي رژی جالب بود که سخنگوی بحدیِ تب آلود حامد کرزیت*شھا.  ده شدندين
ِد که جانب ينماي میگريانجيِان دولت افغانستان و گروه طالبان مي میِاظھار نمود که حکومت متبوعش درصورت

اض يِدار پادشاه آن کشوربه رين ھم کرد و حتا به دي چنین مورد تقاضا بعمل آورد و حامد کرزيًافغانستان، رسما درا
ِقا درماه جديل بود که دقين دليبھم" نوشت که "  افغانستان یع رسان اط*ۀشبک"ان،  ين جريِالبته درقبال ا. شتافت  یً

 ان گذاردهياو را به تاق نس ِرواني انجام شده توسط م*عمر و پیت ھاي، مجموع جنایکباره حامد کرزيسال گذشته، به 

خواست تا به دولت  یازو، "  با م� عمر نداردیچ مشکليھ " نکهيان ايِرا برادر خطاب کرد وضمن ب) م*عمر(او
 وگروه طالبان ی دولت کرزینده ھايِان نمايزمي نی افزودکه مذاکراِت پنھانین خبرگزاريوحتا ھم..." وندديبپ

ن يز دررونِد اي پشِت پرده نیِچنانکه درگزارش مذکور گفته شد که چھره ھا.  صورت گرفته استیِدرعربستان سعود
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ِبدR اناس فرزنِد عبدR عظام، فرزنِد مشاوراسامه بن Lدن وابوالحسن د ازعيمعامله نقش داشته اند که ازجمله با
نکه مورِد يل ايبه دل ن افراديا. ُ عربستان است، نام بردۀنيکه ساکن مد" یرباط عالم اس�م" ِ رھبرتشک�ِت یممند

                                                                     (٢٢٨" ( داشتندیه نقش مھميِوثوق طالبان بوده اند، درمذاکراِت اول

 اش ازسمت آن وزارت، کتاب خاطرات یکا، پس ازبرکناري امرۀا<ت متحدير دفاع ايوز" تس يرابرتس گ"
 یآقا... " : ن نوشتياثرمذکوربا صراحت چن) ٢١٢ (ۀل، درصفحير مسايش را نوشت که ضمن شرح و بست سايخو
ف آنھا يشمال و تضع ۀن بردن سران جبھيه در  ارگ کابل ازمن خواست تا در از بک نشست محرماني دریکرز
  "  شمال است نه طالبانۀد در برابر حکومت من، جبھين تھدي به من گفت بزرگ تریکرز... مي نمایش ھمکاريھمرا

    

 طالبان باز ۀيکه حد اقل دست مرا در تقو افزود یوکرز ... " : کند کهين صفحه ع*وه ميدرھم" تس يگ "   
 دور دوم حکومتش، به ی از ھمان سالھای کرزیآقا... ن ببرميق تفنگ ساLران را از بيد تا بتوانم از آنطريبگذار
  " . طالبان به شمال آغاز نمودیيجابجا

بود،  رافتادهيز گي نین المللي بۀِ، درچنبرتوطئیِملت افغانستان، ع*وه ازتوطئه گران داخلِچون سرنوشت 
، یه وھند، ازپاکستان تا عربستان سعوديران تا روسيکا تا انگلستان، ازايً مث*  ازامری مختلفیبنابرآن، کشورھا
ک يدپلومات – یاسي سی ھایدرباز  . . . ون و فرانسه و ازبکستان و ترکمنستانيه و چي تا ترکی عربۀِازامارات متحد

م حامد ٢٠٠٧چنانکه درسال . و گروه طالبان درافغانستان ومنطقه تداخل داشته و دارند" سميضد ترور "ۀِحول ھنگام
ِک سلسله توافقات يدار بعمل  آورده به يه، درآن کشوردي حکومت ترکیانيِز مشرف، دراثر پا درمي با پرویکرز

 یه، ع*وه ازرفت و آمد ھاي ترکین، مقام ھاي پسیل آمدند و در سالھاي با طالبان نایريماسگِ در مورد تیخصوص
درھمان سالھا، . ندي درآن کشور بکشایاسي طالبان دفترسینمودند که حاضر اند برا ًحا اظھاريمتواتربه افغانستان، صر

اگر طالبان  " خبرنگاران آشکارا اع*م کرد که یه سفرنمود، براي به ترکیت ِاس*مي رھبرجمعین رباني برھان الدیوقت
      "  نخواھد داشتیند ، با آنان مخالفتيايبه کابل ب

                                         وگروه طالبانیعربستان سعود

ِ تشک*ت ۀت کننديوتقو) سميوھاب(جاد وگسترش ي اۀ ع*وه ازآنکه عامل عمدی عربستان سعودیم پادشاھيرژ  
ِ گروه متحجرطالبان ۀل کننديِان عمده و تموي ازحامیکي وخشونتگرا درپاکستان وجھان است، پس، ی مذھبیعقب گرا

ِن امارات متحده و حکومت پاکستان، نخستيخ نشي شِم مذکوربايچنانکه رژ .باشديزبوده وھنوزھم ميدرافغانستان ن ِ ن يِ
 یھاينجا دست اندازيخواھم دراينم. ت شناختندي طالبان را به رسمیِ، امارت رجعت گرایي بودند که به تنھایيم ھايرژ
 یترک" ِ نظرو طرح ۀ به فشردیررا شرح دھم، ولي افغانستان درچند سال اخیِ درامورداخلی عربستان سعودۀرحمانيب
ِر وقت سعودي آن کشور و سفی جاسوسۀا شبکي" المخابرات العامه" س سازمان ييسابق ر" صليالف ا يتانيکا وبري درامریِ

ِن سرنوشت ملت ما براييِکنم که درمورد تعياکتفا م عبدR عبدR  ... "  :شنھاد نموديکا پيس جمھورامريي اوباما ریِ
کشور، چه توسط  ِتيھدا ی براین فردي افغان، چنی است و در مؤلفه ھاکيک تاجي در انتخابات، ی کرزیمخالف اصل

رش قرار يدھند، مورد پذيل مي افغانستان را تشکیله ايِ بزرگ ساختار مناطق قبۀپشتونھا و چه ازبکھا که دو ساز
 ی رسانه ھایعني } ردھندييست به آنھا تغيِموضوع رسانه ھا را از حمله به طالبان و دادن صفِت ترور...نخواھد گرفت
خِط . . .  متمرکز شوند ی خارجیستھايوبرالقاعده و ترور { نکنندیست معرفين طالبان را تروريش ازايافغانستان ب

ده شد، ثابت نبوده يان پاکستان و افغانستان کشيس مين مرز توسط انگليکه اياز زمان. ورند را ثابت کنندي دیمرز
ن يا. رنديبپذ ن راييرويتجارِت ھ. . .  ن دو کشور به وجود آورده است يان  اي را میل، اخت�فاتين دلياست و به ھم

 (229)"...ه  اجرا کردي در ترک١٩٦٠ ۀکا در دھي بر خورد کرد که آمریتوان با آن ھمانند برنامه اي است که میچالش

ِ کشور ما به وضاحت ۀندي درمورد آی سعودیم سلطنتي رژِ مقتدرۀ شھزادیِشنھاد مغرضانه ازسوين طرح و پيا    
کا و انگلستان و يِزما، درکنار امريِھن عزيه ميرعلي اخیِن و تباھکن سالھايِه موارد خونيِم مذکوردرکليرساند که رژيم

 یِدت مالا مساعي افغانستان و ی دربازسازین سھمي داشته و دارد، بدون آنکه کوچکتریِنقش عمده و اساس   پاکستان
ِر دفاع بري، وز" واریانت" ِو ھمچنان به قول  .بعھده گرفته باشد (٢٠٠١پس ازسال )  مردم آنیبرا ِضمن ) ھاماند(ا يتانيِ
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ده ي به قتل رسیيايتاني سرباز بر٤٤٤ تاکنون به تعداد ٢٠٠١م اظھارداشت که ازسال ٢٠١٣ِک سفربکابل درماه جون ي
  .ده استيتنام گردي جنگ وۀديِت ما درافغانستان، پديمامور. ..گرمجروح شده انديو ھزاران تن ِد

 گروه طالبان یِت پنھانيبخصوص تقو  آنان،ی استعماریپاکستان وترفند ھا س ويِ فعال انگلی دپلوماسیريبکارگ
 اوضاع یج اثرخودش را با<يبه تدر ِ مختلف مملکت،ِ آنان درنقاطی و انفجاریِن انتحاريِ حم*ت خونیو به راه انداز

 یاديِز تاحدود زيِر کشورھا را ني مذاکره و مماشات با گروه طالبان گذاشت و سایش بسوي افغانستان و گرایجنگ
 ."ستيه طالبان راه حل نيجنگ عل "  ند کهيسم متقاعد ساخته شدند تا بگويان تروريا توسط حاميد ويمتقاعد گردان

 ،" ستي درافغانستان راه حل نیگرينظام " : ِ خاص سازمان ملل درافغانستان گفتۀندينما" ده ي ایکا"که حتا چنان
  .ار متفاوت استيسم ، بسيه تروري ومبارزه علیِت مليتا دفاع ازحاکم یگرينظام که اصط*حيدرحال

 " ز گفتند کهيس نيِ ارشد انگلی ازدپلومات ھای ازآن ھا، تعدادیرويس وبه پي انگلی اردوۀيِافسران بلند پا 

 ی ازجامعه یان پاکستاني که نظامیيِن تقاضايع)  " افغانستان درنظر گرفته شوندۀندي از آیِد بعنوان بخشيطالبان با
از گروه طالبان، حکومت (نده ي ھفده نفر نماِ به اشتراکیِو متعاقب آن، گزارش داده شد که نشست ( داشته و دارندیجھان

ِس ييپس ازآن بود که ر.  صورت گرفته استی درعربستان سعودیسيِ مقامات انگلیانيبا پا درم) یکابل و حزب اس*م
ِشُبرد مذاکره با گروه يِ شان درمورد پی وآماده گیني، خوشب)ید طنطاويخ محمد سيش (یِو معاون و "ا<ظھر " ِدانشگاه

شرق  " ۀ با روزنامیي مصاحبه یزطيس جمھورفرانسه نيير" یکو<سارکوزين. " ًان را رسما ابراز داشتندطالب
ِراه حل بحران افغانستان، گفت وگو " : چاپ لندن گفت" ا<وسط ُ ه افغانھا و ازآن جمله ي و انجام ِمذاکره باکلیاسي سیِ
ِن سلسله، ازملک فھد پادشاه عربستان سعودي بھمیو  " .ِ است که حاضر به کنار گذاشتن خشونت شده اندیبا کسان  یَ
ِسنده گان مشھور ي ازنویکي" نيستوفر نوتيژانکر" گر، يازجانب د. اد کردي" انه رويِمرد با منطق و م" ِبعنوان  ِ
 یدرسال ھا  " نگاشته و درآن افشا نمود که " ھا درافغانستانی فرانسویجنگ مخف " ِ تحت عنوانی، کتابیفرانسو
 ھراس افگن در افغانستان فرستاد و با ی گروه ھای ضد تانک را برای، فرانسه موشکھای�دي م٢٠٠١ و ١٩٩٥

  )٢٣٠. " (ان گروه طالبان نفوذ کند ي در مین کار توانست به خوبيا

زان يدرماه م) ی سی بیب( با یي گفت و گویا درکابل، طيتانيربريسف" یام پتيليو" ن بود که يگر ايِ جالبتر دۀنکت 
ِز در حال يکا نيم که امريدانيم و ميشنھاد کرده اي دوامدار با افغانستان را پیما ھمکار " :  گفتیدي خورش١٣٩٠سال 
کند ي اروپا ت�ش میه يک عضو اتحاديا به عنوان يتانيبر .ک با افغانستان استي استراتژیجاد ھمکاري ایرو بحث
م و ين  ما عضو ناتو ھستي دوامدار به امضا برسد و ھمچنی اروپاھم سند ھمکاری هيان افغانستان و اتحاديکه م
      ". دومدار با افغانستان به توافق برسدیم تا به ھمکاريق کنيز تشويم ناتو را نيخواھيم

ان يرا بک با افغانستان ي استراتژۀ توافقنامی امضایِل آن کشور برايًا، واضحا تمايتانيِر بريِاظھارات سف نيا  
 شان را از افغانستان  یرو ھاي نیمصمم بودند اگر روز) سيکا وانگليامر(ِگر، ھردو ابرقدرت جھان ي دۀبعبار. داشتيم
ن کشور، چه ين موضوع که دراي ایعنيِش را درخاک افغانستان داشته باشند، ي خویمي دای نظامیگاه ھايَرون برند، پايب

ِ ملت افغانستان حکومت کند، با درنظرداشت اصل منافع ستراتژیه با<نديت درآياست و ماھي با کدام سیميرژ ِ کِ آنھا، يِ
  . آنان نخواھد داشتی برایچ تفاوتيھ

 – کاي امر-فغانستانا) ۀجانب ِز آنگاه که درنشست سهيکا ني امرۀا<ت متحدي اۀِرامور خارجي کلنتن وزی*ريھ

 که از تشنج دست یکا حاضر است با آن عده طالبانيامر  " : و شرکت داشت، به خبرنگاران گفت کهيدرتوک) پاکستان
  )٢٣١(. " ديتھا احترام بگذارند، مذاکره نمايِبرداشته و از القاعده جدا شوند و به حقوق زنان و اقل

 یاسي سیھايس و بازيِ حکومت انگلی مقام ھایاسيِ خاص وعام سیتھايغات، ت*شھا و فعاليبه ھرحال، تبل 
، سازمان ملل، یِطالبان، آھسته آھسته درحلقات حکومت حامد کرز  برمذاکره ومعامله با گروهی آن مبنیِمتحدان غرب

صدراعظم آن " گوردون براون" یس تحت رھبريد ره گشود تا آنکه حکومت انگليمان ناتو وکاخ سفيپ عضو یکشورھا
ن اثر م*حظه ي ایِچنانکه درصفحات قبل. نمود یزبانيم م2010  سالی لندن را درماه جنورین الملليکشور، کنفرانس ب

صله ھا و يپس ازف. ت شناخته شدين به رسم، طرح مذاکره با گروه طالبا" لندنین الملليکنفرانس ب"  جلسات یشد، ط
ِتعھدات کنفرانس مذکور،  ِن يِ، سرکرده گان اقوام، متنفذیِکعده ازم*ھا، رھبران جھاديشامل "  صلح یعاليشورا" ِ
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 ۀم شديِ ازرھبران تسلی پاکستان و برخی استخبارات نظامی ازوابسته گان بومیيِ چند اززنان افغان، عده ی، تنیمحل
س جمھورسابق يي رین ربانياست ِبرھان الديبردند، به ري درکابل بسرمیِت حامد کرزيِبان که تحت حماگروه طال

" شورا " ن يگرچه ا.  در کابل افتتاح شدیم توسط حامد کرز٢٠١٠در ماه سپتامبر" یت اس*ميجمع" ِورھبرحزب 
 یِشدن افراد و گروه ھا" م يتسل" نداخته از را به راه ا"   خوبیدست آورد ھا"  بر ی مبنیِغات دامنه داريپسانھا تبل

 را نه یِ نخست، طرح مذاکره با دولت حامد کرزۀ، گروه مذکور از ھمان وھلیمسلح طالبان به دولت، سخن گفتند، ول
ِجانب دولت، دست به انفجار ھا و کشتار   یا تقاضايِرد کردند، بلکه در برابر ھرادعا  ی جدیه ھايتنھا با نشراع*م

  ږدنديازي ین تر و گسترده تريخون یھا

 ) ادامه دارد (
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