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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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احسان

اعتراف مال یعقوب معاون گروه طالبان به شکست این گروه
توافق نامه صلح میان گروه مسلح طالبان و ایاالت متحده آمریکا ابعاد تازه ای را در اوضاع سیاسی افغانستان و
جهان بوجود آورده است .گروه مسلح طالبان روز امضای توافق نامه صلح را روز پیروزی مردم افغانستان بر ضد
اشغالگران نامید  .اما واقعیت امر چیزی دیگریست که در چشمان مردم تا هنوز پنهان باقی مانده است .خیلی ها به
این باورند که طالبان برنده جنگ  ۱۸ساله در مقابل آمریکا بوده اند .اما هر منطق سالم به چنین ادعای میخندد.
ایاالت متحده آمریکا یک قدرت نظامی و اقتصادی بزرگ است و حامیان بین المللی بزرگ مالی و نظامی دارد .در
افغانستان ۱۸سال حضور نظامی داشته و میلیارد ها دالر به مصرف رسانیده است .آیا ممکن است که گروه طالبان
که خود یک گروه اقلیت نظامی اند و به کمک های مالی و نظامی چند کشور متکی اند در مقابل ایاالت متحده آمریکا
جنگ را برنده شوند؟ پاسخ کلی این سوال منفی است بناء اینجا با ذکر دالیل باخت طالبان را در مقابل حکومت
افغانستان و ایاالت متحده آمریکا مورد تحلیل و بررسی قرار میدهیم.
مطالبات طالبان قبل از آغاز مذاکرات و در جریان مذاکرات خروج بدون قید و شرط نیروهای خارجی از افغانستان،
بازگشت و به رسمیت شناخت شدن امارت اسالمی از سوی ایاالت متحده آمریکا و رهایی زندانیان این گروه از
زندان های دولت افغانستان بود .بعد از  ۱۸ماه مذاکره با ایاالت متحد آمریکا نهایتا توافق میان این گروه با ایاالت
متحده آمریکا به امضا رسید .بعد از امضای توافقنامه واضیح شد که این گروه از آنچه مطالبات بدون قید و شرط
خود می پنداشتند عدول نموده اند .بدین معنی که حاال خروج نیرو های خارجی در  ۱۴ماه مشروط بر ادامه کاهش
خشونت میباشد و اگر این گروه به تعهدات شان عمل نکنند سربازان آمریکایی با چنان ضربی به افغانستان بر خواهند
گشت که نظیرش را کس ندیده باشد .امارت این گروه به رسمیت شناخته نشد و رهایی زندانیان آنها نیز مشروط به
توافق در جریان مذاکرات بین حکومت و این گروه است .نه تنها که شکست طالبان با امضای این توافق نامه و عدول
آنها از خواسته های شان ثابت میشود که اخیرا معاون گروه طالبان مال یعقوب فرزند مال محمد عمر نخستین رهبر
این گروه در نوار صوتی که از وی به رسانه ها درز نموده است از زیر دستان خود خواهان تغیر در راهکار شان
گردیده است.
در این نوار صوتی مال یعقوب به زیر دستان خود میگوید که ما باید به راهکار خود تغییر بی آوریم زیرا نه آمریکا
برای ما امارت اسالمی خواهد ساخت و نه مردم برای ما اجازه ایجاد دوباره حکومت امارت اسالمی را خواهند
داد .با توجه به گفتار مال یعقوب ثابت میشود که طالبان دیگر خواهان امارت نیستند و در واقع از بدست آورن امارت
مایوس شد اند و مجبورند که جمهوری اسالمی را قبول کنند .او در ادامه سخنانش در مورد نظام جمهوری میگوید:
امارت اسالمی و جمهوری اسالمی زیاد از هم تفاوت ندارند.
مال یعقوب در ادامه سخنان خود می پذیرد که دیگر توان مبارزه علیه حکومت و آمریکاییان وجود ندارد و آنرا به
این الفاظ بیان میکند که برای ما همین امضای توافقنامه صلح با آمریکا مهم بود که امضا شد و با حکومت هم قرار
است به توافق برسیم.
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مال یعقوب به زیر دستان خود این سخن را همچنان میرساند که از این پس جنگ برای ما دیگر کدام مفاد ندارد و ما
مجبور هستیم با حکومت افغانستان به توافقی برسیم که برای مردم افغانستان نیز قابل قبول باشد .این سخنان مال
یعقوب میرساند که طالبان حاضرند که با حکومت کابل به هر قیمت که میشود به توافق برسند اما تالش میکنند که
چانه زنی ای خود را همچنان داشت باشند تا امتیازات بیشتر بدست بی آورند .اما نکته قابل توجه این است که طالبان
جنگ را باخته اند و هیچ نوع دلیل همچنان برای شان باقی نمانده تا با نیروهای امنیتی افغان بجنگند و همچنان تمامی
مواد توافق نامه صلح میان این گروه و امریکا مشروط است و اگر این گروه توافق نامه را نقض بکنند تبدیل به یک
گروه تروریستی خواهند شد که برای شان چنین فرصت که هم اکنون مهیا شد است بار دیگر مهیا نخواهد شد.
بااحترام
احسان

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

