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   کابل-  ینيعبدهللا ام

 ٢٠١۵ فبروری ٢۶
 

  گريک ديملزوم  الزم و: کاي و امرطالب
  
 مخالفان اتديرا تھدي به افغانستان خواھد فرستاد زیشتري بی نظامیروين کشور ني اعالم کرد که اکا قبالً يامر

ً واق. افته استيش يافزا بات شان در سراسر کشور ي قتل و تخرۀد شده و دامنين روز ھا تشديالبان درطت ي که فعالعا

شتر از جانب ي بیروير طالبان و ارسال ني اخیت ھاين گسترش فعاليا بيکنند که آ یال مؤمردم س. افته استيوسعت  

کا ممد يده اند که طالبان و امريعقن ير؟  اکثر مردم به ايا خي موجود است یک نوع ھم آھنگيکا به افغانستان يامر

 . نداگريک دي

 به ی اضطراریامير کابل در پکا ديمراسفارت کا و طالبان در قطر آغاز شده، يامر ن يکه مذاکرات ب یآواندر 

ت خود و يده و متوجه امنيرسه آنھا ي عل یئدھايکنند، ھشدار داد که تھد ی می که در افغانستان زندگکا ياتباع امر

  :ت خود عنوان کردي در سایامي پیکا در کابل طيمراسفارت .  خود باشندیل ھايفام

 آنھا ین حمله در کابل انجام دھند که ھدف اصليان قصد دارند چندينظام   شبه٢٠١۵یروربماه فان يھمزمان با پا" 

ا را درکابل کيچ وقت اتباع امري سال، ھ١٣ش از يطالبان در خالل مدت ب". استن شھر يمستقر در اکا ياتباع امر

ده که مقامات يرسکا يمرا سفارت چگونه به  طالبان ام يمردم متعجب  اند که پ. ا گروگان نگرفته اندينکشته و 

به ن را ھم ياما ا. استز يغات شان اغراق آميکه تبلبار ھا ثابت ساخته اند طالبان .  سفارت را وارخطا ساخته است

پس مردم به  .   خواھند کردءت به آنھا برسد، آن را اجراي برھم زدن امنیبرا ی که ھرگاه دستوراثبات رسانده اند 

ن يدن به اي رسی ضرورت دارد و برایتي امنی ماندگار شدن در افغانستان به بیکا برايده اند که امريجه رسين نتيا

کا مکمل يو امرگر، طالبان يبه عبارت د. دي نمای صادر مرات ير الزم در برھم زدن امنيھدف به عمال خود دسات

ن يكا با مطرح کردن چني كه امرده دارند يک عده از صاحب نظران عقي و ین الملليب یھا  اكثر رسانه. گر انديک دي

 یبر مبنا .  تا بتواند به اشغال کشور ادامه دھد بحران در افغانستان استساختن  یطوالنصدد  در یاحتمالات ديتھد

 است، ین بدان معنيا.  تازه دم به افغانستان بفرستدیم گرفته است که قوايا تصم اوبامۀادارکه ر است ين دام تزويھم

  یک به کشور ما اعزام کند و یشتري بی نظامیروين یتين محدوديتواند بدون کمتر یمبخواھد که واشنگتن  یزمان

 مخالفان ۀحضور فعاالنو  یدستوردات يتھدتواند  یمھم ن بھانه ي بھتر.دينمامخالفت کا يم امريتصن ي ابه  تواند  یم

  .باشدمسلح 

 .  تا اشغال افغانستان را تداوم ببخشداستا کيمرا ی برایخوبنش ي گزتا ھنوزرسد که طالبان  ین  به نظر ميچن


