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 کا یطالبان در چنگ امر
 
 

  ی حام  یبا طالبان به راه افتاده بود. کشورها  یهمراه  یبرا  یامنطقه  نیداشت، کمپا  انیکه مذاکرات دوحه جر  یهنگام
زانو درآورده و دوران افغانستاِن را به    بیکه رق  کردندیو متحدانش، تصور م  کایامر  ی روهایطالبان در مدت حضور ن

 ی روبه    رانیو ا  هیآغوش روس  تالف،یو ا  کایامر  یروهاین  خروجزمان    شدنکیآغاز شده است. با نزد  کایپس از امر
از آن گروه   یستیرتروریو غ  یاسیچهره س  یتداع  یو برا   دیرسینظر ماز همه گشوده به    شیطالبان ب  یهاأتیه

  اناذه  تیریها در مد. آن شدیم  دهیکار د  نیمنطقه در ا  یو کشورها  کای امر  نیب  یبیعج  ییسو. همدندیکوش یم  اریبس
کردند. مخالفان طالب را در مسکو و تهران با طالبان    ینقش برجسته باز  زیسود برگشت طالبان ن  در افغانستان به 

که طالبان به قدرت    یی کردند. در روزها  یسود طالبان الب  افغانستان به  یاسیسقف گرد آوردند و در محافل س  کی  ریز
هلهله و   ینشر شد و صدا اشی المللن یو متحدان افغان و ب کایمرا یروهایاز خروج ن  زیرآمیتحق یهابرگشتند، صحنه 

منطقه از   یتیسال و چند ماه نارضا  کینبود. اکنون پس از    دار یجشن اما پا  نیمنطقه بلند شد. ا  یاز کشورها  یشاد
  در خورده«  »شکسته  یکایکه جشن گرفته بودند، از حضور پررنگ امر  ییهاافغانستان اوج گرفته و همان  تیوضع

 .کنندیم یافغانستان اظهار نگران استیصحنه س
 

طالبان برگزار کرده بود، امسال اعالم    گانندهیمسکو« را با حضور نما  یکه پارسال نشست »فرمت مشورت  هیروس
 یانشست منطقه  یهم اکتفا نکرده، در آستانه برگزار  نی. به اکندیها برگزار مکرده است که آن اجالس را بدون آن 

آشکار    یضدطالبان  یهاامیکنند، پ  ی ابیکشور را ارز  تیافغانستان وضع  گانهیمنطقه و همسا  یکه قرار است کشورها
گفته است که طالبان، القاعده و داعش را    ه،یروس  ی مل  تیامن   یمنش  ف،یپتروش  یکوال ی. ن شودیم  دهیاز مسکو شن 

ش داشت، تال  هیروس  ،یی کای امر  یروهایدر منطقه ساخته است. بعد از خروج ن  اشیاسیاهداف س  بردشیپ   یبرا  کایامر
مذاکرات دوحه در    انیو متحدانش در جر  کایکه امر  یاتیو متأثر از ادب  ردیرا کنار القاعده و داعش نگ   الباننام ط
 !در افغانستان شود ستان«یکند تا مانع حضور »ترور قیکرد، آن گروه را تشو جیها رارسانه

 

که جنگ   ییهااست. در سال مودهیپ  یراه طوالن رد،ی طالبان موضع بگ  هیعل یعلن نی که چن  ییبه جا دنیتا رس  مسکو
برگشت   لیها مطرح شد. در اواها از آن گروه بارها در رسانهروس  یحاتیو تسل  یمال تیطالبان اوج گرفته بود، حما

ابزار الزم    ران یو نه ا  نیاما نه مسکو، نه چ  شد؛یم  دهیدبا طالبان    ی همکار  یدر مسکو برا  یادیز  یگرمطالبان دل 
افغانستان،    یارز  ریمتحده با مسدود کردن ذخا  االتی و ندارد. ا  نداشته   اریو کنترل طالبان در اخت  تیحما  یرا برا

  ی هاارهیبا ط  یزنافغانستان و گشت  یکنترل فضا  ،ی دالرونیلیم  ۴۰  یهادوامدار از جمله ارسال بسته  یکمک مال
افغانستان حفظ کند. کنترل    استینامه دوحه توانسته است انحصارش را بر سبا کارت توافق  یباز  ن،ویبدون سرنش

افغانستان تنگ   استیدر س   فانشیحلقه را بر حر  زیکه بر مخالفان طالب دارد، ن  یو نفوذ  یالمللنیب   یبر نهادها  کایامر
طوق گردن گروه طالبان شده   زیجا مانده در افغانستان نالت بهآنیدالر اسلحه، مهمات و ماش  اردهایلیکرده است. م

و متحدانش   کایامر  لی دارند به مشورت، تماس و تموو اگر نگه  شوندیخلع سالح م  ندازندیکه اگر دور ب  یاست؛ طور
 .مانندیم ازمندین
 

گرفتار است. هرگونه حرکت    کایکرده باشد، امروز در جال امر  ت یاگر در گذشته ساخته و تقو  یرا هر کشور  طالبان
 ی . کسانشودیرهبرانش تمام م  ییو دارا  یجان، چوک  متیدارد و به ق  یدر پ  نیآن گروه عواقب سنگ   ییکایضدامر

 .کنند یگزنده  یدر کابل علن توانند ینم کایاز ترحم امر نانیبدون اطم یحقان ن یالدچون سراج
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Negah_y_t_dar_chang_usa.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Negah_y_t_dar_chang_usa.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

 لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  ی خارج یهاو رشته تیبدون حما زیبهره برده و اکنون ن هیمختلف از جمله روس یو پول کشورها تیاز حما طالبان
برگرداندن    یتر برااعمال بتواند و ابزار ملموس  شتریبپردازد، فشار ب  شتریکه پول ب  ی. هر کشور اوردیدوام ب  تواندینم

در چنگ خواهد داشت و در موقع ضرورت آن گروه را را    انداشته باشد، طالب  اریافغانستان در اخت   است یورق س
 موجه است. هیقرار دارد؟ ترس روس یگاهیجا نیدر چن کایاز امر ریخواهد جنگاند. کدام کشور غ فانشیحر هیعل
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