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 ا،یطالبان و سازمان س
 

 د؟ ی تا کجا خواهد رس  یهمکار سقف
 

از    گرانل یشدند. تحل  دیافغانستان ناام  نیشیاز دولت پ  کایامر  گذاراناستیخورد که س  دیکل  یدوحه هنگام  یگفتگوها
بود که اگر طالبان    نیا  ی . محور اصلیمحور فرع  کیدارد و    یمحور اصل   کیکه گفتگوها    دانستندی همان آغاز م
تا   پ  یک یتعهد کنند  تام  االتیا  یامنطقه  کارانمانیاز  ا  نیمتحده و  باشند،  آن  دولت   نیگزی گروه جا  ن یکننده منافع 

 کیارتقا از سطح    یبود که طالبان برا   نیا  ی خواهد کرد. محور فرع  افتیرا در  کای امر  یهاافغانستان شده و کمک
متحده با    االتیا  یتن بدهند، تا همکار  یاز دولت مشارکت  یبه نوع دیدولت مشروع، با  کیبه سطح   یستیگروه ترور 

 .باشد هیگروه قابل توج نیا
 

به   ییبها  دنیپس از به قدرت رس  ست،ین  ییکایطرف امر  یبرا  یهدف اصل  یدولت مشارکت  کهنیبا درک ا  طالبان
  ان یاز م  ،یستیترور  یهاگروه  ریروابط با سا   ینهادند که بازساز  یکار ندادند، و تمرکز خود را بر کار اصل  نیا

  یظواهر  منیا  یمحل اختفا  ی در منطقه بود. افشا  تاهداف بلندمد  ی برا  هیبق  یدهسرکش، و سازمان  یهابرداشتن حلقه 
از    یدر نقاط مختلف کشور، بخش  ی از فعاالن سلف  یاز رهبران القاعده، و همچنان کشتن شمار فراوان  گرید  یو شمار

 .بود یهمکار نیا
 

بود که طالبان ضمن ارائه    نیا  یبرا  ا،یاستخبارات طالبان و معاون سازمان س  سیرئ  انیدوحه، م  ریاخ  مذاکرات
اند،  برده  شیبه پ  یخود را به خوب  یبدهند که آنان کار خانگ   حیتوض  ا،یخود به سازمان س  کسالهیاز کارکرد    یگزارش

و    ندیگو یم  یسازبه آن احمق  یسیاست که در زبان انگل  یاز نوع  ن،یو چ  هیروس  ران،یبا ا  زیدار و مرو روابط کج
  کایکه اگر بتوانند اعتماد امر کنندی . طالبان تصور مد یکشورها فرا خواهد رس ن یرساندن به ا بیزود زمان آس ای رید

 ی لوحده سا  ی خارج  انیجنگجو  تیریرا در هم بشکنند و هم با مد  یداخل  ی هم رقبا  توانندی را در بلندمدت حاصل کنند م
شوند. پاکستان تا  کی که پاکستان از چهار دهه قبل آغاز کرده است شر یهستند، در تجارت یابتین یهاجنگ زمیکه ه

نخواهد داشت، و سفر باجوه به   یمشکل  یرسم  ریشراکت غ  ن یبا آن باشد، با ا  یبرنامه در هماهنگ   نیکه ا  یهنگام
 .کندی را تکرار م  یدولت مشارکت  ل ی کا البته همچنان ضرورت تشکی راستا صورت گرفته است. امر نی در هم زی ن  کای امر

 

امر  االتیا  گذاراناستیس چالش  کایمتحده  عموم  ییهابا  افکار  در سطح  و  یمحدود  به  خود،  سو  ژهیکشور    ی از 
  ی هاخالف ارزش   یست یگروه ترور  کیبا    یهمکار  را یمدافع حقوق بشر و حقوق زن مواجه خواهند شد، ز  یهاگروه
اند. گروه کشته شده  نی که به دست ا  شودیم  یتلق  یبه خون هزاران سرباز  انتیو خ  ک،ینظام دموکرات   کی  یرسم

سال    ستیکه ب  یبا قدرت  یهمکار  را یدر صفوف خود مواجه خواهند شد، ز  یمحدود یهارهبران طالبان هم با چالش 
  کش یدئولوژیا  انیگروه را در نظر جنگجو  نیا  دند،یبخشیم  تیبا آن مشروع  یدشمن  هیخود را بر پا  گررانیتمام جنگ و

که در سطح   شودیدو محظور سبب م نیخواهد داد. ا  لیتنز  ایسازمان س  یبه درجه مزدور  بخشی آزاد  یاز سازمان
را   یسازبرنامه احمق  ،یشینما  یانتقادها  نیانتقاد کنند، و با ا  گری کدیهر دو طرف از    ،یارسانه  یهاهیان یشعار و ب 

  اردها یمل  افتی. البته طالبان پس از درگرید  یکشورها  یدشمن  یبرا  ی قو  یاببرند بدون دادن بهانه  شیبه پ  تیفقبا مو
را در کف دست آنان    یاسیس  ی کشورها خواهند رفت و مزد ابله  نیخود به سراغ ا  یهاهیپا  میو تحک   کایدالر از امر

  .خواهند گذاشت
برا  افغانستان همچنان  آوارگ  ن،یخون  یهاکشمکش  دانیم  یطوالن  یهامدت  یاما  گرفتار  نسل   ،ینخبگانش   یهاو 

 وحشتناک خواهند ماند.  یهاکابوس بانیدست به گر اشندهیآ
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