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 62/30/6310                  آريا نژاد
 

 !آيا طالبان از القاعده جدا خواهند شد؟
 

خبر  مطلببه اين سو نقل مجالس سیاسی و طالبان در قطر که از مدت ها  معمای گشايش دفتر سیاسی برای گروه 
ای   .کند دارد گل می 1036 های بهاری ساليک بار ديگر در نخستین روز ،گردد ساز برای رسانه ها تلقی می

  . به ثمر نیز برسدکاش 
 دعوت امیر قطر به دوحه یس جمهور کشور بئرقرار است  شود که حالی مطرح میله درأاين روزها اين مسدر

کشور عنوان شده  روابط میان دو توسعۀاين سفر هدف از امور خارجه به نقل از دفتر مطبوعاتی وزارت .برود
طالبان را از میان برداشت زيرا در شرايط کنونی دولت  شود بحث پیرامون ايجاد دفتر برای گروهیاست اما نم

ست اما از مدت ها .کشورنیاز دارد تا گسترش روابط میان دوگو با گروه طالبان افغانستان بیشتر به تسريع روند گفت
بود  دناز طالبانی خواه هعدآن ،های صلحگومريکا اذعان داشته اند که طرف گفتا ۀمتحد ضاعا که دولت افغانستان و

  . حامیان آن خدا حافظی نمايند همیش با آن شبکه وای بر تروريستی القاعده ببرند و ۀاز شبک ارتباط خود را که
گو های صلح تا اکنون نه تنها پذيرفته نشده است بل تا هنوز دولت و  که از جانب  گروه طالبان از آغاز گفت چیزی

 یس جمهور کشور با جناح های پیدا وئر ۀبه گفت وگو به رسمیت نشناخته اند و  افغانستان را به عنوان طرف گفت
له مبین آن است که گروه طالبان أکه اين مسباشند  مالقات می پنهان خارج از افغانستان مصروف چای خوری و

و هم پیمانان خارجی که در مخاصمت با آن گروه قرار دارند  مريکاا ۀمتحد ضالعبا ا بیشتر به معامله و تفاهم تمايل
 .باشدصلح با آن گروه ها  یها گوو  که بايد طرف  اصلی گفت افغانستان ی اسالمیولت جمهورباشند تا د می

 

ه سال نو ب رسد، که آيا گروه طالبان درين فصل جديد و به  ذهن می يد وآمی  بر ها حاال از اين میان پرسش
 ابستگی با سازمانعدم  و و آيا از استقالل ؟ یر منطقی شان تجديد نظر کرده اندغ کارانه و سیاست های تخريب

 زه خواهند گرفتالن پاکستان اجاجنرا فضل الرحمن و د گذشته از مال نيا همان شده اند و داربارتی برخورهای استخ
 ؟يا خیر نستان مذاکره نمايند وتا با دولت افغا

 

گاه بردند و روابط را  به کشتار  ماگاهی مردم گاه  اندی به اين سو از آن گذشته آيا اين گروه ها که از يازده سال و
 معنوی آن شبکه و خود را مديون حمايت های مادی و افتخار ودر کل شبکه القاعده را  و یبا طالبان پاکستان

  ؟همیش جدا خواهند شدای بر به واقعیت با آنها خواهند بريد ود ندان می  .آی .اس .سازمان استخباراتی آی
ت مادر یالقاعده برای گروه طالبان حیث ۀرسد زيرا شبکمی ناممکن به نظر نهايت دشوار وی که به زعم مردم ما کار

حربه در منطقه نام برده  حیثبها از آنده است تا اين مرحله رسانب گروه را در دامان خود پرورده وآن  را دارد و
 ۀلح جويانص دپیشنهابار نیز مانند گذشته يا اين نشان خواهند داد و پذيری راستا از خود انعطافين آيا در ، وشود

ا توجه بر سیاست هرچند ب؟ پاسخ خواهند دادما  بیگناه باشندگان قتل حمالت انتحاری و انجام  دولت افغانستان را با
اين گروه ها ممکن در اين فصل جديد زيرا امید را نبايد از دست داد نخیر خواهد بود اما همه پاسخ قبلی اين گروها 

کشور شان تجديد نظر  اندکی بر ديدگاه شان نسبت به آينده خود وشود افغانی نام برده میعنوان طالبان که از ايشان ب
 یس جمهور کشور را سفر صلح بنامند ئبه پیشنهاد دولت افغانستان پاسخ مثبت ارايه بدارند و اين سفر ر کرده و

 

در شفاف  کانیزم درست واين میه شورای عالی صلح ب خاصتًا مردان کشوربه هر رو توقع ملت برين است که دولت
 نه کباب و های صلح را پیگری نمايد تا نه سیخ بسوزد و گوو  هماهنگی با اين ملت کارد به استخوان رسیده گفت

ره ذارزش های اين پیکره  بر افغان هستند و واقعًا خواهند که اگر میدر کنار آن از ساير گروه های مسلح مخالف 
خواهند يک بار ديگر پذيرفته  می در ذهن دارند و را سیاسی آرزوی سهیم شدن در قدرت گذارند و می ارج ای

از ، آب نريخته آسیاب ديگران اين براز  بیش اين سفر رئیس جمهور کشور را به فال نیک گیرند و .شوند
   .شرمنده دارين نشوند بیش اين تا از را از گردن  بدر آرندحلقه غالمی  و  ی کردهبیزار کشیادربر
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