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 سازشھا عيان تر ميشوند  .

نی ھای کشور ھای غربی پيرامون قضايای افغانستان و منطقه، دقت کافی ھرگاه به درون برنامه ھا و تبا
صورت ميگرفت،  و نيز، اگر به اظھارات و شيوه ھای کاری آنان توجه ميشد، گرايش ھا و تصميم ھای سازشکارانۀ 

کارشناس " لفرانسس وندر " بدين معنا که نه تنھا. شده ميتوانست آنھا در قبال گروه ھای تروريستی درمنطقه، درک
گروه طالبان گرديد ، بلکه مقام ھای بلند پايۀ " دادخواه" مجرب امورافغانستان در اين مرحله ازجريانات، در واقع 

را در يک وقت و موازی با ھم بلند "  ِادغام مجدد" و " مذاکره" و "  سازش" و " آشتی" انگلستان و آلمان نيز شعار 
بايد در  " اعظم آلمان حين گفت و گو با يک روزنامۀ آلمانی اظھار داشت کهصدر" انگ= مرکل " ًمث=، . کردند

مذاکرات با طالبان ميانه رو به شرطی ميتواند انجام شود که آنھا ھر ... افغانستان روند آشتی سياسی به جريان بيفتد
ه طالبان ھميشه و با جديت درحاليکه، منابع گرو  ". گونه ارتباط با القاعده را قطع کنند و از خشونت دست بکشند

درميان طالبان ھيچ تفاوتی وجود ندارد و تقسيم بندی تند رو و ميانه رو، بمنظورايجاد افتراق " اظھارميکردند که 
                        "...درصفوف طالبان  بميان آورده ميشود

کمر القاعده " م ھای امريکايی، ِصدراعظم آلمان اين حرفھا را درحالی ابراز ميکرد که بقول برخی از مقا
ھم کشته شده بود و گروه طالبان تا زمانيکه مقام ھای نظامی و ) اسامه بن Fدن(و رھبرجھانی آن " شکسته 

استخباراتی پاکستان برايشان اجازه نميدادند، ھرگز س=ح را به زمين نميگذاشتند و دست از جنگ و خونريزی 
افشأ نموده  بود که مقام ھای اط=عاتی آلمان با "  شپيگل" رانس نيز روزنامۀ معتبر قبل از تدويراين کنف.  نميکشيدند

گزارش منتشر شده .  نماينده گان گروه طالبان ، بصورت پنھانی در يکی از ھوتل ھای سويس ديداربعمل آورده اند
، در ھمکاری و ھمآھنگی خاص حاکی از ان بود که اين ديدار پنھانی با نماينده گان گروه طالبان"  شپيگل" توسط 

دستگاه اط=عاتی کشور فرانسه صورت گرفته و اين موضوع ميان ھردو طرف مطرح شده بود که  دولت آلمان 
حاضر خواھد بود ع=وه از آنکه برای تعدادی از اعضای گروه طالبان پناھنده گی سياسی اعطا  نمايد، مبالغ ھنگفتی 

لمقابل، طالبان بايد امنيت جانی سربازان  آلمانی در مناطق تحت کنترول خويش در نيز برای گروه مذکور بپردازد و با
چنانکه درطی صفحات قبلی نيز تذکررفت، کشور ھای ديگری مانند فرانسه، ايتاليا، .   افغانستان را تضمين کنند

افع ستراتژيک شان چنين ، طبق ايجابات من" عليه تروريسم" نيز درجريان جنگ ده ساله ... انگلستان ، امريکا و 
                                                               .تماسھا و معامله گريھای پنھانی با اين گروه داشته اند

معاون رييس جمھور امريکا بود که " جوبايدن" آنچه مردم افغانستان و جھان را به تعجب واداشت، اظھارات 
ِھرچند حقيقت امرھمين است که او گفت، زيرا امريکا درواقع ايجادگرگروه  " .يکا نيستندطالبان دشمن امر " : گفت ِ

ِطالبان بوده وگروه مذکور نيزسالھا درخدمت اين ابرقدرت قرارداشته و دارند، اما مردم افغانستان با شنيدن اين مطلب، 
ِآنھم اززبان معاون رييس جمھورامريکا ازاين جھت متعجب شدند که اگ ِ طالبان دشمن امريکا " ر پذيرفته شود که ِ

ِ، طبعا امريکا نيز دشمن طالبان نبوده است، پس چرا و روی کدام دليل و منطق، امارت گروه مذکورتوسط "نيستند ِ ً
ِو بمباريھای سنگين و درF به Fی تبليغات گستردۀ ضد طالبان، سقوط داده شد؟ چرا و به چه ) 52 -بی(ھواپيما ھای 

Fِحم=ت مسلحانۀ وسيع وخونين صورت گرفت ؟ چرا و روی کدام منطق، مد ت ده سال جنگ و  ی افغانستاندليل با
ِخونريزی و خصومت و نا امنی درخاک افغانستان ادامه پيدا کرد؟ چرا م=عمر رھبر اين گروه درليست سياه سازمان 

امريکا  فرستاده شدند؟ چه دليل داشت که" اناموگوانت" ملل جا داده شد و يکتعداد سرکرده گان آنھا به زندان مشھور 
                                             .و ده ھا چرای ديگر برای دستگيری م= عمرمبلغ ده مليون دالر جايزه تعيين کرد؟

جنگ " با استماع سخنان مقام بلند پايۀ ابرقدرت امريکا و انگليس ، با مشاھدۀ روند اوضاع و احوال درقبال 
درافغانستان و منطقه وده ھا دليل ومدرک ديگر، چنين استنباط ميگرديد که منابع و مقام ھای امريکا " عليه تروريسم

ِو متحدان جھانی شان ازھمان مراحل اول، کليه روابط و ضوابط مخفی سياسی، مالی، نظامی و استخباراتی ) ناتو(و ِ ِ
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ًآی پاکستان را کام= ميدانستند وازکليه فعاليتھای .اس.ا شبکۀ جھنمی آیگروه ھای تروريستی وازجمله، گروه طالبان ب
ھمکاريھای تنگاتنگِ  ِيک سلسله اسناد مربوط به" ويکيليکس" چنانکه وقتی وبسايت انترنتی . ِپشت پرده آگاھی داشتند

ِسناتور مشھورامري" ليسه کريسته " مقام ھای پاکستانی با گروه طالبان را افشا نمود،  آنان با اين گزارشھا  " : کا گفتِ
   " .پھلوانيھا کرده اند و از ھمکاری ھای استخبارات پاکستان با طالبان آگاھی قبلی داشته اند

اسامه بن -دن، م+ عمر، م+  " افشا نمود، اين بود که" ويکيليکس" ِسند ديگری را که ھمين وبسايت معروف   
 مي+دی در روستايی واقع در کويتۀ پاکستان ھمرا ه با ص+حيتداران 2006ال برادر و م+ داد .، در ماه آگست س

ِوجالبترازھمه اينکه يکی ازسناتوران امريکايی در برابرپرسشی گفته بود ".آی نشست داشته اند.اس.آی ِبر سر  " ِ
ِسپردن افراد برای امريکا، نبايد جايزه بگذاريد؛ زيرا پاکستانی ھا در بدل پول حاضر ان      "...بدھند د مادر خود را ھمِ

                             

 ِم، درارتباط به سخنان مقام ھای امريکايی مبنی براينکه2014 ماه دسامبر25خبرگزاری بی بی سی به تاريخ 

ِم، م+عمررھبر گروه طالبان و ساير اعضای اين گروه،ھدِف جنگ ِ امريکا 2015ِپس از روز دوم ماه جنوری  " ِ
ِازقول سخنگوی رياست جمھوری ، "...نخواھند بود،مگراينکه آنھا تھديِد مستقيمی عليه امنيِت امريکا محسوب شوند

ِباخواندن اين خبر، آخرين سفر رسمی حامدکرزی رييس  ..." : گونه ِدوران کرزی تبصره يی داشت بدين
ِ که درمورِد استراتژی جنگِ آن کشوردرقبال جمھورپيشين افغانستان به ايا-ت متحدۀ امريکا و مذاکرات و حقايقی

ِقبل ازاين سفر که دراوايل سال ... طالبان روشن شد ِم انجام شد، جان کری وزير امور خارجۀ کنونی امريکا 2013ِ
ِکه در آن زمان رييس روابِط خارجی مجلس سنای آن کشوربود، روزی درکابل درحضور شماری از مقامات افغان به 

رييس . زی گفت که م+عمردرشھرکراچی پاکستان و تحت حفاظت نظاميان پاکستان استرييس جمھور کر
اگرچنين است ، پس چراامريکا برای گرفتاری وی اقدام نميکند؟ امريکا برای گرفتاری وی : جمھورکرزی  گفت 

ِ زير نام طالبان مليون ھا دالر جايزۀ نقدی اع+م کرده است ، به نام او ھمه روزه مردم بيگناه کشته ميشوند و ِ
درافغانستان جنگ جريان دارد، اما م+عمرتحت نظر شما و نظاميان پاکستان در کارچی بسر ميبرد؟ جان کری برای 

 "...رييس جمھور کرزی جواب قانع کننده ای نداشت، اما گفت که ژنرال کيانی ميگويد که م+عمر تحِت نظارت ماست

ِدرجريان سفر رييس جمھور کرزی درماه  " : جمھورسابق ع=وه کرد کهبی بی سی ھمچنان ازقول سخنگوی رييس   ِ
ِمي+دی به واشنگتن، توماس دانيلون مشاورامنيِت ملی امريکا درحضور رييس سازمان ِ اط+عات 2013جنوری سال  ِ ِ

م به بعد، 2015ِمرکزی امريکا و ديگر مسوو-ن ِبلند پايۀ آن کشور به رييس جمھور کرزی گفت که از آغاز سال 
دانيلون ھمچنين افزود که امريکا به . طالبان دشمنان امريکا نخواھند بود و امريکا ديگر عليه آنان نخواھد جنگيد

                     " .جنگِ خود عليه تروريسم درافغانستان ادامه خواھد داد

ِخبرگزاری مذکور، بخش مھم سخنان سخنگوی حامد کرزی درواشنگتن را چن رييس  " : ين شرح دادِِ
ِ تروريسم چيست و تروريست کيست؟، مشاور امنيِت ملی امريکا درپاسخ 2014بعد از سال : جمھورکرزی پرسيد

، رييس جمھورکرزی "ھرآن کس که درافغانستان به سفارت، اتباع و منافع ما حمله و يا آنھا را تھديد کند" گفت 
روريست ازپاکستان وارِد افغانستان شوند و قسمتی از خاِک افغانستان را ِاگردرلباس طالبان چندين ھزار ت: سؤال کرد

ِتصرف کنند و پرچم خود را به اھتزار در آورند، درآن صورت چطور؟ مشاور امنيت ِ ملی درپاسخ گفت  اين : ِ
درمملکِت اگر: رييس جمھورکرزی دوباره پرسيد. موضوع مربوط به شما و پاکستان خواھد بود، نه مربوط به امريکا

ِما در يک حادثۀ انتحاری ھفتاد يا ھشتاد تن جان شان را از دست بدھند، اين از نظر شما يک عمل تروريستی خواھد  ِ
                                                                                                   " نه: ِبود؟ مشاور امنيِت ملی امريکا گفت 

بيست وپنجم (ِ نخواھد بود درھمين قسمت، ع=وه کنم که باراک اوباما رييس جمھورامريکا در روز کرسمس بد 
ِمامصوون ترھستيم و افغانستان ديگرمنبعی  ..." :نيرو ھای دريايی در ھاوايی گفت درپايگاه) مي=دی2014ماه دسامبر

  " .ِسربازان امريکايی دروضعيِت بھتری قرارداردجھان درمجموع به دليل خدمِت ...برای حم+ت ِ تروريستی نيست

ِمقام ھای بريتانيايی ھم ع=وه ازاظھارات طالب دوستانۀ مکرر، طی جلسات کنفرانس لندن درسال  ِ2010 
ِمي=دی، رسما به طرح تماس و مصالحه و مذاکره و                . با گروه طالبان ُمھرتأييد گذاشتند. . . ً

 " جنگ عليه تروريسم " ِدپلوماتيک نزد کشورھای غربی برمحور – ِوحۀ آنھمه تحرکات سياسیآنچه البته دربحب

روی ھمين . ِاز اولويت برخوردار بود، ھمانا سياست ھای مالی و اط=عاتی و ايجابات ستراتژی جھانی شان بود وبس
ِدليل عمده بود که اياFت متحدۀ امريکا و متحدان بين المللی آن، درمورد آ يندۀ بھتربرای مردم افغانستان و اينکه چه ِ

ِکسی و چه نوع رژيمی دراين کشور رويکار باشد، دلواپسی نداشتند، موجوديت دولت مرکزی قوی، رژيم نيم بند قومی ِ 



  
 

 

  3تر 3  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئه موږ سره اړيکه ټينگه کړل په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

ِجھادی و يا امارت رجعتگرای طالبی با تمام خونريزی ھا و جنايتکاريھای شان مورد پذيرش قدرت ھای غربی بود  – ِ ِ
ِ مشروط به اينکه منافع مورد نظرآنھا در افغانستان حفظ و رعايت شود)وھست (  ِ.            

ِقراربود حامد کرزی پس ازکنفرانس دوم بن، رھسپارانگلستان، فرانسه و ايتاليا شده و ضمن ديدار با مقامھای  ِ ِ
ِارعظيم درمحل ِولی بخاطروقوع انفج. ِآن کشورھا، درپای پيمان استراتژيک با آنان نيزامضا گذارد کابل " مرادخانی" ِ

ِو کشته شدن حدود ھفتاد تن ازعزاداران عاشورا که ازسوی سازمان تروريستی پاکستانی بنام  انجام " لشکرجنھگوی" ِ
ِداده شد، ازمسافرت به انگلستان منصرف شده خود ش را به کابل رسا نيد، اما يکنيم ماه بعدازآن، طی مسافرت مجدد 

         .تاليا وفرانسه، درپای اين پيمان ھا امضا گذاشتبه انگلستان، اي

 

 ت+ش کشورھای اروپايی برای امضای موافقتنامه با افغانستان

ِالبته قبل ازآن، يعنی درھفتۀ دوم ماه دسامبر  م وزيردفاع ايتاليا رھسپار کابل پايتخت افغانستان گرديده و 2011ِ
ِاع افغانستان درآن زمان، پيشنھاد امضای پيمان استراتژيکِ کشورش ِضمن ديداربا رييس جمھورومسوولين وزارت دف

ِچنانکه درآن موقع، وزيرامورخارجۀ افغانستان، بگونۀ رسمی . با افغانستان را نيز به جانب افغانی ارائه نموده بود ِ
ًحتا گفته شد که نخستين پيشنويس اين پيمان، قب= ازمجر. ازاين پيشنھاد استقبال بعمل آورد ِای سفارت ايتاليا مقيم کابل به ِ

کشورھای انگلستان، فرانسه واتحاديۀ اروپا نيزبالنوبه، چنين نظرات و . وزارت امورخارجۀ افغانستان سپرده شده بود
ِبه معنای ديگر، قبل ازآغاز پروسۀ خروج نيروھای خارجی ازافغانستان وفقط متعاقب .   پيشنھادھايی داشتند ِ ِ
ِتدوير ِکنفرانس دوم ِبا کشور فقير، جنگزده، نا امن و " استراتژيک" ِعاجل  موجی ازرقابتھا وپيمان بستن ھای  ُبن،ِ

با دولت حامد کرزی " پيمان استراتژيک" ممالکی که تا آنزمان موفق به امضای . ِآشفته حال افغانستان، به راه افتاد
ه، آلمان، ھند، ايتاليا، اتحاديۀ اروپا و شايد بعضی از امريکا، انگلستان، فرانس شده اند، عبارت بودند از اياFت متحدۀ

  .کشور ھای ديگر

قراراظھارات ِسخنگوی رياست جمھوری افغانستان و گزارشھای ديگر، دولت انگليس براساس اين سند، متعھد 
 م که خروج نيروھای خارجی از کشور صورت خواھد گرفت، نيزافغانستان را در زمينه2014شده که پس ازسال 

ِطبق . ِھای امنيتی، حاکميت قانون، توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی، تا سالھای طوFنی ياری خواھد رسانيد
ِگزارشات منابع مختلف، کشورفرانسه نيزباساس سند امضا شده با افغانستان، رسما تعھد سپرده تا اين کشور را درامور  ًِ ِ ِ

ِرش، آموزشھای عالی، باستان شناسی، اص=حات اداری، دفاعی، امنيتی، کشاورزی، بھداشت، آموزش و پرو
درپيمانی که حامد کرزی رييس جمھورافغانستان با اتحاديۀ اروپا به . ُزيرساخت ھای معادن و بنا ھای ديگر کمک نمايد

ِامضا رسانيد، آمده است که اتحاديۀ اروپا در موارد حقوق بشر، حقوق زنان، آموزش، تجارت، محيط زيست وغيره با  ِ
مسايل زياد  " نمايندۀ اتحاديۀ اروپا درکابل گفت که" ويگائوداس يوشاکس. " افغانستان ھمکاری بعمل خواھد آورد
  " . ديگری نيز در سند گنجانيده شده است

 " : ِصدراعظم ايتاليا، پس از امضای پيمان با حامد کرزی، خطاب به نماينده گان رسانه ھا گفت "ماريومونتی" 

اريھای اقتصادی دراز مدت ِخويش را به افغانستان گسترش خواھد داد و ايتاليا به انکشاِف زير بنا کشورش ھمک
   ". ھای افغانستان اھمتيت زيادی قايل است

 مي=دی درعرصه ھای سياسی، 2014ِدرگزارشات رسمی گفته شد که باساس متن اين پيمان، ايتاليا پس ازسال 
ِ، ھمکاريھای فرھنگی و رسانه يی و ھمچنان، تحکيم حاکميت ِقانون و ظرفيت سازی امنيتی، مبارزه عليه مواد مخدر
           .ھا، افغانستان را ياری ميرساند

 )ادامه دارد(

  


