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طالبان به چه منظور   ییآدر گردهم کالیراد تی موقف نها شینما
 است؟؟؟ 

 
با در نظر داشت اینکه طالبان به شدت به همرای غربی ها و کشور های منطقه در جریان چانه  
زنی هستند و در عمل میبینیم که به شدت سر تعامل نشان میدهند پس نمایش موقف نهایت »خط  

  .ماه بی رابطه باشد  ۹ایی نمیتواند با بقیه حرکات شان در این خر« طالبان در این گردهمآ
ایی درکابل طالبان  همع مذاکرات طالبان در قطر سه سال قبل از امروز تا ایجاد این گرد از شرو

دلیل هم دارند   .فکر میکنند که این پالیسی نتیجه میدهد   یک پالیسی را به شدت تکرار میکنند و 
مثبت نشان داده اند    عمل لا  عکسامریکایی ها به این تاکتیک چانه زنی طالبان پیوسته    اً چون واقع

پالیسی این است که موقف   .بیشتر گردد   ین باعث میشود تا اعتماد انها به این پالیسی بیشتر وو ا
به قول معروف   . گرایانه را بدست بیاورند نهایت سخت گیرانه باید بگیرند تا امتیاز حد اقل بنیاد 

 . را بدست بیاورند  ۷۰یا   ۶۰را باید نشان بگیرند تا حد اقل   ۱۰۰
ً انچه این رهبر نسبت  ایی خطوطی ترسیم  هممرموز و پنهان از موقف رهبری طالبان در این گرد   ا

حال تیم رهبری اصلی     .کرد خیلی با تاکتیک چانه زنی طالبان در این چند سال همخوانی دارد 
گی میروند و به کشور های منطقه و غربی ها  طالبان )مال برادر و سراج الدین( بسیار به ساد 

ن میگوید. حال اگر با ما کنار بیایید ما میتوانیم او را قانع ساخته و کمی  میگویند که رهبر خو چنی 
مثبت    عمل لا  عکسامریکایی ها به این نوع برخورد طالبان    احتمالا   . از موقف اش پایین بیاوریم 

 . د انشان خواهد د 
 چرا؟ 

نها  آ  چون امریکایی هایی که میخواهند به همرای طالبان تعامل کنند این نوع موقف گیری طالبان
المللی خصوص بین  تا در محافل  نهایت کمک میکند  ً را  با    ا همرای کشور های منطقه بروند و 

صراحت کالم بگویند چاره یی نداشتیم مگر اینکه با مال برادر و سراج الدین کنار بیاییم و گرنه  
 .الترناتیف ما »مال غیبت هللا« بود که خود دیدید چگونه موقفی دارد 

ال کردند که این موقف گیری سرسختانه  ؤکه در این دو روز پیوسته از من س بنا خدمت دوستانی  
  باید بگویم که احتمالً   ،خرابی در پیش خواهد بود   هٔ یند آرهبری طالبان به چه منظور است و ایا  

 .این جز همان تاکتیک های چانی زنی است که طالبان در ان نهایت مهارت پیدا کرده اند 
این گرد   احتمالً  برادر و سراج  همبرگذاری  تا هم رهبری اصلی طالبان )مال  باعث میشود  ایی 

الدین( از تعامل شان با غربی ها در نزد مردم امتیاز بگیرند و برایشان بگویند که بین صفر و  
گی به کشور های  همچنان غربی ها میتوانند بسیار به ساد   -یک حد بهتر را انتخاب کردیم    ۱۰۰

 . م رسی پیدا کنین دستآوسط بهترین گزینه یی بود که توانستیم به منطقه بگویند که این حد  
یک تعداد زیاد شان از مدراس   به نظر من این علمای دو آتشه که به کابل اورده شده اند )احتمالً 

توسط رهبری اصلی طالبان )برادر و حقانی( به بازی سیاسی گرفته شده    انطرف سرحد هستند( 
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گرایی برای مردم و کشور های منطقه به قسم روبات  د اعظم بنیاد اند و صرف بخاطر نمایش ح
ورده و مردم را وادار به گفتن »از بد کرده  آورده میشوند تا کف به دهان  آستیژ  های اسالمی روی  

 . بد ترش توبه« مجبور میسازند 
 .وری را میشود بهتر به قضاوت گرفت ئینده این ت آروز های 

 
باشم  کرده  اشتباه  این گرد   اگر من  از ختم  بعد  دنیا  همباید  بین  مثبتی  یی  هیچ رابطه  دیگر  ایی 
  .و حتی ملل متحد از کشور بیرون شود   -انتقال پول ها متوقف گردد    . وطالبان وجود نداشته باشد 
ینده مذاکرات طالبان با امریکایی ها و بقیه نیرو های  آباید روز های    اما اگر اشتباه نکرده باشم

 .داخل و خارج کشور نتایج بیشتر بدهد مخالف شان در 
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