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  آياکرزي ميتواند جلومداخله پاکستان درافغانستان رابگيرد؟؟؟
 پاياني قسمت  دوم و

 

   
  

  ي ائتالف وادامه اختالف نيروها
  

   
  

 آنان. هاي افغانستان را اشغال آردند  آمريكا، عربستان و نودوپنج درصد بخش هاي تنيروهاي طالبان آه به دليل حماي
را به    در اين منطقهیعمال دولتي خودخوانده با قوانين سخت قبيله ي) چهارميالدي و نود(با تصرف قندهار در سال 

. آردند    قانون احساس مي ر نظم ومرج خسته شده بودند و نياز شديدي به استقرا  و   مردم آه از هرج اجرا گذاشتند
آابل را قبضه آردند و بدين ترتيب با تصرف پايتخت، حكومت خود )  شش ميالدي و نود( در سال  طالبان سرانجام

هاي صورت گرفت، اما قدرت مالي  اگرچه در اين دوران و بعد از آن مقاومت. سراسر افغانستان مستقر ساختند را در
راه نظم آهنيني آه در آشور بوجود آورده بود باعث شد آه ثبات و پايداري آن هر روز و نظامي طالبان به هم

  .يابد استحكام بيشتري
آرد  تر  عرصه را بر مردم تنگ وهابي آنان از اسالم با استقرار حكومت طالبان به مرور چهره خشن و ارتجاعي و

طالبان  رهبري. از حضور آنان در افغانستان خشنود بودندحاميان طالبان نيز . آن را نداشت  اما آسي ياراي مقابله با
هاي محدودي از  اين رو عكس دانست و از شخصي آه مخالف عكس بود و آن را حرام مي. را مال عمربدوش داشت

اين آشور، بن  هاي داخلي در افغانستان و به ويژه پس از استقرار حكومت طالبان در  در خالل جنگ. او وجود دارد
الدن آه   بن.داشت زمينه فعاليت خويش را گسترش داد  هبر القاعده آه به لحاظ ايدئولوژيك ارتباط تام با طالبانالدن ر

اي خود را در اختيار طالبان گذاشته بود بعد از متهم  بود و سرمايه افسانه در جنگ با شوروي از همراهان مجاهد
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پذيرايي حكومت طالبان  ت به افغانستان شد و مورد پذيرش وگذاري عليه منافع آمريكا مجبور به بازگش بمب شدن به
  .قرار گرفت
الدن، آمريكا از طالبان خواست  بن  تروريستي يازده سپتامبر و مشخص شدن اجراي اين عمليات توسطۀدر پي حادث

حكومت طالبان . بدين ترتيب آمريكا رسما به جنگ طالبان رفت. ندآرد الدن را تحويل دهد اما طالبان امتناع آه بن
 ۀالقاعده دامن. الدن، رهبر القاعده را دستگير آنند و بن ها نتوانستند مالعمر، رهبر طالبان سرنگون شد اما غربي

به طالبان نيز همچنان به نبرد با نيروهاي  هاي تروريستي خود را به سراسر جهان آشاند و نيروهاي وفادار فعاليت
  .ور مشغولنددولتي و سربازان خارجي مستقر در آش

هاى اقتصادى، فقر گسترده زندگى مردم را  با گذشت چندين سال از تهاجم آمريكا به افغانستان و محقق نشدن وعده
آنند و حتى امكانات اساسى  بيش ازشصت تاهفتاد درصد مردم کشوردر شرايط بسيار بدى زندگى مى. فلج آرده است

درواقع، وضع . دگى مردم از زمان سقوطي طالبان تغيير نكرده استوضعيت زن. از قبيل آب و برق در اختيار ندارند
هاى خود  افزايش مصارف سبب شده است مردم نتوانند از عهده تأمين مصارفات خانواده. زندگى بغرنج تر شده است

 آه شوند آودآان و نوجوانان در شرايطى بزرگ مى.  فرزندان خود نگران هستندۀها درباره آيند خانواده. برآيند
فساد در ادارات دولتى و امنيتى گسترش يافته . فساد اجتماعي درجامعه باگذشت هرروزگسترش پيدامينمايد  بيكارى و

له مانع فعاليتهاى اقتصادى است، مغازه داران و دست فروشان بايد براى ادامه فعاليت خود به پوليس، ئآه همين مس
اند آه امكان گريختن آنها از  شرايطى مردم در تلک از فقرافتادهدر چنين .  ادارات قضايي رشوت بدهند شاروالي و

 .اين تلک وجود ندارد
و امكانات در  ازيک طرف براساس گزارش يك گروپ تحقيقاتي وابسته به ناتو، اين سازمان همچنان ازآمبود نيرو

ي شده را حفظ آنند و اين مناطق پاآساز شده يا توانند مناطق تصرف برد و نيروهاي اين سازمان نمي افغانستان رنج مي
عضو عمليات نظامي ناتو در افغانستان موسوم  آشورهاي.  شود ها دست به دست مي تروريست بين نيروهاي ناتو و

براي مثال آلمان . دهند مي نظرات گوناگوني درباره بحران امنيتي در آشور و نحوه واجهه با آن ارائه ۀ نقط  آيساف به
شمال تأآيد دارد هنوز با ارسال نيروي بيشتر  اي داخلي، بر لزوم استقرار نيروهاي ناتو دره آه برخالف مخالفت

با وجود گذشت هفت سال ازلشکرکشي آمريکا،  .براي تهييج جبهه جنوبي با ديگر آشورها به توافق نرسيده است
 دستيار وزير –آورت ولكر . درباره توان واقعي ناتو در برقراري ثبات و امنيت مطرح است هنوز سؤاالت بسياري

 يابي به اهدافي بزرگ در افغانستان را زير  توان ناتو در دست  چندي پيش–امور خارجه آمريكا در امور اروپا وآسيا 
همسايگان  هاي برخي ها و آارشكني المللي خواسته بود تا از مداخله طرفي ديگر از جامعه بين سؤال برده بود و از

رسد مشكالت ناتو درکشور و فشار افكار عمومي بر  به نظر مي. عمل آيد تان جلوگيري بهافغانستان همچون پاآس
  .است وجود آمده در مشارآت نظامي اين آشور را بيش از پيش نمايان ساخته  اروپايي، شكاف به هاي پايتخت

آمريکا حدود   .ده استسال گذشته ميالدی مرگبارترين سال برای نيروهای نظامی آمريکايی در افغانستان  توصيف ش
پنج هزار نظامی در افغانستان دارد که چهارده هزار نفر آنان تحت فرماندهی ناتو و بقيه به عنوان سربازان  بيست و

به اساس ارقام نظاميان ( تلفات نظاميان آمريکايی در افغانستان تا کنون به بيش از سه صد نفر  .مستقل عمل می کنند
ار سربازان انگليسی که در قالب نيروهای بين المللی امنيتی ايساف فعاليت می کنند نيز به شم .رسيده است) آمريکا 

تعداد سربازان انگليسی که  .هشت صد نفر می رسد که بيشتر آنان در جنوب کشور مستقر هستند و حدود هفت هزار
با وجود تالش :  در کابل می گويد سفير آمريکا. از آغاز حمله آمريکا به افغانستان کشته شده اند به صد نفرميرسد

هزارهکتار ٢٠های که برای جلوگيری از کشت خشخاش در افغانستان انجام گرفته است و با وجود از بين بردن 
بر  .مزرعه خشخاش در سال گذشته، محصول خشخاشِ  امسال بازهم افزايش يافته و به ارقامی بی سابقه رسيده است

 ٢٠هزار هکتار زمين زير کشت خشخاش رفته است که نسبت به سال گذشته ١٨۵اساس آمارهای مقدماتی، امسال 
هلمند .  هزار هکتار تنها در هلمند قرار دارد٨۶به گفته او، از اين رقم  . هزار هکتار افزايش نشان می دهد

 ٩٢ ، درسال گذشته .است و نيروهای ناتو در آنجا با هزاران طالب درگير جنگ هستند واليت پرخشونت ترين 
   .درصد ترياکِ  قاچاق جهان، در افغانستان توليد شده است

با آمدن البراتورهاي پيشرفته و وسايل ارتباطي نوين، معضل توليد و قاچاق اين مواد و مبارزه با آن را در سطح 
ده و توصيف وضعيت با عبارت شديدا پيچي. جهاني شديدا پيچيده و به يك نگراني عمومي جهاني تبديل آرده است

ولين مبارزه با مواد مخدر آشورهاي ؤ بود آه مسیها ها و گزارش ابراز نگراني از آن، نقطه عطف تمامي سخنراني
 گفته روبرتو آربيتريو  وضعيت پيچيده موجود به. المللي ارايه آردند ها در هفتمين آنفرانس بين منطقه و سفراي آن

شود آه توليد خشخاش در افغانستان به بيش از  يشتر از آنجا ناشي مينماينده ملل متحد براي مبارزه با مواد مخدر، ب
  .العاده افزايش يافته است ينم هزارتن رسيده و سطح آشت آن نيز فوق هشت و
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هاي نوين البراتوري آه  انکشاف  آربيتريو اين وضعيت را درپهلوي دستيابي باندهاي توليد و قاچاق مواد مخدر به
داند آه باعث نگراني فزاينده جهاني نسبت به   ولي پرخطرتر وارد بازار شود ، عواملي ميحجم  باعث شده مواد آم

  . اوضاع صحي عمومي بخصوص جوانان شده است
 اعتراضها و انتقادات داخلي و خارجي در مورد قتل وبمبارد مردم بي دفاع روزبروز افزايش ميابد ، ازطرف ديگر

بارناتو در اقدامي هماهنگ درصدد توجيه کشتار غير نظاميان مي  و  بي بندرسانه هاي غربي و فرماندهان نيروهاي
کشتارمردم مظلوم ما را به طالبان نسبت ميدهند و تاکيد ميکنند که در پي  اکثرآ رسانه های غربي قتل و. برايند

 سال قبل شش برابر مقايسه با مدت مشابه غارت غير نظاميان در قتل و افزايش حمالت طالبان در سال جديد ميالدي،
  . چهل نفررسيده است و افزايش يافته و از چهل نفر به دوصد

رسانه هاي دروغگوي غربي را صرفا تالشی در جهت توجيه کشتار غير  اين ادعاي ناتو و تحليل گران سياسی،
 آمريکايي و سازمان زيرا عمليات نيروهاي. نظاميان و پنهان نمودن جنايات سربازان ناتو و آمريکايي ارزيابي ميکنند

ناتو در افغانستان حداقل در يک سال اخيربه وضوح نشان ميدهد که اين نيروها به استناد اخبار کذب و غير واقعي و 
به بهانه حضور طالبان، مناطق مسکوني را راکت باران و يا مورد هدف حمالت هوايي قرار ميدهند که باعث کشته 

آ مريکا باعث شده است تا  ادامه اين رفتار غير انساني نيروهاي ناتو و،. تو زخمي شدن صدها تن تاکنون شده اس
اما نيروها ي بيگانه بدون عطف توجه به . دولت بخصوص کرزي درظاهر اعتراض به کشتار غير نظاميان نمايند

رلمان در به همين دليل است که نمايندگان پا. مناطق مسکوني را مورد هدف قرار ميدهند ياوه گويي هاي کرزي،
واکنش به تصميم دولت آمريکا براي اعزام هفت هزار نيروي نظامی جديد به افغانستان اعالم کردند که اعزام اين 

  .نيروها صرفا به افزايش کشتار غير نظاميان منجر خواهد شد
ده نداشته است  زيرا آمريکا در هفت سالي که درکشور حکمروايي دارد، نه تنها دستاوردي درنابودي طالبان و القاع

بلکه با اعزام نيرو مي کوشد کشور را تبديل به يک پايگاه نظامي براي خود کند و با مخالفان اين برنامه و سياست 
خود، تحت عنوان طالبان به شدت مقابله و آنرا سرکوب ميکند که نتيجه آن کشتار هزاران غير نظامي در افغانستان 

تلفات . آمريکا و ناتو با گستاخي هرچه تمامتر در صدد توجيه آن هستنداست که رسانه ها و فرماندهان نظامی 
غيرنظاميان در جريان عمليات نظامی نيروهای خارجی به يکی از موضوعات بحث برانگيز مبدل شده و نارضايتی 

ای باشندگان مناطق جنگزده کشورشکايت می کنند که نيروهای خارجی با اجر. عمومی مردم را در پی داشته است
در تازه ترين . عمليات نظامی و در بيشتر موارد در بمباردمانهای هوايی خود، غيرنظاميان را هدف قرار می دهند

مورد اعتراضات دسته جمعی حدود سه صد نفر از علما و روحانيون در شهر جالل آباد در يک گردهمايی از 
در بخشی از قطعنامه ای . ط بيشتری بکار گيرندنيروهای خارجی خواسته اند در هنگام اجرای عمليات نظامی احتيا

که در اين گردهمايی خوانده شد، هشدار داده شده است که ادامه تلفات غيرنظاميان از سوی نيروهای خارجی در 
ما علمای دينی از سراسر ننگرهار مواردی را به شدت محکوم . کشور پيامدهای ناگواری را به همراه خواهد داشت

يکبار ديگر از قوماندانی آيساف می خواهيم به کشتار غيرنظاميان .  سوگواری مردم ما می شودمی کنيم که سبب
  . پايان دهند؛ در غير آن ادامه اين وضعيت پيامدهای ناگواری را به دنبال خواهد داشت

خلف شوند، زمينه ت آساني آه در عمليات نظامي در آشور مرتكب تخلف مي درصورت عدم اجراي عدالت در مورد
دارند، در جريان جنگ اگر تخلفي  ملت و نهاد هاي سياسي کشور انتظار  جنگ افزايش خواهد يافت هاي در جبهه

آساني آه بدون دليل در عمليات نظامي جان   .پيگيري شود لهئصورت گرفت يا قوانين جنگي ناديده گرفته شد، مس
  .گردد نان ضايع نشود و عدالت در مورد مجرمين اجراحقوق آ ها انتظار دارند، خانواده دهند، خود را از دست مي

غيرنظامي سال قبل درجاده  ١٩   نتصميم اردوي آمريكا به متهم نكردن دو تفنگدار دريايي اين آشور آه در آشت
   . انگيخته است تورخم به جالل آباد شرآت داشتند، خشم ملت را بر

گذاري در  ، انفجار بمب و مين یزماندهي حمالت انتحارمشخصه عمليات نظامي تروريستان چندي است که به سا
  . پاتک پوليس با حضورافراد پاکستاني درهمه زمينه ها مشغول اند  محورهاي ارتباطي و حمله به پسته و

 به شدت تروريستي سخنان پاکستان و تروريستان درمرزهاي افغانستان و پس ازتفاهم نظاميان پاکستان با طالبان و
  . ادامه حمالت در افغانستان نگران است ول طالبان پاآستاني ازؤبيت اهللا محسود، مردم کشور نسبت به سخنان مس

غلبه بر اين  . خاك افغانستان و آشتن افراد بيگناه است توقع مردم از پاآستان عدم اجازه به تروريستان براي نفوذ به
  و جهاني توجه شود و اگره يیدر تقاهم نامه بايد به منافع ملي ، منطق  .آند يتفاهم فرامرزي را طلب م مشكل
  آن آشور را هم خواهد  اي باشد آه تروريسم ، آشور ديگري را تهديد آند، خطر اين پديده سرانجام دامن بگونه
حمالت تروريستي آنند  ادهاين تفاهم نامه تبديل به فرصت طاليي براي تروريستان  شد تا خود را تجهيز و آم . گرفت

   .آه نتايج آن را سال قبل دو آشور شاهد بودند
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جمله  امضاء توافقنامه آتش بس ميان دولت ايالتی سرحد پاکستان و تروريستان فعال در مناطق قبايلی پاکستان از
لی که آمريکا و حا در. بين المللی روبرو شده است وزيرستان با واکنشهای مختلفی در سطح منطقه ای و درسوات و

دولت با امضاء قرارداد آتش بس ميان دولت پاکستان با طالبان به شدت مخالفت کرده اند، سازمان ملل متحد برخورد 
احتياط آميزی با آنها داشته و تاکيد کرده است که به دقت مراقب پيامدهای توافقنامه صلح و آتش بس دولت پاکستان و 

  . ی اين کشور استتروريستان مستقر در مناطق قبايل
بر مبنای توافقنامه صلح، تروريستان حاکميت دولتی را درمناطق قبايلی پذيرفته و متعهد شده اند که ضمن تحويل 
سالح های سنگين خود به تاسيسات دولتی حمله نکنند و مانع رفتن دختران به مدرسه و کارکردن زنان نشوند؛ دولت 

بخصوص انکه طالبان محلی پذيرفته است که تمام پايگاههای تربيتي . داندپاکستان آنرا يک پيروزی برای خود می 
از اينرو دولت پاکستان با ديدگاه آمريکا و دولت برای برخورد . نظامی خود را در منطقه سوات جمع آوری کند

ايي زيرا معتقد است برخورد نظامی با افراط گر. نظامی با تروريستان مستقر در مناطق قبايلی مخالف است
  . وتروريزم در هفت سال گذشته تجربه موفقی نبوده است

اين مطلب جنرال برانکو . چهار سرباز آيساف درافغانستان کشته شده اند از آغاز سال جاری ميالدی، چهل و
جنرال . سخنگوی نيروهای ايساف، طی نشست خبری مشترک با سخنگوی وزارت دفاع درمقرآن وزارت بيان داشت

درتمام عمليات های سال جاری، نيروهای داخلي وآيساف عليه طالب، تلفات سنگين را به آنها وارد : دبرانکو می گوي
تاکنون تلفات : وي گفت. نموده ودرجريان عمليات های نظامی، تاهنوز تلفات غير نظاميان گزارش نشده است

شته نيز درهمين مدت، با توجه همچنان وی خاطرنشان کردکه سال گذ. چهار تن می رسد سربازان آيساف به چهل و
فعآل . دوتن می رسيد به کم بودن عساکر ايساف درافغانستان، نسبت به سال جاری، تلفات نيرهای خارجی به چهل و

دولت . هشت سرباز خارجی، مصروف مبارزه عليه ترويزم می باشند درافغانستان، پنجاه هزار و هشتصد وسی و
افراد ی که از ناحيه تخلفات نظامی  اشخاص و. خلفات جنگی را انجام می دهندخواستار پيگرد جدی کسانی اند که ت

تمام رهبری عمليات نظامی سال جاری از سوی اردوی ملی .  متضرر می شوند، خواستار تطبيق عدالت می باشند
دارند، يکی رهبری شده، ابتکار عمل به دست آنها بوده و کوشش می شود تا مناطقی که شورشيان طالب در آن تسلط 

  .پی ديگری به تصرف نيروهای امنيتی افغان درآيد
. درگيري ميان نيروهاي آمريکايي با نيروهاي مسلح مخالف دولت در گرمسير هلمند همچنان ادامه دارد: وي گفت 

 وي با بيان اينکه حدود چهار هزار نفر؛ قبل از تهاجم دو هزار و چهارصد سرباز آمريکايي، منطقه را ترک کرده
والن واليت هلمند شمار آوارگان را حدود ؤمس.  بودند، اضافه کرد که آمار منتشره در مورد آوارگان غير واقعي است

  .  بيست هزار نفر تخمين زده بودند
همچنين مارک ليتي در مورد تاثير مذاکرات صلح اسالم آباد با طالبان پاکستاني گفت، ناتو بر اين عقيده است در هر 

اگر معاهده صلح امنيت افغانستان را مورد تهديد قرار دهد، ما .   اي بايد امنيت ديگر کشورها لحاظ شودموافقت نامه
احترام قائل است، اما بر اين باور است که مذاکراه با ) پاکستان( ناتو هرچند براي اين دولت  .   نگران خواهيم شد

ين نيست که مذاکراه با مخالفين باعث گردد که مشکل از يک راه حل ا.  طالبان نبايد باعث ناامني در افغانستان گردد
با آغاز مذاکراه صلح فعاليت مخالفين در شمال خط مرزي ديورند در خاک .  سوي مرز به سوي ديگر مرز انتقال يابد

پاکستان هر : وي گفت .  افغانستان افزايش يافت در حاليکه فعاليت ها در آن سوي مرز کاهش پيدا کرده است
نيروهاي ايساف .  ميمي که مي گيرد، و قرار دادي را که امضاء مي کند، بايد متوجه باشدو باعث تهديد ناتو نشودتص

.  قبال نگراني خود را به پاکستان اعالم کردند که معاهده صلح باعث تهديد و شورش در اين سوي مرز ديورند نشود
وي تنها راه .  باشد، تصميم اتخاذ شده موقتي خواهد بودوي هشدار داد در صورتي که تهديد و شورش ادامه داشته 

. برون رفت منطقه از مشکل تروريسم را تدابير سياسي توام با راه حل منطقه اي و با لحاظ نمودن جوانب امر دانست 
اين دو کشور دو هزار و چهارصدوسي  کيلومتر مرز مشترک دارند که همواره يکديگر را به ناتواني در کنترول 

  .رز و ممانعت از رفت و آمد شورشيان از مرز ديورند متهم مي کنند م
های خارجی را ندارد و اکنون آماده  افغانستان ديگر تحمل توطئه: کرزی طی يک کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت

زم در اين اظهارات کرزی در حالی صورت می گيرد که دو تن از مقامات بلند پايه تروري  .دفاع از خود می باشد
پاکستان اعالم کرد که حمله انتحاری در واليت ننگرهار از سوی آن ها سازمان دهی شده بود و جهاد شان را در 

تروريزم در حال حاضر فقط : با اين حال کرزي گفت . می دهند افغانستان عليه افغان ها و خارجی ها همچنان ادامه
ات های شوم شان قرار می دهند، با اين وجود وظيفه دولت است پشتونهای سرحدی افغانستان و پاکستان را مورد عملي

افغانستان کشور بی صدای چند سال قبل نيست که از خود دفاع . نمايد قاطعانه دفاع افغانی تا از پشتونهای پاکستانی و
برخوردار می نتواند، بلکه اين کشور امروز از تمام امکانات برای دفاع از خاک، ناموس و معارف در برابر دشمنان 

مالعمر از فرمانده هان تروريزم در پاکستان مبارزه شان عليه پشتونهای  در صورتی که بيت اهللا محسود و. باشد 
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مردم مجبور و مکلف هستند تا در دفاع از اين مردم برخيزند و  افغانستان را همچنان انجام دهند، دولت و پاکستانی و
تلخ دولت  توطئه های از آنجايی که دولت ومردم افغانستان سي سال.  تروريزم در پاکستان را هدف قرار دهند

 هزاران نفر به منظور از بين بردن مقامات ومردم ملکی وارد افغانستان شوند  پاکستان را چشيده ديگر تحمل ندارد،
رده و همچنان کشور پاکستان سي سال است که مردم را به مصيبت گرفتار ک. و عمليات های انتحاری را انجام دهند

در صورتی که . افغانستان حق دفاع از خود را دارد تامين امنيت در کشور می شود، با اين همه مانع بازسازی و
افغان کشی از خط ديورند عبور  تروريستان به رهبری بيت اهللا محسود و مالعمر پاکستانی برای برهم زدن امنيت و

  .کنند ديگر خط ديورند وجود ندارد
 .دارد حق نابود کردن مخفيگاه تروريستها در پاکستان را در دفاع مشروع از خود د کرد که کشورشتاکي کرزی

نيروهای امنيتی افغان و سربازان نيروی چندمليتی وارد  هنگامی که تروريستها از پاکستان برای حمله و کشتن
ما آنان را تعقيب و انتقام آنچه که  .ام دهيمما داده می شود که ما نيز همين کار را انج افغانستان می شوند، اين حق به

 .در سال های اخير بر سر افغانستان و مردمش آورده اند، خواهيم گرفت آنان
کرزی گفت که افغانستان حق دفاع از خاک خود را دارد و اين بار بيت اهللا محسود و مالعمر پاکستانی را در خانه 

 کرزی در اين مورد، به  اشاره. ه و همچنان ادامه خواهد يافتاين حمالت آغاز شد. هايشان هدف قرار می دهد
حمالت اخير نيروهای آمريکايی به خاک پاکستان بود که چندين شورشی و يازده سرباز پاکستانی در آن به قتل 

 اين حمله در يک پاسگاه مرزی در نواحی کوهستانی مهمند، يکی از نواحی قبيله نشين پاکستان، در آنسوی. رسيدند
الی در اين مورد که چه واکنشی نسبت به اعالم جهاد ؤ در جواب به س  وي .مرز در مجاورت واليت کنر روی داد
به ) طالبان پاکستانی(يک خارجی .  افغانستان حق دفاع از خود را دارد...... طالبان پاکستانی در افغانستان دارد، گفت

... س ما هم حق داريم اين افراد را در خانه هايشان هدف قرار دهيمخود حق می دهد عليه افغانستان اعالم جهاد کند، پ
به هر حال .  امروز ما هم وسايل داريم و هم امکانات...افغانستان امروز، کشور سی سال پيش نيست که خاموش بماند

لو حمله به بکشيم تا حداقل ج) پاکستان(قدم به جلو گذاشته و خود را در آنجا  کشته می شويم، پس بهتر است يک
اين اظهارات که بدنبال حمالت مرگبار آمريکا به نواحی مرزی خاک پاکستان صورت می .  افغانستان گرفته شود

پاکستان اخيرا با امضای .  گيرد، بحث مبارزه افغانستان و پاکستان عليه افراط گرايی را يک بار ديگر داغ می کند
ناتو می گويد، توافقات صلح ميان . کشور روبرو شد دی در داخليک آتش بس با طالبان محلی، با انتقادهای زيا

  .حکومت پاکستان و طالبان محلی، به افزايش نا امنی ها در افغانستان منجر شده است
مبني بر اعزام نيرو براي تمام آردن آار طالبان و رهبران آن در خاك پاآستان شديدا واآنش کرزي پاآستان به تهديد 

آنيم و نه  ما نه در امور داخلي ديگر آشورها مداخله مي:  رضا گيالني نخست وزير پاآستان، گفت يوسف.  نشان داد
: اعالم آرد اي  پاآستان نيز در بيانيهۀوزارت امور خارج.  داد آه آسي در امور داخلي ما دخالت آند اجازه خواهيم

آشور خودشان انجام دهند، اما در خاك  ان درتوانند هر اقدامي عليه شبه نظامي نيروهاي امنيتي در افغانستان مي
تماميت ارضي پاآستان  هر گونه اظهارنظري آه اين اساس را ناديده انگارد و به  .پاآستان اين آار امكان پذير نيست

پاآستان از تماميت . اثر متقابل خواهد داشت احترام نگذارد، به جنگ عليه تروريسم آمك نخواهد آرد و در عوض
وي ابراز اميدواري آرد آه حامد آرزي بازي جديد انداختن تقصير به گردن يك ديگر .  دفاع خواهد آردارضي خود 

نقض حاآميت ارضي آن را تحمل نخواهد   گيالني با تاآيد بر اين مطلب آه آشورش هيچ گونه .را دوباره آغاز نكند
هد آرد و احساسات مردم هر دو آشور را دو آشور آمك نخوا چنين سخناني به عادي سازي روابط ميان: آرد، گفت
دوستانه با افغانستان است، چنين اظهاراتي اعتماد متقابل را از ميان  پاآستان خواهان روابط .دار خواهد آرد جريحه

افغانستان و  در) ايساف(المللي آمك به برقراري امنيت  نيروهاي بين. پاآستان موضع روشني دارد .خواهد برد
اما در پاآستان تنها نيروهاي  . ها انجام دهند اقدامي عليه تروريست توانند هر گونه بري آمريكا، مينيروهاي تحت ره

    .توانند اقدامي صورت دهند مي پاآستاني
را و تبليغ براي انتخابات آينده اما به عقيده بسياري ازتحليل گران سخنان کرزي بيشترجنبه مصروف سازي مردم 

اکستان، فشارروزافزوني جامعه جهاني برضعفها، بيکارگي، فساد وبي قانوني دردولت کرزي دارد تا اخطاردادن به پ
حمالت مرگبارطالبان درزندان عمومي آن  قندهارو حاکميت درکشوربخصوص در  طرف ديگرنبود از يکجانب و از

ديد تحليل گران  بگويد وپاکستان  داشت تا سخني چندي پيرامون کشيدگي افغانستان و را وا يس جمهورئر... واليت و
ظرفيتهاي باالي  امکانات و اين سخنان را بايد ائتالف ميگفت که از. به آنسوي ديورند معطوف بدارد مردم را و

بخصوص ارگ ندارد چه  داخل کابل و دولت حتا قدرت مقابله با تروريستان را در. نظامي برخورداراست سياسي و
 پايان. فاده ازمنابع خبري بااست. رسد به پاکستان تادندان مسلح

  
  


