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 است یجد یحکومتی خطر ادامه ب
 
و متحدانش در ادامه توافقنامه مرموز دوحه، نظام   کایترس وجود داشت که امر نیچند ماه اول برگشت طالبان، ا در

شمول تحت فشار قرار دهند. اکنون   ظاهر همه به  یساختن حکومت   یبشناسند و آن گروه را برا  ت یامارت را به رسم
افغانستان  نکهیدر حال بزرگ شدن است؛ ا یگریترس د م،یشویم کیو استبداد طالب نزد یحکومتیب یکسالگ یکه به 

بانفوذ منطقه بدون توجه به   یو کشورها  یجهان  یحفظ شود و در آن قدرتها  یپلوماسی د  کیره تارسالها چون حف
دو    لزاد،یخل  یو زلم  نزیداب  مزیهرچه خواستند را انجام دهند. ج  کنند،یتحمل م  نیسرزم  نیکه ساکنان ا  ییها نهیهز

گفت که    لزادیاند. خل کرده  میافغانستان ترس  ندهیاز آ  یک یتار  ریتصو  شان ریاخ  یها در مصاحبه  ییکای رمقام سابق ام
او و همفکرانش تعامل با طالبان    شنهادیگفت که پ  نزیبشناسد و داب  تیقصد ندارد حکومت طالبان را به رسم  کایامر

افراد سخنانشان    نیداده شود. ا  انیآن پا  ت یکمبه حا  از،یگروه حفظ و در صورت ن  نیشرط که فشارها بر ا  نیاست، با ا
 کا ی امر  یکل  یاستهایس  نهییدر آ  یو تا حدود  کنندی نم  انیب  گذرد،یم  دیانزوا و بدون اطالع از آنچه در قصر سفرا در  
 .ندی گویسخن م
  ی زن افغانستان در تعامل با طالبان مشغول چانه   انگ هی. همساکنندیمشابه را دنبال م  یاستهایس  زین  گرید  یکشورها

بر    یروزها تالش دارد که طالبان را وادار به توافق  ن یدر ا  رانیکشور اند. ا  نیا  یعیطب  ریبر سر آب، معادن و ذخا
 یی هرکدام کانالها  زین   هیو روس  نی. هند، چکندیم  یزغالسنگ اظهار شادمان   هیرویسر آب کند. پاکستان از انتقال ب

 محروم نشوند.  «صاحبیب» نیسرزم ن یدر ا ی اند تا از باز »تعامل« با طالبان راه انداخته یبرا
نم  هاییکایامر پرتنش  کنندیانکار  روابط  چ   که  با  س  هیو روس  نیشان  تعق  ییاستهایبر  افغانستان  در   کنند،ی م  ب یکه 

  یریگ  در شکل  زیاند ن  چند دهه در منطقه ما پرورده شده  نیکه در  یستیاست. سرنوشت دهها گروه ترور  رگذاریثأت
تا   قایاز شمال افر  زم«ی»مبارزه با ترور   نیکمپاسال گذشته در    ستیکه در ب  یینقش دارد. کشورها  یبحران کنون

و    قایو شمال افر  یعرب  یجنگ در کشورها  یتنورها  یکه با خموش  دانندیرا دامن زدند، م  یاریبس  یافغانستان جنگها
ناخواسته سر برآورند    یجهادگرا از جاها  انیاحتمال دارد که جنگجواز افغانستان،    ی الملل  نیب  یروهایخروج ن  زین

نباشند و   دستاورد« یبه جهادگراها داده شده است تا آنان »ب یا خلق کنند. افغانستان تحفه نهیپرهز یو دردسرها 
اش   از طالبان نخواسته است تا روابط  کای که امراش گفت    در مصاحبه  نزی. دابداشته باشند  یو پناهگاه  ن«ی»سرزم

از خاک افغانستان   ستانینگذارد که ترور  هآن گرو  خواهدیقطع کند، بلکه م  یستیترور  یگروهها  گریرا با القاعده و د
امر  هیعل ا  کایمنافع  کنند.  استفاده  متحدانش  داب  نیو  واقع  نزیسخن  طالبان   کایامردارد.    یهمخوان  یجار  تیبا  از 
دردسر خلق کنند،   گرید  یبرانند تا آنان در اروپا و جاها  نیسرزم  نیرا از ا  یالملل  نیب  ستانیکه ترور  خواهدینم

 د ی شا  ایآنان را شکار کند    کایامر  از،یدر افغانستان مشغول شوند و در صورت ن  ستانی ترور  نیکه ا  داردبلکه انتظار  
 بدهد.  ییا روژههپ گرید یو جاها انهیم یایدر آس شانیبرا

سودش  به  یبدون حکومت رسم  یپرقدرت است و افغانستان  سمیچون بازار ترور  زیمواد مخدر ن  یالملل  نیب  بازار
از ادامه جنگ در افغانستان   کایکرد. او گفت که اگر ضرورت شود، امر  یادآوری  زیرا ن  یگرینکته مهم د  نزیاست. داب

 شانه مردم بگذارد.  یرو ییها نهیکار هز نیخواهد کرد، حتا اگر ا تیحما
  یسرکوب، نبود آزاد  ،یمیتعل یب  ، یگ دوش مردم ما گذاشته شده است. گرسنه به  نیسنگ   اریبس  یها نهیهز  زین  امروز

 نیبو حذف افغانستان از عرصه روابط  یدولت یکرده است. ادامه ب لینامعلوم کشور را به زندان بزرگ تبد ندهیو آ
  ی بازار مواد مخدر و رقابت قدرتها  ،یسیترور  یاست. اگر سرنوشت گروهها  یسالها خطر بزرگ و واقع  یبرا   الملل
 نیب  یانجوها و نهادها  قیآن گروه از طر  یتعامل خواهند کرد. برا  یررسمیکند، سالها با امارت غ  جابیا  یجهان
  ی ج یطالبان ساکت خواهند بود و مرگ تدر  یاستبداد  یاستهایپول خواهند پرداخت، در برابر س  میو گاه مستق  ی الملل

 تماشا خواهند کرد. ی سف و ابراز همدردأرا با اظهار ت نانسا ونهایلیم
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قدرتشان   میسرکوب مخالفان و تحک   یفرصت برا  نینخواهند بود. آنان از ا   یناراض  تیوضع  نیاز ادامه ا  زین  طالبان
 یشخص  ولینموده و چون ت  میخود تقس  انیآن گروه کشور را م  هیپا  استفاده خواهند کرد. زورمندان و مقامات بلند

 »اداره« خواهند کرد. 
  نی»تعامل« ب میتوان یما م  ایمردم افغانستان وابسته است. آ تیبه اراده و ظرف تیوضع رییتغ گر،یاز هر زمان د شیب

 م؟یبکش لنجکشور را به چ یوشتسرن یادامه ب ی برا یالملل
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