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 جنگ نیابتی که طالبان در افغانستان در خواهند داد
 
ت. به خواب و خیالی مبدل شده اس ،مانند تشکیل یک حکومت قانونی و کار آمد ،صلح و ثبات در افغانستان مینتأ

سر پرست و کاندیدای وزارت ها معرفی شده اند و مناصفۀ دیگر هنوز با به نام  مناصفۀ اعضای کابینه آنهم 
مدیریت عمومی و روی بدست آوردن کرسی های از وزارت تا معینیت و ریاست و  و اختالف ها ها چانه زنی

مقاومت، سر سپردگی برای آزادی و خدمت  و انواع حیله ها و نیرنگ  نظامی بین آنانی که دم از جهاد،کرسی 
از ابهام قرار دارد. در حالی که این حکومت با گذشت  در هاله ای ،های دیگر از بیست سال به اینطرف الفیده اند
و تقریباً سه ماه از تحلیف دو مدعی ریاست  ،تیجۀ انتخابات پر تقلبتقریباً سه ماه از اعالم با تاخیر شش ماهۀ ن

نماید، چگونه نتوانسته حکومتی معرفی  ،جمهوری در عین زمان و ساعت در ارگ ریاست جمهوری می گذرد
یفی که از بیست سال به اینطرف جنگیده و توانست خود را بر گردۀ ابر قدرت جهان و ملت خواهد توانست با حر

 تر افغانستان بلکه در منطقه به همتنها د به حیث جناح عمدۀ سیاسی نه ،قربانی این گروه دهشت افگن مظلوم و
ه ب ز یک موقف متحد و قویا روی منافع ملی و صلح در افغانستان زلمی خلیلزاد جا بزند،و حیله گری های 

 به نشیند و چنین مذاکراتی را اگر دایر شود، به نتیجۀ مطلوب برساند. رهکمذا
بان نیز که با موانع تقریباً حل نا شدنی رو برو است با در نظر داشت موقف های هر دو توافق امریکا با طال

ومت و مخالفت حک ،جانیان و قاتلین سر سپرده و تثبیت شده ای مردم افغانستان رهائیجانب و اصرار طالب بر 
ز بن بستهای یکی ابا رعایت احکام قوانین افغانستان، نی هستند به آزادی آنانیکه به جرم ثابت حق العبد زنداکابل 

است که حتی تازه ترین کوشش های خلیلزاد در قطر هم به حل آن به نتیجه نرسید. البته فریاد دوام کشتار مردمان 
نه تنها گلون حکومت  ،از طرف طالبان و خشونت های بی رحمانه ملکی و سربازان قوای امنیتی افغانستان

 االفغانیۀ دیگر در مسیر آغاز مذاکرات بین عمد عا نیز درین روز ها پاره نموده مانکابل، بلکه جامعۀ جهانی ر
ارت سف  در تازه ترین گزارش بروز شنبه چهارم جوالی  هم نمایندۀ ملکی ناتو برای افغانستان و هم قرار دارد.

ر ن دای .خواندند «غیر قابل قبول »امریکا در کابل دوام خشونت ها و کشتار غیر نظامیان توسط طالبان را 
والیت  32حمله را در1۵3۸ وز چهارم ماه سرطان امسال، روز هفتم ماه جوزا تا ر ازحالی است که طالبان 

غیرنظامی دیگر زخمی  300های طالبان جان باختند و  غیرنظامی در این حمله1۵3ند که ا کشور انجام داده
 درشتو باز هم با یک اگر آوری گردید،  است که یاد داخلی موانعاینها فقط دو مورد از  .)طلوع نیوز(دان شده

ن در دستگاه های اداری ااگر چنین مذاکراتی دایر شده بتواند در نخستین مرحله موضوع سهم طالب ،و تکراری
و نظامی از طرف این گروه زیر عنوان اعتماد سازی و شراکت در قدرت مطرح خواهد شد که دران زمان با 

همان طوری که به طالبان،  مصونبرای اعطای مناطق قریب به یقین پالن حامی بزرگ شان پاکستان را  حدس
رح گردیده، تقاضا خواهد بار ها از جانب گلبدین حکمتیار دوست دیرین و متحد آشکار و پنهان طالبان نیز مط

ایجاد  ودولت متالشی شده ای کنونی توافق با چنان در خواستی نخستین گام در  راه ایجاد دولت در داخل شد که 
م پاکستان و در نهایت بزرگترین اقدام در از هم پاشیدگی تمامیت ارضی افغانستان مناطق تحت اداره و نفوذ مستقی

یاد آوری گردید. اما  رات بین دو طرفنمونه های از مشکالتی است که در  راه آغاز مذاک خواهد بود. اینها فقط
یچیده تر پ له راکه این معض د خارجی آنستبُعد دیگر قضیۀ پیچیده و مغلق حل سیاسی و ثبات در افغانستان، بُع

با هر یک از کشور های ساخته و مذاکرات و تالش ها برای آنچه اجماع منطقوی و جهانی خوانده می شود، 
ه نحوی از انحا در قضایای افغانستان دخیل هستند دوام ه بو سایر کشور های  ک کنزدیهمسایه های دور و 

 .دارد 
بین زلمی خلیلزاد فرستادۀ خاص امریکا   2020فبروری  29با طالبان در امریکا امضای موافقتنامۀ صلح  

برای صلح در افغانستان و مال عبدالغنی برادر معاون سیاسی گروه طالبان در قطر تنها با یک گروه از طالبانی 
ۀ دو گروه در داخل حلق به سه دسته تقسیم شده، حد اقل انجنگند. گروه طالباست که در افغانستان و منطقه می 
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مرکزی  به رهبری مال هبت هللا، یکی  به رهبری مال یعقوب پسر مال عمر و دیگری به رهبری سراج الدین 
 حقانی مربوط شبکۀ دهشت افگن حقانی.

به حیث رهبر گروه طالبان اعالم شد. آخند زاده  ، مال هبت هللا1916در  منصورمحمد  با کشته شدن مال اختر
سراج الدین حقانی رهبر شبکۀ دهشت افگن  حقانی  و مال یعقوب هر دو به حیث  ،درین تشکیالت جدید طالبان

ی در یک بنیاد عمدۀ تحقیقات ،معاونین گروه طالبان تعیین گردیدند. شورای اتالنتیک مقر در واشنگتن دی سی
 گروه منقسم طالبان» تحت عنوان  از چگونگی اوضاع در داخل گروه طالبان در تحلیل و بر رسی مسایل جهانی 

کرونا ه مال هبت هللا در اثر بیماری می نویسد ک (2020جون  29)«جنگ نیابتی را در افغانستان در خواهد داد
و سراج الدین حقانی مرد قدرتمند و با نفوذ دیگر نیز در اثر مریضی ویروس  ،ه باشدشدیداً مریض و شاید هم مرد

ساخته که  فراهم  هبت هللامالکرونا شدیداً مریض است،  بیماری آنها زمینه را برای مال یعقوب معاون دیگر 
ج الدین حقانی متحد پاکستان و القاعده است و گروه طالبان را بدست گیرد. سرا روزمرۀ امورادارۀ عملیات و 

 وقتی مال هبت هللا از عملیۀ صلح با ایاالت متحده و نزدیکی با هند جانبداری میکند. پسر مال عمر مال یعقوب
روه طالبان به معاونیت این گروه ا نفوذ را در داخل گآخند زاده قدرت را بدست گرفت عمداً این دو شخص ب

دو در داخل گروه طالبان که برای این گروه ضربۀ  و اتحاد هر یتعیین نمود تا از یک انشعاب نیرومند به رهبر
 خلداشدیدی می بود جلو گیری کرده باشد. حاال رقابت  سراج الدین حقانی و مال یعقوب دو جناح رقیب را در 

مخالف سر سرخت موافقتنامۀ صلح سراج الدین حقانی  بان به وجود آورده است. رقابت این دو جناح کهگروه طال
 به  .موافق عملیۀ صلح  با ایاالت متحدۀ امریکا و نزدیکی با هند و مال یعقوب ،و پاکستان است القاعدهو متحد 

 گروه سراج الدین حقانی بر اهداف آسانتر و به اصطالح نرم در افغانستان و همچنان، تحلیل شورای اتالنتیک
 یک جنگ نیابیتی بین هند و پاکستان خواهد انجامید.به 

امور مالی شبکۀ حقانی است که از قاچاق مواد مخدر و جمع آوری پول از کشور  مسؤل  حقانی سراج الدین
منابع پولی فراوانی به آن شبکه و حاال به گروه طالبان فراهم میکند و از نفوذ  ،ههای عربی و اتحاد با القاعد

موقعیت او در  ،عمده در داخل گروه طالبان بر خور دار است. با آزاد شدن انس حقانی برادر او از زندان کابل
ره و پیشبرد امور گردیده است. مال یعقوب عالوه بر ادا دمن هداخل این گروه از اهمیت و تقویت بیشتری بهر

روزمره برای تحکیم موقف خود، اکنون امور مالی گروه طالبان را نیز بدست گرفته و کمیسیون مالی جدیدی 
تا مسایل مالی دومین ثروتمند ترین  گروه ملیشه ای جهان را نیز تحت ادارة خود داشته  را تعیین کرده است

هلمند با بیشترین تولید مواد مخدر در افغانستان، و ابراهیم قیوم ذاکر یکی از اشخاص با نفوذ در والیت  باشد.
 صدر صدای با نفوذی در شورای  هلمند نیز از حامیان مال یعقوب هستند.

در حالی که دونالد ترمپ بر خروج کامل سربازان امریکائی از افغانستان طبق وعدۀ مبارزات انتخاباتی اش در 
مامورین وزارت دفاع  ،یاست جمهور امسال در ماه نومبر تأکید داردقبل از بر گزاری انتخابات ر 2016سال 

ایاالت متحده و اعضای کانگرس با این نظر دونالد ترمپ مخالف بوده و عواقب خروج سربازان امریکائی را 
 از افغانستان فاجعه بار می خوانند. 

، به در درون گروه طالبان این گروهزۀ قدرت بین دو معاون ناشی از مبار  ر عین زمان اختالفات و انشعابد
توافق صلح امریکا با دفتر قطر با پیچیدگی های مواجه است که انتظار آن از سالها قبل  قابل  مشاهده می رسد.

پیش بینی بود. بُعد رقابت های منطقوی به خصوص بین هند و پاکستان یکی از عمده ترین موانع در راه صلح 
پنداشته می شود. دو سال قبل یکی از مامورین پاکستان به صراحت اظهار داشت که و ثبات دایمی در افغانستان 

 به خصوص ،. در اختالفات موجود بین دو جناح در گروه طالبان«مسیر صلح افغانستان از کشمیر می گذرد»
یژیک ستراتدیده می شود که باز هم هند و پاکستان برای بر آورده ساختن اهداف  ،مال یعقوب و سراج الدین حقانی

دهند و روی همین ملحوظ  انستان پیوندان را با صلح در افغو منافع منطقوی شان سعی دارند موضوع اختالف ش
 یکی از دالیل سفر های متعدد و مکرر زلمی خلیلزاد به اسالم آباد و دهلی جدید شاید همین مانع باشد.

ۀ بی ثباتی سیاسی و  دوام جنگ در افغانستان در رقابت های ستراتیژیک بین هند و پاکستان یکی از عوامل عمد
هم در افغانستان و هم در بین دو قدرت منطقوی  این رقابت های سیاسی و اقتصادی چند دهۀ اخیر بوده است و

هم افغانستان را به میدان نبرد رقابت به اینطرف  1947عمار برتانیه  از یر، دو معضلۀ میراث نا میمون استمکش
 بین هند و پاکستان گردید. ویران گر باعث دو جنگ   هم د وها قرار دا

شورای اتالنتیک  در واشنگتن دی سی یکی از نهاد های معتبر تحقیقاتی در مسایل جهانی و منطقوی، در بر  
 :رسی که اخیراً نشر کرده  می نویسد

متعاقب آن در ماه می یک سخنگوی طالبان اظهارات تکان دهنده ای نشر نمود  و الغای خود مختاری  و »
روان مخالف هند دیده  تند ،را یک موضوع داخلی هند خواند. درست یک ماه قبل از آن هند سرکوبی نظامی در

 داستخبارات هنمامورین شدند که عملیاتی را برای کشمیر در یک کمپ طالبان در افغانستان آموزش می دهند و 
سه  ت وکستان اسدرصدد الحاق کشمیر به پاستان یک گروه افراطی مستقر در پاک ،به این باورند که جیش محمد

ر د د گروه حقانی راجیش محمد افرا ،کمپ آموزشی را در والیت ننگرهار افغانستان پیش می برند و در بدل آن
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. این اظهارات متناقض طالبان در برابر هند از یک انشقاق عمده ای داخلی  بین جناح پاکستان آموزش می دهند
هند و پاکستان هر دو احتمال می رود از این اختالف و انشقاق  برای  های مال یعقوب و حقانی حکایت دارد.

ود ه سر بازان خپیشبرد  منافع امنیتی شان در منطقه بهره برداری کنند، به خصوص در حالی که ایاالت متحد
  «را  از افغانستان خارج می سازد و افغانستان به  خطر بالقوۀ یک فاجعه  مواجه است.

، موضع گیری مال یعقوب  که ولی  در حالی که شبکۀ حقانی دست نشاندۀ آی اس آی پاکستان ارزیابی می شود
اتیژیک اهداف عمق سترهدید مستقیم بر ت ،متحدۀ امریکا و نزدیکی با هند است  بیشتر متمایل به صلح با ایاالت

و  د.نایل آی متعهد به مال یعقوب  خواهد بود و پاکستان نمی تواند به این هدف از طریق طالبان در هند پاکستان
مایت نی را گرفته و از آن حبنا بر آن پاکستان ترجیح خواهد داد که درین موضع گیری ها بیشتر جانب شبکۀ حقا

ب یکی از ترتی و بدین و تشکیالت پیشرفته و پیچیده ای مالی دارددر حدود پنج هزار جنگجو . گروه حقانی نماید
 به حساب می رود. گردد،ولو که از تشکیالت وسیعتر طالبان هم جدا  تهدید های نیرومند،

یت پاکستان در والد جنگجوی وفادار به لشکر طیبۀ بر رسی شورای اتالنتیک نشان می دهد که در حدود پنجص
 هستند. های کنر و ننگرهار فعال هستند که بر ضد هند و طرفدار تند روان کشمیری

از  ن امریکا راانکشافات خروج نظامیا این» :دنتیجه گیری می کن چنین حلیل  خودشورای اتالنتیک درین ت
، به مجبور ساختن امریکا به ترک افغانستان پیچیده خواهد ساخت. با در نظر داشت تالش های پاکستانافغانستان 

ایش مریکا به عکس العمل و یا افزمستقیم قوای ائتالف را از ترس تحریک امال نمی رود  که نائبین پاکستان احت
 یانظامبرای تحریک عکس العمل ن نرمتری را  احتماالً اهداف مورد حمله قرار دهند. اما آنهاتعهد به افغانستان 

ی و شکست مذاکرات بین االفغانی گردد و دران صورت نا کام تا منجر به افغان مورد حمله قرار خواهند داد
وام پشتیبانی از حکومت افغانستان و توقف خروج سربازانش نخواهد داشت خاب دیگری به جز دایاالت متحده انت

و یا اینکه بگذارد که افغانستان بار دیگر  به یک جنگ داخلی غوطه ور گردد که برای تبدیل شدن به یک پایگاه 
 «مساعد خواهد بود که ایاالت متحده و متحدین آنرا هدف قرار خواهند داد تند رو یگروه ها

دایر  تو در صورسوالی است که آینده،  تحقق خواهد یافت، ها این که تا چه حد چنین پیشبینی ها و نتیجه گیری
 مذاکراتی قرار دارد، جواب خواهد. موانعی که بر سر راه چنین کرات بین االفغانی با در نظر داشتشدن مذا

 ،بر مبنای توافقی  که بین ایاالت متحدۀ امریکا و گروه طالبانح اقی می ماند که آیا صلعمده باز هم ب ولی سوال
دو  تی بینامۀ امنیاشتن موافقتنبدون اشتراک و نقش حکومت افغانستان به حیث شریک ستراتیژیک امریکا با د

گروه جناح های دیگر و منشعب در داخل  نستان و منطقه تضمین خواهد کرد؟صلح و ثبات را در افغا ،کشور
گروه  ه بیستریستی که به قول حکومت افغانستان تعداد آنها به شمول طالبان بطالبان  و سایر گروه های ترو

در داخل و خارج افغانستان دارند، به  ها و تمویل کنندگانی نیز پشتیبان ه ها گرو این و هر یکی از ،می رسد
دن و فراهم نمودن زمینه به تبدیل ش برای  بی ثبات سازی افغانستانعملیات تخریبی و حمالت تروریستی شان 

   دوام نخواهند داد؟ به پایگاه گروه های دهشت افگن افغانستان 
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