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.                              
 با افغانستان ھا قتنامهت�ش کشورھای اروپايی برای امضای مواف

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

ِچنانکه درآن موقع، وزيرامورخارجۀ افغانستان، بگونۀ رسمی . نب افغانی ارائه نموده بودبا افغانستان را نيز به جا ِ
ِحتا گفته شد که نخستين پيشنويس اين پيمان، قب> ازمجرای سفارت ايتاليا مقيم کابل به . ازاين پيشنھاد استقبال بعمل آورد ً ِ

ن، فرانسه واتحاديۀ اروپا نيزبالنوبه، چنين نظرات و کشورھای انگلستا. وزارت امورخارجۀ افغانستان سپرده شده بود
ِبه معنای ديگر، قبل ازآغاز پروسۀ خروج نيروھای خارجی ازافغانستان وفقط متعاقب .   پيشنھادھايی داشتند ِ ِ

ِتدوير ِکنفرانس دوم ُبن، و ِبا کشور فقير، جنگزده، نا امن " استراتژيک" ِعاجل  موجی ازرقابتھا وپيمان بستن ھای ِ
با دولت حامد کرزی " پيمان استراتژيک" ممالکی که تا آنزمان موفق به امضای . ِآشفته حال افغانستان، به راه افتاد

امريکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ھند، ايتاليا، اتحاديۀ اروپا و شايد بعضی از  شده اند، عبارت بودند از اياIت متحدۀ
   .کشور ھای ديگر

وی رياست جمھوری افغانستان و گزارشھای ديگر، دولت انگليس براساس اين سند، متعھد قراراظھارات ِسخنگ
صورت خواھد گرفت، نيزافغانستان را در زمينه  م که خروج نيروھای خارجی از کشور2014شده که پس ازسال 

ِطبق . ھد رسانيدِھای امنيتی، حاکميت قانون، توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی، تا سالھای طوIنی ياری خوا
ِگزارشات منابع مختلف، کشورفرانسه نيزباساس سند امضا شده با افغانستان، رسما تعھد سپرده تا اين کشور را درامور  ًِ ِ ِ
ِدفاعی، امنيتی، کشاورزی، بھداشت، آموزش و پرورش، آموزشھای عالی، باستان شناسی، اص>حات اداری، 

درپيمانی که حامد کرزی رييس جمھورافغانستان با اتحاديۀ اروپا به .  نمايدُزيرساخت ھای معادن و بنا ھای ديگر کمک
ِامضا رسانيد، آمده است که اتحاديۀ اروپا در موارد حقوق بشر، حقوق زنان، آموزش، تجارت، محيط زيست وغيره با  ِ

مسايل زياد  "  گفت کهنمايندۀ اتحاديۀ اروپا درکابل" 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" 

نا کشورش ھمکاريھای اقتصادی دراز مدت ِخويش را به افغانستان گسترش خواھد داد و ايتاليا به انکشاِف زير ب "
   ". ھای افغانستان اھمتيت زيادی قايل است

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

            .را ياری ميرساندھا، افغانستان 

 کنفرانس افغانھا  در ھالند  

ِموازی با برگزاری کنفرانس دوم ُبن، تعدادی ازافغانھای مقيم کشورھای اروپا و امريکا، به شمول ِ نماينده ھايی  ِ
، بتاريخ  "(وفار(فدراسيون سازمانھای پناھند گان افغان دراروپا " ازداخل افغانستان، کنفرانس ديگری را با ھمکاری 

چند وچون ِحضور قوای نظامی خارجی در  " ِچھارم ِماه دسامبر در شھر ُبن آلمان برگزار نموده روی مسايلی مانند
افغانستان، بررسی فساد اداری و مافيا بازی در دولت، وضعيِت حقوق بشر و جناياِت جنگی، موقعيت و کارکرِد 

رشد ِگراف ِفقر و  ِندۀ نقض ِمستمر حقوق زنان و اطفال  و چگونه گیمدنی در افغانستان و وضعيت ِ رشد ياب جامعۀ
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ِدرپايان اين کنفرانس  .مورد بحث و بررسی قرارگرفت  ،" بيکاری و مسألۀ  معادن ِ افغانستان طی ده سال گذشته
 آتی تصويب وبين المللی که درآن نماينده ھای رسمی برخی ازممالکِ اروپايی نيزاشتراک نموده بودند، قطعنامه ی 

   :منتشر شد

تا . فرھنگ ِمعافيت وفساد ِلجام گسيختۀ اداری موانع اصلی تأمين ِامنيت اند. ِامنيت نياز اساسی مردم است" 
ِنظاميان پاکستان وآخوندھای ايران . زمانيکه اين موانع ازميان برداشته نشوند، اقدامات ِديگرنامؤثرخواھند بود

ِتن افغانستان طی ده سال اخير را مرھون انارشی وبی بندوباری حاکم در ارگانھای مؤفقيت ِخود دربی ثبات نگھداش ِ
ِازجانب ِديگرتعليم نيروھای امنيتی افغانستان ازجانِب دول عضو ناتو ازفقدان يک . سه گانۀ دولت افغانستان اند ِ

ِده به ختم خويش نزديک گرديده پ�ن ِواقعبينانه ومتکی به نيازھای افغانستان صدمه ديده که بودجه تخصيص داده ش
قبل ازتسليمدھی مسووليتھای امنيتی به اردو . ِولی عسکر وپوليس افغان فقط س�حھای سبک را دراختياردارند

اگر افغانھا يک دولِت دلسوز ملی و قوای مسلح مجھز . ِوپوليس، تجھيزآنھا به اسلحۀ سنگين امر ضروری ميباشد
و مدافعۀ ھوايی مناسب را در اختيار داشته باشند، پاکستان وايران جرأِت تجاوز به يعنی قوای توپچی، زرھی ،ھوايی 

  . سرحداِت افغانستان را از دست ميدھند

ِاعمار زيربنای اقتصادی افغانستان بر مبنای يک پ�ن درازمدت ِسرمايه گذاری • پاليسی اقتصاِد بازار بايد . ِ
ِساخته شده وبا قانونگذاری دقيق ونظارِت دقيق از تطبيق معيارھای ِازشکل مافياپسند وکاريکاتوری فعلی آن خارج 

ِافغانستان از لحاظ منابع طبيعی و نيروی جوان انسانی . ِقانونی در سکتورتجارت وتوليد، حالت عادی را اختيارکند
ن از ارادۀ سياسی آنچه به آن نياز داريم حکومتيست که رھبران ِآ. ظرفيِت تبديل شدن به يک ملت متکی بخود را دارد

. و سيستم ِحکومتداری شفاف و مستقل برخوداربوده اولويتھای ملی خود را برمبنای مصالح ملی خودشان تعين کنند
ِافغانھای مقيم خارج می توانند با آوردن فشار سياسی، Pبی ونوشتن مقاPت در مطبوعاِت خارجی،  ِِ ِ

  .پشتيبانی ازين خواست کننداقامت شان را وادار به } مورِد{حکومات ِکشورھای 

ِشرط ِمھم رسيدن به وحدت ووفاق ِملی، بستن . ِافغانھا در وضع ِحساس کنونی به وحت ِملی نياز دارند • ِ
که توسط " قانون مصالحه وعفوه“. ِصفحاِت خونين تاريخ ِسه دھۀ اخيرازطريق تطبيق ِپ�ن عدالت انتقالی ميباشد

ِجانيان جنگی ودوستان شان تصويب شد  وتوشيح گرديد، داعيۀ صلح اجتماعی را برای مدتھای نامعلوم به تعويق ِ
ِازجانِب ديگرپاکستان مانع از پيوستن طالبان به روندصلح ميگردد وميخواھد بوسيلۀ طالبان، افغانستان را . انداخت

آی تحت . اس. ِجواسيس آیاع�م ِتشکيل يک بانِد جديِد . ِدر آينده بحيث ِعمق استراتيژيک خود در اختيار داشته باشد
ُدرآستانۀ کنفرانس بن درشھرکويته، تيغ زنگزدۀ ديگريست که پاکستان برای " اتحاِدعلمای افغانستان" نام  ِ

ِکشتارمردم افغانستان از نيام کشيده است حلقۀ جديديست در زنجيری که پاکستان برای به بردگی " اتحاد ِعلما. "ِ
ِکشيدن افغانھا بکمک  عناصرخود  ُ زورگوئی پاکستان را نميتوان با گرفتن ِموضع عقيم مھار . فروش ايجاد کرده استِ

  . کرد

َبا ميزبانی، تمويل، تجھيزوتعليم ِ گروه ھايی که افغانستان وافغانھا را به آتش ميکشند وباعث ِادامۀ  •
اياPت متحده وناتو . ندِموجوديِت قوای خارجی در افغانستان شده اند، پاکستان ازمنشورملل متحد تخطی آشکار ميک

بخاطرمنافع استراتيژيک وانتخاباتی خوِد شان در برابراِين قانون شکنی ودھشت افگنی دولتی پاکستان در مجامع بين 
امسال ادامۀ عضويِت پاکستان درشورای امنيت درحالی تمديد شد که ھيأِت . المللی سکوت اختيارکرده اند

ِ وپشتيبانان بين المللی اش، با پا گذاشتن برخون ِمردم افغانستان، منفعل ِحکومت افغانستان در ملل متحد
  . تا ناوقت نشده بايد به اين وضع پايان داده شود. ِدربرابرکانديداتوری اين کشورتجاوزکار، بيشرمانه سکوت کردند

وسايرخارجيھا طرفين ِمذاکرات صلح نبايد پاکستانی ھا . ِصلح عادPنه وآبرومندانه آرزوی قلبی ھرافغان است
ِقيمِت صلح نبايد با انصراف ازحقوق وآزاديھای مدنی وسياسی و زيرپا گذاشتن تساوی حقوق ِزنان پرداخت . باشند
ِبرای تداوم صلح بعد ازمنازعه، تطبيق عدالِت انتقالی امر غيرقابل انصراف ميباشد. گردد ِ ِ.  

زندانھای دولتی (ر زندانھای خويش  دولت افغانستان و قوای خارجی با يد به شکنجۀ سيستماتيک د
ِبا برچيدن ِبساط ِشکنجه وارعاب اززندانھا وشعباِت تحقيق رياست عمومی امنيت . پايان بدھند) وزندانھای ناتو

. ِدولتی، دولت افغانستان ميتواند خواست ِبسته شدن تمام زندانھای خارجيھا در افغانستان را با جديت مطرح سازد
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کنفرانس، اين پ�ن را . عمومی امنيت دولتی ازپ�ن تشکيل ِمحکمۀ اختصاصی صحبت ميکنددرين اواخر رياسِت 
ِاگر اختناق و شکنجه باعِث ايحاِد امنيت و ابقای دولت ھا  شده ميتوانست، حکام سه دھۀ . بشدت تقبيح ميکند

  .اخيرميتوانستند بر اريکۀ قدرت بمانند

به حراج گزاری عجوPنه اين ثروت توسط حکومتی که . ھند معادن کشور ميراث ملی ما را تشکيل ميد- 4
  .        فساداداری  اش زبانزِد جھانيان است، مايۀ نگرانی جدی ميباشد

ِشرايِط واگذاری معدن مس ِعينکِ لوگرمثال روشن ومعامله گرانۀ حکام ِکنونی به سرنوشِت معادن ِکشوروعدم 
  .   ی وتربيۀ کادر تخصصی در کشور ميباشدتوجه به استفادۀ معادن برای ارتقای کارياب

  

  

  انفجارمرگباردرکابل تعدادی از اشتراک کننده گان درکنفرانس اروپايی

  

ِمي>دی، مراسم عزا داری و دعا و نيايش بخاطرعاشورای 2011به روزسه شنبه ششم ِماه دسامبر سال  
ِحسينی، طبق معمول ھمه ساله درنقاط مختلف ِ ، تکيه خانه ھای مختلف "ِزيارت ابوفضل" ، "  سخیِزيارت" شھرمانند  ِ

. ِھزاران تن اعم ازپيروان مذاھب شيعه و سنی درآن اشتراک ورزيده بودند بر پا گرديده بود و " شھدای صالحين" و 
ِگردرحال داخل ِباساس گزارشھا، زمانيکه به تعداد صد ھا نفرميخواستند ازداخل زيارت به بيرون آمده و صد ھا تن دي

ِشدن بودند که فرد انتحاری يی که مواد انفجاری ِقوی دربدن خويش تعبيه کرده بود، خودش را در ميان انبوه جمعيت  ِ ِ
ِعزا دار منفجر نمود وتا چشم بھم زدن، به تعداد ھفتاد تن ھموطنان ما را بکام مرگ سپرد و حدود يکصد و پنجاه تن  ِ

 ُز، انفجارھای انتحاری ديگرنيزدرشھر ھای مزارشريف و قندھارو کنرصورتدرعين رو.  ديگر را زخمی نمود

ِمتعاقب اين رويداد خونين، يک سخنگوی سازمان تروريستی . شدند گرفت که در نتيجه ی آن، چندين نفرکشته و زخمی ِ
ده گی خبررسانی بی ِمقيم پاکستان، ازطريق يکی از راديو ھای آن کشور و نيز از راه تماس با نماين" لشکرجنھگوی" 

ِبی سی در اس>م آباد، مسووليت اين عمل خونين وننگين را به عھده گرفت ِ .                                                

                

ِمقام ھای دولت افغانستان رسما اع>ن کردند که اين اقدام ھولناک ضد انسانی، کارگروه  ِ ِ است " لشکرجنھگوی" ً
ِمنظور ايجاد فتراق ميان پيروان مذاھب شيعه و سنی درداخل افغانستان صورت گرفته استو ب ِ ِرھبران گروه ھای . ِ

ِسياسی اھل تشيع و اھل تسنن و منسوبين دولت افغانستان، ضمن آنکه مرگ انبوه عزا دار را برای اعضای خانواده و  ِ ِ
ِ ھيچ صورت ازسوی شھروندان افغانستان انجام داده نشده، بلکه اقارب شان تسليت گفتند، ع>وه نمودند که اين عمل، به

ِناشی ازدشمنی و شيطنت ھای شبکۀ استخبارات ارتش پاکستان بوده است صبغت T مجددی نخستين رييس جمھوری . ِ
جھادی و رييس سنای وقت در يک جلسۀ فاتحه خوانی و سخنرانی به اين مناسبت درشھر کابل، با  – رژيم اس>می

آی است که تروريستان را از . اس. آی. پاکستان سبب اصلی نا امنی ھا درکشور است  " : صراحت گفت که
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تمام ِدنيا استخدام ميکند، پول ميدھد، تمام وسايل و تجھيزات را در دسترس شان قرار ميدھد، از سرحد می گذرند و 
                                                                              "...ما را بخاک و خون آلوده ميسازند

 " : دراين جلسه اظھارداشت که" حزب وحدت اس>می افغانستان" ِيکی ازرھبران  �حاجی محمد محقق 

آی در افغانستان نشوند، مردم افغانستان بسيج . اس.اگرجامعه ی جھانی  و مقاماِت پاکستان مانع فعاليتھای آی
   " . اين راستا خود تصميم خواھند گرفتخواھند شد و در

ِحامد کرزی رييس جمھورافغانستان که پس ازکنفرانس ُبن و بمناسبت   در کابل سخنرانی " مبارزه عليه فساد " ِ
بنابراين، دولت افغانستان با تمام قوای خود و نيز با حمايِت  .پايگاه لشکرجنھگوی درپاکستان است  " : ميکرد، گفت
  "...ِافغانستان نميتواند خون کودکان خود را نا ديده بگيرد. اين مساله را پی گيری خواھد کردبين المللی 

اياPت متحده ی امريکا از پاکستان ميخواھد تا در   " : ِمقام ھای امريکايی نيز يکبار ديگراظھار داشتند که
ِوول حمله ی خونين روز عاشورا برابر گروه ھای ھراس افگن درخاِک اين کشور به ويژه، لشکرجنھگوی که مس ِ

     "...درکابل پنداشته ميشود، اقدام جدی کند

اگر پاکستان به اين تھديد ھا رسيدگی  نکند، اياPت متحده  " : ِيک مقام بلند پايه وزارت دفاع امريکا گفت
شور را با خود داشته مجبور خواھد بود تا گزينه ھای ديگررا به بررسی بگيرد، اما در صورتيکه ما ھمکاری اين ک

ِمخفی شدن گروه ھای افراطی خشن و پشتيبانی ازآنان درپاکستان يک تھديد بزرگ را به نيروھای . باشيم، بھتراست
        " . امريکايی، ماموريت ناتو  وثباِت دراز مدت در افغانستان به ميان آورده است

ِآنچه درعين حال موجب خشم و نفرت مضاعف مردم افغانس ِ ِ " ِرحمن َملک" تان گرديد، اظھارات ِ
ِوزيرامورداخلۀ پاکستان بود که بجای محکوم سازی اين عمل خونين و ھمدردی با مردم افغانستان، خطاب به  ِ ِ

يعنی اين   "...چنين عمليات را درخاِک پاکستان انجام ندادند} لشکرجنھگوی{خدا را شکر که  " :خبرنگاران گفت
ِمقام ارشد حکومت پاکست ِ ِان، با اين سخنانش ازيکطرف بگونه يی عمل دھشتناک انفجارکابل توسط گروه ِ ِ را " جنھگوی"ِ

ِستود و ازسوی ديگر، با محکوم نکردن اين عمل غير انسانی و تسليت ِندادن به مردم افغانستان، يکبارديگر طينت  ِ
                     .ِناپاک جانب حکومت ِمتبوعش رانزد ھمه گان آشکارنمود

 

  رابطۀ رژيم عربستان سعودی با تروريسم  

اين نکته را نيز بايد درھمينجا متذکرشوم که درحقيقت، رژيم عربستان سعودی که متشکل ازپيروان و ترويج 
ِدھنده گان مذھب وھابی وسلفی اند، درضديت آشکار با اھل تشيع درسراسرجھان معروف بوده سازمان ھا و گروه ھای  ِ ِ ِ

ِر کشتارشيعيان و پيشُبرد اھداف سياسیزيادی را بمنظو ِ ِ ِ مذھبی شان درکشور ھای مختلف اس>می ايجاد، تمويل و -ِ
و سازمان ھای  يکی ازآن ھمه گروه ھا) لشکرجھنگوی) ِو شاخۀ سختگير ترآن" سپاه صحابه " ترغيب ميکنند که 

ی ھميشه با ارسال پيام ھا و فتوا ھای وھابی عربستان سعود" علمای. " ِتروريستی ضد شيعه درخاک پاکستان ميباشد
ِمندرآوردی و کينه توزانۀ شان، موجب تحريکات مذھبی زيادی درقلمرو ھای ممالک اس>می درجھان گرديده اند ِ .

ِمفتی اعظم رژيم وھابی سعودی دريکی از فتاوی اخير خويش گفت که  "شيخ عبدالعزيزآل الشيخ" ًمث>،  عزاداری " ِ
ِو اين خود ميرساند که آنھا درايجاد افکار و انديشه ھای ضد شيعيان و اعمال " ًعا جايز نيست برای امام حسين شر ِ

          .ِتروريستی درنقاط ِمختلف جھان و از جمله، افغانستان دست قوی دارند

ِھنوزيکسال ازانفجارخونبار روز عاشورا درکابل سپری نشده بود که ھمين  ِ م ِماه در ھفتۀ دو" لشکر جنگھوی" ِ
ِ مي>دی، دست به چند انفجار پی در پی در شھر کويتۀ پاکستان و درميان جمعيتی ازاھل تشيع مقيم 2013جنوری سال 

  .ِآن شھر زد که دراثرآن، به تعداد يکصد و سی و پنج نفر بيگناه جان باختند و صد ھا نفر ديگر زخمی شدند

ِطی اط>عيه يی رسما مسووليت اين ا" لشکرجھنگوی" ِمتعاقب ِاين انفجار و کشتار . نفجارھا را بعھده گرفتً
ِبيرحمانۀ غيرانسانی، ھزاران تن ازشيعيان شھرکويته، درحاليکه تابوتھای اجساد قربانيان شان را بدوش ميکشيدند،  ِ ِ

اقدام به ِخيابان ھا را بعنوان اعتراض عليه اين عمل ِخونين و بی توجھی مقام ھای حکومت ايالتی بلوچستان بستند و 
ِآنھا ازيکطرف ازدولت مرکزی پاکستان ميخواستند تا مسووIن حکومت ايالتی را . سخنرانی ھای اعتراضی نمودند ِ

ِنسبت به بی توجھی شان پيرامون حراست از امنيت ِجانی اھل تشيع درآن ايالت برکنارنمايد و ازسوی ديگر، عام>ن  ِِ
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ِمعترضان و تحصن کننده گان، ھمچنان خواھان تضمين مقام . ن برسانداين قتل عام را دستگير و به جزای اعمال شا ِ
ِھای ص>حيت دار پاکستان مبنی برامنيت جانی و مالی آنان درآينده  شدند چيزی که تصورنمی رود ھرگزجامۀ عمل . (ِ

  )بپوشد

ِيت عربستان جا دارد درھمينجا، چند نمونه ازفتوا ھای وحشتناک و ضد انسانی مفتی ھای فرقۀ ظالۀ وھاب
ِسعودی عليه اھل تشيع را درج نماييم تا خواننده به عمق دشمنی وخصومت خونين وھابی ھا برضد مسلمانان شيعه  ِ ِِ

  :مذھب پی برد

  شيعيان را چون گوسفندان سر ببُريد تا خون سرتاپای آنھا را فرا گيرد* 

َزنان آنھا را به اسارت ببريد و در ميان رزمنده گان بصورت عا*    دIنه تقسيم کنيدِ

  کودکان ِشيعه را به فرا گيری تعليمات ِاس>می صحيح واداريد* 

  ِمعابد وضريح ھای شرک آلود شيعه ھا را نابود و ويران کنيد* 

  خانه ھای آنھا را تفتيش کنيد و کتابھای شرک آلود آنھا را از بين ببريد* 

  آن شرکت کنندروزعاشورا را جشن بگيريد و شيعيان را مجبور کنيد در * 

  نامگذاری نمايند... آنھا را مجبورکنيد  کودکان ِخود را با اسمايی مانند معاويه، يزيد و * 

  )306( . ِخطر شيعيان نسبت به اس>م ، بيشتراز يھود و نصارا است * 

ِفتوا صادرنمودکه نوشيدن ادرارجنگجويان " صالح المغامسی " ِحتا يکی ازشيوخ عربستان سعودی بنام  اس>می ِ
  .ُدر سوريه، مايۀ ثواب اخروی مسلمانان ميشود

ِبايد اين موضوع را اکيدا دراينجا مطرح نماييم که رد پای رژيم عربستان سعودی دراکثراقدامات تروريستی  ِ ً

 ِدرکشورھای مختلف اس>می مانند عراق، ليبيا، يمن، سوريه، لبنان، پاکستان، افغانستان، اندونيزيا و حتا درقفقاز و
عربستان سعودی، " درعراق با صراحت گفته بود که ) کريستوفرھيل(زمانی، سفير امريکا . چچنيا ديده شده است

و پسانھا معلوم شد که نه  "  .ھزينه ھای مالی، تسليحاتی و نظامی افراطيون ِالقاعده را در کشور عراق تأمين مينمايد
ِعھده دارند، بلکه مخارج گروه ھا وسازمان ھای افراطی ديگرمانند ِتنھا مقام ھای سعودی ھزينۀ افراطيون القاعده را ب

ِو ديگران را نيز در شرق ميانه بدوش داشته " جبھۀ اس>می " ، " لوای اس>م" ، "احرارالشمس" ، " النصره " ِجبھات 
  . اند 

  )ادامه دارد                                                                 (

  

  


