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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ١٠
  

  ؟؟"چرخش استخباراتی"و يا " مانور سياسی"
  

زرای  خارجۀ اتحاديۀ اروپا  از طريق رسانه ھای داخلی و خارجی مطلع شديم که و: کابل- ١٣٩٨ حمل ٢٠ - سه شنبه

در بروکسل اعالم داشتند که آن " شورای اروپا" حمل با ١٩در اجالس فوق العادۀ و مشترک ديروز شان يعنی دوشنبه 

لکيت و رھبری دولت افغانستان به رسميت شناخته، معتقد اند که ھيچ نوع ااتحاديه روند صلح در افغانستان را با م

.  سال اخير، به صلح در آن کشور منجر نخواھد شد١٨ی افغانستان و حفظ دستاورد ھای تالشی در ورای دولت قانون

  :ًاين موضعگيری عجالتا مبين چند نکته است

و اتحاديۀ اروپا جرأت يافت تا فکرش را با تمام اگر و مگر در مخالفت با روندی که " کلوح آتش پريد" سرانجام از -١

  .ی درگلو گرفته بيان داردئ با صدابه راه انداخته" خليلزاد"کرات صلح به وسيلۀ وزارت خارجۀ امريکا زير عنوان مذا

 که از جريان صحبت ھا "باندارگ نيست"تنھا دولت دست نشانده و  موضعگيری اتحاديۀ اروپا نشان می دھد که اين -٢

مصارف اشغال افغانستان را ميان طالب و امريکا بی خبر است بلکه امپرياليسم امريکا که در تمام اين مدت بخشی از 

از لحاظ مادی و معنوی بر دوش اتحاديۀ اروپا نيز انداخته است، آنچه را خود می خواھد در پی تحقق آن برامده، 

چيزی که در عرصۀ عملی سربازان و نيروھای امنيتی اتحاديۀ اروپا را دو . متحدينش را نيز در جريان قرار نداده است

  . نمودن می باشددسته تقديم نيروھای طالب

 ل اين موضعگيری اتحاديۀ اروپا که گوشه ھائی از تضاد درونی نيروھای اشغالگر را بازتاب می دھد، در داخ-٣

  :افغانستان نيز می تواند بر تعلقات استخباراتی حاکميت دست نشانده مؤثر تمام شود، چه

خليلزاد، "و اشغال اين کشور بر مربع خيانت يعنی در حالی که امپرياليسم امريکا از ھمان آغاز حمله بر افغانستان 

ًتکيه نموده از آنھا به مثابۀ چوبک دست خود استفاده می نمود، کامال واضح بود " حامدکرزی، غنی احمدزی و جاللی

ورت خاص، بيشتر تکيه را بر شورای نظار و نمايندگان آنھا از قماش که اتحاديۀ اروپا در کل و المان و فرانسه به ص

  .می نمود... و " يونس قانونی" و "عبدهللا عبدالمود"

در سمت " غنی احمدزی"در يک سمت و " حامد کرزی-خليلزاد"در جريان تحوالت اخير و بعد از آن که در مناسبات 

" پچ پچ"يا به ابتکار خودش و يا ھم شنيدن صدای " هللا عبدالمودعبد"ديگر موانعی بروز نمود، ھمه شاھد بوديم که 

حرکتی که از انظار مخفی نمانده، .  ته و باالی آنھا آغاز نمودنامريکائی، دم شور داده به سمت آنھا دويده، به ليسيد

  .المان را وادار به عکس العمل نمود که جريان آن را چندی قبل خدمت تقديم نمودم
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را بيان داشته اند، می بينيم که زودتر از " غنی احمدزی"گيری جديد اتحاديۀ اروپا که در واقع حرف دل اينک با موضع

از اين فيصله استقبال نموده، نقش اتحاديۀ اروپا را در آوردن صلح در افغانستان حايز اھميت " غنی احمدزی"ھمه کس 

  .اعالم می دارد

براز تمايل به تغيير قالده ھا، يکی از مسايلی او " عبدالمود"و " احمدزیغنی " مشاھدۀ اين روابط متناقض از جانب -۴

يا آچه تا ھنوز مشخص نشده که اين تغيير جھت ھا و تغيير قالده ھا، . است که نمی توان بسادگی از آن صرفنظر نمود

حاله ای آغاز يافته ًاست جھت تحريک و امتياز گيری از بادار اصلی و يا واقعا جريان است" مانور سياسی"صرف يک 

  . اين جواسيس خواھد انجاميد" چرخش استخباراتی"که در نھايت به 

نخواھد نمود و اما ھرگاه اين مسأله ابتدای يک چرخش اين که صرف يک مانور سياسی باشد تأثير چندانی در کل قضيه 

ردنان است که می بايد با دقت مورد باراتی باشد، نخستين سؤال عکس العمل  قالده داران در قبال اين قالده به گخاست

بررسی قرار گيرد، مسألۀ دوم  تأثير کلی اين چرخش در تقسيم قدرت و حاکميت در درون دولت پوشالی است که می 

  .تواند حتا به درگيری ھای خونينی منجر شود

  !!ديده شود چه می شود

  


