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 !کایهشدار طالبان به امر
 ؟یقهرمانان استقالل مل طالبان

 

در دوحه صورت  کایآنها و امر انیکه قرار بود هفته گذشته مطالبان دور چهارم مذاکرات صلح را  نکهیاز ا بعد
طالبان  یشگیهم یکه در دور سوم مذاکرات در امارات که در آن سه حام شدیمطرح م ییلغو نمود، سوالها ردیبگ
 ساخته است. یکه طالبان را ناراض ادهافت یچه اتفاق کردند،یمذاکرات شرکت م نیبار در چن نیاول یبرا

 

ً بار اول رسم یبرا زیطالبان از تهران ن تیهئ کی دیدورمذاکرات، بازد نیاز ا بعد  شد.  یاطالع رسان رانیتوسط ا ا
 

که با  یرا که طالبان نظر به روابط یو امارات در دور سوم مذاکرات، حضور یحضور پاکستان، عربستان سعود
بخصوص عربستان و امارات که  کا،یامر دسه متح نیا حضور یرد کنند، ول توانستندیسه کشور دارند نم نیا

توسط ترامپ و دو عضو برجسته اداره  رانیا یسالم یجمهور یسرنگون یژیستراتاز  تیخود را در حما میتصم
خارجه و بولتن  ریشهرت دارند، پومپئو وز نسویحکومت آن از سالها به ا یو سرنگون رانیبا ا تیاو که در ضد

بلکه فعاالنه در منطقه  کنند،ینه تنها پنهان نم ،یمل تی(، مشاور امناکیمهم امر ی)مرد خطرناک بگفته رسانه ها
 رغمیعمران خان، عل دنیضلع سه گانه پاکستان است که تا به قدرت رس نی. نقطه ضعف در اکنندیان عمل م یبرا

 فیکه نواز شر یهنگام ینکرد. حت یعربستان همراه یرانیضد ا استیبا س چگاهیروابط دوستانه با عربستان، ه
( و ارسال رانی)ضد ا یائتالف اسالم ای" یعرب یدر "ناتو تیوضکشور ع نیپاکستان بود، پارلمان ا رینخست وز

 را رد نمود. منیبه  قوا
 

 یاز بانک جهان تواندینم یبه آسان گریپاکستان روبروست و د رانیعمران خان که با اقتصاد و دنیبقدرت رس با
اسبق  صدراعظماز هر  شیعمران خان ب گرید یدارد. از سو ییبسزا تیربستان اهمع یکمک مال رد،یقرض بگ

که هرچه زودتر پروسه صلح در  داردبا ارتش پاکستان و با طالبان دارد. عمران خان تالش  کیروابط نزد
نضام  کی یگذار هیماهه با شرکت طالبان و پا ۱۸ یدولت انتقال کی جادیوجهه آن ا نیافغانستان که در حداقل تر

 برسد.  تیاست، به موفق دیجد
 

طالبان نفوذ از دست رفته خود را باز  قی"مستعمره" بسازد حداقل از طر کی تواندیپاکستان اگر از افغانستان نم
 : عمران خان دو لبه دارد استیس نی. اابدیم
 

حکومت کابل  یز زندان و خوشحالمال برادر ا ی: آزادطالبان یرو" ها انهیمذاکرات توسط "م عیکمک به تسر یاول
 سابق، مال محب هللا. ریاز رهبران طالبان، وز یکی یریدستگ: کندیکه طالبان آنرا افشا م یفشار یگریاز آن. و د

 

 از جوانب متفاوت است.  کیهر یبرا کایطالبان و امر انیهدف از مذاکرات م اما
 

هم  بیترت نینکشد. به ا رونیکه نفوذ خود را در افغانستان حفظ کند و همه سربازان خود را ب دنکیم یسع کایامر
را  یاوقات اوضاع یبرخ خی. تارستیمورد قبول طالبان ن کایاهداف امر نی. ابردیسود م شتریو ب کندیکمتر خرچ م

در گوالک، قهرمان  گناهیزار انسان بها ه و قاتل صد رحمیب نی. استالدیآیکه با عقل و منطق جور نم اوردیبوجود م
 یارزش چیکه ه یشد. امروز طالبان، جنبش یو عظمت شورو یتلریدر جنگ بر ضد تجاوز آلمان ه هنیدفاع از م

ن از ت" را به تن کرده اند. آنها بدون نام گرفیجامه "وطن پرست کراتمذا نیدر ا ستندین لیانسانها قا یزندگ یبرا
و مذاکره  کایبه هدف نرم ساختن آنها در مذاکرات )کنار آمدن با امر یو نظام یاسیس یپاکستان بر ضد فشار ها

هشدار  کایرماکه گروه طالبان به  میخوانیدر مورد مذاکرات ما م هی. امروز در اعالمزنندیبا کابل( حرف م میمستق
 قیمذاکرات را به تعو نیکند، افشار استفاده  کینبرد و از تاکت شیصلح را "صادقانه" پ یوگوها  داده که اگر گفت

 

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


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

و عدم  یخارج یروهایطالبان که شام گذشته منتشر شد آمده که " قرار بود خروج ن هیخواهند انداخت. دراعالم
صلح باشد اما  یها وگو مورد بحث در گفت یاصل موضوعات گر،ید یکشورها هیاستفاده از خاک افغانستان عل

 را مطرح کنند. " یا تازهموضوعات  خواهند یم ها یئکایمرااکنون 
 

است که  یاز عناصر مهم یکیموضع طالبان  نی. اشوندیطالبان بمنزله قهرمانان استقالل افغانستان ظاهر م نگونهیا
با طالبان رابطه بر قرار  نیو چ هیروس ران،ید مانند ادر افغانستان نگران ان کایاز حضور امر گریکه د یئکشور ها

که توان  ر،یو فراگ یحکومت مل کی یو اساس هی)ملت( که شرط اول یمردم تیاستقالل بدون حما ایآ یکرده اند. ول
) نه  یمل تیحاکم یعنیاستقالل  ای؟ آممکن است باشد،یم یو رشد اقتصاد یاجتماع شرفتیو پ یصلح واقع نیتام

 م( ممکن است ؟مرد یهای)آزاد ی( بدون آزادیاستقالل کامل اقتصاد کنندیتصور م یکه برخ یآنطور
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