
AFGHAN GERMAN ONLINE  

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

 

 

 6تر 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

  
  

  ۰۱/۰۱/۱۰۱۵                  دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 سخت ترین وظیفه در جهان!
 )بخش یازدهم(

 

از جانب  ۱۱" افغان ها را نمی توان خرید، اما می توان  کرایه کرد. تا حد معین، این کلتور کرایه، در قرن 
 "برتانوی ها عملی شده است، که حال هم رویدست گرفته شده است

 

)از مصاحبه با "پروفیسر داکتر ٌکنراد شیتر"، پوهنتون "بن"، در رابطه با  
م، در مورد خروج قوای ۱۰۱۰در سال "کنفرانس بین المللی در لندن 

"ناتو" از افغانستان، که  موضوع باز نمودن راه "مذاکره" با "طالبان 
معتدل" و هم چنان موضوع "خریداری" قوماندانان  جنگی طالب را در بر 

 داشته است.(" آیا "رهبران فعلی هم کرائی  نخواهند بود؟"
 

شده است، که "برتانیه"  در همان گزارشات روزهای اول هم چنان گفته
داوطلبانه حاضر شده است، تا وظیفه فرماندهی و رهبری قوای "چند ملتی" 

گیرد، در صورتی که هیچ کشور دیگر اروپائی حاضر نگردد. البته این هم تذکر رفته است،  بدوش در افغانستان را
ت، که تمام جهان و بخصوص مردم که "قوای خاص" برتانوی، قبالً در افغانستان حضور داشته اند. همین حال

افغانستان می دیده اند، که "کنترول" و ادارۀ کشور، در آن لحظات در دست کدام قدرت ها بوده است، بناًء، بجز از 
، به توصیف پرداخته اند، نه در آن روز ها و نه هم بعداً  که مدت ها بعد محافل محدود دور "رئیس ادارۀ مؤقت"،

و   به معنی اصلی کلمه ممثل "حاکمیت ملی" که ،می شناخته اند مقام با صالحیت دیگران در "آقای حامد کرزی" را
بیاد داریم که تا مدت زیاد، حتی بحیث رئیس جمهور "کابل" هم، جدی  استقالل افغانستان شمرده شده می توانست.

نیت داخلی در بعد از سالهای طوالنی، دیدیم که "تسلیمدهی" اداره و کنترول ام گرفته نمی شد.
، بتدریج از جانب "قوای خارجی" به ادارات و دستگاه های افغانی سپرده می کشور محالت

آیا این  شد. بسیاری از هموطنان ما، کشور ما را، یک "کشور اشغال شده" می دانسته اند.
 وضعیت ایشان را "آزار" نمی داده است؟. 

 

ر دشواری های ایشان در انجام وظیفۀ سخت، اینکه تبصره های احتمالی مردم، تا چه اندازه ب
تأثیر داشته بوده باشد، معلوم نیست. در پایان همین تصویر که در قسمت قبلی نیز در رابطه با 

نا معلوم قوای خاص "برتانوی" نشان داده شده است، گزارشگر می نویسد که یک تعداد "
چانچه بعداً، زمانیکه "تونی  ."قوای خاص برتانوی همین اکنون در افغانستان حضور دارند

بلیر" صدراعظم برتانیه" بحیث اولین "رهبر" یک کشور غربی، بعد از مراسم "تاجگذاری" بر سر "آقای حامد 
کرزی" وارد "بگرام" می گردد، "آقای حامد کرزی" پادشاه بدون قلمرو و حاکمیت، "دفتر" خود را ترک نموده، به 

ی جالب خواهد بود، اگر نشان داده شود، که برای آقای "تونی بلیر"، چه نوع خیل دیدار "تونی بلیر" می شتابد.
این حرکت ممکن باعث شده باشد، که حین سفر  "ویزه" صادر گردیده بود، تشریفات معمول چگونه بسر رسیده بود.

 قرار می گیرد. ۀ انگستان" نیز"ملک به لندن، مورد استقبال و تقدیر خاص
 

است، که از همان آغاز عملیات ها در افغانستان و هم بعد از آن در عراق ، با قوای  برتانیه، کشوری بوده
"سنتکوم" ایاالت متحده، متحدانه عمل نموده است. البته عالوه بر قوای قبلی، قوای اضافی نیز، بنا بر تقاضای، 

ویب "شورای امنیت سازمان تص بنا بر فرستندۀ سازمان ملل متحد، "لخضر براهیمی" و فیصلۀ کنفرانس "بن" و هم
"کولن پاول"، قبل از انجام سفر به لندن، در دیدار با سران سایر کشورهای اروپائی،  ملل متحد"، اعزام داشته اند.

در همه صحبت ها ازین آمادگی "لندن" استقبال و تقدیر بعمل آورده، ضمن صحبت، با دیگر کشور های عضو 
تا هر یک درین پروگرام سهم گیرند. البته همۀ این فعالیت ها، در مطابقت با "ناتو" هم چنان، تقاضا نموده است، 
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مشی "جنگ علیه ترور" و "برای آزادی دوامدار"، که طراح اصلی "پنتاگن" و "قوماندان" اعالی آن، "جورج دبلیو 
 بوش" بوده است، تدارک دیده شده است.

 

م، پس از اینکه "متهم" و یا ۱۰۰۱سپتمبر  ۱۱یکبار دیگر تأکید می گردد، که اقدامات ایاالت متحده، بعد از حادثۀ  
" و "جنگ علیه ترورتکیه داشته است: اول:  ،"عاملین" را تشخیص نمود، مشی کلی آن بر دو ستون عمدۀ متذکره

بعد از اعالن  .گرددمی گردیده و  "، حمایت ناتوعضو"های این مشی از جانب کشور ". برای آزادی دوامداردوم: "
خواست، تا اشخاص معین و بطور مشخص،  از رژیم طالبان ، ایاالت متحده"تشخیص مراکز تروریست ها"

" سقوط طالبان"رهبران" آنها را تسلیم دهند، وقتی "طالبان" چنین خواست را نپذیرفت، در نتیجۀ آغاز عملیات، "
گر تا این زمان، طالبان که یک قلمرو معین را تحت کنترول داشته است، بعنوان یک بعبارت دی بوده است.، ناگزیر

ولی افراطی شناخته می شدند، که در برابر "مشی" آنها، ضدیت وجود داشت، بهر  "نظامی –"ساختار سیاسی 
صورت مسئولیت "رژیم" را در آن می دیده اند، که بحیث "میزبان" 

ر" شناخته شدند. "تروریست ها" را طرف عمل "ترو همتهمین ب
"طالبان"، علی همان  "مذاکره" نمی شمردند. قبل ازین حوادث

از همان آغاز  الرغم مواضع "افراطی" طرف "مذاکره" بوده اند.
می دانسته اند، که تروریزم یعنی چه و هم اینکه محل معین فعالیت 

 ندارد.
 

مهور فرانسه، آقای چنانچه در دیدار "آقای پاول" با رئیس ج 
"شیرک"، نیز درین مورد صحبت نموده است. در سطر باالیی این 

اروپا برای قوا به افغانستان می خوانیم: " ، بطور مختصرتصویر، وزیر خارجۀ ایاالت متحده و رئیس جمهور
 " در پایان عکس، از "تعهد حمایت فرانسه" نیز یاد شده است. .متعهد بوده، آمادگی می گیرد

 

سیزده سال نشان داد که "ادارۀ جدید" افغانستان، تحت حمایت همین قدرت های بزرگ جهان، که قوای نظامی آنها، 
در افغانستان حضور داشته اند، ایجاد گردیده است. آنچه قابل یاد آوری است، طرح "جنگ علیه ترور" از همان 

را داشته آغاز، در افکار عامۀ "غرب"، هم مخالفین و هم هواداران خود 
است. کمیت "خاموش" و "متردد" را که از جملۀ قربانی های اصلی بحران 
افغانستان شمرده شده و در انتظار روز بهبودی بوده اند، نباید نا چیز 

 دانست.
 

بعضی از مخالفین این مشی، به نسبت اینکه "جنگ با تروریزم" را، بشکل  
اظهار نظر مخالف می  "جبهه یی" غیر ممکن می دانسته اند، و فعاالنه

نموده اند. در همان لحظات، با وجود موقف رئیس جمهور ایاالت متحدۀ ، 
"، اصالً یا کسی با ماست و یا با دشمن"جورج دبلیو بوش" که می گفت، "

کسانی که نه با مشی اعالن شده موافق و نه هم طرفدار "تروریزم" بوده 
قیت" سریع و مطمئن را علیه "تروریزم بین المللی" پیش بینی می اند، نا دیده گرفته می شد، بصراحت "عدم مؤف

نموده اند. اما آنچه در افغانستان واقع شده است، با آنچه که در تحت مفهوم "ترور" و "تروریزم" تعریف شده است، 
ر جوامع دارای تفاوت های معینی هم می باشد. با تأسف که در محافل سیاسی افغانستان، این موضوع آنطوری که د

"پیشرفته" افاده می گردد، اصالً مطرح نیست. به همین علت است که طرح "ایاالت متحده" را درین راه، آنطوری 
که در افغانستان آغاز یافته است، در خارج ازین کشور طور دیگر دیده می شد، برخی از اقدامات را نا درست می 

 دانسته اند.
 

تأثیر عالیق شخصی و سایر "وابستگی ها" در اطاعت ازین مشی عمل شده اما در محافل حاکم افغانستان، تحت  
است. نوسانات را در ارزیابی ها و تعاریف "مفهوم" دوست و دشمن که زمامداران کشور، بخصوص در سیزده 

مان سال گذشته از خود نشان داده اند، خواهی دید. نباید از نظر دور داشت، که "پروسۀ" مقابله با تروریزم را، ه
قدرت های "بزرگ" جهان خود "طوالنی" می دانسته اند، در کشور های غربی، نظرات متفاوت جدی در اذهان 
عامه، بر "اشکال" عملی، مقابله با "تروریزم" موجود بوده است، بدین معنی، که ناکامی این سیاست را از همان 
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یم که اخیراً "کنفرانسی" در کابل، پس از "سیزده آغاز، پیش بینی می نمودند. اما حال وقتی خبری را مطالعه نمود
سال" تدویر یافته است، که در آن از "ناکامی" نام برده شده است، ترجیح داده شد، تا خالف مراعات تسلسل وقایع، 
درین جا از آن یادآوری گردد، تا با آنچه، سیزده سال قبل از جانب زمامداران "غربی" در رابطه با موضوع اظهار 

 صورت گرفته است، مقایسه شده بتواند.  نظر
 

داکتر رنگین دادفر سپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی دولت افغانستان، در گزارشی ازین کنفرانس می خوانیم : "
، با شکست مواجه «غلط»دلیل متمرکز بودن در جغرافیای   المللی به گوید که استراتژی مبارزه با تروریزم بین می

 شده است.
گفت، افزود که  سخن می« گفتگوی افغانستان و آسیای میانه»قوس، در دومین نشست  ۱۱نتا که روز شنبه، آقای سپ

 ".نیاز دارند« امنیت آسیایی»رو به یک استراتژی   اند و از همین  کشورهای آسیای میانه با تهدیدهای جدی مواجه
 

اتحاد جماهیر " از جانب "جنگ سردزمان ""، طرحی است که در امنیت آسیاییصرف نظر از اینکه، موضوع "
" مطرح شد، که به نتیجه نرسید. افادۀ مطلب دیگری هم که لیوند بریژنف"، تحت رهبری "شوروی سوسیالیستی

."، تا حدی با صراحت الزم بیان ، با شکست مواجه شده است«غلط»دلیل متمرکز بودن در جغرافیای  به"...
از "آدرس" مشاور پیشین "امنیت ملی دولت افغانستان" که در متن فوق « غلط"...درجغرافیای "»... نگردیده است. 

 نقل شده است، یاد شده است. 
 

ها و جاهایی باشد که مرکزهای بازتولید   گاه اما تمرکز مبارزه به پناه»... در جمالت بعدی که می گویند: 
از روی اظهارات قبلی زمامداران « .دارند های آموزشی تروریستی و منابع مالی آن قرار ایدیولوژیک، مرکز

حکومت افغانستان، حدس زده می شود که هدف ایشان، ممکن "مناطق قبایلی"، بین افغانستان و پاکستان باشد، که 
مقامات رهبری دولت افغانستان، همواره خواهان انجام عملیات قوای بین المللی در آن مناطق بوده اند. ازین 

ه گرفته شده می تواند، که ممکن سیاستمدار افغان، پرواز های "طیارات بدون پیلوت" )"درون" اظهارات چنین انتبا
(Drone را که بطور نمونه، مواضعی را هدف می گیرند، شامل اهداف "نظامی" ایاالت متحده نداند و یا از دید ))

 او، این همه عملیات ها، "کافی" نبوده باشد.
 

نیتی" افغانستان که در سیزده سال از همکاران نزدیک رهبری این اداره شمرده می برخالف این تصورات، مقام "ام
م، با کیفیت دیگری انتشار یافته است. ۱۰۱۰ارزیابی های قبلی و منجمله تغییر در پالیسی غربی ها، در سال  شود،

ان سپرده شود. هیچ کسی آنها معتقد بوده اند، که حال  وقت آن رسیده است، تا اداره به مسئولین دولت افغانست
مبارزه علیه "تروریزم بین المللی" را منحصر بیک نقطۀ "جغرافیایی" ندانسته است. ممکن چنین انتباه گرفته شود 

در حالیکه، با آغاز چنین"جنگ" در  خود "کشف" نموده باشد. دار افغانی، عامل ناکامی راکه گویا سیاستم
می شد، که هدف بعدی "کجا" خواهد بود؟ دیری نگذشت، که در امتداد و افغانستان، در همان روز های اول گفته 

 تداوم "جنگ" در افغانستان، جنگ در عراق براه افتاد. 
 

در آنزمان، اعتراض "صدر اعظم" آلمان، "گیرهارد شرویدر" )حزب سوسیال دیموکرات آلمان( و "یوشکا فیشر" 
د و سبز ها"(، بیشتر از دیگران بصراحت بیان گردید، که معاون صدر اعظم و وزیر خارجه )از "حزب اتحاد نو

م, با ۱۰۰۱سپتمبر  ۱۱قوای آنکشور در آن جنگ سهم نخواهند گرفت، در حالیکه، همبستگی آنکشور، بعد از حادثۀ 
ایاالت متحده اعالن و در مطابقت با آن همبستگی، در قطار اولین کشور های اروپا، موضوع اعزام قوای آلمانی 

 به کابل و شمال افغانستان، اعالن داشت.را، 
 

جای شک نیست، که کشورهای اروپایی از همان آغاز، با اهداف کوتاه مدت و طویل المدت این دو کشور متحد 
روز های اول جنگ در افغانستان، یعنی "ایاالت متحدۀ امریکا و "برتانیه"، واقف بوده اند. طوریکه در شماره های 

است، وزرای خارجۀ این دو کشور که برای جلب هر چه وسیعترهمبستگی، سایر کشورها، در  قبلی نیز تذکر رفته
"جنگ علیه تروریزم" از همه سیاستمداران کشورهای دیگر، بیشتر فعال بوده اند، دو روز بعد از "توافق بن" و در 

انی بی بی سی" با نقل قول،  عین حال در روز نشر خبر در رابطه با "تسلیمی قوای طالبان در قندهار"، "خبر رس
". در همان روز، جهان با تسلیمی طالبان مصوون تر گردیده استاز زبان هر دو وزیر خارجه می نویسد که "

ً تذکر می دهد، که "   جنگ علیه تروریزم" در کشور های دیگر هم، "اگر الزم شود،وزیر خارجۀ برتانیه، عالوتا
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نزد آنها، برخالف تصور مشاور امنیتی رئیس جمهوری افغانستان، که در آن "غلطی"  ادامه خواهد یافت."
جغرافیایی را با "شکست جنگ علیه تروریزم"، استدالل می کنند، محدویت و تمرکز "جغرافیائی" نزد صاحبان 

موضوع در مطرح نبوده است. در مقاطع مربوطه، به ارتباط، معلومات داده خواهد شد. )اهمیت   اصلی قدرت
 استعمال انواع سالح ها درین جنگ نیز، قابل توجه است. الی انجام این سلسله، مسائل بیشتر افشاء خواهد شد.(

 

(، وزیر خارجۀ برتانیه، زمانی که پایگاه قوی Jack Strawدرین گزارش "بی بی سی"، از زبان "جک سترا" )
ؤقت تحت حمایت سازمان ملل متحد در آمد، چنین نقل می طالبان در قندهار در تحت کنترول قوای طرفدار ادارۀ م

درین چهار هفته، جهان  در یک وضعیت خیلی بیشتر مصوون قدم گذاشته است و افغانستان در یک محل شود: " 
."  در عین حال اضافه می کند که: "عالمت سؤالیه در بارۀ آیندۀ رهبر طالبان مال خوشحال تر قرار گرفته است

"اوساما بن الدن" ادامه دارد، باقی می ماند". او هم  و احولی که شکار متهم اولی ترور تحت شرایطدر   –عمر 
چنان گفته است که این یک امر "یأس بزرگ" شناخته نمی شود، که "بن الدن" با وجود اخبار رسیده که گویا 

ست. وزیر خارجۀ برتانیه، "آقای "دستگیر" شده است، در قرارگاه واقع در "کوه های توره بوره" باقی مانده ا
." بعبارت دیگر همیشه دشوار بوده است، تا یک فرد را دستگیر نمودسترا"، به ادامه هم چنان تذکر می دهد، که :"

پیروزی در افغانستان، به معنی آن نخواهد بود، که جنگ علیه تروریزم به پایان بار دیگر تأکید می ورزد که: " 
مناطقی را تشخیص رجه به خبر نگار "بی بی سی" اظهار می نماید، که او می خواهد تا " ."  وزیر خارسیده باشد

ی اند که "بعضی از آنها در ینماید که "القاعده" تا هنوز به عملیات آن ادامه می دهد". این مناطق شامل کشورها
بی بی سی" در پروگرا م همان روز، "آقای سترا"  ۴" واقع اند. حین صحبت با "رادیو شمال افریقا هم در آسیا و

می گوید که "عمل ائتالف در افغانستان، در مقطع زمانی کوتاه، یک پیشرفت "قابل مالحظه"، از خود نشان داده 
وضعیت در افغانستان و هم بنا برین وضعیت در سراسر جهان است. باز به عبارت دیگر چنین افاده می کند: "

خیلی بیشتر مصوون متباقی این چهار هفته جهان " و باز تکرار می نماید که " شکل یافته است بطور کامل تغییر
 ."شده است.  و افغانستان هم خیلی خوشحال تر بنظر می رسد

 

." او در عین حال، موضوعی را آنچه را که واقع شده است، خیلی حیرت انگیز و خوش آیند می دانددر ضمن، " 
شد که قرار بوده است، تا به می کسی که گفته  آیندۀ مال عمر دخیل بوده باشد، رد می نماید. که گویا در رابطه با

قوای "اپوزیسیون"، تسلیم گردد. فیصله مبنی بر اینکه، مال عمر باید به محکمه سپرده شود، "آقای سترا" گفته است: 
ت متحده"، صورت گرفته است، که باعث "موضوعی است کامالً" مربوط امریکا، به نسبت اینکه "جنایت علیه ایاال

مانند مال  ،کسی ا  سهو شما نمی توانید،بروز جنگ علیه رژیم طالبان گردیده است. لیکن باز هم عالوه می کند: "
 "عمر را بگذارید که، خاموشانه به تأریخ قدم گذارد.

 

اتالنتیک شمالی" حضور دارد،  جلسۀ شورای پیمان"برای اشتراک در  سترا"، که درین زمان در "بروسل""آقای 
داشته  هم چنان به گزارشاتی که  گویا با ایاالت متحده نسبت به همکاری های نزدیک بین روسیه و ناتو، اختالف

اپوزیسیون" در حکومت ایاالت متحده، مشابه با »"او تأکید می ورزد که:  است، کم ارزش دانسته است.
تفصیل و بطور وسیع همکاری با روسیه داشته باشیم و آنها هم با ایاالت "اپوزیسیون" ماست. " ما می خواهیم با 

درین باره  –متحده می خواهند". "آقای سترا" ادامه داده می گوید: " روسیه نمی خواهد که عضو "ناتو" باشد 
ه از عضو ناتو صورت گیرد و ن ۱۱بناًء فیصلۀ "ناتو" ادامه خواهد یافت، که از طرف  -درخواست نداده است

 جمع یک، یعنی روسیه." ۱۱طرف 
 

متصل این بیان، "آقای سترا"، هم چنان تذکر می دهد: "تا حدی که ممکن است"، هر نوع تصمیمی بوسیلۀ ناتو 
صورت گرفته است، از جانب روسیه پذیرفته شده است و بر عکس. در گزارش می خوانیم که: " بهر حال، تا 

" و "ناتو" فیصلۀ خود آنها را بسر رسانند، "تا زمانی که روسیه در جست و هنوز وقت آن خواهد بود، که "روسیه
همین اظهارات هم بصورت کافی نشان  ( نمی تواند مطرح گردد."vetoجو، عضویت در ناتو نباشد، سؤال "ویتو" )

 می دهد که در آن زمان، سرنوشت کشور در مناسبات بین المللی در دست کی ها، بوده است.
 

 گیری از تروریزم""کناره 
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، چنین جلوه گر می شود که از تعهدات و بود" درین فرصت، حامد کرزی، کسی که در مقام رهبری ادارۀ مؤقت تعیین 
." او قبالً  اظهار داشته بود که " وده است( به عمر، تغییر موقف نمamnestyالتزامات قبلی خود در مورد تعارف عفو )

"، لیکن در همین صبح روز تروریزم را تقبیح نماید، در صورتی که متعهد شود، تا ""او را فراهم خواهد ساخت حفاظت
کند، ما نمی توانیم به او کمک کنیم، او باید با محاکمه  حتی اگر عمر تروریزم را تقبیح همجمعه، آقای کرزی گفته است که "

امنیت پیشکش نموده است، نه  ،به عمر" ." "حامد کرزی"  به پروگرام امروزی هم چنان گفته است، که اوروبرو شود
 ".عفوه

 

در گزارش "بی بی سی" تذکر داده می شود، که  این تبصرۀ "آقای کرزی"  بعد از آن بگوش می رسد، که وزیر 
در معاملۀ تسلیمی، ( در واشنگتن، اعالم می دارد که "Donald Rumsfeldدفاع ایاالت متحده، "دونالد رمسفیلد" )

" این چنین حالت هم، برای آقای کرزی، بنابر تصورات و مفکوره های ناشی ، که عمر آزاد، بماند.نخواهند پذیرفت
از زندگی "قومی"، می تواند بشکل یک نوع فشار، اثر گذاشته باشد، زیرا او و خانودۀ او از زندگی نسل های پی 

باید تا حدی برایش، فهما ساخته شده  در پی بحیث طرزالعمل، به آن عادت کرده اند، محتوای عنوان درین مورد هم
باشد. وقتی همین گزارش مسلسل حوادث، به پایان رسد، با وجود همه کمبودی ها، خیلی ها امکان هم وجود خواهد 

چه از منابع داخلی و چه هم از  سهولت، بتواند نتیجگیری نماید، که "آقای کرزی" داشت، تا هر خواننده خود به
  باشند. کردهد سر ها و وابستگی را تحمل منابع خارجی، باید در

 

" گزارش می دهد، که اکثریت کشور های عضو "اتحادیۀ  م، "بی بی سی۱۰۰۱دسمبر  ۱۱روز چهار شنبه، 
اروپا"، آمادگی شانرا برای اعزام قوه به افغانستان، تحت عنوان "قوای بین المللی برای حفظ صلح در افغانستان" 

 بیان داشته اند.
 

ما (، چنین نقل قول صورت گرفته است: " Gerhard Schroederزبان صدراعظم آلمان،  "گیرهارد شرویدر" )از 
." بدینترتیب، آلمان و فرانسه، هر دو باید در داخل اتحادیۀ اروپا، در رابطه با آیندۀ تعهدات ما، به موافقه برسیم

تانیه" قبالً آمادگی، بدست گرفتن رهبری، چنین قوا را حاضر به اعزام قوا شده اند، این در حالی بوده است، که "بر
در عملیات ها، متعهد شده بود. درین اطالعات هم چنان تذکر داده می شود، که در رابطه با اشکال دقیق فرماندهی 

، قوا، باید بعداً بتفصیل بیشتر فیصله بعمل آید. اما هدف این اقدام، "حفظ صلح" و هم چنان تأمین کمک های بشری
برای مردم افغانستان، می باشد. جانب "المان"، بطور مشخص بیان داشته است، که هر گونه سهمگیری و دخالت 

 کشور های "اتحادیۀ اروپا" درین مأموریت، در جلسۀ آیندۀ سران، فیصله خواهد شد.
 

گفته است که "کشورش حاضر است تا در یک "برنامۀ کاری اروپایی"  لمان"گیرهارد شرویدر" رئیس حکومت آ
او در عین زمان  سازمان ملل متحد، اشتراک نماید.(( شورای امنیت Mandatمبتنی بر یک قیمومیت ) "مندات" )

قع ( واLaekenتأکید ورزیده است، که "سهمگیری اروپایی ها" باید در جلسۀ بعدی سران که قرار است در "لیکن" )
"برای ما واضح است، که ما باید  بار دیگر پافشاری می نماید که"شرویدر"، در کشور "بلجیم" روشن گردد. 

او هم چنان مطمئن بوده ." موافقت را در بارۀ آیندۀ ما در داخل اتحادیۀ اروپا،  در رابطه با افغانستان، بسر رسانیم
  است که در "لیکن" این "موافقت صورت می پذیرد."

 

ً اعالم داشته است، که "حاضر  (Jacques Chirac'sاز جانب فرانسه، دفتر رئیس جمهور، "جک شیرک" ) رسما
." درین اعالمیه هم چنان شوداست، تا در قوای امنیت بین المللی که در "بن" موافقت صورت گرفته است، سهیم 

شده است. در خبر هم چنان از آمادگی شرط حمایت "شورای امنیت سازمان ملل متحد" ازین قوا نیز تذکر داده 
"ایتالیه" و کشور های خارج از "اتحادیۀ اروپا"، مانند "ترکیه"، "کانادا" و "اردن" نیز یادآوری بعمل آمده است، که 

  از اشتراک آنها، درین مأموریت یادآور شده اند.
 

 ۱۱چهارشنبه در خبر رسانی "بی بی سی"، مصادف به  ،روز سه شنبه، یک روز قبل از نشر این خبر امروزی
صدراعظم برتانیه، "تونی بلیر" گفته است، که او در "پرنسیپ" می خواهد، تا کشورش بوده است، م، ۱۰۰۱دسمبر 

نقش رهبری را در تشکیل "قوای حفظ صلح" برای افغانستان داشته باشد. طوریکه قبالً نیز تذکر داده است، در 
لن پاول"، اظهار  داشته است، که این قوا باید بسرعت تشکیل گردد. تا همان لحظه از امکان  صحبت با "کو

 ۱۰۰۰گفته است، که این تعداد، به  افغانستان "ادارۀ" مؤقت، نفر خبر داده شده است. اما وزیر دفاع ۵۰۰۰تشکیل
 د بود."نمحدود نیز خواه های عسکر محدود بوده، دارای صالحیت
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برتانیه از همان ابتداء در تصویر صدراعظم برتانیه و وزیر خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا می خوانیم: ")در پایان 
". در قسمتی ازین گزارش، علت تأخیر در تشکیل قوای افغانستان درگیر بوده است

، که نظامیان ایاالت متحدۀ امریکا، متمایل بوده اند، تا ندمورد نظر را، در آن دانسته ا
کنترول داشته باشند. درین رابطه در گزارش بیان می گردد که "برتانیه و ا ج در همه

تا زمانی که قوای ایاالت متحده در آن سهم نداشته باشد، نمی جرمنی، گفته اند که "
 ".تواند در نقش رهبری این قوا، پذیرفته شود

 
آقای م، در سطر فوقانی  و تحتانی این تصویر ۱۰۰۱دسمبر  ۱۱در گزارش روز 

حامد کرزی، با لنگی سیاه خط های سفید، که در یک جمعیت در "قندهار" نشسته 
است، می بینید: "ربانی در بارۀ معاملۀ بن مضطرب است."  در سطر پائین: "حامد 
کرزی )سمت راست( بحیث رهبر جدید اشغال وظیفه خواهد نمود". در عین حال از 

ن ربانی" نقل می کند، که گفته زبان "رئیس جمهور افغانستان، برهان الدی
 است:

 
"او از حکومت مؤقت حمایت می کند، لیکن در عین زمان از مداخالت  

خارجی شدیداً انتقاد بعمل آورده است. در قسمتی از خبر، از زبان 
"رئیس جمهور ربانی" بطور مشخص چنین نقل نموده است: "ما 

ی خارجی در امور آرزومندیم که  این آخرین مرتبه باشد که کشور ها
همین خبرنگار "بی بی سی" می نویسد   افغانستان، مداخله نموده اند." 

که: "آقای ربانی، در برابر ژورنالیست ها در پایتخت، کابل طی سخنان 
خود گفت، که معاملۀ بین گروپ های ضد طالبان، که  در "بن" به امضاء رسیده است، تحت 

اگر مداخالت در امور افغانستان بدین منوال ادامه یابد، فشار بین المللی صورت گرفته است. 
 بر مسایل افغانستان در آینده  تزئید بعمل خواهد آمد. 

 

آرامی و اضطراب "آقای برهان الدین ربانی"، که همچنان از دورۀ  ضمن تذکر از حالت نا
می برد، تا زمانی که در تحت فشار طالبان، کابل را م م نا۱۱۱۱م تا ۱۱۱۱ریاست او از سال 

حکومت ترک گفته است، در پان تصویر و هم در متن گزارش می نویسد، که گفته است: " 
". در همان روزی که "بی باید در افغانستان تعیین گردد

بی سی"، از اقامت رئیس ادارۀ جدید، در قندهار گزارش 
سرخ" در شمال می دهد، اخبار قتل طالبان "صلیب 

مصروف مطالعۀ و اررزیابی وضعیت بوده، با هزاران 
زندانی، مصاحبه انجام داده است. در گزارش "صلیب 
سرخ" آمده است، که درجن هایی از طالبان دستگیر 

ۀ جنگی" واقع در والیت شده، حین انتقال به "زندان قلع
"کانتینرها" به علت فقدان هوای تنفسی، جان  شمال،  در

 اند. داده
در "شبرغان"،  یادآور شده است.  در پایان تصویر،  زندانی راجستر شده،  ۰۰۰۰نمایندۀ "صلیب سرخ" از تعداد  

 در صف طالبان زندانی شده، از موجودیت اتباع خارجی نیز نامبرده شده است.
 

 ختم قسمت یازده
 ادامه دارد ...
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