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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 وطالبان أمريكا بني املفاوضات

 :السؤال

 زاد خليل زملاي األمريكي املبعوث مع أايم ستة استمرت اليت مفاوضاهتا يف مهم تقدم عن األفغانية طالبان حركة مصادر حتدثت
 تنطق مسودة يبقى الدوحة اتفاق أن من الرغم وعلى االتفاق، إمتام بعد شهرا   18 غضون يف قواهتا ستسحب أمريكا وأن الدوحة، يف
  2/2019 الشهر هذا من 25 يف ستعقد املفاوضات من أخرى جولة وأن اآلن، حىت ملزمة وليست وهناك، هنا من التصرحيات هبا

 اجلهاد من لةالطوي السنوات هذه بعد طالبان حركة وقعت هل: يبقى املركزي السؤال أن إال ...27/1/2019 يف رويرتز ذكرت كما
 .خريا   هللا وجزاك األمور؟ تسري أين ىلإو  ذلك؟ حصل وكيف األمريكي؟ الفخ يف

 
 :اجلواب

 أمريكا أن فيه بيَّنا حيث 16/8/2017 بتاريخ أفغانستان( يف أمريكا )اسرتاتيجية بعنوان السابق السؤال جبواب أُذك ِّر البداية يف
 حتت فعل   ابتت قد األفغانية املناطق من الكثري وأن أفغانستان، يف العسكري صرالن حتقيق عن عجزت قد األطلسيني حلفائها مع

 وبعض العاصمة على تسيطر بصعوبة وأهنا األمريكية احلرب تلك خوض عن العميلة األفغانية احلكومة عجز وبين ا طالبان، حركة سيطرة
 كبري  تربيد ابجتاه املراجعة هذه )تسري أفغانستان يف سياساهتا تراجع ترامب - أمريكا أن أيضا   السؤال جواب يف وذكران األخرى، املناطق
 ("...الدولة "تنظيم ضد وكأهنا مهمتها وإظهار اخلطر، عند واستخدامها عسكرية قواعد يف األمريكي الوجود وحصر األفغانية، للساحة
 يف اجلديدة العسكرية القيادة ُتظهر أبن الباكستاين الدور تنشيط إىل ستعود أمريكا فإن ابلقبول طالبان إغراء )ولتسهيل: وأضفنا

 السياسي النظام يف وإشراكها كابول  يف العميلة احلكومة مع واملفاوضات للجلوس لدفعها طالبان مع والتعاطف اللني من مزيدا   ابكستان
 طالبان حركة مفاوضة إىل جلأت اهلندي، اراخلي وإفلس أفغانستان، يف خياراهتا ضيق أمريكا أدركت أن فبعد ...أفغانستان يف األمريكي

 إىل طالبان حركة قادة جلر ابكستان يف احلكم يف عملءها واستخدمت أفغانستان، يف األمريكي احلكم يف إدماجها أمل على
 االقتباس ىانته .(أفغانستان موضوع يف سياسيا   وال عسكراي   أمريكا تنجح فلم احملاوالت، تلك كل  فشلت فقد ذلك ومع... التفاوض

 أفغانستان يف أمريكا معاانة أن وخاصة املنطقة، يف عملئها على معتمدة األمر هذا حتقيق من تيأس مل أمريكا ولكن. السؤال جواب من
 ريكا يف أفغانستان يتبني ما يلي:أم أزمة وابستعراض ...مضاجعها تقض أصبحت وماليا   عسكراي  

 أهنا وترى مستمرة، تداعياته زالت وما 2008 عام ألزمة تعرض الذي اقتصادها هتدد ةضخم مديونية من تعاين أمريكا إن: أولا 
 ترامب، رئيسها قال كما  شيئا منها حتصل ومل تريليوانت سبعة يعادل ما اإلسلمية البلد يف أي األوسط الشرق يف احلروب على أنفقت

 الوقت حان األوسط الشرق يف دوالر تريليوانت سبعة حبماقة فقناأن أن "بعد :قائل 22/1/2017 يوم تويرت يف حسابه على كتب  فقد
 أمريكا كلفت  أفغانستان يف )احلرب أن األمريكية فوربس جملة عن 9/1/2016 يوم سي يب يب نقلت وقد. بلدان" بناء إبعادة للبدء
 وتشوهات جبراح اآلالف عشرات بةوإصا أمريكي جندي 2400 من أكثر مقتل إىل إضافة دوالر مليار 70و ليونيتر  حنو اآلن حىت

 .(...احلركة على القضاء يف أمريكا فشلت فقد الكبرية واملالية البشرية اخلسائر هذه ورغم دائمة، وإعاقات
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 اخليار ابعتباره املفاوضات إىل طالبان حركة جر إال أمامها سبيل ال أن رأت عسكراي   احلركة على القضاء يف أمريكا فشل بعد: اثنياا 
 هبا املعمول األمريكية االسرتاتيجية هو اخليار هذا وأصبح... اهلزمية عليها تظهر أن دون األفغانية احلرب من للخروج الوحيد ريكياألم
 إىل هلا مبعوث   ةزاد خليل زملاي 5/9/2018 عي نت قد األمريكية اخلارجية أن ألمريكا اخليار هذا حيوية يؤكد وما أفغانستان، يف

 اليت األمريكية اجلهود وتوجيه بتنسيق "،ةزاد "خليل مهمة سابق بيان يف األمريكية اخلارجية )وخلصت: هي حمددة ةمبهم أفغانستان
 سارت قد أمريكا فإن لذلك. (12/1/2019 الرتكية األانضول وكالة... املفاوضات طاولة على "طالبان" جلوس ضمان إىل هتدف
 األفغانية احلرب من للخروج األمريكية الرؤية وهذه املفاوضات، طاولة إىل للجلوس هاعلي والضغط طالبان حركة دفع هو وحيد، خبيار

 انتقل وهكذا... فشلت احملاوالت تلك ولكن والنظام طالبان بني تفاوض خط توجد أن البداية يف أمريكا حاولت فقد جديدة، ليست
  ألهنا وذلك ترفض، كانت  احلركة لكن ستهأسَّ  الذي األفغاين ظاموالن طالبان حركة بني تريده كانت  أن بعد أمريكا مع ليكون التفاوض

 النظام! ذلك سمؤس ِّ  هي أهنا مع أمريكا مع التفاوض على وافقت مث... أمريكا بيد متحركة دمية احلكومة ترى كانت

 بتهيئة قامت قد سلمية وضاتمفا يف ابلدخول طالبان حركة إقناع سبيل ويف أمريكا أن هو روالتدب   ابمللحظة اجلدير ومن: اثلثاا 
 حول عملئها وغري عملئها طرف من إقليمية وأخرى أفغانستان يف داخلية أبعمال فقامت اخلبيثة، طريقتها على لذلك املناخ

 :أفغانستان

 املتحدة الوالايت إن أمريكيون مسؤولون )قال: للمفاوضات الرافضني خاصة طالبان، حركة قادة على األمريكية الغارات تركيز -1
 األمريكية الدفاع وزارة ووصفت ...منصور أخرت األفغانية طالبان حركة زعيم ضد السبت أمس طيار بل بطائرة هجوما شنت

 أن أي. (22/5/2016 الوطن دنيا... "وطالبان األفغانية احلكومة بني واملصاحلة السلم أمام "عقبة أبنه منصور أخرت "البنتاجون"
 حلف بعثة )قالت ترامب إدارة خلل نفسه ابلسياق أمريكا واستمرت أوابما، إدارة إابن هذا وكان املفاوضات، لرفضه كان  استهدافه

 لدعم أمريكية غارة يف كابيسا  مقاطعة يف  طالبان من قائدان "قتل: األربعاء اليوم مساء صحفي بيان يف احلازم" "الدعم األطلسي مشال
 بعد أخرى وحادثة (،25/7/2018 الروسية سبوتنيك وكالة. "يوليو/زمتو  22 يوم اتجاب مقاطعة يف األفغانية اخلاصة األمن قوات
 غارة نؤكد أن "ميكننا إنه أفغانستان،يف  األمريكية القوات ابسم الناطق بتلر، ديف الكولونيل )قال بطالبان آخر قيادي فيها قتل ذلك
 عريب CNN... سياسي حل حنو نقود "حنن: ا  مضيف ماانن"، املل بطالبان، القيادي مقتل عن أسفرت أمس أجريت أمريكية جوية

2/12/2018) 
 بعض ليهاإ فلجأ ألمريكا"، معادية "دولة انإير  أن منها ظنا   مأمن يف أهنا األخرية تفظنَّ  طالبان، حلركة يدها إيران مدَّت -2
-أمريكي بتنسيق األرجح على كان  احدوده وعلى إيران، من عائد وهو منصور أخرت املل قائدها اغتيال عملية أبن تتعظ ومل قادهتا،
 األفغانية طالبان حركة عن ممثلني إن إيران )قالت األمريكي، السياسي احلل اجتاه يف إال تدفعها مل وإيران ...إبيران تثق واستمرت إيراين،
 اجملاورة الدولة يف السلم ثتحماد دفع إىل اإلسلمية اجلمهورية تسعى فيما األحد أمس طهران يف إيرانيني مسؤولني مع مفاوضات أجروا
 الرئيس بعلم جرت احملادثت أن االثنني اليوم اخلارجية وزارة ابسم املتحدث قامسي هبرام وذكر. أخرى إسلمية مجاعات أتثري لكبح

 (.31/12/2018... يورو نيوز األفغانية واحلكومة طالبان بني مفاوضات معامل رسم إىل وهتدف يناغ أشرف األفغاين
 هذا أبن علنا   صرحت قد قطر لكن يقويها، هبا قطر اعرتاف أن األخرية فظنت الدوحة، يف طالبان حلركة مكتبا   قطر فتحت -3
 نإ) "احلصار" دول مع أزمتها أثناء قطر قالت فقد طالبان، حركة مع املفاوضات أجل من أمريكا مع ابلتنسيق فتح إمنا املكتب
 احلكومة طلب على بناء   مت ابلدوحة ومحاس طالبان اجتماع أن ذكر عندما كافية  سبرتايو  ديفيد هأيـ آي للسي السابق املدير اتتصرحي

 محاس وجود أن اكم...  مظهوره وراء نم وليس اجلميع بعلم كان  وهذا ختفيه، شيئا   تقرتف مل قطر أن يثبت ذاته حد يف وهذا األمريكية،

https://arabic.sputniknews.com/world/201806221033260911-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1/
https://arabic.sputniknews.com/world/201806221033260911-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1/
https://arabic.sputniknews.com/world/201806221033260911-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1/
https://arabic.sputniknews.com/world/201612231021370595-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
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 القطرية الشرق جريدة ان(ولطـالب الفلسطينية للقضية رجخم ادإلجي ةاألمريكي دةحتامل الوالايت من بطلب كان  الدوحة يف وطالبان
 قطر على اخلطب اشتد وملا ...الفخ هذا يف األخرية فسقطت هبا، وتعرتف وتدعمها صفها يف أبهنا طالبان توهم فقطر. 4/7/2017

 يف زادت اإلجنليز، عميلة وهي قطر، زادت فقد هانظام حتمي حىت أمواهلا وتدفع ترامب إدارة تستجدي وأصبحت "احلصار"، دول من
 جعلت وهكذا ...السعودية املخاطر من ترامب إدارة عنها ختفف أن أمل على املفاوضات، إىل طالبان حركة لدفع ألمريكا مسايرهتا

 فدولة اخلليج، يف بينها مافي املتناحرة الدويلت بني تنافس موضع جعلتها السلم، مفاوضات إىل طالبان بدفع خدمتها مسألة أمريكا
 يف عسكري قائد عن "رويرتز" كذلك  ونقلت ...جدة إىل جترها والسعودية ظيب، أبو مدينة إىل املفاوضات جبر قطر تنافس اإلمارات

 اتبعو . متاما" السلم عملية وقطر السعودية بني اخللفات دمرت لقد احلقيقة، )يف: امسه نشر عدم طلب ابملفاوضات، مشارك طالبان
 الشد وهبذا (،14/1/2019 الروسية سبوتنيك وكالة... النار إطلق وقف إعلن أجل من داع، بل السعوديون علينا "يضغط: قائل
 ابجتاه ولكن التناقض، ظاهرها خليجية، حبال بثلثة مشدودة   نفسها طالبان حركة وجدت فقد واالختلف التناقض ظاهره الذي

 خلدمة يسبق منهما أي وقطر اإلمارات يف بريطانيا عملء مع السعودية يف أمريكا عملء فيتنافس ريكا،أم مع املفاوضات هو واحد،
 واحلل األمريكية للمفاوضات توجهها وتوحيد طالبان حبركة اإليقاع جيري الباطل يف املنافسة هذه أثناء ولكن رضاها، وينال أمريكا

 مع األمامية اخلطوط يف بريطانيا وضعتها فقد اإلمارات وأما قطر، نظام عن دفاعا   عتبارهاب هذا قطر توجه تعارض ال وبريطانيا. السياسي
 .أخرى ألغراض أمريكا عملء

 طالبان ضد جيشها فتحها اليت الضارية واملعارك احلركة عن ختليها فبعد طالبان، لدى القبان بيضة وهي ابكستان، أما -4
 ،25/7/2018 ابكستان لوزراء رئيسا   خان عمران وبقدوم االتصاالت، معها وتزيد ركةاحل مع األجواء تلطف أخذت فقد ابكستان،

 تدرك أن دون به طالبان حركة لثقة الظروف من املزيد هتيأت فقد األفغانية، طالبان حركة من التقرب فيها يظهر اليت التصرحيات وإطلقه
 مرتني، اجلحر من تلدغ أن يف نفسها" أوقعت "أو طالبان، وقعت وهكذا... األمريكية املفاوضات يف إليقاعها ينصب فخا   ذلك أن

 أمام عنها ختلت مث أفغانستان، طالبان لتحكم 1996 سنة دعمتها: األمريكية السياسة إال تنفذ ال اليت الباكستانية احلكومة جحر
 أمريكا فشلت ملا واآلن... ابكستان داخل طالبان مبلحقة هجومها أمريكا وشاركت بل بعدها، وما 2001 سنة الصغري بوش هجمة

 عادت فقد ابكستان يف نفوذها على واحلفاظ للحل هلا وحيدا   خيارا   ابعتباره للمفاوضات العودة وقررت طالبان حركة على القضاء يف
 النفوذ على واحلفاظ ديدةاجل األمريكية االسرتاتيجية تنفيذ وهو وحيد، هبدف ولكن طالبان، حركة مع القدمية جسورها تبين أابد إسلم

 الباكستاين، الوزراء رئيس )كشف: خفاء دون واضحة األمور أن مع! أخرى مرة اجلحر يف طالبان فوقعت أفغانستان، يف األمريكي
 يف" يت "جيو قناة ونقلت. األفغانية السلم عملية يف مساعدته طلب ترامب، دوانلد األمريكي، الرئيس أن االثنني، اليوم خان، عمران

 يف دور لعب ابكستان من فيه طلب اليوم، من سابق وقت يف األمريكي الرئيس من خطااب "تسلم إنه قوله خان عن الباكستانية
 مث ومن ،(3/12/2018 الروسية سبوتنيك... املفاوضات" طاولة إىل طالبان حركة جلب يف واملساعدة األفغانية، السلم حمادثت

 األمريكية اخلطة يف ابكستان سري مؤكدا   أابد إسلم يف زاد خليل اخلاص األمريكي ابملبعوث يومني بعد اينالباكست الوزراء رئيس يلتقي
 مصراوي... "األفغانية واملصاحلة السلم أجل من سياسية تسوية تريد "ابكستان إن عمران قال جانبه )ومن أفغانستان يف
 عملية لتعزيز وسعها يف ما كل  ستفعل بلده )أن الثلثء، اليوم خان نعمرا الباكستاين الوزراء رئيس أكد وقد ،(5/12/2018

 السابع اليوم ...مؤخرا ظيب أبو يف األمريكية املتحدة والوالايت طالبان حركة بني احلوار يف سامهت بلده أن إىل مشريا األفغانية، السلم
 الباكستان خدمات عن يدافع وهو 19/11/2018 ميو  تويرت مبوقع حسابه على نفسه كشف  قد عمران وكان .(18/12/2018

 هذه يف الضحااي من ألفا 75 ابكستان تكبدت اإلرهاب، على األمريكية احلرب يف املشاركة اختارت ابكستان... " :فقال ألمريكا
 أكد وكذلك "...فقط دوالر مليار 20 األمريكية املساعدات كانت  فيما دوالر، مليار 123 من أكثر اقتصادها من وخسرت احلرب،
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سابه مبوقع تويرت ح على 19/11/2018 يوم كتب  إذ منهم وهو الباكستان حكام خيانة آصف خواجة السابق الباكستاين الدفاع وزير
 املصاحل مع يتناسب جلعله ديننا قيم أهدران. حروبنا ليست حرواب خوضنا بسبب أمريكا أجل من دماء تبذل زالت ما الباكستان إن"

 الباكستان خاضت: الكلم هذا من صراحة أكثر يوجد فل. التسامح" وعدم التعصب هبا واستبدلنا السمحة روحنا دمرانو  األمريكية
 املصاحل خدمة أجل من اإلسلمي دينها قيم وأهدرت... أمريكا ألجل املسلمني أبناء من دماء وأراقت... حرهبا ليست حراب

 الفصائل على بضغوطه األمريك وخدماته سوراي، يف أردوغان وحاكمها تركيا دور يشبه نأفغانستا يف الباكستان دور إن... األمريكية
 !مرات له أمريكا إهانة رغم األمريكية، للحلول وإخضاعها املسلحة
 تستخدمها أمريكا كانت  اليت عملئها وغري أمريكا عملء من اإلقليمية والتحركات أفغانستان داخل احمللية الظروف هي هذه -5

 إيران أو ابكستان إىل وجهها ول ت وحيثما طالبان حركة فكانت السياسية، واحللول املفاوضات صوب صارم ابجتاه طالبان حبركة دفعلت
 ومع! أفغانستان يف األمريكي النفوذ على للحفاظ األمريكية املفاوضات سكة على تسري نفسها جتد اإلمارات أو قطر أو السعودية أو

 امللتوية األساليب استعمال يف الوسع ليبذلوا عملئها على ضغطها ومدى معها التفاوض على أمريكا هتالك دبرتت لو طالبان فإن ذلك
 اجلهاد من عاما   17 خلل وماليا   عسكراي   أمريكا منه تعاين الذي املأزق عمق تدبروا ولو ...املفاوضات بقبول طالبان إقناع يف اخلبيثة

 إرهاهبا يقاوم من كل  ابهتام كعادهتا  إرهابيني تعد هم كانت  وهي طالبان مع التفاوض على أمريكا إحلاح اتدبرو  ولو... لطالبان البطويل
 تطيح أن قبل خترج أن تريد فهي رمسية، غري بصورة أفغانستان يف أمريكا هزمية إعلن   لرأوه ذلك كل  تدبروا لو... إرهايب أبنه وغطرستها

 أمريكا فتخرج بشدة عليه والضغط ذلك استغلل الواجب وكان... تتهاوى عظمى دولة أبهنا وارهاع وينكشف فتنفضح اهلزائم، هذه هبا
 ِذمَّةا  َوَل  ِإّلا  ُمْؤِمن   ِف  يَ ْرقُ ُبونَ  ﴿َل  جانبها يؤمن ال فأمريكا ابملفاوضات احملارب اسرتاحة من طالبان متكنها أن ال مدحورة مذمومة
 أفغانستان يف أمريكا نفوذ يبقى أن إال املفاوضات خلل من كانت  مهما طالبان التبتناز  ترضى ال فإهنا ،اْلُمْعَتُدوَن﴾ ُهمُ  َوُأولَِئكَ 

 !!أكرب صدورهم ختفي فما ،طالبان وجه يف أمريكا ممثلو ابتسم وإن حىت
 طالبان حركة بشهادة اتاملفاوض يف للتقدم فاحتة   أايم ستة استمرت اليت الدوحة مفاوضات تصبح أن املؤمل من فإنه ذلك لكل -6
 :نفسها

 القوات انسحاب بشأن كبري  حد إىل تفامها الطرفني إن موجدا، وحيد "طالبان"، يف القيادي قال لألانضول، حديث )ويف -أ
 ملقرتحةا السلم عملية متتع ضمان إىل جانبها من تسعى احلركة أن   وأوضح. العامل من بقعة أليا  هتديد أفغانستان تشكل وأال األجنبية،

 األانضول وكالة... االتفاق" وصياغة الفنية القضااي بعض بسبب الدوحة يف االتفاق من االنتهاء يتم "مل: وأضاف. دولية حبماية
26/1/2019). 

 إىل لضمها واشنطن مع البنود بعض على اتفقوا إهنم": طالبان يف مسؤولني عن 26/1/2019 يوم رويرتز وكالة ونقلت -ب
 مقابل االتفاق توقيع من شهرا   18 غضون يف أفغانستان من األجنبية القوات انسحاب وجوب البنود هذه أحد ويؤكد ئي،النها االتفاق

 النص من وواضح "...أمريكا ضد األفغانية األراضي ابستخدام الدولة تنظيم أو القاعدة لتنظيم السماح بعدم طالبان حركة من ضماانت
 يف لتقف ضماانت منها تطلب حيث النظام يف مكانة لطالبان تعطي أن تريد أمريكا أن... الدولة وتنظيم للقاعدة السماح عدم على
 د أن تستخدمها هلذه الغاية أيضا.فرتي األخرى، التنظيمات وجه

 :طالبان من املسئولني تصرحيات يف جاء ما تؤكد األمريكيني املسئولني تصرحيات جاءت فقد وكذلك -7

 "االجتماعات قطر يف طالبان مع احملادثت من أايم ستة بعد تويرت على اخلاص يمريكاأل املمثل زادة يلخل زملاي وكتب... ) -أ
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 عريب هفيلي دوتشيه. "حيوية قضااي بشأن كبريا    تقدما   أحرزان لقد. السابق يف كانت  مما أكثر مثمرة كانت  هنا جرت اليت
26/1/2019). 

 أقول أن أود") طالبان مع السلم حمادثت حول 28/1/2019 يوم شاانهان ابتريك ابلوكالة األمريكي الدفاع وزير وقال -ب
 (.28/1/2019 األمريكية احلرة... مشجعة" استخلصها مت اليت االستنتاجات إن

 نه،بتليي العميلة احلكومات أخذت مث صلبا ، كان  الذي طالبان جدار يف كبريا    خرقا   تعترب الدوحة اتفاق مسودة فإن وهبذا -8
 االتفاق أبن الشبيهة األمريكية والتصرحيات كابل،  حكومة تفاوض لن أبهنا طالبان حركة من املتحفظة التصرحيات بعض من الرغم وعلى
 الزخم على مبين املفاوضات من أخرى جلوالت الطرفني اندفاع فإن ذلك من الرغم على شيء، فل وإال شيء كل  على يكون أن جيب
 صارت قد احلرب من عاما   17 وبعد أخريا   أمريكا إن القول ميكن لذلك العملء، من الصارم والدفع الدوحة مفاوضات وفرته الذي
 وجيعله االتفاق هبذا فيعصف طالبان داخل املخلصني تيار يهب أن   إال... أفغانستان يف ورطتها من للخروج النفق هناية يف ا  ضوء ترى

 .األفغانية احلرب من للخروج آمنا   طريقا   أمريكا فيه ترأ الذي الضوء ذلك ويطفئ الرايح، أدراج
 ألمريكا يتنازلوا أال واألطلسي األمريكي الصلييب للحتلل املقاومني اجملاهدين كل  وعلى طالبان حركة على جيب فإنه وهلذا -9
 مل فأمريكا ساعة، صرب واحلرب مكسورة، ةذليل للخروج أمريكا تضطر حىت مقاومتهم على ويبقوا فيه، ينخرطوا وأال هلا، التابع وللنظام

 األمريكان لدى يعين الذي املفاوضات مستنقع يف السقوط وليحذروا. اجملاهدين إرادة كسر  عن عجزها بعد إال ابملفاوضات تقبل
 أو دم قطرة إراقة دون من الطاولة على اخلصم هزمية أي ابحلرب، يستطيعوه مل ما ابملفاوضات ليكسبوا اآلخر الطرف من تنازال   والغربيني

 جرائمها وعلى عدواهنا على حتاسب أن جيب جمرمة معتدية أمريكا إن... الربغماتية السياسية مفاهيمهم حسب هذا! فلس أي إنفاق
 جرائم وتضاهي حتصى وال تعد ال فجرائمها البلد، ودمرت أفغانستان أهل من املليني وهجرت معاقني وتركت وجرحت قتلت فقد

 ما إذا أمريكا مصري كذلك  يكون أن فيمكن منكسرا ، ذليل   السوفيايت االحتاد طرد وكما... وتزيد أفغانستان يف البائد السوفيايت االحتاد
 من أقل كانوا  وإن حىت ابلنصر والثابتني الصابرين وعد فاهلل عليه، والصرب أمريكا قتال يف أجله من خرجت ما على طالبان حركة ثبتت
ُمْ  َيظُنُّونَ  ﴿الَِّذينَ  :ىلتعا قال العدو  يقبلوا أال جيبو  الصَّاِبرِيَن﴾ َمعَ  َواّللَُّ  اّللَِّ  ِبِِْذنِ  َكِثريَةا   ِفَئةا  َغَلَبتْ  َقِليَلة   ِفَئة   ِمنْ  َكمْ   اّللَِّ  ُمََلُقو َأَّنَّ

 بقدومها بشر اليت النبوة منهاج على راشدةال اخللفة اإلسلم، حكم وإقامة هبدمه، بل أفغانستان، يف القائم العميل النظام يف االشرتاك
َهاجِ  َعَلى ِخََلَفة   َتُكونُ  ثَّ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ةِ  ِمن ْ  .اْلَعاِمُلوَن﴾ فَ ْليَ ْعَملِ  َهَذا ﴿ِلِمْثلِ  ،«الن ُّبُ وَّ
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