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دفاع و امنیت ملی فرانسه خود را موظف به یک وظیفۀ بزرگ نموده که آن را    ۀ یک عضو بلند پای

 یم: ئ می توانیم چنین تعریف نما

 سلوک و روش فرمانروان نو کابل در مقابل تروریست های القاعده و داعش چه خواهد بود؟ 

 بتوانند افغانستان را محافظه کنند؟و چه نوع ارتباطات با آن ها خواهند داشت، که 
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تمام رفقایش امروز برایش خوبی آرزو می کنند: روسیه، چین،   افغانستان امروز طالبانی شد، و 

 ایران، ممالک ُگلف و دوست قدیمی و همیشگی شان پاکستان! 

ساحه    داخلاشت های زیاد »محرمیت دفاعی«، توسط خدمات استخباراتی که زیادترین در  د با یاد 

 رگیر بودند. د 

و سرویس استخباراتی    DGSI، سرویس استخباراتی داخلی ،  DGSEسرویس استخباراتی خارجی  

 . DRMنظامی  

 ی را که ما میدانیم و یا مستلزم دانستن آن هستیم، به عهده دارند. ئاین متخصصین جهت سنتیز چیز ها 

 :   که عبارت می باشد 

 کای بزرگ گردیدند. ی که سبب سرافگندگی امریدر مورد همین طالبان

اکثراً خود خواه و متکبر    ، » امیدواریم و باید مراقب باشیم که تحلیل و انالیز این مامورین مخفی

 همیشه قبول نمی باشد«. 

 اولین موضوع قابل تشویش:  

شان، این تروریست های جسور، که چندی قبل وفاداری خود   جدید سلوک و روش القاعده در مکان  

 هد نمودند، تعداد زیاد دوستان در بین رهبران طالب دارند. را به مال ها تع

 اعضای القاعده هیچ وقت تشویش از خود نشان ندادند. 

خاک خود    داخلدر دوحه قبول کردند که هیچ وقت تروریست ها را    2020وقتی طالبان در سال  

کا را از افغانستان  جای نمی دهند، و در مقابل هئیت دونلد ترمپ تعهد نمود که به زودی اردوی امری 

 خارج می کند. 

داعش موضوع طوری دیگر می باشد. رهبر دولت اسالمی از طالبان نفرت دارد، زیرا    با الکن  

دشمن شان امریکایی ها،    با گو  و    ن«  نگاه می کنند حتی قبل از شروع گفت طالبان را به چشم »خائ

 مه می دهند. فلهذا جنگ را علیه فرمانروایان نو کابل و القاعده ادا

با  باالی ارتباطات طالبان    ،موضوع دیگری را که سرویس استخباراتی فرانسه تحقیق نموده است 

د لیتیم  نمان   ،ی نو شان است که دلچسپی به کوبالت، مس و دیگر معادن قیمتی و نادر افغانستانرفقا

 که زیر زمین افغانستان لبریز و سرشار از آن می باشد.

روسیۀ پوتین،    2020طالبان بسیار زود باالی خروج امریکا حساب کردند. از سال  این دوستان نو  

( به صورت محرمانه خاطر نشان نموده  GRUبه طور مثال به سرویس استخباراتی نظامی خود )

 بود که بکوشد تا ارتباط با طالبان برقرار نموده »اعتماد و اعتبار« شان را جلب نماید. 
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یک هئیت طالبان را به حضور پذیرفتند و به همرای آن    2021جوالی    27  به تاریخ  رهبران چین 

ی که هیچ نوع عمل تروریستی برعلیه چین  ها معاهدۀ » پرنسیپ عدم مداخله« را بعد از گرفتن تعهد 

 به راه انداخته نمی شود، امضاء نمودند. 

ایران:  از طرف  اقدام  فبروری    عین  ماه  از چندین رهبر ط  2021در  پذیرایی نمود،  تهران  البان 

رهبران طالبان به آن ها اطمینان دادند مشتری سالح های ایرانی خواهند شد، در مقابل وعده دادند  

 که هیچ نوع عمل سرکوبانه علیه هزاره ها که یک اقلیت مذهبی شیعه می باشند اجرا نخواهند کرد. 

نیست: زیرا آن ها    با بر عکس   پایگاه های  ممالک ُگلف هیچ چیز ساده و آسان  باالی خاک شان 

امریکایی را جا داده اند، الکن این تفاهم و همدستی همرای واشنگتن، مانع قطر شده نتوانست. در  

 لین طالب استقبال نمود و آن ها را در دوحه پایتخت قطر پناه داد. سؤمیالدی قطر از م 2018سال 

پاکستان به حیث »پدر معنوی«،  دایم  .پاکستان زیادتر یک کشور دوست است   باالخره پاکستان: اً 

 طالبان را رهنمایی نموده است.

این کشور مسلمان که دارندۀ اسلحۀ اتومی می باشد. پاکستان همیشه به صفت متحد واشنگتن در نظر  

 گرفته شده است. 

الکن، این همه عمران خان صدراعظم پاکستان را متقاعد نساخت که خوشحالی خود را به تاریخ  

 ست نمایان نکند، و اعالم نماید که افغانستان »زنجیر غالمی را شکست«.آگ م شانزده

 امریکای بزرگ بعضاً دوستانی دارد که مستحقش می باشد.   
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