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 سياسی هفته ۀتبصر

 شد برمالآرات مخفی بين آرزی و طالبان مذا
 

مخفی بين حكومت دست صرف نظر از رسوائی اخير احمد ولی آرزی به ارتباط فعاليت در قاچاق هروئين، مذآرات 
امريكا را هم  ۀاز دو سال بدينسو، آرزی آه بدون ترديد اشار.  آرزی و طالبان موضوع داغ اين هفته بود ۀنشاند

نتايج مذاآرات بين حكومت آابل و مخالفين تا .  داشت با طالبان در تماس بوده تا آنها را وادار به قبولی نظام خود آند
ی آابل و قوای اشغالی بروز نداده است، اما آشكار شده است  آه حكومت مستعمراتی آابل و مثبت برا ۀهنوز آدام نتيج

بنابرين  از    .قوای اشغالی خود را زير فشار روز افزون مخالفين يافته  و سعی می نمايند آه ازين حالت رهائی يابند
 .امريكا و حكومت مستعمراتی آابل است در صلح داخل شدن با طالبان و دور ساختن  آنها از القاعده جز ستراتژی

 
خبر گزاری ها در چند روز اخير پيوسته  گزارش داده اند آه حامد آرزی از مقامات دولتی عربستان سعودی خواسته 
است آه تا با استفاده از نفوذ سياسی و فرهنگی  آن آشور طالبان را تشويق نمايند آه دست از مقاومت آشيده و با 

اآتوبر مهيا ساخت و هيت های جوانب  متخاصم با  ٧عربستان سعودی چنين زمينه  را بتاريخ .  ندندحكومت وی بپيو
حضور قيوم آرزی برادر حامد آرزی هم درين مجلس حالت دست و پاچگی حامد آرزی .  هم در آن آشور ديدار آردند

رزی نظر به مريضی گرده از عضويت خود اآتوبر  گزارش داد آه قيوم آ ١٠نيويارك تايمز بتاريخ  .  را نشان ميدهد
قيوم آرزی به ندرت به ولسی جرگه  ميرفت و  آشمكش وی با يونس قانونی هم .  در ولسی جرگه استعفا داده است

مجادله را با قانونی و ساير اعضای  ۀقيوم پنديده  و يا اينكه گرد ۀمعلوم نيست آه آيا واقعًا گرد. رو به ازدياد بود
 ۀ، حامد آرزی و قيوم آرزی از زمر٢٠٠١قابل تذآار است آه قبل از اآتوبر  . ر ولسی جرگه نداردشورای نظار د

   .معاشخواران  شورای نظار بودند تا برای آن گروه  تبليغ و فعاليت نموده  و يك تعداد را به نفع شان بسيج نمايند
 

چنين تماس ها در حقيقت .  اش را ثابت ميسازدتماس حامد آرزی با طالبان در ماندگی آامل وی و حاميان اجنبی 
ناآامی .  دنو هر گونه  مذاآره را با مخالفين رد ميك سدنشانه شكست دوآتورين بوش است آه صرف زور را ميشنا

های پی در پی حكومت آابل در صحنه های سياسی،  اقتصادی و نظامی  و ازدياد فشار از سوی گروه  شمال، حامد 
اشت آه بيك نحوی با جناح طالبان آنار آيد و يا اينكه آنها را از ساير مخالفين دولت مانند حكمتيار،  آرزی را بر آن د

تلفات روز افزون قوای اشغالی امريكا و متحدين هم در تصميم نزديكی با طالبان نقش .  حقانی و القاعده جدا سازد
اشند آه باالخره در جنگ با افغانها بازنده خواهند شد و ممكن امريكا و ناتو به اين نتيجه رسيده ب.  عمده داشته است

ازينرو يك عقب نشينی آبرومندانه شايد بتواند بهترين .  نظامی افغانستان آنار خواهند رفت  ۀبه حكم تاريخ از صحن
بزودی افغانستان هم  ۀانتخابات رياست جمهوری نظام دست نشاند.  راه نجات برای آنها از باتالق افغانستان باشد

درين .  سياسی آند ۀعقيده برين است آه گروه شمال ممكن يك آانديد واحد عليه آرزی وارد صحن.  آمدنی است
در حال آنونی .  ديگری باقی نمی ماند به جز اينكه حمايت آامل پشتون ها را بدست آورد ۀصورت برای آرزی پشتوان

.  ن  است آه  تلفات سنگينی بر پشتون ها وارد ساخته استمناطق پشتون نشين مرآز ثقل جنگ قوای اشغالی و مخالفي
ازينرو حامد آرزی سعی ميكند تا فريبكارانه رضايت پشتون ها را حاصل نمايد و از آنها در روياروئی با شمال استفاده 

گشت بسوی اولين قدم درين راه آشتی باطالبان، منزوی ساختن ساير مخالفين و بر ، از نگاه حامد آرزیشايد .  ببرد
   .پشتون هاست

 
.  وارد، سوالی است آه آينده جواب خواهد گفتااينكه ابتكار آابل و امريكا در نزديكی با طالبان نتايج دلخواه را ببار مي

اما بايست بدانيم آه گروه .  اگر طالبان حاضر شوند آه با حكومت آابل بپيوندند، بدون شك آه دست باال خواهند داشت



 

WWW.afgazad.com                                                                              afgazad@gmail.com  

گروه ائتالف شمال . گذشته از همبستگی آامل برخوردار نيستند تا بتوانند مشترآًا تصميم اتخاذ نمايند طالبان مانند
رضايت  آشور های همسايه باالخص ايران، پاآستان و  .خاموش نخواهد نشست و سر و صدائی بلند خواهد آرد

ايران تماس های ايران پشت پرده با   .همچنان هند و روسيه در اقدام و موفقيت حكومت مستعمراتی آابل حتمی است
اگر "علی الريجائی رئيس پارلمان ايران از روش امريكا انتقاد نموده  و اظهار داشت آه .  طالبان را قبّال نكوهش نمود

بدون ترديد ، ايران از رويكار   "بتوان به اين آسانی با تروريست ها مصالحه نمود، دليل آشتار در منطقه چه است؟
تحقق  امپراطوری خود در  ۀقدرت پشتون در هراس است زيرا ايران پشتون ها را مانع عمد ۀالبان و اعادآمدن ط

روسيه و هند تا حال عكس العمی نشان نداده اند، اما در قبال عروج طالبان و آسوف سياسی .  منطقه ميدانند
 .بی تفاوت نخواهند ماند  )ائتالف شمال(وابستگان شان 


