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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۲۰۱۷مارچ  ۹         دوکتور م، عثمان تره کی
 

 تبصره کوتاه در رابطه بیک موضوع با اهمیت سیاسی
 

 محترم هاشمیان سالم و آرزو های نیک! دوست گرامی
 

نمیدانم چرا مرا به آشنائی ندارم.  آقای حکیمی با حکیمی قرار دادید. ښاغلیممنون ازینکه مرا در جریان تبصره 
متأثر از موضعگیری قوت های  ایشان بر پراگراف کوچک بیانیه منزبان انگلیسی مخاطب ساخته است. انتقاد 

 .مهاجم خارجی است
ابه افزار سیاست خارجی طالبان را مانند سائر گرو های مذهبی به مث این درست است که پاکستان تالش میکند که

امریکا وغرب در  پاکستان ، خود بکار ببرد.این پروسه ریشه در دهه مقاومت ضد شوروی دارد. یعنی زمانیکه
  ند.کنار مجاهدین قرار داشت

 ا روبرو استیم.با اشغال شوروی و امروز بااشغال امریک دیروز واقعیت اینست که ما
 اشغال هردوبا اینهمه  از هم متفاوت است. یستند. همینسان مقاومت ضد آنهااین دو اشغال باهم کامالً مشابه ن   

ً . بنجنگ بین االفغانی کشتند و میکشندحاکمیت ملی را نقص و افغانان را هم خود و هم در  د اشغال شوروی و ر ا
همان گروه های امریکا در واقع امروز با فرزندان  برابر نیست. عادیتائید اشغال امریکا با منطق یک انسان 

چرخش موضع امریکای زورگو  از افغانان تبعیتکه دیروز مورد حمایت امریکا بودند.درین حال  دگنمقاومت میجن
کار حرامخواران  ، که به منافع ما کوچک ترین اعتنأ ندارد ، یعنی کشتن طرف مقابل بنام های طالب و تروریست

 دشمن را تعیین کنند نه قوای مغرض خارجی.افغانان باید خود مرز دوست و عرصه سیاست است. 
سیاسی  و گرو های مشابه که جزء الیتجزای نظام موضع طالبان افغانی را باید از موقف جماعت اسالمی پاکستان

از مذهب و ناسیونالیزم افغانی مایه  است که علیه اشغال خارجی لشکر ایله جاری طالبان ،متمایز دانست پاکستان اند
آی ،  ریشه در تاریخ مملو از حماسه ضد استعمار دارد.گروه های مذهبی زیر قومانده   فکری و عقیدوی میگیرد و

 اس، آی در جنگ ضد اشغال پاکستان قرار ندارند. آنها افزار توسعه هژمونی پاکستان در منطقه استند.
 کشانیده است.  جستجوی حامیان خارجی را به طالبان افغانیاً اشغال و جنگ نامساوی قهر شرایط

نیست. پیوند مقاومت مسلح با حامیان خارجی تکتیکی و محکوم  و عالیق حاکم پاکستان با افغانی رابطه مقاومت
   اقتضایی است که با پایان حالت جنگ خاتمه میابد .

قرار دارد. با اقتضایی  واحد ارجی در افغانستان در موضعبه هرحال ! فعالً طالبان با پاکستان برای دفع تجاوز خ
این تفاوت که پاکستان در تالش بیرون کردن اشغالگران از منطقه ومقاومت در صدد کنترول بر آن و استفاده ازان 

اگر افغانستان در چوکات قوانین بین المللی نتواند خودسری  به استقامت اهداف ستراتژیک افغانستان در منطقه است.
های مهاجمین را در جهت منافع خود مهار کند ، برای دفع تجاوز، راه دیگری جزء پیوستن به شریر ترین گروه 

  های جنگی چون داعش و القاعده برای مقاومت مسلح باقی نمیماند. آنگاه تعامل با پاکستان از بیخ دگرگون میشود.
خبط و غلطی بزرگ غربیان در اینست که ناتو با جنگ با طالبان عمالً آنها را به آغوش پاکستان پرتاب کرده است. 
ورنه هرگاه غربیان ثابت کنند که حضور نظامی شان با منافع افغانستان تطابق میکند ، مطمئناً طالبان تغییر موضع 

اد آوری است که طالبان بدنبال نافرمانی های مکرر در برابر میدهند و از کنترول پاکستان بیرون میشوند.قابل ی
شخصیت های کلیدی آنها زندانی یا کشته شده اند. وقتی  .پاکستان بهای سنگینی پرداخته اند اس ،آی آی، دیکتاد

وضع در شرایط دشوار جنگ و ضرورت به حمایت پاکستان چنین باشد حال و احوالی را که طالبان به مثابه یک 
  «پایان  »در افغانستان ظهور کند ، خود حدس بزنید. . .  قوت
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