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 ساالران جنگ داخلی را به دنبال خواهد آورد حمایت غرب از جنگ
 مارگن ادواردز :نویسنده ٬منبع: گاردین

جنگ  نیا گزارشی را نشر کرد که در آن به احتمال سقوط افغانستان به ورطه  اخیرا کمیته امور دفاعی پارلمان بریتا

تواند احتمال بروز جنگ داخلی  گوید خروج نیروهای بین المللی از افغانستان٬ می میداخلی اشاره شده بود. این گزارش 

 را تشدید کند.

بینی درست از آب درآید٬ افکار عامه بریتانیا وزارتهای خارجه و دفاع این کشور را بیش از هر اداره  اگر این پیش

 دیگری مقصر خواهد دانست.

شناسم٬ پرسیدم  تا بحال می 2۴۴1نگاری امریکایی که از سال  تم از روزنامهدر ماه جنوری٬ زمانی که به کابل بازگش

باور کرد که  ٬های موجود توجه کنیم٬ سخت است اگر به واقعیت“کند. او گفت:  در مورد وضعیت افغانستان چه فکر می

 ”جنگ داخلی قابل اجتناب خواهد بود.

لیس محلی یا نیروهای اربکی هستند که غرب در تالش برای تقویت نظامیانی در ساختار پو  این واقعیتها٬ شبه از جمله  

این شبه نظامیان و شمار زیادی از شرکتهای خصوصی امنیتی افغان   شهرها مستقر کرده است. رژیم کرزی در حومه  

در سرتاسر افغانستان حضور  2۴1۰بعد از سال  ها احتماالا  های مسلح سهم داشته اند و این گروه در گسترش گروه

 خواهند داشت.

دفاعی پارلمان وجود دارد این است که این گزارش خلع سالح طالبان و رسیدن به  مضحکی که در گزارش کمیته   نکته  

کردن   به معضل مسلح شمارد٬ اما هیچ اشاره   توافق صلح با آنها را برای اجتناب از بروز جنگ داخلی ضرور می

 کند.  های شبه نظامی مشابه نمی گروه

این فرصت را داشت که به افغانستان برای رسیدن به صلح کمک کند. اما  2۴۴1ت که غرب در سال سف اسأجای ت

جو برای یافتن راه حلی برای مشکالت سیاسی پیشی گرفت و همین و  کوتاه نظری و حسادت و امتیازخواهی بر جست

 امر منجر به بازگشت طالبان شد.

رهبران و فرماندهان اتحاد شمال را به عنوان همکاران خود ٬ ”دشمن دشمن من دوست من است“ها با پندار غربی

دهد. اما در واقعیت  ها را در صحنه کاهش می کردند که این گزینه نیاز به حضور امریکایی  برگزیدند. آنها گمان می

 یک جنگ داخلی دوامدار بود.پشتیبانی از یک این کار آنها به مثابه 
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امریکا و  شان متهم به جنایات جنگی هستند.ی بین مردم نداشتند و بیشترساالران محبوبیت این رهبران محلی و جنگ

همین   که این افراد را کنار بزند٬ به آنها پول و اسلحه داد و به زعم خود آنها را متحد خود ساخت.بریتانیا٬ به جای این

 رانی مردم افغانستان هستند.نگ از قدرت را در دولت در دست دارند٬ یک عامل عمده   افراد٬ که اکنون بخشی بزرگ

های اجتماعی  ساالران برای مبارزه با القاعده و طالبان٬ منجر به هرج و مرج و از هم گسیختن بافت استفاده از جنگ

قت افغانستان در کابل حضور داشتم ؤسیس حکومت مأمن در لویه جرگه اضطراری برای ت 2۴۴2٬شده است. در سال 

 ساالران قدرت سیاسی و قانونی داده شد. چطور به جنگ و از نزدیک شاهد آن بودم که

به این ترتیب زورمندان به قدرت بازگشتند و همراه با خود فساد اداری٬ ناامنی اختالفات٬ فقر و خشونت و فرهنگ 

 معافیت از مجازات را به ارمغان آوردند.

شود. بیشتر تحلیلگران امور   ده گرفته میسهم بریتانیا و دیگر قدرتهای غربی در ایجاد این هرج و مرج اغلب نادی

شود که   کنند. اما اغلب این نکته فراموش می  سیاسی به تعصبات و اختالفات افغانها و کشمکش دائمی آنها اشاره می

طرف نبوده اند و با عملکردهای نادرست خود این زمینه را ایجاد کردند که زورمندان   قدرتهای غربی در افغانستان بی

 انون شانه خالی کنند.از زیر ق

دانند   قدرتهای غربی می  این روزها سیاستمداران غربی و افغان امیدوارند که طالبان به نحوی حاضر به مذاکره شوند.

 کند٬ اما کاری از دست آنها ساخته نیست.  که این پاکستان است که طالبان را کنترل می

یل رهبران غربی به مذاکره با طالبان به دو دلیل عمده است. اول کند. تما  غرب از گفتگو با طالبان استفاده ابزاری می

دوم اینکه به افکار عامه  و  کند که از افغانستان به طور کامل خارج شود٬  اینکه حصول توافق صلح به غرب کمک می

 دهد که ماموریت نظامی غرب در افغانستان دستاوردی داشته است.می در غرب نشان 

ین دو هدف سخت محتاج همکاری پاکستان هستند و پاکستان نیز٬ بادرک حساسیت موضوع٬ ها برای رسیدن به ا غربی

 ها. سخت مشغول چانه زنی با امریکایی

های پاکستان کرنش  تاست که غرب در برابر درخواساین معنی نیاز به خروج سریع نیروهای خارج به   سفانهأمت

ل همه چیز وایم: زمانی که پاکستان کنتر بازگشته 2۴۴1د در سال و به این صورت ما به جایگاه سابق خو نشان میدهد.

 سوخت.  را در اختیار داشت و افغانستان در جنگ داخلی می

 پایان

 
 


