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 "صلح"اعالم شرايط طالبان در پيوستن به 
 

ه پذيرش آن برای امريکا و اعالم کردند ک" صلح"گروه تاريک انديش طالبان شرايط خود را در پيوستن به جريان 

طالبان درين اواخر به موفقيت ھای نظامی دست يافته و از جايگاه . دولت دست نشانده اش در کابل مشکل خواھد بود

که امريکا و افغانستان تقاضای ھای طالبان را قبول می نمايند خود  اين. قوی تری نسبت به گذاشته صحبت می نمايند

  . ال برانگيز استؤس

توانائی " وحدت ملی"به عقيدۀ طالبان، حکومت . اول طالبان مذاکره با امريکاست، نه دولت مستعمراتی کابلشرط 

در ھر صورت، کابل تابع امريکاست و بدون اجازۀ آنھا . تصميم گيری را ندارد و چيزی ھم ندارد که عرضه نمايد

شرط دوم طالبان، واگذاری . يکا داخل صحبت شدتواند، پس بھتر است که با خود امر کمترين کاری انجام داده نمی

.  سيس نموده و فعاليت سياسی خود را آغاز نمايندأواليت ھلمند به آنھاست تا بتوانند دفتر سياسی خود را درين واليت ت

شرکت ھای خواھند که  طالبان می. دست آودرن ده در صد ماليات شرکت ھای مخابراتی استه شرط سوم طالبان، ب

طالبان مدعی اند که آنھا از وسايل و .  به آنھا ماليه بدھندافغان بی سيم، اتصاالت، روشن و ام تی انمخابراتی مانند 

طالبان ھمچنان . موران دستگاه ھای مخابراتی حمايت می نمايند ، ازينرو تقاضای ده در صد ماليه حق شان استأم

يابد، به عمليات نظامی نيرو ھای خارجی خاتمه داده شود و نظام اسالمی در خواسته اند که اشغال افغانستان پايان 

 بعدی بر شرايط طالبان جلسۀشود که نمايندگان امريکا، چين، افغانستان و پاکستان در  گفته می.  افغانستان تأسيس گردد

  .غور خواھند کرد

ريک انديش طالبان در حالتی قرار گيرند که اشغال کشور و نبود يک دولت مردمی و ملی باعث شده است که گروه تا

  .  مانند يک مھرۀ مھم در سياست افغانستان عمل نموده و با قوت بيشتری چانه بزنند

 

 

 
 


