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           2021جوالی   26دوشنبه                                       فریده نوری                             

 افغانستان و پاکستان

   اند یک دیگرحاضر به ُکشتن  

 کابل، اسالم آباد را متهم به فرستادن هزاران جهادی برای

 حمایت از تهاجم طالبان می نماید 

 ( Le Mondeمنبع: اخبار لو ماند ) 

   21.7.2021تاریخ:  

 (  Guillaume Delacroixخبرنگار: گیوم دوله کروه )

 مترجم: فریده نوری 

ی متشنج بین کابل و اسالم آباد را ایجاد نمود. به روز  امریکایی ها از افغانستان یک فضاخروج  

در    26جمعه شانزدهم جوالی، دختر   پاکستان  پایتخت  قلب  در  پاکستان،  در  افغانستان  سالۀ سفیر 

 کسی گردد. اهنگامی اختطاف گردید که میخواست برای خرید سوار ت

حمله نمودند و بعداً وی را در حالیکه بیهوش بود در لب یک سرک  گفته می شود که دو مرد به وی  

 رها کردند. 

یکشنبه کابل سفیر خود را از اسالم آباد خواست و عین کار را پاکستان نیز نمود و سفیر خود از  

 افغانستان را بیرون نمود. 

ه دار می باشد،  به روز دوشنبه فرستاده خاص قصر سفید زلمی خلیلزاد که دوسیۀ افغانستان را عهد 

نماید که موقتاً  به مناسبت عید قربان   یک دیدار کوتاه  از اسالم آباد نمود تا از هر دو کشور تقاضا

ترک مخاصمه کنند. دیپلومات امریکایی به دوحه،     2021از تاریخ نزدهم تا بیست و سوم جوالی  

  عملیۀ بار از زمان باز شدن  گوی بین االفغانی جریان داشت رسید. برای اولین  و  که در آن جا گفت 

گو ها  و   میالدی شروع گردیده بود، گفت   2020صلح بین دولت افغانستان و طالبان که از سپتامبر  
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پایۀ  هر دو طرف باالی عمق موضوع که عبارت می باشد از تشدید حمالت در   بلند  بین رجال 

 افغانستان، برگزار گردید.  

ی پاکستان، جنرال قمر جاوید را مالقات نمود. وی عامل  زاد به روز دوشنبه لوی درستیز اردو لخلی

تحول اوضاع در افغانستان بود، باوجودیکه امریکایی ها از دوم    در مورد یک خبر امیدوار کننده  

 جوالی افغانستان را تقریباً  به صورت مکمل ترک نمودند. 

نریزی بین قوای امنیتی  گوی بین االفغانی در دوحه قطعاً از ختم یک آیند بدون جنگ و خوو    گفت   اما

 نیست.  هافغان و شورشیان را نشان دهند 

 "انکار پاکستانی ها" 

معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امرهللا صالح، به روز پنجشنبه پانزدهم ماه جوالی در تویتر  

پاکستان  قوای هوایی  در بعضی    را   خود اعالن متهم بودن  پاکستان طالبان را  قوای هوایی  نمود، 

پاکستانی ها اردوی ملی افغان را تهدید می    در این اواخرهم  و    عالً کمک هوایی می کنند.مناطق ف

د که تمام عملیات های آن ها را که برای بیرون راندن  نکنند " آن ها به اردوی افغان یادآوری می کن 

 طالبان از منطقۀ سپین بولدک می باشد، عقب می زنند". 

والیت قندهار و سرحد پاکستان واقع است که عکاس هندوستانی  سپین بولدک در جنوب افغانستان بین  

 کشته شد. در آنجا  آژانس خبر رسانی رویتر دانش صدیقی به روز جمعه توسط فیر طالبان 

  گونه اسالم آباد  فوراً در مقابل گفتار امرهللا صالح  توسط وزیر خارجۀ خود شاه محمود قریشی، این  

ام تالش های صادقانۀ پاکستان را برای یافتن یک راه  عکس العمل نشان داد. "این نوع اظهارات تم

تخریب می کند، وزیر خارجه پاکستان عالوه نمود که پاکستان بر    ها   حل مناسب تحت رهبری افغان 

عکس به درخواست دولت افغانستان پاسخ مساعد داد با وجود عدم رعایت ممنوع بودن این گونه  

ه درخواست دولت افغانستان، عملیات هوایی در  عملیات در نزدیکی یک سرحد، به روز جمعه ب 

 ".  یافت منطقۀ سپین بولدک انجام 

تر از بیست  بیشامرهللا صالح فوراً "انکار پاکستان"، را مورد تمسخر قرار داد، و یاد آوری نمود که "

سال می شود، که پاکستان از موجودیت شورای کویته انکار می نماید"، مقر تحریک طالبان افغان  

 کیلومتری اسپین بولدک قرار دارد. 140ر داخل خاک پاکستان در والیت پاکستانی بلوچستان در د 

المللی   بین  کنفرانس  یک  ازبکستان  پایتخت  تاشکند  در  جوالی  پانزدۀ  تاریخ  به  هم  مورد باز    در 

زار  ی جنوبی در حضور نمایندگان امریکایی، اروپایی و چینایی برگارتباطات بین آسیای میانه و آسیا 

 شد.
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در چند متری یکدیگر نشسته بودند،    رئیس جمهور اشرف غنی و صدراعظم پاکستان عمران خان که 

 از موقع برای تبادلۀ پرخاشگرانه و خصمانه استفاده نمودند. 

 اوضاع »بسیار مبهم و مغشوش« 

از ده    بیشتررئیس جمهور افغانستان، صدراعظم پاکستان را متهم نمود که وی گذاشته است که "  

خود،    هزار شورشی جهادیست" پاکستانی از یک ماه به این طرف داخل افغانستان شوند و هم به تعهد 

گوی صلح  و  که عبارت بود از این که وی به صورت جدی طالبان را متقاعد می سازد که در گفت 

 در دوحه اشتراک نمایند، عمل نکرد. 

 :  صدراعظم پاکستان به جواب رئیس جمهور افغانستان گفت 

ما    به اندازۀ» در افغانستان ما اغتشاش را نمی خواهیم. به شما اطمینان می دهم که هیچ کشور  

 کوشش نکرده است که طالبان را باالی میز مذاکره حاضر کند. این اتهامات منصفانه نیست«. 

دلیل درگیری  تر از سه ملیون پناهنده افغان« را  به  بیش این اخیرالذکر عالوه نمود که پاکستان »  

خاک خود جا داده است، و رسانه های پاکستانی همیشه به یاری    در داخل  متداوم  در افغانستان    ی ها

 شان شتافته است. 

» این نوع اظهارات از طرف امریکایی ها و همچنان افغان ها یک اندازه شدید است، که پاکستان  

»شدیداً ضد پاکستان است، به  را مئسول مشکالت خود می دانند«، در حالیکه حکومت اشرف غنی 

اندازۀ که طالبان پاکستانی را مسلح می سازد«، به قرار نشر یک مضمون  به تاریخ هفده جوالی  

 (. Daily Timesدر دیلی تایمز ) 

کراچی اوضاع در پاکستان»بسیار مغشوش    قرار ارزیابی سید اکبر زیدی، رئیس مؤسسه اداری امور

 است«.

» وزرا در اعالمیه های متعدد شان می گویند که طالبان افغان تغییر نموده اند، این خودش به ذات  

خود یک اعتراف است که دولت پاکستان با شورشیان افغان در مذاکره می باشد، تبادل افکار بین  

یگر  می باشد که این دو کشور یکی باالی د   این اشرف غنی و عمران خان در تاشکند نشان دهندۀ  

شان اعتماد ندارند، و بسیار نگرانی و تشویش در مورد تحول اوضاع افغانستان در هفته های آینده  

 وجود دارد«.

مانند بیست سال قبل، طالبان از حمایت همه جانبۀ    یک منبع استخبارات هند وانمود می کند که »

یبه و جهِش محمد دو تشکیل  ساحه توسط ملیشه های لشکر ط   داخلاردوی پاکستان مستفید اند و در  
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تشکیل   دو  هر  که  پاکستانی،  تندرو  و  افراطی  و    در اسالمیست  غرب  تروریستی  تشکیالت  لست 

 هندوستان درج می باشند، برای شان تمرینات داده می شود. 

 »محبوبیت بزرک«: 

دگی  عمران خان از شهرت و محبوبیت خوب در کشورش مستفید می باشد، و دوحزب مخالف که نماین

نواز شریف می    مربوط به  بینظیر بوتو و دیگرش  مربوط به   از دو فامیل مشهور سیاسی یکی آن

 باشند، و هر دوی شان صدراعظم های سابقه بودند نتوانستند وی را مغلوب نمایند. 

از طرف دیگر عمران خان موفق گردید تا عناصر آشوبگر، که عبارت از حزب بنیاد گرا به نام  

میالدی تقاضای اخراج سفیر فرانسه    2020کستان، را مهار کند، که از ماه اکتبر  تحریک لبیک پا

 را به دلیل حمایت ایمنویل مکرون رئیس جمهور فرانسه از نشر کاریکاتور پیغمبر اسالم، نمودند. 

 ادامه دارد

 

 

       _________________________________________________ 

 خپلواکی:  –داشت استقالل  یاد 

رجمۀ چند خبر مهم روز را از منابع مختلف  از خواهر گرامی ما محترمه"فریده جان نوری"، که ت

نموده و برای ما فرستاده اند، صمیمانه معذرت می خواهیم که ایمیل های شان    نشراتی فرانسه ترجمه

منتشر  ، همه را از ارسال دوبارۀ آنهابا اظهار سپاس لیست ایمیل ها پنهان شده بودند.  به گونه ای از 

 میکنیم.  

  

 


