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 و پاکستان چطور برنده نه شوند...؟ طالبان
 

 لینب یانتظار داشت که آقا یما دست به طرح طالب ها بلند کند، چه کس یۀاجرائ سیرئ یکه حت کردیباور م یکس چه
ح الب ها و طرط یکه اتمر برا رفتیمگر تصور م ای.؟ آپاکستان بدهد.. یاش را برا یما رأ یمل تیسابق امن سیرئ

 نی" کردند. طالب ها هم امیخودشان "تحر ۀرا به گفت حصل یبرا یمشورت ۀجرگ هیها لو نی؟ ا..شان موقف اتخاذ کند
 .؟است یاشخاص مگر تصادف نیطالب ها و ا ۀانیهمگرا یرأ نینمودند. ا میجرگه را تحر

 

اش  یپاکستان که چگونه نام و نشان افغانستان را نشانه گرفته است، پاکستان و دستگاه استخبارات یاس آ یبه آ نیآفر
بات ث ینظام و دولت ب کیو مخصوصاً  یاستینظام ر کیکنند، در  دیرا چگونه تجر یخوب دانسته اند که اشرف غن

سوال گذاشتن نظام خواهد بود،  ریز قیدق ۀاو افاد حذفجمهور ممثل نظام و دولت است  سیدولت کشور ما رئ رینظ
ر ها خوب راه جو یکند، پاکستان دایپ تیمشروع یاسیخواهند، تا طالب از لحاظ س یم یاس آ یآنچه که پاکستان و آ

 رویواژگون کردن الزم بود و ضرور است تا ن نیا یکرده اند که چگونه نظام مستقر افغانستان را واژگون کنند، برا
چند  نیا یکه ط یمیشان که غنا یکند و وعده بدهد برا عیواه را که در دولت اند بخرد وتطمبه ظاهر وطن خ یها

 یکه دست ها یو هم آنان دیاز آنان نخواهد ستان یشان خواهد ماند و کس یدهه از حالل و حرام گرد آورده اند، برا
گروه  نیا ۀهم زیاز خون مردم در دست دارند ون حناپر رنگ است چون خود طالب کرام هم  گناهانیشان به خون ب

لک و هممس شیهم ک یاستخبارات یها یدر وابستگ ایو  ینید یولوژیدیدر ا ای روندیکه به سوب طالب م یدرون یها
 یاشخاص قول نموده اند که هرگز به منافع سرتاسر نیا نکهیدارند، مهمتر ا انهیوجوه همگرا یاند، پس به خوب

وضع چتر نفع تبار اتخاذ م ریمورد "منعطف" باشند وهمان است که به نفع خود در ز نینباشند و در ا ندپابافغانستان 
 .میکرد دیرا تجر یفرمودند. و قوم را هم "قانع" ساختند که به خاطر شما غن

 

ه ضرر بکه  نیقیموقف افغان ها در برابر طالب و پاکستان بدون شک به نفع طالب و پاکستان است، و به  افتراق
گروه حاضر در برابر طالب ها از موقف  یوقت د،یکه باشد، خواهد انجام یا فهیتمام شهروندان افغان از هر قوم و طا

 .تمام مردم افغانستان برنده خواهد شد جهیواحد برخورددار نباشد، چگونه متوقع بود که در نت یریواحد و موضع گ
 

 ریمخالفت با تدو یریموقف گ نیخودشان از ا گرینامبرده و اشخاص د تیشود که همان سه شخص یاحساس م نیچن
گذاشتند آنان فکر کردند که در  ءانتخابات شان به اجرا یبرا ینیعمل کامپا کیصلح،  یبرا یتمشور ۀجرگ هیلو

ابل ر کچه نظر محمد مطمئن طالب حاضر د نند،بخت برنده را به تاج آن بز ۀطالب ها هستند که ستار ندهیانتخابات آ
انمود دهندگان شان و یبه رأ ،یبیمحترمان با عوامفر نیهم زیداشته اند. و ن یهم گفت که در انتخابات گذشته چه نقش

ها  ییاکیاش دگر نزد امر انهیگرایمل التیبا تما یجهت موقف گرفتند که غن نیبه ا یکه آنان در مقابل غن کنندیم
نه دارند  اصالً  ایکمتر دارند و  یکه خصلت مل یگروپ ها نیها از هم یئکایگذشته است وحاال امر خیأرت ۀقطع
 .کندیم هیحما

 

کردن موضع دولت افغانستان و پراگنده ساختن موقف مردم و جدا جدا کردن و جدا جدا نگه داشتن مردم  افتراق
وذ و نف یدر چه مقامات یاس آ یکه آ کردیباور م یافغانستان مگر برد طالب و پاکستان را به دنبال نه دارد، چه کس

 .پرسونل دارد
 
 متوقع بود..؟  ادی" در کشور زی"صلح آور ریدر مس یجار ۀشود از پروس یم ایآ
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