
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۰۹/۱۱/۲۰۲۱                هللا سادات  تیرعنایم

 
 

                                                                                        

 …؟ ایطالبان به قدرت برگشتند، 
 
 

بخاطر قرارداشتن    ی. ول شودیمطرح م  یادیز  یسال به قدرت، پرسش ها  ست یبرگشت طالبان، پس از ب  درمورد
است که    ادی. شمارسوال ها ز  افتیآن دست    کیو روشن هر  نانهیتوان به پاسخ واقع ب  یابهام، نم  طهیها درح  تیواقع

 : قرار اند نیآنها ، از نیعمده تر
 یک ی، بدون برخورد مسلحانه ،    یکبارگیجبهات جنگ ، به    ردریچشمگ  شرفتینداشتن پچطورشد ؟ که طالبان ، با   –

 .وشهرکابل را به تصرف خود درآوردند اتیها ، مراکز وال یولسوال گر،ید یپ
، موجب فلج شدن    یگرید  یعامل  ایطالبان مساعد ساخت ؟ و  ی را برا  یروزیپ  نیچن  ۀنیمسلح ، زم  ی قوا  یناتوان  ایآ –

  ؟  دیآنها گرد ۀقدرت سوق و ادار
پالن   کیافغانستان" برطبق    یاسالم  یاند که  دولت "جمهور  یسواالت مدع  نیدر پاسخ به ا  ی ادیز  یرسانه ها –

که    دیآیم  انیاست ، پس سوال به م  تیبرواقع   یپاسخ مبتن  نیچن  ۀشده ، سقوط داده شده است . اگرارائ  میازقبل تنظ
 تواند باشد ؟  یپالن ، چه م کی  نیچن ییوهدف دورنما  زهیانگ 

  یاسالم  یاقتدار دولت " جمهور  ۀوادام  شیدایپ  رامونیپ  یپاسخ به سواالت فوق ، الزم است که اندک  افتیدر  بخاطر
 . افغانستان " توجه کرد ، تا عوامل سقوط آن مشخص شده بتواند

توان آنها را ازهم مجزا  ینقش داشته اند که نم یو خارج یسقوط ،عوامل متعدد داخل  نیا ۀاست که در پروس روشن
.بنابرآن به خاطراختصارکالم     دینمایگسترده را م  قاتیتحق  جابیآن ، ا  کیهر  یو جدا مطالعه کرد. همچنان بررس

  : ردیگ یومورد دقت  قرارم یمعرف الً یآن ذ کیبرجسته شده وهر ینوشته ، چند عامل شاخص  نیدر
، بخاطرسرکوب    کایامر  ۀمتحد  االتی، دررأس ا  یمسلح خارج  یقوت ها  یسپتمبر، پا  ازدهمی  ۀحادث  آمدیباالثرپ –

آنها از   نیجانش یشد. آنها طالبان حاکم را سرکوب کردند . ول دهیگر آن به افغانستان کش هیگروه القاعده وطالبان حما
 نیاست که ا یآمد. طبع انیقدرت بم ی، خال یرفتن نظام طالبان انیسربلند نکرد. بنابران با ازم یدرون جامعه افغان

 . اما به چه گونه ؟؟؟  شدیپرم دیخال با
نظام   یگرفته شده و درخارج از کشور، سنگ بنا  دهیمردم ناد  تیاکثر  ۀخال ، اراد  نیدر جهت پرساختن ا  متأسفانه

 .دیگرد یمعرفدولت مؤقت  یورهبر نی، تع دیجد
"  یمل  تیآمدن "حاکم  انیبود که  بم  ۀنیزم  شی" کنفرانس بن " ، خود بخود عامل پ   قیدولت ازطر  شیدایپ  یچگونگ  –

  .کرد یریرا در افغانستان جلوگ
درخارج کشور،    میمق  افتگانی  لیازتحص  یطالبان وتعداد  هیمقاومت عل  ۀشکست خورد  ی، چهره ها  ییگردهما  نیدر

  ن یدر  یقبل  یها  میرژ  گان یمربوط به اقشار مختلف جامعه و بلند پا  یمردم  یبودند. ازحضورچهره ها  دهیشرکت ورز
 ریملحوظات خاص ، تدو  یۀنداشته وبرپا  یمومرد  یمل  ۀکنفرانس ، صبغ  نیا  گرید  ۀنبود. به عبار  ینشست ، خبر

 .نشده بود یگذار  ادیآمد که تهداب آن درست بن انیبم  یتی کنفرانس حاکم نیا ۀ ، برطبق مصوب جهی. درنتافتی
" اقتصاد    ۀشد  رفتهیمروج وپذ  ستمی. سدیدولت نافذ گرد  نیکه بعداً در تحت زعامت ا  دیجد  یبرطبق قانون اساس –

  یوخارج   یچپاولگران داخل  ی" اقتصاد آزاد " راه برا  رنامیآن ، ز  وضیمختلط" درافغانستان ، کنارزده شده ودرع
عملکرد آنها به   ۀچنان رخنه کردند که نحو  یدولت  اراتدراد  نی، مفسد  یساز  نهیزم  کی  نیچن  یۀباز گذاشته شد. درسا

  .افتی وعیش یدرتمام ادارات دولت یزود
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دول مفسد جهان ، مقام   انیودولت افغانستان درم  دهیبرجامعه مسلط گرد  یائیماف  ستمیفساد سبب شد که س  شیافزا  روند
دولتها   نیچن  لیدل  نیندارند. به هم  یمردم  یها  هیاگنده ازفساد ، پا  ی کند. مبرهن است که دولت ها  یاول را کمائ

 نماند  ی سرنوشت مستثن نیزازین غانستاناف یاسالم ی.جمهوررندیگ یدر معرض سقوط قرارم شهیهم
"  یمل دی" و" تول یاقتصاد یربنایتوجه به "ز  چگونهیدرافغانستان ، ه  یهنگفت خارج  یپولها رشدنیباوجود سراز –

وپاکستان   رانیبالخصوص از ا  یواردات  تیفیک  ی. اقالم ب  افتیسابقه    ی" رونق بینشد وبه عوض آن " اقتصاد مصرف
 .شان شدند یدیتول یها یبه بستن تصد ورمجب یداخل ۀرا مهارکرده وصدها مؤسس یداخل  داتیتول ۀ، عرض 

شعار" اقتصاد آزاد   دهیندانسته ، با باالکش یداخل نیاز مؤلد تیاوضاع واحوال ، دولت خودرا مکلف به حما نیدرچن 
در    یدیتول  یها  تی، ظرف  یسیپال  نیا  ۀ. با ادام  داشتیرا باز نگهم   یو خارج  یچور وچپاول دالالن داخل  ۀ" عرص

  .آمدیکار بوجود ن دیومحالت جد افتیکشوررشد ن
افغان از ا  ۀنیحالت خودبخود سبب شد که نه تنها زم  نیچن ، بلکه به    آمدین  انیو پاکستان بم  ران یعودت کارگران 

محالت کاردرداخل ، راه مسافرت را به خارج    آفتنی ، بخاطرن  یلیافزوده شد. فارغان مؤسسات تحص  زیشمارآنها ن 
 .گرفتند شیازکشوردر پ

  نیمخالف  یداده  و برعکس برا  لی، اعتبار دولت را تنز  یاوضاع ناسالم اقتصاد  نی آمدن چن  انیاست که بم  یعطب 
 .کنند یریسربازگ  کاریجوانان ب انیآنرا فراهم ساخت تا ازم ۀنیمسلح ، زم

معامله   ی. ول  گرفتندی ها قرارم  یانتخابات دررأس کرس  قیجمهور، ظاهراً ازطر  سی مقننه ورئ   ۀقو  یگرچه اعضا –
  یها  ی. کرسکردیم  نیآنهارا تع  یمقامات شده بود ، اصول وخط مش  نیآنها به ا  دنیساز رس  نهیکه زم  یها  یگر

 .شدیم پردهس شیپشت پرده ، برا یها ینفردر معامله گر کینقش  یبرمبنا یدولت
شرکت ،    نیا  یشرکا  ۀ از حلق  رونیرا بخود گرفته بود. ب  یشرکت سهام  کیمعامالت ، ساختار    ن یداد و گرفت ا 
دولت   طیفرد واجد شرا  چیه پا  شدیوضع سبب م  نی. همدیگرد  یمقررنم  یدر مقامات  بلند  دولت ،    یۀ که کارمندان 
حالت موجب    نی. چنشندیاند   ی، کمتر ب  ردمم  یخود بوده ودرجهت برآورده شدن خواست ها  تی حفظ موقع  شترمتوجهیب
  .ابدی شیدولت و مردم افزا انیکه روزتا روز فاصله م دیگردیم

سهام  نیمشترک – مش  یشرکت  نم  ی،  دنبال  را  ز  یواحد  باهمد  را یکردند.  تقابل  در  اکثراً  آنها    گرشانی منافع 
فروکش م   یکائیامر  استمدارانیکشمکش ها با وساطت س   نی. گرچه اگرفتیقرارم اما  دیگردیظاهراً  بخاظرمنافع . 
 .توانستند برخورد متقابل را کنار بگذارند یشان ، نم یو گروه یشخص

 یپ  نی. چنشترگرددیب  نیمخالف  یبهره بردار  یوفرصت برا  دهیگرد  فیضع  یکه قدرت دولت  شدیتقابل موجب م   نیا 
مسلح،    نیمخالف  عمده ، منجمله مسائل جنگ وصلح با  یایدولت نقش فعال را درحل قضا  یتا رهبر  شدیآمد ها سبب م
 .از دست بدهد

با طالبان،    هیهمسا  یبرقرارشدن روابط کشورها  گریوازجانب د  دیکشیدر اموردولت زبانه م  یناهنجار  کطرفیاز   –
. دیبرقرارنما  میداده وبا طالبان روابط مستق   ریخودرا تغ  یاتیعمل  یها  کیتاکت   زین  کایامر  ۀمتحد  االتیمحرک آن شد که ا

تماس    یها  ۀنیدفترزم  نیچن  تیبه خود گرفت. موجود  ی" شکل علنرطالبان درقط  یندگ ی " دفترنما  جادیروابط با ا  نیا
 .با طالبان را در سطوح مختلف فراهم ساخت کایدولت امر میمستق 

و   کایامر  ۀمتحد  االتیطالبان برا  قیازطر  یابتیتا با دامن زدن جنگ ن  دندیکوش یم  رانیو ا  نی، چ  هیروس  یکشورها
 ی آنها و طالبان نقش اساس  انیدربوجود آوردن روابط م  یپل ارتباط  ثیزمنح یآن فشاروارد کنند. پاکستان ن  نیمتحد

 شتریبه کارشده وارتباطات خود را با طالبان ب  زدستیکا نیامر  ۀمتحد  االتیروابط ، باعث شد که ا  نیا  جاد یداشت. ا
  .سازد

طا  نیچن نفع  به   ، ها  قدرت  العمل  گردعمل وعکس  وموجب  شده  تمام  ترور  دیلبان  طالبان   ستیکه شهرت  بودن 
آنها پرست اثرات منف  یرونیعامل ب  ثیمنح  یسی پال  نیاعطا گردد. هم  یاسیژسی کنارگذاشته شده وبه  ازخود بجا    ی، 

 .دیدولت بر سراقتدار را سرعت بخش فیتضع ۀگذاشته وپروس
 یها  هیحکومت ، پا  لیتشک   یومؤظف شدن آنها برا  یانتخابات   بیدورق  یداستان کنارآمدن اجبار  زیدر داخل کشورن –

 یهردو جناح ، امکان تحقق برنامه ها  انیم  ینمود. نا همآهنگ   فیتضع  رعمداً یهفت سال اخ  یرا ط  یقدرت دولت
کشمکش ها ،   نی. باالثرهم  ساختیمساعد م  نمخالفا  ۀمداخل  یمواجه ساخته و فرصت را برا  یرا به دشوار  یکار

  .برحق مردم انجام داده نتوانست  یرا درجهت خواست ها  ۀشده وخدمت قابل مالحظ  ی شینما  یدولت مصروف کارها
  

واداشت که بخاطر    نیساخته وآنها را به ا  وسیافغانستان را مأ  یحام  یدولت ، کشورها  یعملکردها   یابیارز  جینتا
   .شترسازندیه خود را به مخالفان مسلح آن بدولت ، توج یکمبود  توانمند

افغانستان " با آغازمذاکرات  یاسالم ی" جمهور تیگرفتن موجود  دهیطالبان وناد یاسیژس یباالخره باالبردن پرست  –
صلح اغازشد    رنامیمذاکرات که ز  ن یدست گرفته شد.ا  ی طالبان )دردوهه( عمالً رو  ک یوتحر  کایامر  نیماب  ی صلح ف

  .ازجانب دولت افغانستان درآن شرکت نداشت ۀندی، کدام نما
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 ی عنیطالبان ،    ه یعل  یجنگ   یمذاکرات واقعاً موضوع صلح بود ؟  پس چرا جانب مقابل برخورد ها  نیا  اگرمضمون
است که هدف آن   تیواقع   نیا  نیدولت در مذاکرات ، مب  ابتیگفت و گوها حضورنداشت ؟  غ  نیدولت افغانستان در

 .دار هیصلح پا  کی ی، نه برقرار ودسپردن قدرت  به طالبان ب یالمدت ، چگونگ  لیطو یها یهمه چانه زن
توافقات دوهه ، موجب شد که سردمداران قدرت دردولت وحلقات    یحکومت ازاهداف واقع  نیمسئول  یاستشمام وآگاه 
قدرت ، طالبان    ۀآنها ازمعرک  یکناررفتن ها  ۀ دهند. به ادام  حی، فرار را بر قرارترج  گرید  یپ  یک یآن  ،    رونیب

 .مقاومت ، قدرت را بدست آوردند مومرکز کشورعرض وجود کرده وبدون مواجه شدن با کدا اتیدروال
امر  یکشورها – حضورابرقدرت  )روس   کایمخالف  چ  هیدرمنطقه  ازب  رانیوا  ن ی،   ، ناتو   رونی(   قطعات  رفت 

از به قدرت رس  دهیازافغانستان خوشنود گرد تا هنوزحاضر به شناخت   یکردند. ول   زاستقبالیطالبان ن  دن یوظاهراً 
  تی وتسلط برموقع  یبه منابع طبع   یدوگانه ، دسترس  یها  یباز  نیچن  ی. هدف آنها از راه اندازستندین  یطالبان  میرژ
 .باشدی افغانستان م کیژ یواستراتیج
شناخته شده   تیکشورها به رسم  نیشان ابتداء ازجانب ا  تی که حاکم  کوشندیآنها م  یطالبان هم با درک عالقه مند 

. اما  ندیآ  لینا  یاسی. تا در جهان به سطح بلند تر اعتبار سابدی  جیترو   ییشناسا   کیآنها همچو  تیوسپس به کمک وحما
  .درسر راه خود دارد  ۀدیداد وگرفت ها ، مشکالت عد نیا
را هم در منطقه ، به    کی واکونومیج  یکه آنکشورارزشها  دهدیرا نم  یمعن  نیازافغانستان ا  کایامر  یرفت قوا  رونیب

ها   یژیکه تقابل سترات  سازدیرا برمال م  تیواقع  نی، ا  ی( واگذار شده است. حوادث جار  نیو چ  هیخود )روس  فانیحر
  ن ی. همشودیم  یراه انداز  یگرید   ۀویبه ش  یابتیو جنگ ن  ندهما  ی. بناًء معضله حل ناشده باق  ابدی  یهمچنان ادامه م

 ک یژیدرجهت حفظ منافع استرات  لهیوس  کی  ثیطالبان را منح  یرویکشمکش ها سبب شده است که جوانب مقابل ، ن
 .دارندیخود به محاسبه گرفته وآنها را در رأس قدرت دولت افغانستان نگهم 

متحد   یکشورها  نیماب  ی نشان داده وسرحدات ف  شیطالبان ، تشو  دنیبا به قدرت رس   کطرفی، از    هیروس  فیفدرات –
مانع   ثیخوب داشته وآنها را منح  ۀانیکه با طالبان م  کوشدیگرم یوازجانب د   دهدیشترمی خود و افغانستان را استحکام ب

 .دقراربده کای امر کیژیاسترات یپالنها  شرفتیدربرابر  پ
که ارتباطات طالبان را با   کوشدی بوده وم  شیخود دچارتشو  یگ ی درهمسا  یافکارطالبان  تیزازموجودین  نیدولت چ –

با   نیکه روابط چ خواهدیومس افغانستان ، م تمیخود به معادن ل ی اقتصاد  ۀبخاطرعالق یقطع کند. ول غوریمسلمانان ا
 .کند افتیمتذکره را در دنمعا ازاستخراجیشده و هرچه زودترامت میامارت طالبان تنظ

قضاوت دست    نیتوان به ا  ینفوذ درمنطقه ، م  یذ  ی مرورمختصر براوضاع افغانستان و نقش قدرت ها  نیبا ا –
  : که افتی

 یکائی. امر  ستین  یگرید  ی زیوگزاف چ  رازالف یها ازکشور، غ  یکائیراندن امر  رونیطالبان دررابطه به ب  اظهارات
، به    دیمقال اذعان گرد  نیکه در  یها برطبق ملحوظات سنجش شده ، ظاهراً افغانستان را ترک کردند. هکذا طور

  ی توافقات پشت برده ، قدرت دولت  یبلکه برمبنا  ،آنها نبوده    ینظام  یروزیپ  نیمب  چوجهیطالبان به ه  دن یقدرت رس
 .آنها گذاشته شده است اریدراخت

 انیپا
 هللا سادات  تیرعنایم

 2021نوامببر 

mailto:maqalat@afghan-german.de

