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 قدرت به طالبان یواگذار یشمارش معکوس کابل برا
 

کست ش کیکرد جز  رونیطالبان در قطر سرب-از دل توافقنامه واشنگتن آنچه
 شیه بنبود. سران ک شیب یزیکابل چ یاسیسران س یبزرگ برا یتلخ و ناکام

 چیه یاسیسو از قدرت س یو استفاده ا یزراندوز یاز هجده سال جز برا
  دند.ندا امانج یالملل نیبه مردم و جلب اعتماد ب یخدمت گذار یرا برا یریتدب
 تیدالر از پول ب ونیلیصاحب صدها م یاسیاز رهبران س یبرخ انیم نیا در

بزرگ افغانستان  یدر کابل و شهرها اهیس یها یگذار هیالمال و انبوه از سرما
جنگ  یخون مردم عام در اشتعال و رهبر متیشدند و فرزندان شان را به ق

 یتمگربعد از س تاجهان فرستادند  یپوهنتون ها نیدر افغانستان به بهتر یقوم
 انیم نیکنند، در ا یرا آنها رهبر یخاندان تیحاکم یسلسله ا هموطنانآنها بر 

 یپست ها نیتجربه در مهم تر یو بجوان  یمردم شاهد ظهور رهبرچه ها
معدود  تیاقل کیمتعلق به  یاسیس تیکه حاکم نیا ییبودند، گو زین یحکومت

ناکارا و ستمگر درست هجده سال تمام حداقل بعد از توافق  فاسد، تیاقل نیگره خورده است. ا نیسرزم نیو ستمگر ا
 جهیردند. نتک یخود رهبر یمنافع خانوادگ ریکشور مدرن را بر مس کیبه  رافغانستانییشانس تغ نینامه بن بزرگتر

بود.  یدرون یداتیو استفاده از منابع عا یباد آورده خارج یپول ها میبزرگ برسر تقس یشکاف ها جادیا یرهبر نیا
 یهر نحوبه قدرت به  دنی)رس استیبا اعمال س یاسیهجده سال حلقه حاکم س نیرا که در طول ا یبزرگ یکارنامه ها

 ملت افغان بود. نیشکل دادند پنج شرم بزرگ بر جب یالملل نیممکن( در حوزه ب
 

 جهان قرار گرفت. یدولت ها نیافغانستان در صدر فهرست فاسد تر -1
 قرار گرفت. ایکننده گان مواد مخدر دن لیافغانستان در صدر فهرست تمو-2
 گرفت. قرار ایناامن دن یافغانستان در صدر فهرست کشورها -۳
 جهان قرار گرفت. یکشورها نیافغانستان در صدر فهرست ناخوش تر -۴
قرار گرفت که حد اقل بر سر  ایدن یملت ها نیو افغانستان در صدر فهرست تفرقه افگن تر -۵

 نکردند. دایتوافق پ یمل تیهو فیتعر
 

حلقه فاسد در متن  نیا هیزنگ خطر عل نی، بزرگترکایامر استیس یکار آمدن دونالد ترامپ در رهبر یرو با
 لیدب یرهبر ای فیالترنت جادیا یبرا کایامر یعمل یگام ها نیترامپ به صدا در آمد و اول اهیجنوب آس یژیسترات

البان جبهه ط یدر حال جنگ اعتماد بزرگ برا مندش نیبزرگتر یبسو کایمتحده امر االتیکابل برداشته شد. رجوع ا
فعال و قابل اعتماد در سطح منطقه و  یاسیحلقه س کیبه  یچارچوب جنگ کیتوانستند تا از فراهم ساخت و آنها 

 لنجبان چطال یدپلوماس یضمن فعال ساز ییبزرگ منطقه  یباشکوه و کنفرانس ها ریدهند. تداب تیموقع رییجهان تغ
 استفاده یها هیباخت باخت در ال استیکرد.اما کابل هنوز از محور س جادیکابل ا هیعل یکننده ا دیو تهد یجد یها

جهاد ومقاومت(تا  استیگذاران راست گرا و محافظه کار )س استیحلقه معدود س یقوم یها یاز چانه زن یابزار
ً تجربه تکنوکرات،  یو ب یمسلک ریجوان ،غ تیحلقه نها یا انهیحذف گرا استیس  ریدر پنج سال اخ مخصوصا

افغان را  یاسیرهبران س رینفس گ یها یچانه زن نینکرد. ا رونیبسر  یغن یآقا یبه رهبر یحکومت وحدت مل
 ساخت. یاسیقدرت س انهیگرا بیتخر یابیمصروف دست شتریب ر،یو جبران پذ رانهیگ شیپ ریاتخاذ تداب یبجا

رفت، قرار گ یاسیکامل س یشکست در انزوا نیکابل ورق خورد و کابل با بزرگتر تیصفحه دوام حاکم روزیاما د و
مرکز به گسست و ت استی، س یشکست از ناتوان نیبلکه ا ردیگ یشکست از قدرت و نبوغ طالبان منشا نم نیدرست ا
 .دکن یو عامه نشات م یحقوق تیمنابع مشروع یقدرت بجا یمنابع مال
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 ییعدم کارااز  یافغانستان ناش یطالبان بر محدوده ارض یهفتاد در صد تیبر حاکم یمبن گاریس یها گزارش
عرضه خدمات  قینتوانند دهات را از طر نکهیحکومت ها عالوه بر ا نیمردم بوده تا ا یافغانستان برا یحکومت ها

 است. ختهیخود برانگ هیعل زیبزرگ را ن یعامه با مرکز وصل کنند بلکه ذهنت عامه تعداد از شهرها
 نیزرگتربا ب یخیتوافقنامه بزرگ و تار کی یخود در امضا یرا برا یا ریچشمگ یروزیهر حال طالبان توانستند پ به

 ابرقدرت جهان رقم بزنند.
 

 افغان ونیاسیس یآمده و اظهارات سران طالبان در قطر تا برخ انیبه م یخبرنگار از فضا کیمن به عنوان  آنچه
کابل  یاسیدر اقتدار س ییاو جهادگر یتکنوکراس کدستی انیپا یبرا یآشکار لیها و دال نهیدر کابل برداشت کردم قر

 شمارم. یبود که آن را به گونه مختصر بر م
 

ستان در افغان یبعد تیحاکم یدست برا کیو  روزمندانهیپ ییاز جانب طالبان بار معنا ی: اعالم فتح و عفو عموماول
و تعهدات دو جانبه، چه آن در توافقنامه  کایهجده ماه مذاکرات با امر جهیبه اقتدار در نت دنیرس هیروح نیاست و ا

 آمده است. انیشکل گرفته ،به م نیطرف انیم یاعالم ریشده و چه آنکه در تعامل غ دهیگنجان
 

 - یاسیس فیالترنت کیکابل در پروسه صلح را در برابر  تیمالک انیپا انگری: عدم حضور کابل در قطر نمادوم
 یتیامن مانیپ یبر امضا یتیاهم چیبدون ه کایامر کهیدر حال کند، یم یاع(تد کایامر کیژیسترات دی)متحد جد ینظام
ه کرد ،ملزم ب یم انیاش ب تیرا سند دوام حاکم آن یونیزیتلو یدر مصاحبه ها قبالً  یغن یواشنگتن که آقا -کابل

 ینیاظهاراتش با خوش ب نیاز افغانستان در برابر طالبان شده است. آنچه را که ترامپ در تازه تر یروهایخروج ن
 را خواهند کشت. ستانیما طالبان ترور یبه جا نیکرد که بعد از ا انیتمام ب

 

ضر حا یبه عنوان حکومت را تبارز نداده اند و حت یغن ینشانه انعطاف در برابر حکومت آقا چی: طالبان هنوز هسوم
آن ها به  کهیها نشده اند، در حال یزندان یآزاد ساز یکابل به قطر در قبال بحث رو یاعزام تیبه مالقات به هئ

د خواست ها در مور نیشان را بر کابل بقبوالنند، چه ا یاها تمام خواست ه ییکایتوانستند در تعامل به امر یسادگ
 یجاب یهفته ا کیکاهش خشونت  رشیموضع حکومت در قبال پذ رییهم تغ ایبود و  یحقان نیسراج الد یآزاد ساز

 که خط سرخ ارگ اعالم شده بود. یمیآتش بس دا
 

 طالبان یباخت و پرداختن به نوع نگاه احتمال تیذهن کی یکردم باورمند ی: آنچه را که من در کابل دنبال مچهارم
 شان در افغانستان دنبال یبعد یرا در حکومتدار یروش یطالبان چ نکهیا یعنیحکومت بود.  یبعد یها استیبرس

 کردم. افتیز درین یغن یآقا کانینزد انیرا در م هیروح نیا یحت خواهند کرد،
 

ف توق کایبحران، بر اساس فشار امر کیهنوز در دل  داریاست که ارگ و سپ نیطرف خط ا نیدر ا گریمهم د نکته
از  یجمهور غن سیشود. هرچند رئ ینم دهیو عبدهللا د یغن یاز دوام اقتدار بدون غش آقا یکردند و هنوز نشانه ها

لب پنج هزار طا یدر آزاد ساز کایمداخالت امر رافغانستان در براب تیحاکم رانهیموضع سختگ یفرط دست و پاچگ
ترامپ به  یتماس تلفون داد، اما ظاهراً  ریخط سرخ مس کیرسانه ها ،باز هم به عنوان  قیدر کابل را از طر یزندان
 تیتوافقنامه با طالبان از سر راه بردارد. نکته قابل اهم قیبخواهد توانست گره هرنوع ممانعت را در برابر تط یسادگ

نتخابات ا قیموجود از طر یحکومت موقت است که دوام ساختار انتخاب ریبدون تعلل و انکار ناپذ یریسمت گ نجایا رد
 گذارد. یم انیرا نقطه پا یجمهور استیگذشته ر

 

 یبرا مانده است تالش یحاکم در برابر موج طالبان به کابل باق استیس ینجات نسب یتنها شانس که برا انیم نیا در
ت. هرچند اس تختیاش در پا یاسیس نیبا مخالف یبعد یافتنیسرآب و تحقق ن یاسیاختالفات برسر قدرت س انیپا

ها آنکردند، اما  جادیا یمنطقه ا یرا در نشست ها بانبا طال یارتباط یکانال ها یغن یمخالف آقا یاسیس یها انیجر
 زیشان را ن یگذشته مال یطالبان را در عدم سازش بر ادامه فساد و بازپرس از فساد ها یریتجربه سخت حساب گ

 دانند. یم
 

سازش  یقابل باور که از دل آن زبان مشترک برا یاسیاجماع س کیمحدود نتواند  یها روز انیکابل در جر هرگاه
ابل خواهد ک نیامرهللا صالح ا یآقا دگاهینتواند، برخالف د جادیا ار ردیشکل بگ یساختار حکومت بعد یبا طالبان برا

 در افغانستان خواهد شد. یاسیتازه وارد قدرت س انیسبز هضم جر یچا السیبود که مانند گ
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