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 ۱۰/۰۲/۲۰۲۲                : غوث جانباز کستانیتتبع و ترجمه از منابع ازب 

 

 ی طالبان و پرچم سه رنگ مل
------------   

افغانستان   یها  یتبارها کی" از ازبپلوماتی"د  نیاعزام داشت. ا  کستانیخود را به ازب ندهی قبل نما  یطالبان چند  گروه
 یمامور طالبان  ن یرسد. ا  یاقدام مقامات طالبان دلچسپ به نظر م  نیباشد. ا  یکشور م  ن یبوده و از صفحات شمال ا

 یکند؛ او ط  یافغانستان کار م  یجنرال قنسولگر  بیرکترمز قرار داشته و در ت  یدر حال حاضر در شهر سرحد 
و  ضیرا تعو ی گروه طالبان قصد دارد پرچم  مل ایآ نکهیدر پاسخ به ا یکستانیازب یبا خبرنگاران رسانه ها  یگفتگو
 گرانی د اتینبوده، و عالوه نمود که نظر نطوریگفت که مساله به طور قطع ا د،یخود استفاده نما رقیآن از ب یبه جا

. دینما   یم  تیکشور حما   یخیسه رنگ تار  یاو شخصا از پرچم مل  نکهیندارد، و ا  تیاهم  شیبرا  یدر باره پرچم مل
  یکرد که هرگاه به کارش در سفارت افغانستان در تاشکند بپردازد، وعده م  ح یفرستاده اداره طالبان همچنان تصر  نیا

و به پرچم    دارد،یعمارت سفارت برافراشته نگه م  ی االسرخ و سبز را ب  -اهیس  یعنی پرچم کشور،    نیسپارد که هم
 . ستین ازین یگرید
 

 و اتاتورک طالبان
 ------------ 

  ن یمثبت ارائه داشته، و ا  تیدر باره اتاتورک نظر نها   یدر گفتگو با خبرنگار ترک  رایطالبها اخ  ندگانینما  از  یک ی
  ی م  ریو تکرار ناپذ  یخیتار  تیشخص  کیدانند نام اتاتورک که بدون شک    ی همه م  کهیمنتظره بود. طور  ریواقعا غ

چهره    کی  یدهند و او را حت  یبه اتاتورک دشنام م  راها. اسالمگ ستین  رشیگرا ها قابل پذتمام اسالم  یباشد، برا
نمود که آرزو دارد    دی کرد و تاک  ادی  ندیطالب افغانستان از اتاتورک با کلمات خوشا  کهیحال  نینامند؛ و در ا  یم  یسیابل

کرد یحکومت اش سرسختانه تالش م  نیکمال اتاتورک حبداند.    شتریب  شیها و برنامه ها  تیدر باره اتاتورک، فعال
کرد. مبرهن است که هرگاه    یم  تیحما   یحکومت ملک   جادیجدا سازد و از ا  گرید  ک یرا از    یو اداره دولت  نیتا د

 بود.  یدارد، م  انیبود به صورت قطع مخالف آنچه در حال حاضر در افغانستان جر  ی م  ات یح  دیاتاتورک اکنون در ق
 

 یزیگر یباره طالبها در
 ----------- 

 نها یدر حال فرار از کشور استند، ا  کیدئولوژیا  ریو غ  یاز طالبان عاد   یاریکه بس  ستیدست داشته حاک  معلومات
ندارد   تیدسته طالبان اصال اهم نیا  یبروند. برا رانیدهند نسبت به پاکستان به ا یم  حیترج شتریبنابر علل مختلف ب

 در افغانستان حاکم باشد. یاسیس یرویکه کدام ن
 

 باره داعش  در
---------------  

 تیباشد، داعش حتما از وضع  یم  نیاوکرائ  عیمصروف حوادث و وقا  شتریجهان در حال حاضر هر چه ب  کهیآنجائ  از
ه  ب رایاخ یمقتدر غرب یو مخصوصا کشور ها یالملل نیبه وجود آمده به نفع خود استفاده خواهد کرد. توجه جامعه ب

اوضاع استفاده نموده و به تعرضات   نیاز ا  دیمنطقه و افغانستان کاهش قابل مالحظه داشته است. داعش بدون ترد
  نیدر حال تدو  زیالقاعده ن  یعنی  ،یستیترور  ی در داخل افغانستان دست خواهد زد. گروه هسته    شیخو  یستیترور

کرد که اوضاع   ینیب شیتوان پ  یم  نیباشد. بنابر   یمنطقه م  یکشور ها  هیاز خاک افغانستان عل  یستیترور  یپالن ها
 .دیبه وخامت خواهد گرائ کینزد یافغانستان در دورنما یعنیما،  هیمسادر  کشور ه
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 شهر ترمز  یداعش باال یباره حمالت راکت در

 ------------- 
 کستان یخبر دادند. حکومت ازب  کستانی ازب  میحر  یرو افغانستان باالاز پرتاب راکت ها از قلم  شیپ  یها چند  رسانه

 صرف آغاز کار است.   نیجا داشته و ا  یکه پرتاب راکت  دینما   یم  دیمنابع ما در ترمز تائ  کنیخبر را رد نموده، ل  نیا
 

 طالبان  یها نیدر سرحدات و تضم اوضاع
 ----------------- 

 
  تیو ظرف  لیچون وسا  ند،ینما   یبا افغانستان را کنترول نم  هیهمسا  یکشور ها  ریو سا  کستانیسرحدات با ازب  طالبها
ا  یمسلک  ازب  نکاریانجام  ندارند.  مقامات  فاحش شدند، وقت  یکستانیرا  اشتباه  افراد مانند   یمرتکب  باور کردند که 

 قت ی. در حقدینما  یباز  یالباندر اداره ط  یو کدام نقش موثر  ندی را کنترول نما  تیتوانند وضع  یم  یعبدالسالم حنف
 ن یبوده و قرائ  دهیچیپ  تیرا ندارند. اوضاع نها  ینیتضم  چگونهیه  تیظرف  یطالبان و مخصوصا اشخاص مثل حنف

  یکشور ها  ی از خاک افغانستان قبل از همه  برا  یمشکالت فراوان  یتابستان سال جار   -بهار    یدهد که ط  ینشان م
 و تاجکستان بروز خواهد کرد.  کستانیازب ه،یهمسا
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