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 شر  یهاحلقه 
 
 

و »باب تازه در   کایامر  تیبشر را نشانه حسن ن  یمشهور به حاج  ،ینورز  راحمدیبش  یحاج  ییطالب رها  مسووالن
مواد مخدر    یایکل ماف  سییبه ر  ،یاسیها و محافل سبشر در رسانه   یاند. حاجمتحده خوانده  االتیروابط« طالبان و ا

گفته م  است.  از طر  شودیافغانستان مشهور  م   د،یتول  یهااداره شبکه  قیاو  قاچاق  و  پول پروسس   یهاواد مخدر، 
حال متهم به   نیر در عبش  یاست. حاج  کردهیم  لیاز مصارف طالبان را تمو  یهنگفت به دست آورده و بخش مهم

در   ها،ییکا یاو با امر  کیو تماس نزد  یاز همکار  یی هااست و گزارش  یاستخبارات  یهابا دستگاه  ییهاداشتن رشته 
سال از بازار مواد    ۱۷از    شیبشر که ب  یوجود دارد؛ اما حاج   ۲۰۰۵در سال    اشیریتا دستگ   ۲۰۰۲فاصله سال  

 کند؟  یدر حلقه طالبان باز تواندیم یدور بوده است، چه نقش استیس دانیمخدر و م
 

  یبا طالبان سخن گفته و آزاد   کایجهان و امر  یهمکار  تیدر کابل، از اهم  اشییرها  لیبشر، در محفل تجل  یحاج
  ی شده و آشناآزموده  ک یبا تاکت  زیسال گذشته، طالبان ن  ک یدر آن راستا عنوان کرده است. در    یامگ  زیخودش را ن

اند زهر را چند برابر باال برده  نیا  متیق  اک،یمنع کشت تر  م اند. آنان با اعالتر ساخته گذشته بازار مواد مخدر را گرم 
  ی انحصار کنند. حال، حاج  شتریرا ب  یدالر  اردیلیم  ن یبازار چند  نیو کنترل ا  تیری تا مد  کوشندی حال م  نیو در ع

  ی میقد  قشن  باشند،یرو ممنابع روبه  یکه طالبان با کمبود جد  یطیاش در شراشبکه  یرهبر   یریبشر احتماالً با ازسرگ
  ان یالب در جرمکرر رهبران ط  دیتأک  رغمی افتاده بود و عل  قیاو که تاکنون به تعو  ی خواهد کرد. آزاد  ایخود را اح

صورت گرفته و    اریبس  یهامذاکرات دوحه و پس از آن، در زندان نگه داشته شده بود، احتماالً بعد از دادوگرفت
اما از سخنان امکرده  رهارا    ییکایامر  یزندان   کی طالبان در ظاهر تنها   خارجه طالبان،    ریوز  ،یمتق  رخانیاند، 

خصوص  به  ،یامنطقه  یهایطالبان در باز  ایتر است. آاز توافقات کالن  یتبادله بخش  نیاستنباط کرد که ا  توانیم
  ستان یکه »ترور  ییروهایبر ن  کای نظارت امر  شتریب  لی در تسه   زیرخ خواهد داد و ن  انهیم  یایکه احتماالً در آس  یاتفاقات

که    یاز روز  یکرد؛ ولرا گذشت زمان روشن خواهد    هان یاند؟ اسپرده  یوعده همکار  شوندی خوانده م  «یالمللنیب
وار  که اداره افغانستان به طالبان سپرده شد، تا ارسال هفته   یپنهانش امضا شد، تا زمان  مینامه دوحه با ضماتوافق
و اکنون که سردسته    ها،یحقان  دنیند  بیرهبر القاعده، و آس  ی الظواهر  منیا  ترورگزاف دالر به کابل، تا    یهامبلغ

  ن یحال، ا  ن ی. در عدیو طالبان را د   کایامر  نیمتقابل ب   یاز همکار  یارشته   توانیاست، مقاچاق مواد مخدر رها شده  
و رقابت    ستیطالب ن اداره تیو رسم انیعر یهمکار رشیو جهان آماده پذ کایاست که افکار عامه امر تی واقع زین

 .است دهیسر نرسبه  زیمنطقه و جهان ن گرانیباز انیبر سر تصاحب طالبان م
 

تضرع و  یرا دارد که جهان جا امیپ نیمردم ما ا یهر چه باشد، برا  کایطالبان و امر یها برادادوگرفت   نیا حاصل
و قاچاق مواد مخدر، گشودن   دیشدن کشور به مرکز تول  لیاز تبد  یریجلوگ  زم،ی. نجات از ترورستیجلب ترحم ن

سخن از   یکه زمان  ییکشورها ای  یجامعه جهان  هاست، ن  خود مردم  فهیمکتب و ساختن دولت مسوول وظ  یهادروازه
  ان یگان و قربانشدهگان، فراموشگرسنه  نی. تنها کشور ما سرزمزدندیدر افغانستان م  ی سازو دولت  یدموکراس  تیحما

شود و توان اداره امور و دفاع از حقوق خود را از دست    چارهیب  ی. هرجا ملتستی ن  ییادگرایقاچاق و جنگ و بن
دارند، از آن خاک    شانیدر درون مرزها  یدموکراس  یو آموختن  نیریکه سنت د   ییهاحتا آن  ار،یبس  یرهابدهد، کشو

 .کار خواهند گرفت یو اقتصاد یاسیبار سخون یهای باز دانیها و مچون انباِر آفت  دفاعیب
 

  خواهان یآزاد  تیاند و مسوولخورده  وندیهم پاز گذشته به  شتریب  یگقاچاق و گرسنه  اک،یاستبداد، تر  زم،یترور  یهاحلقه 
 شده است.  ترنیسنگ 
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