
  د؟؟؟یشنویم ملت را یا صدایآ! یکرز یآقا
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، ناگفتھ یحرفھا، د درد دلیبا شما، شود؟ینشانھ گرفتھ م چرا انگشت ملت بطرف تو! جمھور رئیسمحترم 

جنگ  زورمندان و یھا یگریوحش تاراج و، دهیمشقت مردم ستمد بت ویمص، ملت ییاندوه  غم و

 کشتار قتل و، انیزورگو یبار و بند یب و یستمکار، یزیقانون گر و فساد، یچپاول مل و چور، ساالران

م قلب یصم کھ ازیزمان تا. دیبدھ بازخواست قرار رامورد بازپرس و ن حقوق بشریناقض جنگ افروزان و

 یفرداقضاوت  از و ملت شمارا رھا نخواھد کرد د ویننما یده گیت رسین جنایبھ ا، ایر و بدون تظاھر و

  . دید انجام بدھیخواھیت با شماست کھ چھ میاکنون صالح. بود یامان نخواھ در زیخ نیتار

   قدرت و یارزش چوک

توغلبھ  بر ینباشد تشنگ یچ آبیھ یابانیب در اگر: بھلول گفت. ده یپند بھلول مرا یا: ھارون گفت یروز

؟ یراب کنیآب دھند کھ خود را س یھ اعجر تا تو را یدھ یچھ م یھالکت برس بھ یخواھ یکند و م

 یپادشاھ نصف: ؟ گفتیدھ یت ندھد چھ میصاحب آن بھ پول رضا بھلول گفت اگر. طال ناریصد د: گفت

آن را  ینتوان و یگرد وم مبتالیس الیبھ مرض ح اگر، یدیآنکھ آشام پس از: بھلول گفت. دھم یخود را م

  ببرد؟ نیب را از یضیآن مر یتا کس یدھ یباز چھ م، یرفع کن

نباش کھ  ین پادشاھیمغرور بھ ا پس: بھلول گفت. دھم یخود را م یگر پادشاھینصف د: ھارون گفت

  ؟یکن یکوئیعزوجل ن یخلق خدا ست کھ بایا سزاوار نیآ. ستیش نیک جرعھ آب بیمت آن یق

  اند؟؟؟ "طالبان"ھا خواھان معاملھ بایک ل مصالحھ ویما یچھ کسان

 



  دست بی رحم مقدر بسوزد

  وساکت ومکدر  نموده سرد

  را  ما باغ یدا نم گلھاینم

  . پرپر ھا تا کجا ھا کردهیک

بھ آتش  ب ویتخر، دنید ست وپا بر، قتل وکشتار، ییآدم ربا، حمالت انتحاری: ؟کنندیچھ م "طالبان"

 و یمیادارات تعل مکاتب و، یآباد و یادارات بازساز، ین پاکیما - ل یقب دن موسسات عام المنفع ازیکش

 و، یھنر و یادب، یفرھنگ یراثھایم یرانیو ب ویتخر، یوطنفروش، یگریوحش و یزیخونر، یلیتحص

  . دھندیدشمنان مردم افغانستان انجام م و یمنطقو یھا یت اجنبیرضا بخاطر ن ھمھ رایا

وضع نفرت  و سر با، سرمھ بھ چشم و عمامھ بھ سر -طالب  و مال بھ ظاھر: اند؟ یچھ کسان "طالبان"

 جاھالن و بی سواد و کودن و یآدمھا، پاکستان یتریسترو و یمدارس مذھب یطالب ھا ف ویکث و زیانگ

 یب قان ویقطاع الطر راھزنان و اسالم گراھا و، ست ھایونالیناس بی است ازیترک "طالبان". جباران قرن

با  و گریکدیرقابت با  منطق در یب تحت رھبری فرماندھان کوردل و. نیزم یرو ین انسانھایرحم تر

شوند یم یرھبر ت ویک منبع ھدای ولی ھمھ آنھا از. کورانھ ھستند کور یعملکردھا شانھ ویکج اند تفکر

 . ) یاس آ. یآ( آنھم و

بود کھ راھی برای  "القاعده"و  "طالبان"کا و متحدانش فقط حذف یازده سپتامبرھدف آمریبعد ازحملھ 

شتر آژانس ھای اطالعاتی یب یالدیدرسال دوھزاروسھ م. نمی گذاشتک از آن ھا باقی یچیمذاکره با ھ

ت و اطالعات پاکستان جمع شده یعی کھ در سازمان امنیافتند کھ بدون اطالعات وسیغربی بھ وضوح در

سازمان ھای اطالعاتی  یالدین دوھزاروسھ و دوھزاروپنج میب. ات انجام دھندیتوانند در افغانستان عملینم

، ی نمودندیرا شناسا "القاعده"ادی از عوامل یھمکاری کردند و تعداد ز) یاس آ یآ( باک یغرب ازنزد

. ر چشمی رد کردندیکند زیکمک م "طالبان"انھ بھ یمخف) یاس آ یآ( ن امر را کھ عناصری ازیاما ا

ھواداران الوگ با ید دیا بایغرب . رون آوردیاری از غربی ھا را از الک خود بیر مشرف بسیتوافق اخ

ک را قبول کند کھ در نزاع ھای آتی با آن ھا درجنوب افغانستان تلفات رئیسن یا ایرد یمالعمر را بپذ

  . شتری بدھدیب

  : سدینویواشنگتن پست م

د نمود یىرا نشر كرد و درآن تھدیویدیكست و، كھ اسامھ بن الدن درپاكستان بدست اورد یتیدراثرمصئون

س جمھور بوش یحكومت رئ: سدینویروزنامھ م. االت متحده انجام خواھد دادیدرداخل ا یشتریكھ حمالت ب

دھد وھنوز ھم با مشرف یم یواقتصاد ینظا م یون دالر ساالنھ بھ پاكستان كمك ھایھنوز ھم شش صد مل



، ھ افغانستان و پاکستان کھ مرزھای طوالنی با ھم دارندیروابط دو کشور ھمسا. كندیث متحد رفتار میبھ ح

اری ھمراه یھمواره با فراز و فرودھای بس، نجاه و ھشت سالی کھ ازعمر کشور پاکستان می گذرددر پ

ن کھ یت گروھھای مسلح مجاھدیفعال، " ورندید "مسالھ مورد مناقشھ خط مرزی موسوم بھ . بوده است

 ت دولت پاکستان از گروهیحما، دندیھ حکومتھای طرفدار شوروی سابق در افغانستان می جنگیعل

لی ین کشور در مناطق قبایت گروھھای مخالف دولت ایفعال، ریز آنچھ مقامات در سالھای اخیو ن "طالبان"

. رگی روابط دو کشور شده استیباعث ت، لی است کھ در دوره ھای مختلفیاز مسا، پاکستان می خواندند

شوروی بھ افغانستان  یالدی تا زمان لشکرکشیس کشور پاکستان درسال نوزده چھل وھفت میازبدو تاس

تا زمان ، ھ افکنده بود و پس از آنیسا، ن دو کشوریل مرزی بر روابط ایمسا، در سال نوزده ھفتادونو

ت پاکستان یحما، ن مسالھیعالوه بر ا، الدییسال نوزده نودودو م ب هللا درینج سقوط حکومت داکتر

. ان دو کشور افزودیبر تنشھای موجود م زیدند نیھ دولت کابل می جنگین کھ علیازگروھھای مسلح مجاھد

ا بر شبھ قاره یتانیمشھور است در زمان سلطھ بر" ورندیخط د"مرز مشترک پاکستان و افغانستان کھ بھ 

ی تعلق یایتانیده شد و مناطقی از افغانستان آن زمان بھ ھند برین ھند و افغانستان کشیب ١٨٩٣ھند در سال

ن مناطق کھ ساکنان یا، الدىیم ١٩۴٧ل کشور پاکستان در سالیو تشکھ شبھ قاره ھند یپس ازتجز. گرفت

  . جز قلمرو پاکستان شد، آن پشتون و بلوچ ھستند

ت نشناختھ و بھ صورت رسمی ین مناطق را بھ رسمیت پاکستان بر ایمالک، حکومتھاى مختلف افغانستان

. د نکرده اندییتا، تونستان می نامندت ملی پاکستان در مناطقی را کھ افغانھا آن را پشیررسمی حاکمیا غی

ن دو یک موضوع تمام شده دانستھ و آن را خط مرزى مشترک بیرا  ورندیخط د اما پاکستان ھمواره

" پاکستان در ارتباط با پشتونھا ھمیشھ ازسیاست انگلیسی : می نو یسد سلیک ھر سین. کشور شمرده است

پاکستان در دوران جھاد قسمت اعظم کمکھای خود را . استاستفاده می کرده " تفرقھ بینداز و حکومت کن

زیرا قصد ، خصوصآ حزب اسالمی کھ وجھھ ای پشتون داشت اختصاص داده بود، بھ احزاب بنیاد گرا

ھمچنین پاکستان  بھ عقیده او. داشت از این طریق اختالفات بین گروھای قومی پشتون را تشدید نماید

کھ موجبات تسلط دوصد سالھ پشتونھا را درافغانستان فراھم کرده بود و  تاساسآ مخالف نظام قبیلھ ای ا س

و نمی توانند با سرکردگان ، آن ر ا با مفھوم دولت اسالمی مبتنی بر اصل مرکزیت مخالف می دانند

پشتونھا روابط خوبی داشتھ و با آنھا کنار بیایند از قدرت یافتن آنھا در افغانستان کھ موجب تضعیف 

امروز ، سازدیورند کھ پاکستان وافغانستان را از ھم جدا میخط د. حمایت می کرد، می گرد د پشتونھا

د کھ یک بحث داغ مبدل گردین موضوع زمانی بھ یا. دیایکی از موضوعات حساس درکشور بحساب می

س جمھور پاکستان یز مشرف رئیپرو. ان ھردو کشور مطرح ساختیوار را میجاد دینشنھاد ایپاکستان پ



االت یر امورخارجھ ایئس وزیزا راین موضوع را بھ عوض مقامات افغانی با خانم کوندالیقبل ا یچند

لی یورند خیعالمت گذاری خط د. دیانزجار افغانھا گرد ان گذاشت کھ باعث خشم ویکا درمیمتحده امر

توسط  یالدیباشد کھ در سال ھجده نودوسھ میلومترمیف و دارای طول دوھزاروششصد کیضع

. دین گردیوی وافغانستان تعیتانیان ھند بریث خط فاصل میبح، ورندیمردیرانگلستان بنام سرھنری مارتیوز

افغانھا ادعأ . راث ماندین خط بھ آنکشور بمیا، ل شدیکھ پاکستان درسال نوزده چھل وھفت تشکیزمان

ت نشناختھ یھرگز آنرا بھ رسم ده است وآنھایل گردیرعبدالرحمن خان تحمین خط باالی امیند کھ اینمایم

ک جانبھ منسوخ ین خط را بطور ید تا ایتالش ورز یالدیحکومت افغانی درسال نوزده ھشتادوچھارم. اند

  . شودیان دوکشور شناختھ میث سرحد مین المللی بحین خط ھنوزھم بسطح بیاما ا، سازد

مقامات . بوده است "طالبان" گروهدرسال ھای اخیرھمواره دولت پاکستان در معرض اتھام حمایت از 

در داخل پاکستان  "القاعده"ھستھ ھایی از  و حنی "طالبان"افغانی و آمریکایی بر این باورند کھ گروه 

پاکستان با رد ھر گونھ حمایت اسالم آباد از گروه  اما دولت. آموزش می بینند و تجھیز می شوند

بھ اعتقاد ناظران . تاکید دارد "طالبان"جملھ گروه  تی ازرئیسترو بر مبارزه با گروھھای، "طالبان"

باعث تشدید بی  افغانستان برای گسترش نفوذ در "طالبان"دولت مشرف بھ گروه  نگاه ابزاری، سیاسی

 ایالت سرحد نشان دھنده دیدگاه مقامات پاکستانی درباره یاظھارات اخیر وال. شد ثباتی در منطقھ خواھد

 ین دو كشور از گذشتھ تنش ھایب. رود یدر افغانستان بھ شمار م یثبات یعامل بپاكستان . است "طالبان"

و  "طالبان"ت گسترده پاكستان از یل حمایر بھ دلیاخ یورند وسالھاید یبر سر خط مرز یوستھ ایپ

سقوط  یپاكستان درافغانستان در پ یھایكسو و ناكامیاز  یاختالفات مرز. وجود داشتھ است "القاعده"

جاد بحران درافغانستان و یا یگر سبب شده كھ پاكستان ھمھ توان و تالش خود را براید یاز سو "نطالبا"

افت و دولت افغانستان را با ینده ھم ادامھ خواھد ین تالشھا در آیا. ردیبكار گ "طالبان"بازگرداندن 

  . سازد یمواجھ م یمشكالت مختلف

را کمک  میخواھند افغانستان شانھیذیدخل درقضایا بی اال  گردرداخل کشور اگردولت ھاییازجانب د

وادار  ما را دولتمردان. اولترازھمھ دولت رامتوجھ مصلحت گرای ھای بی چون وچرا آن سازد، نمایند

کھ قدر رأی مردم را  دیکمک نمایند تا درافغانستان دولتی بوجودآ. سازند تا کارھا را بھ اھل آن بسپارند

نھ با . وپاکستان را سرجایش نشاند را نابود ساخت "القاعده"مردم میتوان تروریزم و با حمایت . بداند

 یروھایزنیرفتارخشونت آم. ک دھھ غالم گوش بھ فرمان پاکستان بوده اندیشترازیاشخاص وافرادکھ ب

مجلس ندگان ینما. مواجھ شده است یمل یندگان مجلس شوراید مردم ونمایبا واکنش شد، با مردم ییکایآمر

. در افغانستان شده است ید خشونت و گسترش ناامنیباعث تشد ییکایآمر یروھایمعتقدند رفتار نادرست ن



، ت ھلمندیدر چھار وال "طالبان" یروھاید نیاز تحرکات جد یمنابع خبر یکھ برخ است ین در حالیا

  . دھند یقندھار و زابل در جنوب افغانستان خبر م، ارزگان

ز پنج سال از  ش ایبا گذشت ب. مناطق را بھ دست دارند یکنترول بعض "طالبان"ن منابع یا یبھ گفتھ 

ان کھ با شعار مبارزه با ییکایآمر. ھمچنان فعال است "طالبان"، کا در افغانستانیآمر یروھاین حضور

د یھا و تشد یاامنگسترش ن. ناکام مانده اند "طالبان" یروھایبا ن در مقابلھ، افغانستان شدند، م واردرئیسترو

ت در یثبات و امن یبرقرار یبرا یلیکا تمایھا وبخصوص آمر یدھد خارج ینشان م "طالبان"ت یفعال

ن یگسترده مردم ا یباعث نگران، یدر مناطق جنوب "طالبان" یروھایحضور پر رنگ ن. افغانستان ندارند

موفق ، "طالبان"ائتالف در مقابلھ با  یروھاید کھ چرا نیآ یش میل پ ن سوای اکنون ا. کشور شده است

 شبرد اھداف خود دریپ یرا برا "طالبان" یروھایان وجود نییکایست کھ آمر ن ایت ایواقع  ؟نبوده اند

  . نندیب یم یضرور، افغانستان

ت رنج یش نرفتھ است و مردم از جنگ و محرومیز پیچ چید ھیکا بھ افغانستان لشکرکشیکھ آمر یاز زمان

نود درصد مصرف ( قاچاق مواد مخدر از سر گرفتھ شده است، شده یشگیھرج و مرج ھم. برند یم

گر مناطق کشور یان بر دیجنگ ساالران و اسالمگرا، لیو سران قبا) شود یاک را شامل میتر یجھان

ی ک شمالیمان آتالنتیبھ افراد سازمان پ "طالبان"سران ، پنج سال پس از سقوط آنھا. رانند یفرمان م

کھ در  یتا حد، کنند یرا بھ آنان وارد م یش مھمتریش از پیب یآورند و خسارت ھا یفشار م) ونات(

شصت درصد کشور فاقد ، طبق گفتھ رسانھ ھا. کردند یکمک یرویسپتامبر آنان را مجبور بھ درخواست ن

اثر فقدان جاد شده در یخالء ا. ندارند یدسترس یدنیبرق است و ھشتاد درصد مردم بھ آب آشام یروین

 یجنگ ساالران سالھا، ان در جنوبیاسالمگرا: مخالف دولت پرکرده اند یروھایس را انواع نیپول یروین

، "طالبان"ھمدست  یروھایھ نینبردھا عل، ن دورهیدرا. ان مواد مخدر در شمالیقاچاقچ، در غرب ١٩٨٠

  . اوردھا شده است بھ دست یو کاھش دسترس یبازساز ید برایجد یباعث توقف برنامھ ھا

دولت دربرابر  یروزیف و اعتماد پیھ مردم را ضعیعھ سازش روحیاعالن صلح و مذاكره وشا وھمچنان 

اش  ین غربیده اند كھ دولت ومتحدین عقیت مردم بھ ایحال اكثر، ب صفر نموده استیرا ضر "طالبان"

مستقل  یسمت و نھادھا، آدرس قوملذا مردم تالش دارند از ، اند "طالبان"درصدد سازش وكنار آمدن با 

  . قبل ازدولت بھ سازش دست بزنند

ً درپ و ھم  یگاه اجتماعیوھم در جا یدان نظامیھم درم، است "طالبان" یبزرگساز یغرب عمال

رش یالوگ مذاكره و پذیاز د یغرب یھ ورسانھ ھاین بلند پاین سو مسؤولیبد یو از چند یاسیدرعرصھ س

س بھ یو انگل  كایست؟ امریچ ین بزرگسازیھدف ا. كنند یکشورصحبت م یاسیدر نظام س "طالبان"



انتخابات  یدن دوربعدیوس شده اند لذا تالش دارند تا فرا رسیما ینظام فعل یمشوره پاكستان ازكارائ

  . خ را دوباره تكرار كنندیتار یاست جمھوریر

رون درز یدرب یی كایامر یرسانھ ھا قیبا دولت ازطر "طالبان"عھ مذاكره با ین بارشایاول یچنانچھ برا

 "طالبان"نوشت كھ   كایر خارجھ امریاززبان معاون وز یی كایھ معتبر امریك نشریكرد وواشنگتن پست 

است كھ  یھیبد. ك شوندینده افغانستان شریدرنظام آ یقو یاسیك ھستھ سیث ین بحیخواھند بعد از یم

  . كندن درامھ را دوباره تجربھ یخواھد ا یم  كایامر

را جھت حفظ منافع شان در افغانستان قابل قبول  "طالبان"ھ تفكرات یك جھت مھم قضیپروسھ صلح 

 یزم بھ اثبات میھ ترورین را در مبارزه شان علیاست در ظاھر شكست متحدیرسیین تغیا. دانستھ است

  . رساند

منجر بھ بازگرداندن ثبات  ینظام یرویصرف بھ ن یاتكا: ناتو درافغانستان گفت یكوالس لنت سخنگوین

 یحت، راستیك قدرت شكست پذی یك شمالیمان اتالنتیدھد كھ پ ین اظھارات نشان میا. دارنخواھد شدیپا

تواند  یج میخل یكشورھا یپاكستان و برخ یومال یت نظامیست ھا با داشتن حمایازترو یكتلھ كوچك

ھمواره از  "طالبان"دولت با  یمذاكره ازسوش طرح یقبل پ یتا چند. شان را بھ شكست معترف سازندیا

شدند  یبھ ترك جنگ و بازگشت بھ خانھ وكشورشان دعوت م "طالبان"شد و  یمطرح م یك موضع قوی

كشور  یقانون اساس "طالبان"كند اگر  یاما حاال دولت اعالن م، آنان درقدرت نبود یازسھم دھ یو خبر

كھ یدرحال، ستین یخبر "طالبان"ھ یعل ینظام یروزیگرازپید، شوند یرفتھ میرند درھرسطح پذیرابپذ

  . گر قناعت ندارندیز دیچ چیبھ ھ یروزیجز پ "طالبان"

ده كرده است یابرازعق، ان مردم مایدرم یاسالم یر دفاع انگلستان با اشاره بھ نفوذ باورھایوز، دزبراون

 "طالبان"رش یروز اگرحرف ازپذیتا د. ده گرفتیناد، ن كشوریرادرا "طالبان"توان تفكرات  یكھ نم

درآن وقت . ی"طالبان"شھ یمطرح بود نھ تفكرات و اند یمحل "طالبان"رش یآمد مسألھ پذ یان میم بھ

س یردفاع انگلیشد اما امروز وز یمردود شمرده م یشھ طالبیاند، معاصر یاسیدرفلسفھ و منطق س

 "طالبان"ا تفكرات یدرافغانستان مبارزه كرد و  "طالبان"شھ و تفكرات یشود با اند یكند كھ نمیاعتراف م

 ید بھ نظر میگفتھ است بع، )حزب كارگر( ایتانیبراون دركنفرانس ساالنھ حزب حاكم بر. ده گرفتیرا ناد

ن یودروغ یتھ انیگر شعار میكھ د ین معنیبد. گذرا باشد یده ایپد، درافغانستان "طالبان"شھ یرسد كھ اند

  . است "طالبان" یت دارد تفكرات سنتیندارد وآنچھ اھم یجادرافغانستان  یدموكراس



 ید از راه ھاین موضوع كھ باید برایسازمان ملل متحد دركابل با تأك یاسیس یندگیب نماین ترتیبھ ھم

ً بھ جمع نھادھا، درافغانستان را حل كرد یز بحران جاریو مسالمت آم یاسیس وستھ است كھ یپ ییعمال

. و دولت ھستند "طالبان"ان یآغاز مذاكرات م ینھ برایتالش فراھم كردن زمدر ، ن بارینخست یبرا

شدند وتمام جھان  یازشرارت وخشونت در جھان پنداشتھ م ین مدت نمادیا یكھ ط "طالبان"

د شامل ین متحد شده بودند امروزدوباره درمحراق توجھ قرارگرفتھ بایدن تخم طالب از زمیبخاطربرچ

ر دفاع یآنچھ را وز، س وپاكستان درمورد افغانستان نظر واحد دارندیانگل. شوند افغانستان یاسینظام س

ز گفتھ بود كھ یمشرف ن. س جمھور پاكستان قبآل گفتھ بودیز مشرف رئیپرو، دیگو یس امروزمیانگ

است و ن اقوام ھم آھنگ ید ایباعقا "طالبان"از اقوام افغانستان دارند وتفكر  ین تعدادیشھ در بیر "طالبان"

ر یوز. مفھوم ندارد "طالبان"صلح و ثبات بدون حضور یعنی. د جزء از پروسھ صلح افغانستان باشندیبا

ز یدرگذشتھ دولت افغانستان اظھارات پرو، د كرده استیات مشرف تأكیس ھم صرف بر نظریدفاع انگل

اھداف پاكستان . ندكن یس غور میر دفاع انگلیاظھارات وز یمشرف را بھ شدت رد كردند اما امروز رو

خود را  یافغانستان مھره ھا یاسیخواھد در نظام س یپاكستان م. از قبل روشن است یغرب یوكشورھا

  . خود درافغانستان است ینفت یت شركت ھاین امنیداشتھ باشد وغرب ھم تشنھ تام

درمشوره با  رند ویگ یالھام م )یآ. اس. یآ ( ا در افغانستان ازیتانیبر یروھایست كھ نین یشك

ك یمذاكره درھرسطح با دولت  یبرا "طالبان" یآمادگ. كنند یاستخبارات پاكستان اھداف خود را دنبال م

و  یده اند تا توان نظامیو تمسخر كوش ین شوخیھم با ا "طالبان". است یشیومانورآزما یاسیحركت س

 ین المللیان بیھند كھ دولت وحامرند تا بھ جھان ومردم نشان دیش بگینش را بھ آزمایدولت ومتحد یاسیس

ً درجر "طالبان" یكھ رھبریدر حال. باشند یشان میاش تا چھ حد آماده عقب گرد درمعاملھ با ا ان یقطعا

ت رئیسك ترویان قرار دارد و بھ عنوان یئ كایگرد امریست و نام مال محمدعمردرفھرست تحت پیبرنامھ ن

  . ندارد ین عملیچ مفھوم وتضمیھ یاسین اعالن ازلحاظ معامالت سیا. شود یحساب م

نظام وحكومت مطلق  "طالبان". شوند یك نمیشر ینین چنیھرگز با نظام ا "طالبان"ن است كھ یقت ایحق

كجا ی یكنون یاسیست واگرطالب با نظام سیده صلح ومذاكره نیطالب پد. خواھند نھ صلح و سازش یم

خاص خود است كھ  یھا یژه گیده با ویك پدیطالب . دھند یگر مفھوم طالب بودن را از دست میشود د

زند واما  یدن بھ قدرت دست بھ خشونت میھرحركت تا رس. شتر با خشونت و تحجرھمراه استیب

كھ قبال تجربھ  یحكومت. دھد یبخشد و ادامھ م ید میدن بھ قدرت ھم خشونت را تشدیبعد ازرس "طالبان"

شده است ازقتل عام گرفتھ تا لت و كوب زنان و بستن معارف ھمھ و ھمھ در تمام عرصھ ھا خشونت 

  . ستیده مذاكره و معاملھ نیلذا طالب پد، بوده و بس



  
ان یب مذاکره توسط سخنگویتکذ، برای مذاکره "طالبان"شروط ، "طالبان"مذاکره با  رسانھ ھا از در

ک رکاب یاما دولت دوپارادر. مین مضمون می شنویازمذاکره ومشابھ ا "طالبان"امتناع ، نیدولت ومخالف

 . شان بازاستیما اند وفرزندان کشوراست وآغوش مابرا یبرادرھا "طالبان"ند کھ یگوینموده وم

درد ست  یلھ یراوس یدولت رادولت دست نشانده وکشورراکشوراشغال شده وجناب کرز "طالبان"اما 

زلحظھ یھا دارند ون یرون شدن حارجیب یبرا یجد یوتقاضا یت روزشماریسقوط حاکم یبراھا ویخارج

ده یکشوروشکنجھ واستبداد برمردم ستم د یومعنو یماد یتاراج ثروتھا، یغارتگر، قتل، کشتن یبرا ی

  . دانندیم یراحکم شرع ین اعمال زشت ونامسلمانیکنند وایوطن درنگ نم

. ون مناطق قبایلی پاکستان ارتباط کاملی وجود داردیافغانستان و تحرکات افراط در "طالبان"میان فعالیت 

تحرکات مناطق قبایلی نیزافزایش می یا ، افغانستان بیشتر شود در "طالبان"براین اساس ھر اندازه فعالیت 

ش شورای موسوم بھ سنلس کھ فعالیت آن درافغانستان بھ علت تالش برای قانونی کردن کشت خشخا. بد

دربیشتر ازنیمی ازافغانستان  "طالبان"درآخرین گزارش خود ادعا کرده است کھ نیروھای ، ممنوع شد

  . حضور دارند

درصد خاک افغانستان فعالیت دارد کھ برای مقابلھ با آنھا باید نیروھای ۵۴درحال حاضر در "طالبان"

نتیجھ اعالم شده ، کذیب و اعالم کردالبتھ وزارت دفاع افغانستان این گزارش را ت. خارجی دو برابر شود

شھرکابل را بھ کنترول خود درخواھند آورد بھ ھیچ وجھ قابل  "طالبان"دراین گزارش مبنی بر اینکھ 

با ھدف سرنگونی دولت واخراج سربازان خارجی درحال مبارزه با نیروھای  "طالبان". اطمینان نیست

میالدی با ھجوم نیروھای ٢٠٠١دراواخر سال "لبانطا"حکومت پنج سالھ . دولتی وسربازان خارجی است

  . خارجی بھ افغانستان سقوط کرد

قرار دارد وخواھان قانونی شدن کشت خشخاش در افغانستان است کھ بھ  رئیسدفتر شورای سنلس در پا

درھرصورت گزارش این شورا نشان می دھد . ھمین علت فعالیت این دفتردرکشورممنوع اعالم شده است



شورشیان مناطق قبایلی . ھر لحظھ بر وسعت و دامنھ تحرکات خود درافغانستان می افزاید "طالبان"کھ 

البتھ دولت پاکستان . پاکستان نیز طی ماھھای اخیر بر تحرکات خود برضد دولت پاکستان افزوده اند

ان اخیرا سخنگوی دولت ایالت سرحد پاکست. نیزنسبت بھ این تحرکات بھ شدت واکنش نشان داده است

محلی درناحیھ  "طالبان"اعالم نموده است کھ نیروھای اردو مقراصلی موالنا فضل هللا رھبر معنوی 

  . حساس ناجیاتاپ درسوات را تصرف کرده اند

پاکستان باردیگر کنترول ناحیھ ناجیاتاپ درمنطقھ سوات ویکی از مقرھای اصلی موالنا فضل هللا  یاردو

  . است ایستگاه رادیویی این گروه را نیز تعطیل کند را بازپس گرفتھ و موفق شده

سالح ، ھای مھم از انتقال موادغذایی ھا و راه پاکستان اعالم کرده است کھ با ایجاد موانع درجاده یاردو

 منطقھ کوھستانی. کند جلوگیری می، محلی است "طالبان"وتجھیزات بھ مناطقی کھ ھنوز تحت کنترول 

نسبت بھ سایر شھرھای ، مرکزیت شھر ماالکند درایالت سرحد کھ از جھت آب وھواسوات بھ ) میان کوه(

ھای بیشتری بویژه درزمینھ گردشگری برخورداراست ھم اکنون مرکزاستقرار  از جذابیت، این ایالت

. محلی شده کھ بھ دستورموالنا فضل هللا رھبر معنوی خود علیھ نیروھای دولتی می جنگند "طالبان"

با تاسیس یک مدرسھ دینی درسوات ، "طالبان"ھای متنفذ منطقھ وازطرفداران  ل هللا ازشخصیتموالنا فض

درنھایت اینکھ چالش میان نیروھای دولتی پاکستان و . پردازد می "طالبان"بھ ترویج اصول مذھبی 

دامنھ قدرت  دراین میان ایاالت متحده آمریکا نیزتنھا بھ بسط. شورشیان مناطق قبایلی ھمچنان ادامھ دارد

  . خود می اندیشد

دراین مناطق  "القاعده"شده و "طالبان"و "القاعده"مناطق قبیلھ نشین پاکستان تبدیل بھ مکانی امن برای 

تی درکشورھای مختلف سازماندھی می کند وازسوی رئیسنیروھای خود را برای انجام عملیاتھای ترو

بھ روند تنشھای موجود میان قبایل ، نیزھمکاری می کنند "القاعده"و  "طالبان"دیگراین قبایل پاکستانی با 

زیرا نیروھای امنیتی پاکستان ھمواره با این قبایل درگیر بوده و فعالیتھای ، پاکستانی ودولت توجھ کنیم

  . نظامی قبایل پاکستانی بھ عنوان یکی از چالشھای موجود درامنیت پاکستان بھ شمار می رود

ت و یمنبع ھمھ نگرانی ھای ایاالت متحده امریکا ودولت افغانستان بخاطرحما پاکستانگریازجانب د

رامسلح  "طالبان"کطرف یاز، ده وھم بھ نعلیخ کوبین مدت ھم بھ میا یبوده وط "طالبان"از یبانیپشت

رآ نشریھ گلوبل پست چاپ ایاالت متحده یاخ. ب داده استیھارافریگردولت وخارجینموده وازجانب د

بلکھ ، داد می کندیلیونی کراچی نھ تنھا خشونت بیدرشھربندری و ھجده م: ن مورد می نویسدیامریکا در

قتل وکشتار تنھا بھ ، شرارت. ھم نسبت بھ وزیرستان درین شھر بیشتر می باشد "القاعده"تعداد رھبران 

اساسی و مھم اما کراچی درجنگ ایاالت متحده امریکا در افغانستان بسیار . شھر کراچی محدود نمی شود



زیرا ھشتاد فیصد تجھیزات نظامی ازطریق بندر کراچی واز آن جا بھ درهء خیبروافغانستان . می باشد

بھ این معنی کھ انتقال نفت بھ ارزش یک . بدیل یا جانشینی برای این مسیرھم وجود ندارد. انتقال می یابد

 . تمام می شودیک ھزاردالر امریکایی ، صد دالرامریکایی ازطریق آسیای میانھ

اوضاع امنیتی درتمام شھرھای پاکستان خراب است و نسبت بھ گذشتھ ھزارمرتبھ بد ، گلوبل پست میافزاید

ایجاد پوستھ ، مشاھده سیم ھای خادار، شنیدن صدای انفجار، دراسالم آباد پایتخت پاکستان. تر شده است

بھ شھر بغداد ، محافظین نگھداری می شوندھای امنیتی وتبدیل شدن ھوتل ھا بھ قلعھ ھای بلند کھ توسط 

ھمزمان خدمات ملکی کھ زمانی موثروکارا بود درھرایالت این کشوررو بھ خرابی گذاشتھ . شباھت دارد

بعد ازفرمانروایی درازمدت . خالصھ کھ پاکستان در قرض غرق شده وزیر بناھا روبھ زوال است. است

این ، اما آن طوری کھ بارھا دیده شده، ر برسرقدرت استحکومت انتخابی ملکی بار دیگ، توسط نظامیان

، جمھور پاکستان آصف علی زرداری کھ بعد ازقتل خانمش رئیس. حکومت فاسد وبی کفایت می باشد

ً درموج احساسات بھ حیث رییس جمھور انتخاب شد ضعیف وناتوان است وتوسط یک تعداد  اتفاقا

  . احاطھ گردیده استازدوستان وھم اطاقی ھای دورهء زندانش 

، نشریھ گلوبل پست در ادامھ مقالھ می نویسد. صدراعظم اویوسف رضا گیالنی ھم بھترازوی نمی باشد

مورد انتقاد ، پاکستان دارای سیستم نیمھ فیودالی را، ھیالری کلنتن وزیر خارجھء ایاالت متحده امریکا

ید مالیھ ومحصول شا نرابپردازند ونباید کھ ثروت مندان وزمین داران بزرگ پاکستان با، داده ومی گوید

اداره بیش ازنصف این مدت را  -اردو، اززمان استقالل بھ بعد. باالی مالیھ دھندگان امریکا متکی باشند

شورشیان اسالمی کھ ، درعین زمان. دردست داشتھ وسیاست خارجی این کشوررانیزکنترول کرده است

اکنون در تمام شھر ھا گسترش یافتھ ، اکستان محدود می باشدزمانی فکر می شد بھ ایالت شمال غرب پ

ازایالت شمال ، چنانچھ کمپاین خشونت وبم گذاری بھ علت انتقام داخل شدن اردو بھ وزیرستان جنوبی. اند

حاصل جمع ھمھ تشویش ھا ونگرانی ھای امریکایی ھا . غرب بھ الھور واسالم آباد توسعھ یافتھ است

رول سالح اتومی پاکستان ھم چنانی کھ درویکی لیکس بھ آن اشاره شده است بھ دست اینست کھ مبادا کنت

ً ھیچ جای شک نیست کھ تھدید تندروان اسالمی درپاکستان در حال افزایش می . تندروان اسالمی بیافتد بنا

  . باشد

ویکی لیکس در اسناد افشا شده محرمانھ دیپلوماتیک ایاالت متحدهء امریکا توسط ، حامد کرزی می گوید

  . مورد افغانستان و پاکستان روابط این دو کشور را نزدیک تر ساختھ است

، وی ھم چنین گفت. کرزی دریک کنفرانس خبری اسناد افشا شده از سوی ویکی لیکس را رد کرد

ویکی لیکس ھرنیت ، اما بھ گفتھ او، جاسوسان خارجی تالش می کنند کھ ھردو کشور را بی ثبات سازند



اشت درروابط میان افغانستان و پاکستان کمک کرده است وبنابر این افشای اسناد توسط ویکی لیکس کھ د

کرزی کھ در این اواخرازتکتیک ھای کشورھای غربی در . برای این دو کشور مفید واقع شده است

اطمینان ، فتوی گ. ھم چنین گفت کھ روابط محکم با اسالم آباد دارد، انتقاد کرده "طالبان"مبارزه علیھ 

این درحالیست کھ روابط میان دو کشوربارھا با . می دھد کھ میان دو کشور بی اعتمادی وجود ندارد

و حضور تندروان پاکستانی درافغانستان  "طالبان"اتھامات برسرارتباط میان ادارهء استخبارات پاکستان و 

  . تان مانند سال ھای اول موفق نیستتالش ھای قوای بین المللی در افغانس، کرزی گفت. متشنج شده است

ملت افغانستان دست رابا : گفت، وی کھ ھمواره پاکستان را بھ مداخلھ درامور افغانستان متھم می کرد

را ازافغانستان راندند وافغانستان دوباره بھ یک روند عادی  "القاعده"جھان یکی کرد حکومت طالب ھا و 

درعین حال دیدیم کھ . تی در افغانستان زیاد شدرئیست تروولی بھ تعقیب آن حمال. زنده گی برگشت

این ما را بھ این وادار کرد تاما دیدگاه خود را تجدید . پاکستان ھم مورد حمالت شدید تروریزم قرار گرفت

این کارھای کھ می شود ھمیش ازپاکستان بھ طرف افغانستان . دوباره کنیم و تحلیل کنیم کھ چھ می گذرد

. ا یک دسیسھ بزرگ تردرکار است کھ ھم افغانستان را بی ثبات می سازد و ھم پاکستان رامی آید یا وی

تان را ازبین ببرد وطبق میل مردم افغانستان رئیسقوای بین المللی نتوانست کھ مراکزآموزش وتمویل ترو

کصدوپنجاه ھزارسرباز خارجی بھ رھبری یدرحال حاضر حدود . دربرقراری امنیت نیز موفق نبوده اند

سال جاری ، دراین جنگ ده سالھ. ھستند "القاعده"و  "طالبان"ناتو در افغانستان مصروف مبارزه با 

خونبار ترین سال برای قوای بین المللی درافغانستان خوانده شده کھ در آن بیش از ششصدوپنجاه سرباز 

  . این قوا کشتھ شده است

  
ازاین پس درصورت لزوم  یمل ینیروھای اردو: جمھورقبآلدرکنفرانسی خبری گفتھ بود رئیسجناب 

با اشاره بھ حق دفاع مشروع  یو. وارد خاک پاکستان خواھند شد "طالبان"برای مبارزه با نیروھای 

شوند تا نیروھای افغان و  نیروھای آشوبگرازمناطق مرزی پاکستان وارد کشورما می، اضافھ کرد



این درست بھ منزلھ اعطای حق دفاع مشروع بھ ماست و ما نیز . المللی راھدف قراردھند بین نیروھای

کرزی کھ شخصیتی آرام دارد طی کنفرانس خبری در حالی کھ . اجازه داریم بھ اعمال مشابھ دست بزنیم

اش ھدف  انھدر شمال پاکستان را تھدید کرد کھ در خ "طالبان"رھبر نیروھای ، برافروختھ شده بود محسود

طی این  "طالبان"انتقام تمام آن چھ کھ ، ھای گفت اوبا تکرارتھدید. حمالت نیروھای افغانی قرارخواھد داد

  . ھا خواھیم گرفت ھا برسرافغانستان آورده است ازآن سال

مستقر درمناطق  "طالبان"ترنیزازدولت پاکستان ومجامع جھانی خواستھ بود کھ با نیروھای  کرزی پیش

ثباتی  رسد دولت پاکستان را د چار بی پاکستان مقابلھ کنند اما درپی حوادثی داخلی کھ بھ نظرمی مرزی

ھای درون  تری دربرابرفعالیت آن رادرموضع انفعالی، در بھترین حالت، کند ودرنتیجھ سیاسی بیشتر می

ً کاسھ صبرکرزی نیز لبر، دھد درشمال این کشورقرارمی "طالبان"وبرون مرزی  یز شده و ظاھرا

  . سابقھ پاکستان را بھ نقض حریم مرزی تھدید کرده است دراقدامی بی

ن یم کھ سرانجام ایھا بودیوخارج "طالبان"ن کابل ویب یپنھان یرماشاھد مالقاتھا وروابط ھاین اواخیدر

کننده خت ومذاکره یخ ریسردست ھمھ آب ، "طالبان"پاکستان و یک بازیغات کرکننده بایوتبل یاھویھمھ ھ

ن یبعداز. ن مالقات ومذاکره شدندیمنکرچن یریت وناگذیمجبور یچھارزانونشستن وازرو. . . از گان بعد

 یغرب ین مورد رسانھ ھایدر. اندازند یگران بید بربام دینمایشرا کوشش میھرکس برف بام خو ییرسوا

  . دھدیخواننده گانش مل اسا بھ خورد یدست وپا چھ شده وحق وناحق تاخت وتازوپروپاگند راس

ازشماره اخیر خود زیر عنوان بریتانیوی ھا مسوول آوردن  یکیروزنامھ واشنگتن پست چاپ امریکا در

مقامات بریتانیوی درماه جوالی یا ماه ، شخص جعلی بھ قصر ریاست جمھوری برای مذاکره می باشند

بھ قصر ریاست جمھوری آوردند تا  "طالبان"شخصی را بنام مال اخترمحمد منصور بحیث رھبر ، آگست

اما یک افغان کھ او نیز درین مالقات حضور . با حامد کرزی رییس جمھور افغانستان مالقات نماید

ً معلوم کردند کھ این شخص . دانست کھ او منصور حقیقی نیست، داشت مقامات استخباراتی افغان بعدا

بھ نقل ازعمر داود زی رییس دفتر کرزی می روزنامھ . یک دکاندار ازشھر کویتھ پاکستان می باشد

زیرا ، این نشان می دھد کھ روند مذاکره بسیار حساس است و باید افغانھا آن را رھبری کنند: نویسد

  . افغان ھا این حرفھ یا کار و کسب را بھتر می دانند

ایر روند انجام می با برخورد کھ منتج بھ نتیجھ شود و با کمترین صدمھ بھ س، ما این موضوع را با دقت

مقامات افغان شش یا ھشت ماه پیش برای ، داود زی می گوید، واشنگتن پست در ادامھ می نویسد. دھیم

این شخص حاضربود . بار نخست با شخصی کھ مدعی بود نماینده منصوراست تماس برقرار کردند

ج نیروھای خارجی مذاکره با منصور راترتیب بدھد وگفت منصور می خواھد ضرب االجل برای خرو



اما قصر ریاست جمھوری نھ پذیرفت با نماینده منصور مالقات . تعین و قانون اساسی افغانستان تغییر کند

ً ازین تماس استفاده نمودند و ، بگفتھ داود زی. کند زیرا ھویت این شخص معلوم نبود بریتانیوی ھا بعدا

نماینده گان بریتانیا حضور داشتند اما ، کرزی درجریان مالقات منصوربا حامد. منصور را بکابل آوردند

ً چھ کسی است و چگونھ رو در رو با کرزی در قصر . نھ امریکایی ھا داستان کھ شخص مذکور واقعا

  . موضوع است کھ چون وچرا و بحث ھای زیادی را ایجاب می نماید، ریاست جمھوری نشست

، می نویسد، مذاکره یگانھ راه درافغانستان استالس انجلس تایمز زیرعنوان  - یروزنامھ دیگر امریکا

بھ نیروھای  یالدیناتو موافقھ نمود تا مسوولیت تامین امنیت در سال دوھزاروچھارده م، در اجالس لیزبن

مذاکره با ، اما در ھمان صالون یک فیلی وجود داشت کھ ھیچ کس از وی نام نبرد. افغان سپرده شود

اما ھیچ کس راجع بھ این کھ جنگ چگونھ ، ھ ختم جنگ صحبت کردندرھبران ناتو راجع ب. "طالبان"

اما امکان دیگری برای . است "طالبان"یک راه از طریق شکست . خاتمھ پیداکند چیزی ارایھ نکردند

میان افغانستان و ایاالت متحده ، درین نقطھ. است "طالبان"آوردن صلح نیز وجود دارد و آن مذاکره با 

می تواند  "طالبان"حامد کرزی اصرارمی ورزد کھ تنھا مذاکره با . چیده وجود داردامریکا یک چیزی ی

، درحالی کھ جنرال دیوید پترویس قوماندان نیروھای امریکایی وناتو درافغانستان. خاتمھ جنگ باشد

درمرحلھ نخست باید ازلحاظ نظامی بکلی ضعیف و  "طالبان"، راجع بھ مذاکره شک دارد و می گوید

  . منکوب شوند

مذاکرات جدی ممکن است ولی ، در یک مصاحبھ جداگانھ گفتھ اند "طالبان"اما چھار رھبر سابق 

بھ نظر آنھا . مشروط بر این کھ رھبران طالب قادر باشند ازیک محل یا یک کشوربی طرف فعالیت کنند

اکثرروزنامھ . تحت انحصاراداره استخبارات پاکستان "طالبان"ا قرار دارد و افغانستان تحت اشغال امریک

ھای غربی بازھم در شماره ھای اخیر خود در مورد صحبت ھای مقامات حکومت افغانستان با یک 

کھ قبل ازافشا شدن ھویت اصلی اش مقدار زیاد پول را ھم ازخارجیان وحکومت  "طالبان"رھبر جعلی 

  . مطالبی بھ نشر رسانده اند، آورده استافغانستان بدست 

روزنامھء کرستین ساینس مانتور می نویسد کھ با افشای ھویت شخص کھ خود را یکی از رھبران درجھ 

شیشھء امید مردم بھ صلح بھ سنگ خورده و ، مال اخترمحمد منصور معرفی کرده بود "طالبان"دوم 

حتی خود رییس ، بھ نوشتھء روزنامھ. فتھ استفضای سیاسی افغانستان را یک نوع مایوسی فرا گر

درچند روز اخیر تمام توجھ ، جمھور کرزی کھ ھمیشھ در بارهء مصالحھ با مخالفین صحبت می کرد

. سوق داده است، خود را بھ مجلس سران کشورھای ناتو درلزبن وتوافقی کھ با این پیمان امضا کرده

افشا شدن ھویت اصلی شخصی کھ خود را مال منصور ، روزنامھء کرستین ساینس مانتور اضافھ می کند



این ، روزنامھ می افزاید. اعتماد مردم را برشورای عالی صلح نیز کاھش داده است، معرفی کرده بود

ولی در کوتاه ، عمل دردراز مدت بھ پروسھء مصالحھ و آشتی ملی درافغانستان ضربھ وارد خواھد کرد

  . ھ شوق وھیجان در مورد صلح را سرد ساختھ استمدت ھم بطور مثال درچند روز گذشت

 یکیروزنامھء واشنگتن تایمزتوجھ را بھ یک موضوع دیگر مربوط بھ افغانستان جلب نموده در 

 . سیاست جنگی امریکا درافغانستان گمراھی ایجاد کرده است، ازشماره اخیر خود می نویسد

ھمھ ، چوکی ھای خالی کانگرس امریکا درماه نومبرقبل از انتخابات برای پر کردن ، بھ نوشتھ روزنامھ

. آغاز می شود یالدیازده میبھ این فکر بودند کھ خروج قوای امریکا ازافغانستان در نیمھء سال دوھزارو

اما اکنون در بارهء این صحبت می شود کھ مسوولیت ھای امنیتی افغانستان در سال دوھزاروچھارده 

ولی این ھم معلوم نیست کھ بعد از سال دوھزاروچھارده . اھد شدمحول خو یبھ قوای داخل یالدیم

این نوع بحث ھا دربین مردم امریکا . چھ تعداد عساکر امریکایی درافغانستان باقی خواھند ماند یالدیم

سر درگمی ایجاد کرده است کھ دلیل آن کمبود منابع درجنگ و نارسایی ھا درستراتیژی امریکا درمورد 

بازھم معلوم نخواھد شد کھ چھ وقت ، تا خالیگاه ھا دراین موارد پر نشوند. باشدافغانستان می 

عساکرامریکایی خواھند توانست کھ افغانستان را ترک کنند و یا در مورد پیروزی در افغانستان صحبت 

  . نمایند

کمسیون دستور بازداشت و احضار اعضای . اخیر خود می نویسد یروزنامھ نیویارک تایمزدرشماره ھا

مستقل انتخابات افغانستان و کمسیون سمع شکایات آن ازسوی لوی  ارنوالی فشاررا براین ارگان ھای 

مقامات این دو کمسیون می گویند کھ در مورد اعالن نتایج انتخابات طبق . مستقل گسترده ساختھ است

رنوالی می گوید کھ در اما لوی  ا، قانون اساسی تنھا و تنھا کمسیون مستقل انتخابات صالحیت دارد

شمارش آرای انتخابات تقلب و دست درازی صورت گرفتھ و قبل ازآنکھ بھ شکایات کاندیدان پاسخ گفتھ 

  . کمسیون مستقل انتخابات نتایج را اعالن کرده است، شود

ً در انتخابات ریاست جمھوری. این ماجرا باردیگر یک بحران سیاسی را درافغانستان دامن زده است  قبال

مدتھا رییس جمھور کرزی و جامعھ افغانستان را مشغول ، ادعا ھا و شواھد بدست آمده درمورد تقلب

ولی ، این بار چنین امید وجود داشت کھ شاید حالت انتخابات ریاست جمھوری تکرار نشود. نگھداشتھ بود

  . بھ گفتھ تحلیلگران این بار ھم تقلب و دست درازی بھ آرای مردم بھ اوج خود رسید

درانتخابات ریاست جمھوری ھمھ در این مورد صحبت می کردند کھ این عمل بھ آبروی رییس جمھور و 

ولی این بار پای ، حکومت وی ضربھ وارد خواھد کرد و این حکومت دربین مردم اعتماد نخواھد داشت



اکثریت اعضای زیرا یک پارلمانی کھ ، نماینده گان مردم ھم بھ چنین یک بی اعتمادی کشانده شده است

چگونھ می توان بر تصامیم و ، آن با تقلب و خرید رای ھا بھ این ارگان قانون سازکشور داخل شده اند

  . دستورات آن اعتبار کرد

اگر رییس جمھور کرزی می دانست کھ بعد از اشتراک دراجالس سران ناتو ، مجلھ اکانامیست می نویسد

شاید مدت طوالنی تری درلیزبن می ماند تا شاھد ، دبھ چھ ما جرا ھای درکشورش روبرو خواھد ش

ھوش و  "طالبان"درآغاز ماجرای صحبتھا با یک رھبر جعلی . ماجرا ھای تازه در کشور خود نباشد

 "طالبان"زیرا کرزی ھمیشھ در مورد تماس با مقامات بلند ، فکر رییس جمھور را مخشوش ساخت

ندارد و شاید  "طالبان"ولی یکی از این افراد کسی می باشد کھ ھیچ نوع قدرتی در بین ، صحبت می کرد

  . ھم دوکانداری بیش نباشد

از سوی دیگر بحران اعالن نتایج انتخابات دامنگیر حکومت کرزی شده است کھ ھمھ را درسر دو  

ده گان فعلی انتخابات ولسی مقامات عدلی افغانستان این را می دانند کھ اگربرن. راھی قرار داده است

درآنصورت ازمصونیت بھره مند می ، جرگھ یک بار بھ این تاالر داخل شوند و کرسی ھا را اشغال کنند

ً لوی  ارنوالی افغانستان تالش . شوند و نمی توان برعلیھ آنھا اقدام کرد ازاین رو حکومت و مخصوصا

د کھ تقلب کاران و جعل کاران بھ این ارگان داخل دارند کھ قبل ازآغاز کار پارلمان اطمینان حاصل کنن

  . نشوند

ھمھ از ، و دیداراوبا رییس جمھور ومسالھء دادن پول ھای گزاف "طالبان"گفتگوھا با یک رھبر جعلی 

تل قوماندان قبلی نیروھای ناتو وامریکایی رئیسسوی حکومت افغانستان آغاز شد وجنرال ستنلی مک ک

روزنامھء بریتانیایی گاردین می نویسد کھ این ھمھ تالش ھا بھ . آن قرار داشت درافغانستان ھم در جریان

حکومت افغانستان مسوولیت ناکامی آن را بردوش ادارهء ، خاطر پایان جنگ در افغانستان آغاز شد

آنان در جریان تحقیقات شان دریافتند کھ فردی بھ نام مال اختر محمد . استخباراتی بریتانیا می اندازد

نصورابتدا توسط یک فرد دیگر بھ نام قوماندان مال امین هللا بھ محمد حنیف اتمروزیر داخلھء سابق م

رھبری جنگ ، بوده "طالبان"کھ مال امین هللا فرد نزدیک بھ مال عمررھبر . معرفی شده بود، افغانستان

  . را درولسوالی ھای ژیری وپنجوایی ھم برعھده داشت

حکومت افغانستان . امسال دستگیر و دریک قرارگاه نیروی ھای ناتو زندانی شدمال امین درماه جنوری 

ازچندی بھ این سو با وزارت داخلھ درارتباط  "طالبان"گفت کھ این فرد ، ازین عملکرد ناتو انتقاد کرده

نھاد کرد پیش، مال امین هللا دربدل این اقدام حکومت افغانستان، بھ باور گاردین. باید فورا رھا شود، بوده



ارتباط برقرار خواھد کرد و او را در گفتگوھای صلح  "طالبان"دومین رھبرارشد ، کھ با مال اختر محمد

  . حکومت افغانستان شامل خواھد ساخت

  . این پیشنھاد را پذیرفت، قوماندان سابق ناتو درافغانستان، تلرئیسجنرال ستنلی مک ک

خواست تا این بخش از گفتگوھای صلح ، آی شش، انگلستان امتل ازاداره استخبارات رئیسجنرال مک ک

ای اجازه نداد تا ، آی، سی، را بھ پیش ببرد وازین رو قصرسفید بھ ادارهء استخبارات مرکزی امریکا

بسیاری ازناظران سیاسی درامریکا و اروپا بھ این باورند کھ این گونھ . درین گفتگوھا د خیل شود

. عملیھء راه حل سیاسی معضلھ افغانستان رابا کندی رو بھ رو کرده است، سیاست ھای ادارهء امریکا

ادارهء استخبارات بریتانیا از پیشبرد این ماموریت راضی بود و چنین فکرمی کرد کھ آن را با موفقیت بھ 

بھ طوری کھ حتی در مورد بھ تردیدھای مقام ھای امریکایی وبریتانیایی درمورد . انجام خواھد رساند

  . یت مال منصورھم توجھ نکردھو

درابتدا وی درمورد ھویت مال منصور ، وقتی کھ جنرال دیوید پترویس جایگزین جنرال مک کرستل شد

ً ازتماس با اوحمایت کرد، تردید داشت مایک مولن لوی درستیز امریکا گفت کھ ازھمان اول ھم . اما بعدا

قتی زیاد را دربرگرفت تا چھرهء اصلی اما و، شک وجود داشت "طالبان"درمورد ھویت این فرد 

وقتی کھ حکومت ائتالفی در ماه می . روشن شد کھ این فرد جعلی بوده است، سرانجام. اومعلوم شود

صدراعظم دیوید کامرون و ویلیم ھیگ وزیر خارجھء این کشورھر دو ، امسال دربریتانیا تشکیل شد

یافت کرده بودند وآنان از گفتگوھای صلح در آن اطالعاتی را در "طالبان"درمورد این فرد مربوط بھ 

  . زمان حمایت کردند

ً توسط یک ، "طالبان"این رھبر جعلی  چندین باربا نیروھای ناتو درقندھار مالقات کرده بود و بعدا

طیارهء جنگی نیروھای بریتانیایی بھ کابل انتقال داده شد تا با رییس جمھورحامد کرزی ودیگر مقام ھای 

بھ ، رییس جمھور کرزی از بودجھء شخصی اش کھ ایران آن را می پردازد. حکومت دیدار کندارشد 

نھ از پول ھای کھ از سوی ایاالت متحده امریکا بھ حکومت افغانستان داده می ، این فرد جعلی پول داد

 رییس دفتر رییس جمھور کرزی در مصاحبھ اش با روزنامھء امریکایی، محمد عمر داوود زی. شود

  . مسوولیت این ھمھ را بر دوش بریتانیا افگنده است، واشنگتن پست

داوود زی گفت . اوگفت کھ ازین کارچنین برمی آید کھ گفتگوھای صلح را باید خود افغان ھا بھ پیش ببرند

گاردین از قول یک مقام دیگر افغان نوشتھ است کھ مسوولیت این . کھ افغان ھا کارشان را خوب بلدند

گفتھ ، این مقام کھ نامش را نگرفتھ. آی افگنده است، اس، آی، ر دوش ادارهء استخبارات پاکستانعمل را ب



اما روزنامھء ، آی این فرد جعلی را بھ ادارهء استخبارات بریتانیا معرفی کرده بود، اس، است کھ آی

  . است آی درین خصوص شواھدی را دریافت نکرده، اس، گاردین می نویسد کھ در مورد دخالت آی

ن جرگھ عفو یا یانیکھزاروششصد افغان برگزار شد و درقطعنامھ پایھمچنان جرگھ صلح با حضور 

 یحامد كرز، ك روز پس از جرگھیجرگھ بود كھ  یازجملھ خواستھ ھا "طالبان"ان یزندان یسران و آزاد

ن یاه ایست سیل ینیزبازبیرا صادروسازمان ملل ن "طالبان"ان یھ زندانیدوس یس جمھور دستور بررسیرئ

 یبھ محل برگزار یو انتحار یاما حوادث قبل و بعد از جرگھ مانند حملھ راكت. سازمان را آغاز كرد

ن دستاورد را بھ كام برگزاركنندگان تلخ یا ینیریش، كابل و قندھار یدرشھرھا یجرگھ و حمالت انتحار

رد درخواست  یبھ معنا، ھارپس ازجرگھ صلح بھ خصوص در شھر قند "طالبان"ن یحمالت سنگ. كرد

 یطراحان جرگھ محسوب م یبرا یك ناكامین نوع پاسخ یوگو و پاسخ صلح را با آتش دادن بود كھ ا گفت

ن یشود وبا وجود ا یده مید یبھ روشن یانیدرقطعنامھ پا "طالبان"موضع نرم جرگھ صلح در برابر . شود

ن قطعنامھ یدرا. دورازانتظار بود یاران ویو  یكرز ید برایشا "طالبان"و تند  یواكنش منف، موضع نرم

درقندھار  یبھ مراسم عروس یازمخالفان خواستھ شده بود تا دست ازكشتار مردم بردارند اما حملھ انتحار

  . داشت یدر پ یش ازصد كشتھ و زخمیبود كھ ب "طالبان"ن حمالت یدتریازشد یكی

ا سازمان اطالعات یمسوول ھمواره بر نقش  یھادھاگر نیافغانستان ود ین مدت سازمان ااستخباراتیا یط

حملھ مرگبار بھ ، د دارند كھ ازآن جملھ حملھ بھ جرگھ صلحیدرکشورتاك "طالبان"پاكستان در حمالت 

  . سفارت ھند و حملھ بھ مراسم سالروزاستقالل افغانستان در كابل بود

را منتشر كرد كھ براساس آن سازمان اطالعات  یلندن گزارش یاسیرودارفاکولتھ اقتصاد وعلوم سین گیدر

بھ ، جاد مناطق امنیو ا ین مالیتام، درآموزش، شود یش از آن چھ تصور میب، گسترده یپاكستان در ابعاد

ن یمصاحبھ شده وا "طالبان"ن گزارش با نو نفر ازفرماندھان یھ ایتھ یبرا. كند  یكمك م "طالبان"

. كنند یشركت م "طالبان" یعال یدر جلسات شورا یحت یاس آ یندگان آید كرده اند كھ نماییفرماندھان تا

دھد  یم ین گروه آموزش نظامیكند وبھ ا یم یت مالیحما "طالبان"از  یاس آ ین ادعا كھ آیگرچھ ا

سابقھ  یس بیآن ھم از كشورانگل یك موسسھ غربین گزارش توسط یست اما انتشاراین یدیجد یادعا

 یع توسط رسانھ ھایوس یو پوشش خبر یسیك موسسھ معتبرانگلین گزارش توسط یانتشار ا. است

  . دارد یتامل و بررس یجا یسیانگل

، ش آغاز شده استیكھ ازسال ھا پ "طالبان"حفظ  یوعربستان برا یاس آ یآ، سیتالش مثلث انگل

. ت انجام شدیبا موفقن اقدام بود كھ یا یبرا یافت و جرگھ صلح گام بعدی ینمود ظاھر دركنفرانس لندن

ا تفاوت یتضاد  ینوع، "طالبان"درمورد  یاس آ یس و آیتوان گفت كھ بھ رغم ھدف مشترك انگل یم



اس  یتحت فشار قراردادن آ ین گزارش براینھ وجود دارد و این زمیدر ا یاس آ یس و آین انگلیب یفكر

  . منتشر شده است یآ

ازافغانستان است كھ  یان خارجیمورد آورد خروج نظامن یا یتوان برا یكھ م یلین دلید بھتریشا

ان ھم خواستھ شده تا ید نشده است وازشبھ نظامیق یخارج یروھایجرگھ صلح خروج ن یانیدرقطعنامھ پا

 یجاد شده مانند موافقت جرگھ برایط ایرسد كھ شرا یبھ نظر م. اجتناب كنند یرعملیغ یش شرط ھایازپ

س یكامال مطلوب انگل، ازافغانستان در قطعنامھ یان خارجیخروج نظام د نكردنیو ق "طالبان"صلح با 

ل اجازه رفتن بھ سمت مذاكره ومصالحھ ین دلیست و بھ ھمیمطلوب ن یاس آ یآ یط براین شرایاست اما ا

ن یند است وایز ناخوشایپاكستان ن یدرافغانستان برا یخارج یروھایحضور ن. دھد ینم "طالبان"را بھ 

درحال حاضركھ . پندارد یخود م یت ارضیاستقالل و تمام یبرا یدیروھا را بھ عنوان تھدین نیكشورا

از  یخارج یروھاین امكان را دارد تا شرط خروج نیپاكستان ا، درموضع قدرت قرار دارند "طالبان"

ظر بھ ن. ك خود ھند را كنترول كندیت دشمن درجھ ین گروه فعالیافغانستان را مطرح ودركنارآن توسط ا

ر درافغانستان یكھ نمود آن حمالت گسترده اخ یاس آ یس و آین انگلیب، ن تفاوت دستاوردیرسد كھ ا یم

را تحت فشار  یاس آ ین گزارش آیس را بر آن داشتھ است تا با انتشار ایانگل، ومخالفت با جرگھ باشد

  . قرار دھد

افغانستان و انتشار گزارش  یتیدومقام امن یاستعفا، "طالبان"ر ین حمالت اخیب یاد ارتباطیبھ احتمال ز

بھ دنبال انتشار . ن آنھا را آشكار خواھد ساختیمدرسھ اقتصاد لندن وجود دارد كھ گذشت زمان ارتباط ب

 یت ھایاز فعال ین بخشیا: پاكستان اعالم كرد یاردو یجنرال اطھر عباس سخنگو، ن گزارشیا

  . شور استن كیا یھ اردو وسازمان اطالعاتیمغرضانھ عل

پاكستان وسازمان  یاردو یھا یفداكار، ح كردیتصر، ن گزارشیھ و اساس خواندن ایپا یضمن ب یو

ان ین كشور ازقربانیا، دیگو یم یو. ت ھاستیواقع یایم گورئیسن كشور درمبارزه با ترویا یاطالعات

با  یدرمناطق مرز ھزاران نفر ازسربازان خود را، ھا مبارزه با شورش یم است و برارئیسترو یاصل

ما درخصوص ، د كردیاطھرعباس تاك. ده استید ین راه صدمات فراوانیافغانستان مستقركرده و در ا

  .مید دارین گزارش تردیاعتبارا
  . دارند ینیرھا جنبھ تزئیو تصو یبھره ازمنابع خبر - یادآوری
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