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  11/10/2112                 تالش وحید
 

 بیانديشندطالبان بايد به آينده خود 
 

از عمر که محمد  مال فرامین طالبان پس از يازده سال فرمان برداری ازبا نفوذ از سران  یدر اين اواخر تعداد زياد

و به اين باور اند که اين فرمان ها فرمان مال  از اين فرامین سرباز زده اند ، گرديد می صادرمجرای شورای کويته 

میالدی  2111روه در سال گردد به زمان سقوط اين گ عمر برمیمحمد چون آخرين حضور مال . عمر نیستمحمد

و پس . رسايکل در حال فرار از کوه های قندهار ديده بودندعمر را در پشت يک موتمحمدی از طالبان مال ا که عده

در حال جنگ اين گروه نداشته است و طالبان را  قوماندانان باط باام تماس و يا ارتعمر هیچ کدمحمداز آن مال 

ای ارشد شورای کويته چون گل آغا عمر تنها با اعضمحمد ا که مال گوي .شورای کويته هدايت و رهبری می نمود

 .عمر معرفی نموده است تماس داردمحمدخند که خود را کانال ارتباطی مال آ
  

 را صادر می یعمر گاهی اوقات در خواب همرای آخند صحبت هايی داشته و دستوراتمحمد ، مال گل آغا شحص آخند به گفته

 .در شورا منتقل کندخود  ۀتا آخند آنرا به همکاران برگزيداست کرد 
 

 ، با ايجادر ويرانی و تباهی افغانستان بودهکه از آغاز شکل گیری اش مامو .آی .اس .سازمان استخباراتی پاکستان يعنی آی

حضور گروه متحجر و  ۀبین اقوام باهم برادر افغان زمیننژادی و زبانی  قه و دامن زدن موضوعات مذهبی، سمتی، قومی،تفر

وزارت  سابق ۀيکی از مقامات بلند رتب ۀکه به گفت ،در افغانستان فراهم نمودعمر محمدرهبری مال به را ويرانگر طالبان 

گوش هم عمر يک ديکتاتور مذهبی بی سواد بود که بصیرت و دانش اسالمی نداشت و به ديگران  محمدمال  ،عدلیه طالبان

 . نمی داد

مردم افغانستان دريغ  هیچ نوع جفا در حقاز  .آی .اس .اين گروه خونخوار طی پنج سال حکومت شان به دستور آی

انا زادگاه اصلی شان فرار هم پاشیدن اين گروه همه به پاکستان هملب پس از سقوط رژيم طالبانی و ازجنگ جويان طا .نکرد

 .پناه بردند .آی .اس .به دامن سازمان جهنمی آی و نمودند
 

هم دستگیر شده و متباقی فراری و اين گروه ازهم  ان کشته يای از سران گروه طالبا که عده میالدی زمانی 2111سال از پس 

و کردن جامعه و بسوی قانونیزه  آغاز نمود ملی خويشيه های حاکمیت پا کام به استح افغانستان پس از طالبان. پاشیده بودند

   .داشتعیار ها گام های جدی و عملی براصول و مبه سوی  ،نظامديموکراتیزه نمودن 
 

آغاز نمود که بعضی  قبول نکرده و به يکجاه سازی و پناه دادن طالبان شکست خوردهبار ديگر پاکستان شکست خود را  يک

 .دستگیر نموده نزد خود زندانی کردو يا هم بودن شان برای پاکستان موثر نبود  دکه تجديد پیمان نکردنآنها را  قومانداناناز 

د نمايند که به طالبان پناه وانمو شچون عبدالسالم ضعیف و ساير همراهان . امريکا تسلیم نموداضالع متحدۀ به هم آنها را يا 

 از سران طالبان،  یعمر رهبر اين گروه آغاز به يکجاه نمودن تعداد زيادمحمد نداده اند در حالی که با وجود غايب بودن مال 

ين ا ،انپاکست ۀسامان داده و با حمايت همه جانب و هم پاشیده و پارچه پارچه شده سرکويته را تشکیل و به اين گروه ازشورای 

طی ده سال گذشته با صدور فرمان  .آی .اس .آی . گردبدريستی علیه حکومت افغانستان جنگ های چريکی و ترو ۀآماد گروه

تا . ، رهبری و تغییر و تبديل نمودهورای کويته طالبان را سازمان دهیعمر توسط شمحمد های خويش از آدرس و نام مال 

یروهای امنیتی ما توانسته اند ها نکه خوشبختانه بار ،مايدنیات شوم خويش را توسط اين گروه متحجر در قبال کشور ما عملی ن

 .دالنه اين کور دالن قبل از عملی نمودن آن توسط اين فريب خوردگان جلوگیری نماينداز حمالت بز
 

ی از سران طالبان تازه پی به فريب ا يران نمودن کشور خويش عدهوکشی و برادر اينک پس از يک دهه جنگ، تباهی،

برامده اند تا  جوی رهبر خیالی خودو  در شرايط کنونی در به در به جست برده اند و .آی .اس .استخباراتی آی دستگاه
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، بدست آورند و در صورت نا امیدی از حضور زد مردم وضعیت بوقلمون را داشتهمنین خويش که به نؤی از امیرالمسراغ

، اگر عقلگرا باشند دسايس ان به شمول شورای کويتهعمر زمان آن فرا رسیده که رهبران ارشد گروه طالبمحمد فزيکی مال 

به آينده خويش  وداده ، تشخیص نمايد جلوه میشان دوست و حامی  ۀدر چهر کهرا  .آی .اس .سازمان استخباراتی آی

 . بیانديشند
 

 پايان

  

 


