
AFGHAN GERMAN 

ONLINE  

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

 

 

 

 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  
  

 80/81/4812                انجنیرعبدالصبورصافی
 

 مۀ امنیتی، اهداف و انکشاف اوضاعتوافقنا
 امریکای صدا بی بی سی و آزادی، رادیو: استفادۀ خبراز

 

را موجودیت خود که وابسته به آن مفتخواران  مقامات دولتی وتا اکنون  4881سال  درزمان ورود قوای خارجي  از
دهندۀ  خدمتی به باداران شان سنگ روی سنگ که نشانخوش  جز های خارجیان می بینند و تراخی کمک و صرف در
 کردندمیل  حیف و را ها دالر میلیارد ولی ،نظامی باشد نگذاشتند اجتماعی وسیاسی،  ،دیمستحکم اقتصا ییک زیربنا
تر که بیش اجیری دوار پولیس و ایجاد ساحۀ در به جز. شوندآن  ۀادامه دهند گانآیندکه  ییک تهداب ایجادگر بدون آنکه

لی و ،تضمین کند صورت نگرفت که آینده راارزشمندی  کار ،میباشند سالح های محدود با مجهز داشته وشکل تنظیمی 
 ارتحت حمایت قر و را ایجاد یبدین ترتیب سیستم مافیای ،ه استد وجود دارد که به آن عمل نشدهای زیا حرف طرح در
تاراج  ،های خودسر ، اعمار شهرکها غصب زمین فساد، ،مدیریت ضعیف آن خساره مند شد، ملت از ه اکثریتک ندداد

و  ،گرفت قراراقتصاد افغانستان در تصرف زورمندان »بان شفافیت"  سازمان دیده" گفتۀبه و  ،ها بانک معدن ها و
از وزیران کابینه،  تعدادیین گزارش اساس ا بر شدند، ر متضرراله مردم عادی ساالنه میلیاردها دک این باعث شد

  .«اند قبضه کردهرا ، سیستم اقتصادی کشور ین های وزارت هامع و لیس وپ قوماندانان، هانمایندگان شورای ملی، والی
 نیز 481۲سال  اساسی ترس از ۀمای و اکنون احساس ترس دارندند آنچه خود کشت کرد بنیان گذاران این سیستم از

ایف باشد که سایر وظ می اداریی ترین وظیفه در بین وظایف پالنگذاری اساس ،است وعمل کرد آن کاراناسیستم  همین
ادارات باید برای فعالیت خود  و میگیرد، همه افراد گروپ ها رهبری و نظارت را در بر ،نوع سازماندهی ،اداری

 ه ریزی کنند تا بتوانند به خواسته های خودبرنام، به آن برسند که بایدرا  یهدف چگونگی پشبرد پالن کاری داشته و
کیل از تش نیز را حتی "وزارت پالن" و میان برداشته از صورتیکه دولت فعلی این اصل را در جامۀ عمل بپوشانند، 

ه جهت رشد عرصنظامی پالن دقیق کاری  این جهت نظم اقتصادی اجتماعی سیاسی و بر بنا بیرون کشیدند، حکومت
م نباید فکر کنی اشت که به خارجیان تضرع نمایند، نه اکنون ضرورت آن وجود ند ور ،نشد طرح های مختلف زندگی

تهداب واقعی سنگ یا رئیس جمهوری انداخت، بلکه  را بدوش یک شخص و تقصیر و ههمه یک تصادف بود که این
 ، یعنیانده بنیاد نهاده شدنش همان روز اول تشکیل این دولت دست سامانی ها و ترس و ارعاب از و این همه بی سر

ستان افغان دراوضاع  ثباتیتشنج و بی  م حضور خود را درونیکه خارجیان منحیث بنیان گذاران این سیستم، تدازما
عمل  ؛دولتی را استحکام بخشدکه پایه های حاکمیت پالن شده  وهیچگاهی هم مطابق یک ستراتیژی معین  آنهادیدند، 

 ۀو پالنهای محرمان امنیتی خصوصی جوانان را جهت جاسوسی به نفع خویش استخدام  نکردند، با ایجاد شرکت های
عدم تجربۀ  از و ، "دولت موازی با دولت را ایجاد کردند"آقای کرزی  ۀبه گفتبه پیش بردند،  عرصه ها درهمه خود را

 ه،شایست و به اهل کار ، نه سپردن کارنمودندء سواستفاده شان  یجوی خصوصیت مصلحت دولت داری آقای کرزی و
کرد، باید معترف  بازی رول اساسی را یسیستم مافیای ایجاد در اشخاص سرانۀ خارجیان با افراد و های خود قرارداد

 ود، قانونیت را بنیاد بگذار پایه و اساس یک حکومتداری متکی به اصل قانون  و هیچگاهی نتوانستبود که تیم حاکم 
سیستم دولتی بامعامله گری ها با  خارجیان منحیث مشاورین درد، بدون شک دست گیرخارجیان را ب ابتکارعمل از

ها را گروگان گرفته تا  این روست که امروز خارجیان افغان ، ازه اندنقش داشت زورمندان جهت تحقق اهداف شان
بدون خارجیان حراس  ۀاز آیند به کمک های آنها متکی باشند و درهر صورت باید از منافع خارجیان حمایت کنند، و

، ذخایر مواد انرژی گذرد نسبت نداشتن ذخایر آقای کرزی می داری حکومت از داشته باشند، اکنون که دوازده سال
 به سالح مجهز زموده وآ نظامی کار ییک اردوی کارا و ارگان امنیت مل فساد، یک ادارۀ عاری از غذائی، نداشتن یک

به مشکل مواجه  ،ارگان های نظامی و دولتی تقویت بخشد اعتماد مردم را باالیمورد ضرورت که زمینۀ  های الزم و
ده اکنون زمان آن رسی ،هم است ی هاقبرستان تجارب ناکام ،ستها هستند. همان گونه که افغانستان قبرستان ابرقدرت

ه، قطع عملیات شبان ور وکش مورد تأمین امنیت در یک پارچه در تکرار نکرده همدست وکه باز تجارب ناکام سابق را 
 درست آقای کرزی دفاع نمایم، باید هوشیار موقف اصولی و از ،آمدن صلح به کشور خارجیان و ۀقطع هرنوع مداخل
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 این دوازده سال افغانستان را بازی های خارجیان که در از این یک بازی دیگر نیم کاسه نباشد و زیر ه ایبود که کاس
 که همانا صلح وها را  افغانستان باید نیازهای افغان قوای خارجی در موجودیتد، باش ،صاحب هیچ دستاورد نکرد

 که در نیست نیاز و آنصورت ضرورت غیر دربرآورده سازد،  ،دارد قراردست امریکا  و بدون شک در امنیت است
 .داشته باشندخارجیان حضور ،این ملک آزاده

 

طرف بی ید که آیا افغانستان دیگر یک کشورآ ، سؤال پیش میقوای خارجی مطرح میشود زمانیکه که مسئلۀ حضور
بیطرف مانده نمی تواند، در این صورت افغانستان  افغانستان یک کشوره که با امضای این پیمان امنیتی البتاست؟  

یا  و اردد منافع ما در افغانستان حضور باشیم که امریکا بخاطر ما به این فکر قربان منافع امریکا و ناتو است، اگر
فع منطقه منا این یک خیال پوچ است، امریکا در ،یا پول مصرف کرده اند و ،ما فرزندان شان را قربانی داده اند بخاطر
افغانستان را ترک تأمین گردد بی درنگ  اشدارد زمانیکه منافع  افغانستان حضور همین منافع در به خاطر دارد و
 ما از امکان نیست که کمپلکس فی منافع  خود فعالیت میکند دور ریکا بخاطر، پس زمانیکه امغم ما نیست در ومیکند 
 یا مداخالت همسایگان قرار معرض خطر نظامی  و ید و افغانستان درکشورهای منطقه به وجود نیا مریکا وبین ا

 برخورد کنیم و منافع خود هم مصمم وهوشیارانه مورد دستاورد و باید درپذیریم را می  نگیرد، وقتی ما چنین خطر
 به منافع ما متعهد باشد.جانب مقابل هم باید 

 
 اهداف خارجیان ازاین سروصداها:

امضای  فکر فقد در ،شود نه می یا ،مین میشودأ مطرح نیست که منافع ملی شان تها اصالا  افغان تأسف نزد یکعده از با
ه نفع ب افغانستان و صلح نهفته است اگر صلح در ویکپارچگی  اتحاد و در ما منافع کشوربس،  قرارداد امنیتی اند و

متکی  ویشتن راخ ، تبلیغات به نفع خارجیان وشده نمی تواندافغانستان به وجود نیاید هیچگاهی هم منافع افغانستان تأمین 
دیگر قت و هر از که بیشتر کند غانستان ایجاب میبلکه منافع ملی اف کند، تضمین نمی ساختن به خارجیان منافع ملی را

 این بدان معنی نیست که ما باید از ،بتوانیممنافع ملی خود حراست کرده  تا ازباشیم متحد  ویکپارچه  یک دست و
رائی است، نه یکجانبه گ متقابل به ارزش های یک دیگر احترام خارجیان مستلزم خارجیان کامالا ببریم بلکه روابط با

و  قرارداد امنیتی جداا قابل غور یخصوص امضا قامات امریکا درنقیض م و اظهارات ضد، و زورگوئی استعماری
 :مبرمی شمار ذیل این نظریات را قرار اینجا بعضی از در مداقه است،

 

   481۲جوالی 14
نقید بر این موضوع ت دیروز "کارل لیفین"امور نظامی مجلس سنای امریکا  ۀیس کمیتموکرات و رئیسناتور مهم حزب د

او ، برسد ءبه امضا 481۲امنیتی قبل از پایان سال  قراردادس جمهور اوباما اصرار می ورزد این یکرد که ادارۀ رئ
نگتن صبر کند تا انتخابات افغانستان در بهار سال آینده برگزار شود و یک رهبر قابل اعتماد به یپیشنهاد کرد که واش
 .کند ءرا امضا قراردادقدرت برسد و این 

 1۲۳4قوس   18
 سخنگوی آیساف در افغانستان: "د منهینس فیل"
ین هیچ معنی نخواهد داشت که جهانی در افغانستان باقی بمانیم و ا ۀکه در سال های آینده منحیث جامعما می خواهیم »

 .ها به طور انفرادی از این کشور خارج شوندکشور
 .ود را تکمیل کنیمجهانی خواهان باقی ماندن در این کشور هستیم تا کار خ ۀپس ما به عنوان جامع

 «.شود ءامنیتی با امریکا هر چه زودتر امضا ۀما است و امیدواریم تا توافقناماین خواست 
و هم برسد، سازمان نات ءنگتن به امضایامنیتی و دفاعی بین کابل و واش ۀاگر توافقنام "می افزاید فیلد من"
 .خواهد کرد ءبا حکومت افغانستان امضارا  ای ش در افغانستان توافقنامهخاطر چگونگی حضور سربازانب

 1۲۳4 قوس 48
"جاش ایرنست"، معاون سخنگوی قصر سفید و جنرال مارتن دمپسی، لوی درستیز قوای مسلح ایاالت متحده 

صحبت  یبا آنکه لوی درستیز قوای مسلح ایاالت متحده از تاثیرات منفی عدم امضای توافقنامۀ امنیت امریکا،
  .قصر سفید از امضای آن تا اوایل ماه جنوری سال آینده صحبت میکند  کید کرد،أآن ت نموده بر امضای فوری

  1۲۳4قوس 1۲
من شخصاا در مورد تکمیل شدن  ،ما در مورد این پیمان صحبت کردیم » :وزیر خارجه امریکا می گوید "جان کری"

این پیمان توافق کرد و گفت آن را به  و به یک نتیجه رسیدیم. رئیس جمهور کرزی به این موافقتنامه صحبت کردم 
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من فکر نمی کنم بار دیگر به شکل  ،لویه جرگه می سپارد و اگر جرگه از آن حمایت کرد آنها هم از آن حمایت می کنند
 ،«یک جانبه روی این پیمان صحبت شود

را به منفعت افغانستان شود زی ءکید کرد که خیلی مهم است که این پیمان هر چه زودتر امضاأجان کری بار دیگر ت
 .است

 481۲دسمبر ۲
للی بین الم های جانبه امنیتی، شرط ضروری برای حضور نیرو گفته است که امضای توافقنامۀ دو "آقای راسموسن"

ناتو گفت که این سازمان ضرب االجلی  منشی عمومی"آنرس فو راسموسن"،  ،است 481۲در افغانستان بعد از سال 
 .ۀ امنیتی افغانستان و امریکا مشخص نکرده استبرای امضای توافقنام

 481۲دسمبر  ۶
ئیس هایش با حامد کرزی ر گوو  ستان و پاکستان گفته است که گفتمریکا در امور افغانا خاصنماینده  "جیمز دابینز"

 .امنیتی به جایی نرسیده است غانستان در مورد امضای موافقتنامۀاف جمهور
مریکا ا هگوید، آقای دابینز پس از دیدارش با حامد کرزی گفت سی در کابل می بی رشگر بیگزا "وحید پیکان"آنگونه که 

 .کند اما نمی تواند تضمینی به دولت افغانستان بدهد ها تالش می گوو  برای از سرگیری گفت
 481۲دسمبر ۶

قصد ندارد که حضور نظامی قوی  با وجود "گشایش در روابط با ایران"، امریکا ،در بحرین گفت "چاک هیگل"آقای 
، "آقای چاک هیگل"، وزیر دفاع امریکا، که در افغانستان به سر می برد، گفته خود را در خلیج فارس کمرنگ کند

امریکا اجازه می دهد  دویامنیتی ای که به نیروهای ار ۀاست که همتای افغانش به او اطمینان داده است که توافقنام
 .خواهد شد ءغانستان بمانند، امضادر اف 481۲پس از سال 

 

شود ولی حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان،  ءامریکا می خواهد که تا پایان سال جاری میالدی، این توافقنامه امضا
 .امضای این توافقنامه را مشروط به دو شرط کرده است

 1۲۳4قوس 10
 .«ال واقعی استخروج عساکر امریکایی از افغانستان یک احتم»: "چک هیگل"آقای 

 ءامضا نگتن رایامنیتی و دفاعی کابل و واش ۀاگر رئیس جمهور کرزی موافقتنام وزیر دفاع امریکا هشدار داده است که
 .از افغانستان یک احتمال بسیار واقعی است 481۲نکند، خروج تمام نیرو های امریکایی در ختم سال 

 481۲دسمبر 1۶
اگر نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند، »: ون ان بی سی امریکا گفته استگو با تلویزیو  در گفت "آقای کری"

 .های جدی مواجه خواهند شد نیروهای افغان با چالش
ا رئیس نگتن بیگوید این امکان نیز وجود دارد که موافقتنامۀ امنیتی میان کابل و واش امریکا می ۀجان کری وزیر خارج

 .ودش ءافغانستان امضا ۀجمهور آیند
 .ن نشده استیکری می افزاید که برای امضای این موافقتنامه ضرب االجلی تعی

 
 :هدف استسه دهندۀ  نشاناولی؛ اخطارها و دوباره عقب نشینی ها از موضع  تالش ها و این همه سراسیمگی و

 1-  ۀ امریکا به دوبار مناسباتآن ساحه،  درناکامی امریکا  سوریه و در وضعیتحوال بین المللی ا و اوضاع
ا امریک اشتیاق فوق العادۀ اروپا و وکراین" وااوضاع پیش آمده در" ،تحریم ها برداشتن یک سلسله از ایران و

  کنترول جدیدۀ ساحۀ توسعاین کشور،  دست روسیه ازساختن وکراین" به اروپا جهت کوتاه اجهت پیوستن "
حال شکل گرفتن  که در ندۀ یک جنگ سرد دیگرده نشانجاپان،  وکیناوای"ای"نزدیک جزایر فضائی چین در

 وضع درهم و اینجیوستراتیژیک افغانستان تحت مراقبت قرار دهد،  هرا چار نرا ازخواهد آ امریکا می و است،
نافع که امریکا بخاطر حفظ م نماید میامریکا به انرژی بیرونی ایجاب  وابستگی بیشتر هم برهم سیاسی جهانی و

 مواد و منرال وغنی ازجیوستراتیژیک موقعیت دارای  شرق آسیا دارد به کشور ر آسیا ود ژیک خود کهتیسترا
 .داردنیاز  استبا این ستراتیژی  چون افغانستان که همخوانها دالر  سرشار به ارزش تریلیون معدنی 

 4- مناطق  ها در به بهانۀ تروریزم مصروف سرکوب پشتون تروریزم معلوم است ولی امریکا باوجودکه مرکز
 امریکا درپایگاه های موجودیت  که از کند ها را وادار تیب میخواهد که پشتونمیباشد به این تر نشین پشتون

 از یشتربگیری طالبان  سرباز توانند اما گی کرده نمیچه طالبان از پشتون ها نمایند اگر ،افغانستان حمایت کنند
 ینا د کهطالبان باش پی سازش با درامریکا  شده تا باعث گیرد که همین امر صورت میمناطق پشتون نشین 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 5تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

به این  و به این خواست امریکا تسلیم شودآقای کرزی باید  ، بدین ترتیب یاسند آقای کرزی نیستموضوع مورد پ
 .شود نوع کمک رها می برابر طالبان بدون هر )صفر( در انتخابیا با  دهد و سازش تن در

 ۲- ی نا امید برهم و اروپا با داشتن وضع اقتصادی درهم و نظر انداخت که امریکا و زنیز نباید ا این احتمال را
"دیوید کامرون" چنانچه آقای  دنداشته باش این حوزه را ازکامل جنگ افغانستان تصمیم خروج  پیروزی در از

مان و اکنون، زموریت نیروهای این کشور در افغانستان "با موفقیت انجام شده" أم»گفت که  هبرتانی صدراعظم
زدید از پایگاۀ نظامی دسامبر در جریان با 1۶آقای کامرون این سخنان را روز  ،بازگشتن آنها به خانه است

ء ا جزه صدا و این همه سرتواینم که  گفته می ءا بنا« فغانستان بر زبان آورده استهلمند ا ی درونیروهای برتان
 طالبان میسر یک سازش با این کار در زمینه را فراهم کند و برومندانهآتا به خروج  باشدتواند  مییک بازی 

 است.  امریکا دشوار بطن دارد که فعالا افشای آن به آقای کرزی و اهداف مرموزی را در است البته این امر
 

ل و باین امکان نیز وجود دارد که موافقتنامۀ امنیتی میان کا»دسمبر آقای "جان کری" که گفتند  11ریخ أگفته های ت
قتنامه اگر امریکا بخواهد این موافاین پرسش را مطرح میکند که « شود ءافغانستان امضا ۀنگتن با رئیس جمهور آیندیواش

عکس العمل آقای  و این صورت آیا آقای کرزی به خواست خود رسیده است؟  کند درء را با رئیس جمهور آینده امضا
 ؟این مورد چه خواهد کرزی در

دن آن، جهت روشن ش استنتاج خوب از بابتوانیم  زمینه روشن شود تا که عکس العمل آقای کرزی در دبو منتظر بگذار
 پیش بینیاحتماالت را توان  میچند  بود هر وقت خواهدفعالا قبل از  نوع نظر من هر به نظر .ماذهان عامه داشته باشی

 کرد.
 

 به تعویق انداختن انتخابات:
به قانون  چانس دوباره را نظر آقای کرزی هیچ امکان و رسد و چند ماه به پایان می آقای کرزی بعد از دورۀ کار

به این ترتیب دورۀ  پس یک امکان وجود دارد که اوضاع امنیتی را مختل و متشنج سازند و داساسی افغانستان ندار
را صرف  تداوم قدرت خود د، یک عده مفتخواران که در پهلوی آقای کرزی قرار دارند ونکاری خویش را تمدید نمای

کنند که گویا اوضاع امنیتی  جرگه این پیشنهاد را مطرح می مشرانو وجود آقای کرزی می بینند در ولسی جرگه و رد
 .باید دورۀ کاری آقای کرزی برای یک دور دیگر تمدید گردد خراب است انتخابات مشکالت دارد

 

 اکثریت حق ملت و خیانت بزرگ در جزشود  به تعویق انداخته میهمه ملت باید بداند اگر به هرنام این انتخابات 
 زیرا دید،و آرامش را نخواهد  صلح  روی ملت هیچگاهی هماین خواهد بود، ن دیگر چیز خاموش و مظلوم این کشور

 تداوم قدرتجهت جنگساالران و حاکمان قدرت  مافیا و شد و فرهنگ تبدیل خواهد رواج و و این شیوه به یک رسم 
 چهی و کردخواهند  استفاده ءسو کشور دیگر در ۀبهاندها  یا اقتصادی ویا نظامی  ،سیاسیخرابی اوضاع بنام خود 

خدمت  طول این دوازده سال جز در فاسد که در ، این دستگاهنخواهد آمد ملت روی کار هدلخوا دولت منتخب وگاهی هم 
ت ململک و  که خیر ندرا انجام نداد ارزشمند هیچ کار و بردند بود همه هستی ملت را به تاراج چند جنگساالر مافیا و

ساختار در ن باال تا پائی یک تعویض کلی از ءا بنا  ،امید به شکوفائی اقتصاد کشور وجود داشته باشد و آن نهفته باشد در
 شود که باید رخ دهد. مبرم پنداشته می دولتی ضرورت عاجل وفعلی  دستگاه

 

 یرغ وتداوم مفتنانه  است؛ از مردمی تر و ات موکریچند حوزۀ انتخاباتی باشد بازهم د اگر در نوع انتخابات حتی هر
 تمدید دورۀ کاری حرف می چشم سفیدی از قدرت، شرم آوراست که این مفسدین با وقاحت وحاکمان امروزی قانونی 

سئلۀ که م بود ابات به این مفهوم خواهدنوع طرح به تعویق انداختن انتخ هر .چشم مردم اند کنند که نور می فکر زنند
ملت  هه علیئبلکه یک توط ،ملی نهبا امریکا یک خواست برحق آقای کرزی به تعویق انداختن امضای توافقنامۀ امنیتی 

 .کشور است مافیای اقتصادی در ومفسدین  ،تداوم قدرت جنگساالران جهت
 

 انکشاف اوضاع وطالبان:
گروپ های مسلح که از کردن  مورد مهار برخورد بی تفاوت امریکا با پاکستان درمد بعمل آ فوق تذکار قسمی که در

امضای  ی آورد که این برخورد بعد ازم به باررا این نگرانی  ،شوند آنکشور وارد افغانستان می سرحداتطریق 
  !!بود نگتن چگونه خواهدیبا واشقرارداد امنیتی 

که باشد  یباالی پاکستان به هر شکل خویش نفوذ که از دنساز به این ناتو را وادار ود امریکا نواقعاا نتوان زمامداراناگر 
گام های صادقانه بردارد که تاحال  در این امر و را با طالبان آماده کندعملی  و موثر یگوو  زمینۀ گفت استفاده کند و
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 عمل یک وی امضای این قرارداد امنیتیپافشاری ر . آن چندان متصور نیست آینده هم تصور در و نکرده را چنین کار
نظر  با در ؟پولیس افغانستان کمک کند تواند به اردو و سال می چند امریکا تاآیا  کمی دقت کنیم اگر ،خواهد بودهوده یب

 بدون شک این کمک ها به اردو ومورد جنگ افغانستان،  درآنکشور  ذهنیت عامۀ امریکا و داشت وضع اقتصادی در
که امریکا قبالا هم تعهدات خودرا نقض کرده است این  همان طور دوام نخواهد کرد، یزیاد مدت تاستان پولیس افغان

افغانستان  در تجهیزات نظامی خویش را بلیون دالر ۷چنانچه برخالف تعهد به ارزش  ،توانند کرده میهم نقض بار
است  ریامریکا ناگز ،ندنسپردآن اند  خود بنیانگذارکه  افغان ولی به اردو نوپای کنند مینابود هم  هنوز ه ونابود کرد

آن  و فوق نیز تذکربه عمل آمد،  که در قسمی کند جوو  جست را ه ایباطالق افغانستان راه آبرومندان جهت برآمدن از
 درا ر یمناطقآن شود که امریکا  ، اگر تصمیم بروجود داردبین شان مخفی  ۀبطچند را هر طالبان است ایجاد رابط با

ا کامری و ید،آدیگر جمهوری اسالمی به وجود  در افغانستان دو دولت یکی امارت اسالمی و د وده اختیار طالبان قرار
 طالبان این موضوع را قبول این است که منطقه حفظ کند، تصور در اهداف خویش را جهت پیشبرد های خوده هم پایگا

هد فرق نخوا آقای کرزینشاندۀ  که با حکومت دست یندآ می بشمارا امریک ۀهم دست نشاند آنهاا زیر توانند کرده نمی
 لبان خاستار خروج کامل قوای خارجی اند که تسلط براا طاینثا ،وضوع مخالف موقف فعلی طالبان استاین م و  ،کرد
 زا ولی دور کند،را دوا نمی  افغان هادرد  و بود که عمالا به مفهوم تجزیۀ افغانستان خواهدخاک افغانستان  از یقسمت

ه باالی ک امکان دارد و بپذیرند،قابل تصور را با امریکا  سازش غیرپاکستان  فشار احتمال هم نیست که طالبان زیر
ه ک کشور دری معقول جهت تأمین صلح سراسر اما راه ،وجود داشته باشدبلمثل  آقای کرزی هم از طرف امریکا فشار

در له مداخ واقع باالی پاکستان است تا از فشار باطالق افغانستان باشد همانا ازخروج  و است برومندآبرای امریکا هم 
 دارد و طالبان را به مذاکره جهت ایجاد یک "دولت فراگیر" وادار سازد. دست برامور افغانستان 
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