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 عوامل به درازا کشیده شدن جنگ در افغانستان
 

بیگانگان برملت افغان تحمیل شده  افغانستان از چهار دهه به این طرف میزبان یک جنگ است، جنگی که از سوی
برابر روسها و ایادی مزدور و دون صفت آنها یک جهاد مقدس  است. درین شکی نیست که جهاد ملت افغان در

اگر روسهای  میزنند، هر گز از تقدس آن کاسته نمیتوانند، ولی« صدا»که علیه تقدس این جهاد  ود، افراد منحرفیب
پی در افغانستان را به خاطر رسیدن به  های پی در وحشی دست به تشکیل احزاب کمونستی نمیزدند، باز کودتا

 ما یورش نظامی، نه می آوردند، ضرورت جهادنمیکردند و باالخره باالی کشور  اهداف استعماری خود سازماندهی
صادر نگردد « کفر بواح»قت،  مقدس هم احساس نمیگردید، منابع دینی ما هم میگویند تا زمانی که از زمامدار و

را کمونستها بخصوص  جمهوریت داوود خان آمد، دور و بر او خروج در برابر آن جایز نیست، ولی وقتی اوالا 
اوالا محمد  با استفاده از فرصت بدست آمده دست به تصفیۀ حریفان سیاسی خود زدند چنانچه پرچمیها اشغال کردند و

شخصیت مهم از بین بردند و بعداا عین اتهام را بر  هاشم میوندوال را به اتهام سازماندهی یک کودتا همراه با چند
 .دت رسانیدندانجنیر حبیب الرحمن بستند و اورا نامردانه بشها رهبر نابغۀ نهضت اسالمی

گذاشتند و تا به امروز ادامه دارد؛ اما  در حقیقت اساس جنگی را که انجام آن معلوم نیست، همین کمونستهای مزدور
 امروزی عوامل بیرونی و حامیان بیرونی نیز دارد؛ ولی اکنون این جنگ هم انجام آن معلوم نیست. گرچه جنگهای

یافته است؛ بحیث مثال بر اساس  ست و هم امکانات تسلیح داخلی نیزپشتوانه های اقتصادی داخلی پیدا نموده ا
در کندز بیش از پنجاه عراده تانک هموی در اختیار دارند و  عمرخیل والی کندز طالبان مستقر… اعتراف اسدا
ا طریق رسانه ه های رنجر که این همه را از نیروهای حکومتی بدست آورده اند. چندی قبل از موتر عالوه بر آن

دولتی بدون کدام مقاومت تسلیم طالبان شدند که این بسیار جای شایع گردید که در هلمند یکصد و پنجاه ویک پوستۀ 
رسیده است،  هفته نامه شهادت بنشر ۱۳۹۵-۱۰-۲۸اساس یک گزارش جدید که در شمارۀ مورخ  تعجب دارد. بر

بل برق در والیت هلمند را بدست می آورند،  جمع آوری پولطالبان ساالنه مبلغ سه صد میلیون افغانی از ناحیۀ 
 مخدر بدسترس آنها قرار میگیرد، حساب آن از حد بیرون است. هلمند از لحاظ هکذا پولی که از طریق قاچاق مواد

بدست می آید. هکذا طبق گزارشات  رقبه بزرگترین والیت افغانستان است و بزرگترین تولید تریاک از همین والیت
کوکنار کشت میشود که به این ترتیب طبعاا عواید طالبان هم دو و سه  خیر اکنون در هلمند ساالنه دو الی سه بارا

تسلیح میکنند، چنانچه در حادثۀ  میشود. عالوه بر آن اکنون روسیه و دوستان منطقوی شان طالبان را تمویل و برابر
همسایه ها در آن از سوی مقامات محلی ادعا شد، چنانچه  که در کندهار رخ داد دخالت دست ۱۳۹۵جدی  ۲۱

جمهور  از تماس تلفونی جنرال باجوه لوی درستیز پاکستان با رئیس ۱۳۹۵-۱۰-۲۷بتاریخ  وسایل ارتباط جمعی
واقعه کندهار به رئیس جمهور غنی  جدی بخصوص ۲۱غنی گزارش دادند. باجوه بخاطر ابراز تسلیت نسبت وقایع 

 .که عامالن قضیۀ خونین در پاکستان میگردند ی غنی به او خاطر نشان ساختتماس گرفت؛ ول
تفاوت بود؛ زیرا امریکا اهداف دیگری  قتبار افغانستان گرچه از آغاز بیراز سوی دیگر، امریکا نسبت به وضع 

 ر جدیداا انتخاب شدۀپیشتر بی تفاوت شده است. اخیراا دونالد ترمپ رئیس جمهو را دنبال میکرد، ولی اخیراا بیشتر از
اشتباه کرده است، ولی ببینیم که او  امریکا اعتراف کرده است که امریکا در امر لشکرکشی به عراق و افغانستان

میدارد. وقتی اوباما بحیث رئیس جمهور امریکا انتخاب شد، اظهاراتی میکرد  بخاطر تالفی این اشتباه چه قدمهای بر
که او به هیچیک از وعده های  ر منطقه را فرو خواهد نشاند؛ اما بعدها دیده شدفکر میشد او شعلۀ های جنگ د که

استخباراتی و نظامی آن کشور به این اقدام گذاشته نشد؛ زیرا  خود یا نخواست وفا کند یا اینکه از سوی مقامات
به ترمپ  ه نسبتخود را دارد که نباید از آن عبور کند. گرچ سرخهای  کشور بزرگ دنیا خط امریکا بحیث یک

رئیس جمهور روسیه که حتی حکومت  هایی وجود دارد؛ مثالا داشتن روابط خوب با پوتین یک سلسله خوشبینی
انتخابات مداخله نموده است، یا اظهاراتی که نسبت به مداخله در  کنونی امریکا ادعا کرد روسیه به نفع ترمپ در

های خود اقدامی کرده  باور کرد که ترمپ با دست باز در سیاستعراق میکند، ولی با آن هم نمیتوان  افغانستان و
کشورش از خود منافعی دارد که منافعش برایش با  بتواند؛ زیرا او رئیس جمهور نیرومند ترین کشور دنیاست و

 .جمهور روسیه است ارزشتر از دوستی با رئیس
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کردن آتش جنگ دیده نمیشود. اگر قبالا  ای فروکشبهمه حال تا جایی که در افغانستان دیده میشود، هیچ نشانه یی بر
تیل میریخت اکنون روسیه هم داخل این بازی شده است و بعض از همسایه  تنها امریکا و پاکستان بر آتش این جنگ

کشورها را که یا جدیداَ با  هم بیشتر از پیشتر فعال شده است. اکنون برای افغانستان دشوار است که این های ما
بهمین ترتیب ائتالف های جدیدی هم در حال شکل گرفتن است و  .وسته اند یا به قوت بیشتر از پیشتربازی پی

ا با امریکا  بچشم میخورد. ممکن مرحله یی هم برسد که پاکستان در موقعیتی قرار بگیرد که مراحل ابتدایی آن یا علنا
علق به پاکستان دارد که کدام جناح را به نفع خود این ت خدا حافظ بگوید، یا از ائتالف جدیدی منطقوی کناره گیرد،

 .میشود فعالا این ائتالف ها هم بجای آنکه بنفع افغانستان باشد به زیان آن تمام تشخیص میدهد؛ ولی
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