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و شميره   ٤ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه         فقير محمد ودان :ليکوال   ١٥-٠٥-٢٠١١  ني
  

  وضعيت کنونی و آرايش جديد نيروها در افغانستان
  

، اقتصادی موقعيت حساس و استراتژيک سياسی        مشکل افغانستان و پيچيدگی حل آن ناشی از 
توجه به .  آن است مذکور بر مردم ساختار فزيکی جغرافيای اثراتوجغرافيای افغانستان  نظامی و

 عاليق قدرت های جهانی و منطقوی به نفوذ در ۀ، توجه به هستذشته و حالاين واقعيت در گ
چنين نفوذ و نتايج حاصله   باقابلدر ت مقاومت مردمی  توجه به مضمون و ماهيتافغانستان و همچنان

 موقعيت حساس استراتژيک جغرافيای اين خطه و با درک از  درک ازبازيرا .  استاز اين مقابله ها
 افغانستان درک و ۀ، ميتواند معضل طبيعی ـ اجتماعی مردم افغانستانمختصاتجغرافيا بر اثرات اين 

 ، اين حکم قاطع استنتاج ميگردد که مذکور واقعيت درکبا توجه به. راه  حل آن تشخيص گردد
 ، بلکه در فضای و نميتواند داشته باشدحل نظامی نداشتهراه مشکل افغانستان هيچ وقت نه تنها 

حقيقت اينست که . ود، حل سياسی نيز مقدور نبوده و نخواهد بکش سياسی تماميت خواهانهکشم
 در طول تاريخ نقش  اين براعظم بوده  و بطور طبيعی» مرکز ثقل« ،»قلب آسيا «افغانستان بمثابه

ين  بد.وده و مينمايدمتعادل دهنده و ثبات بخشنده ميان فکتور های مختلف را درين براعظم ايفا ن
به نفع ،  قدرت و با بکار برد چنين افزاریاز موضع را ملحوظ هر نيروی که خواسته اين خطه

 اين ،، صرف توانسته با برهم زدن تعادل، اگر هر قدر نيرومند هم بودهخويش و به بسوی خود بکشد
  .کوهستانی را بر فرق خويش فروريزدکتله 

ه بريتانيای کبير و اياالت متحد(وجود در افغانستان       معلوم می شود که قدرتمندان جهانی م
 ۀعضل حل نظامی م، علی الرغم درک نسبی از عدم امکانو مهره های منطقوی شان) امريکا

زيرا اکنون علی الرغم . ، نرسيده اند حل سياسی تماميت خواهانه، به درک عدم امکانافغانستان
: ، اين قدرت ها دوگرايش تماميت خواهانه مشخصستانر گذار بر وضعيت افغانفکتور های متعدد اث

 هرچه بيشتر مواضع اش را ، منافع تماميت خواهانه و تحکيم»مصالحه با طالبان«ولی تحت پوشش ا
 در حاکميت و در آی پاکستان. اس .  بخشی از کهنه کاران سنتی و عمال معلوم الحال آی ۀبه وسيل

، چنين خواست تماميت » با افغانستان استراتژيکتوافق«  و دومی با پيش کشيدن طرح اپوزسيون
بد . ، تبارز ميدهندف های خودی در حاکميت و اپوزسيونبا استفاده از ريزرنيز خواهانه اش را 

بنابر محاسبات منفعت طلبانه  که ی از موضع رئيس جمهور افغانستان ـحامد کرز ترين اينکه
با  استراتژيک توافقنامه«امريکايی  طرح در تقابل با علنی ، توان مقاومت و استادگیشخصی
، ، مهيالنه به مانور پرداخته»جرگهلويه « چون» وسيله«در زمينه با توسل به را ندارد ـ » افغانستان

  . عمل مينمايد» مصالحه با طالبان «در استقامت عمٌال 
عيت سياسی کشورعلنی و در جديدی از نيرو ها در وض ، آرايش  تحت تاثير چنين فضايی      اينک

نه و عدم احتياط ارباب های  تاکيد تماميت خواها در صورتبرابر هم به صف آرايی ميپردازند که
 بعيد از امکان نيست که افغانستان را به دور ديگری از دايره ، اختالفات تعميق گرديده وخارجی

  .دنشيطانی بحران سوق  نماي
، انتخاب بل و طرح های او طی اين سفردراعظم پاکستان به کا    سفر اخير يوسف رضا گيالنی ص

و توأم با آن  اياالت متحده امريکا با پاکستان ت تيره شدن هرچه بيشتر مناسبا،زمانی شکار بن الدن
سفر  ،تحده امريکا با چنين تمايل آشکاردر رهبری برخی از نهاد های مؤثر اياالت متغييرات در ک

، مصاحبه دهی تبليغات رسانه يی درين زمينه امريکا و سازمانۀبه اياالت متحدعبد اهللا عبداهللا 
 »به عبارت ديگر «  تلويزيونیهرنامسابق رئيس امنيت ملی اداره کرزی با ب، تلويزونی امراهللا صالح



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  مانور اجالس اعتراضی بوسيله آنان سرانجام و او طی اين مصاحبه افشاگری های بی سابقهو
ماهيت   علنی، مظاهر از آغاز تبارز»سبز« در کابل با نشانه های)الح و عبداهللا عبداهللامراهللا ص(

در عين حال سفر صدراعظم هند .  محسوب می گردد های ناشی از آن صف بندیوضعيت کنونی و
های در قبال اين رويارويی تلقی د مانورنبه افغانستان و سفر رئيس جمهور پاکستان به روسيه نميتوان

  .دننگرد
، پيگيری و ، جسارت سياسی، تمرکز ذهنیقت نتوانسته نشان دهد که از تعقلعبداهللا عبداهللا هيچ و  

بخور استراتژيک ايفا ثبات الزم يی برخورداراست که بتواند نقش خويش را بمثابه يک وسيله به درد 
گر حقيقت فوق را به بار دي يک ، ناکام او طی مانور های پالن شده اخيرنقش بی محتوی و. نمايد

 برخی از ،توانست طی مصاحبه اخير امراهللا صالح ،ولی در چنين موضع و موقفی، اثبات رسانيد
صفحه جديد از «، »آغاز« مصاحبه مذکور از او ضمن.  را تبارز داده و توجه جلب نمايدظرفيت ها
و » ست استوار به سازشاين صفحه جديد سيا«بوسيله اداره کرزی صحبت نمود که » سياست

منوا ديروز ه... « : ؛ چنين گفتاو با انتقاد از اداره کرزی. است» پايگاه فکری انگليس«با » واهمن«
ی شويم با يک ، همنوا م را تعريف کنيمون آنکه منافع ما؛ امروز بدمی شويم با شعار ضد تروريزم

آقای امراهللا  .» ...د  همرايش سازش کنيائيدبي ،، که خوب تروريست را بمانيدپايگاه فکری انگليس
 با اياالت متحده امريکا معروف است» روابط نزديک«صالح که حتی در سطح رسانه يی به داشتن 

؛ بدون آنکه از و بطور علنی از تاسيس پايگاه نظامی اياالت متحده امريکا در افغانستان دفاع مينمايند
 من ۀحاال عقيد«  :ند اظهار نمود طی اين مصاحبه،دنورحرف به ميان آ» راه کشای استراتژيک«

.  اينست که ما را به تنگنا می برداينست که بزرگترين تحفه آقای کرزی از اين به بعد برای افغانستان
در بنبست استراتژيک يا طالب ها حاضر به مذاکره می شوند يا . را به بنبست استراتژيک می برد ما

بنبست «اين . » فرسوده تر و پاشيده تر می شود وضعيت امروزدولت هنوز هم نسبت به 
» قرارداد استراتژيک«، طرح مخالفت با جناب صالح از آن صحبت نموده اندکه » استراتژيک

 کستان طی سفر اخير خود به کابل طیافغانستان با اياالت متحده امريکا است که صدراعظم پا
 توافق افغانستان در مورد عقد قرارد داد استراتيژيک با  مطرح نمود و عدممذاکرات با حامد کرزی
صلح در همکاری پاکستان جهت تامين « بمثابه يکی از پيش شرط های اياالت متحده امريکا را

مؤيد آنست که انگليس ، موجود وضعيت  اشاره جناب امر اهللا صالح به انگليس و.خواند» افغانستان
، اينک از  آنکه خود علنی وارد ميدان گردند هنوز هم بدون، خونسرد و محافظه کارهای مرموز

ميا و ، پير، حضرت( نهاد های سنتی غير دولتی ، در کنار با اياالت متحده امريکامنافع شان در تقابل
برای بار ) به ظاهر اسالمی  و طالبِ  مدرسه ،ی اسالم، جمعيت العلمامال و همچنان جمعيت اسالمی

 انگليس ها  بدون شک.استفاده مينمايند) سالمی پاکستاندولت ا(از نهاد متکامل تر  ، بطور علنیاول
ان را با چنين روشی خواسته اند سؤاستفاده مؤثر از وسيله اسالم و از نيروی عظيم توده های مسلم

، ، رقيب خويشاستفاده از اين وسيله و اين نيرو تا با ؛ داشته باشندچون گذشته در انحصار خويش
  .، مجبور سازندرا به تابعيت حد اکثر ممکن» صاران«امريکای 

اياالت متحده امريکا سرمست از قدرت نظامی و رهبران نست که تا اکنون شواهد مؤيد آ       
 از درک مختصات یا ره، نتوانسته و يا نخواسته اند به ذ آن منحصر بهءاقتصادی خويش و اتکا

 است که درست بنابر فقدان چنين درک. دنص افغانستان دست يابطبيعی ـ اجتماعی منطقه و بخصو
 ميخواهد از آن در ذهن توده های مسلمان» پايگاه فکری انگليس«د که ندر استقامتی رانده ميشو

 هللا به امريکا و تالش رسانه يی سازمانيافتهسفر اخير عبداهللا عبدا.  منجمله افغانها ترسيم نمايد،منطقه
 انتخابات رياست  بعد از افتضاح گريز او از معرکه دور دوم افتضاح بار ديگر ـی را وبخاطر آنکه
، اين »سبز«ل با نشانه های مانور اجتماع در کاببا سازماندهی  مطرح نمايند و سرانجام جمهوری ـ

 چه عبداهللا . تنزيل دادسياسی» خيمه شب بازی «، به سطحمانورها را با انتخاب چنين شخصيتی
؛ بلکه او و ی الزم برای ايفای چنين نقشی است ـ چنانچه تذکار يافت ـ نه تنها فاقد ظرفيت هااهللاعبد

بنابر عدم گسست  ش ـ از جمله امراهللا صالح که برخی از مختصات الزم را دارد ـ همرکابانهمچنان



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

چهره هايی  ، امروز نيز نميتوانند  خويش و نقش عملی شان درين گذشته، سياسیبا گذشته فکری
در چنين امراهللا صالح  ، کيست که نداند:بطور مثال. طبيعی باشند که بتوانند چنين نقشی را ايفا نمايند

 هم شناخته و ياه  يا خود را ن،»به عبارت ديگر« اخير با برنامه ۀتعريفی از خويش طی مصاحب
 بر ميگردد به يک پايگاه ريشه ام«: ؛ وقتيکه ميگويدبزند» به کوچه حسن چپ«خواسته خود را 

ر افغانستان ما فکری که بخاطر بوجود آوردن يک جامعه کثرت گرا و يک جامعه رنگارنگ د
 آنهايی که رويداد های کشور را طی سالهای عمر جناب صالح  ـمردم افغانستان . »مبارزه ميکرديم 

  با چنين مختصات سراغ ندارندرا» پايگاه فکری« چنين ـآگاهانه تعقيب نموده و شاهد های زنده اند 
ان در ايش» ريشه « جناب شان نميتوانند انکار نمايند که. داشته باشند» ريشه«ن که جناب شان در آ

» شورای نظار«محدوده تحت رهبری برهان الدين ربانی و در » پايگاه فکری جمعيت اسالمی«
، هم از لحاظ منابع تمويل و »فکری« هم از لحاظ   اين نهاد ها، قرار داشته است  کهمربوط به آن

، چه در ) خ١٣٧١قبل از ثور(» دوران جهاد«، چه در گی ها و هم از لحاظ نتايج عملکردوابست
، چه بسا که در مواضع بدتر )خ١٣٧٥ ـ ميزان ١٣٧١ثور (دوران تالش برای حاکميت انحصاری 

شورای «و » جمعيتی«کنون مواضع آقای صالح نه تنها تا ا. قرار داشته است) طالب(از بدترين 
د تا ن، خميری می سازه همين اکنون هم با همان مايه ها نه نموده اند بلکاردخود را انتقاد و» نظاری

 در مصاحبه مورد ايشان. دنرا تدارک نماي» کثرت گرا«از آن برای چهره خويش ماسک شخصيت 
 ديروز سر زمين ما ،انستان نمی شناسنداگر طالب های امروزی را ملت افغ« : دنبحث خويش ميگوي
 تاريخی ما را آثار.... ؟  کی از خانواده های شان جدا ساخت؟ زن های افغانستان رارا کی سوختاند

  .»کی از بين برد ؟ 
آی پاکستان و در . اس . بدست آی ، با همان امکانات» طالب«ومی بنام      همه ميدانند که پديده ش

 آی پاکستان و در  .اس. ، بدست آی شد که سالها قبل با همان امکانات ساخته خدمت اهداف آنان
شاخه شورای «و » جمعيت اسالمی«و از جمله » تنظيم های هفتگانه مجاهدين« خدمت همان اهداف

در زمان حاکميت قرون » طالبان« همان اعمال ضد افغانی را که بنابرين. ساخته شد» نظار آن
، دند و ميدهنديت با منافع ملی کشور انجام ميدا عليه مردم افغانستان و در ضدوسطايی خود و امروز

 و   »جمعيت اسالمی«و به درجه اول ـ نه کمتر از جنايات گلبدين ـ » تنظيم های هفتگانه مجاهدين«
  وهم در زمان حاکميت خويش انجام داده » جهاد«، هم در زمان »شاخه شورای نظار آن«بخصوص 

عامه سوالهای فوق ، ذهنيت های ی همسان فوق و واقعيت های تاريخیها» ريشه«وجه به  با ت. اند
 های خود را نمی »ريشه« اگر اقای صالح : نيز بر ميگردانند و آن اينکهقای صالحالذکر را بخود آ

 بل را کی مردم ميدانند که ديروز کا؛ه نفع ايشان نيست به ياد بياورندش کرده اند و يا ب، فرامودنشناس
، ؟ کی ها موزيم ملی به جان زنهای افغانستان افتادند؟ کی ها چون گرگ های درندهند سوختاندها

، نگار خانه ملی و تمام دارايی های ملی کشور را غارت نموده و در بازار های جهانی آرشيف ملی
 اين همه را م افغانستانمرد. ها و ملياردر ها مبدل گرديده اند و امروز به مليونربفروش رساندند

 که امروز اگر پديده شومی بنام ، استمودهن تاريخ بطور مستند ثبت .  فراموش نکرده اندميدانند و
و ساختار » پايگاه فکری«، ديروز يه جان و مال مردم مبادرت ميورزدبه عمل انتخاری عل» طالب«

، »عمل انتخاری«بارز وقف جاهالنه ، بدون تدارند» ريشه«که جناب صالح در آن نظامی ـ سياسی  
شهرها و مراکز تجمع افراد ملکی  را به امواج از راکت های خوشه يی می بستند و آتش و دود و 

 »طالب مکتب«امروز اگر . ز عمل انتخاری را باعث ميگرديدند بمراتب بيشتر اجاری ساختن خون 
 را ، مکاتب به مراتب بيشترداشتند» ريشه«که جناب صالح در آن » پايگاه فکری«، ديروز سوزانديم

ذکور و اناث را علمان به مراتب بيشتر  و ما مسمومبه آتش کشيده اند و شاگردان به مراتب بيشتر ر
بنابرين امروز در ماهيت طرف های کنونی داخلی و خارجی .  ترور نموده اند،به جرم معلم بودن

 بازيکنان پيروز ، ولی درين مرحله از بحران.استتغييری رخ نداده ، دخيل در جنگ افغانستان
سر و صورت می بخشند  و ، ان را در تقابل با حريف های جديديش جديد عوامل شاديروزی آر

 مؤظف »کثرت گرا«لح در نقش  و آقای صاظايف اين عوامل تغيير نموده اينک درين آرايش و



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 و بمثابه يک شخصيت مستقل ملی جايگاه اش خويش» ريشه يی« نه اينکه با انتقاد از مواضع ؛است
 او در اگر چنين می بود جز احترام به نقش. ر دريافته باشدرا بطور طبيعی در وضعيت سياسی کشو

مصالحه با « طرح  هم،به همين علت. ، بدرقه راهش نميتوانست باشدراستای دفاع از منافع ملی
 ه های، پروژ، ريشه در منافع ملی نداشته»مريکا استراتژيک با اتوافقنامه « طرحو هم» طالبان

صف آرايی در دفاع يکی و ترديد . طراحان خارجی آنها  اند  خاص در خدمت منافعبخصوصی
 خون مردم افغانستان  به قيمت آن رامی خواهندعاملين آن  عمل مغاير منافع ملی است که ،ديگری

  .عملی نمايند
،  يکی از مواضع فوق الذکر غير ملیانه جناب امراهللا صالح به نفی     علی الرغم مواضع جانب دار

،  دهنده نيز استسخت هوشدار» مصالحه با طالب ها«برخی از اظهارات ايشان در رابطه با پروژه 
اگر به شيوه موجود ما بطرف مذاکره با ...«: دنايشان ميگوي. نميتوان بی توجه از کنار آن گذشتکه 

طالب ها منحيث يک جريان نظامی ـ . بسيار معين و قابل پيش بينی دارد، معنی طالب ها برويم
وی که در پاکستان ، فاقد زير ساخت های حماي نمی شوند، خلع تشکيالت نمی شوندسياسی خلع سالح
. »...مناطقی را که بدست می آورند اجازه رقابت سياسی نمی دهند . ، نمی شوندپشت سر شان است

، مفهوم آن اينست که برخی مناطق افغانستان ـ به گمان  مذکور در واقعيت چنين باشداگر پروژه
ر های اغلب جنوب شرق و جنوب غرب کشور ـ را به طالبان می سپارند که آنان با حفظ ساختا

، ی ديگر امکان حضور و رقابت بدهند، بدون آنکه به نيروهای سياسنظامی و تشکيالت سياسی شان
آی پاکستان و استيالی . اس .  در کوتاه مدت تسلط عام و تام بی رقيب آی چنين حالت. مسلط گردند

 نتايج ديگری اداره قرون وسطايی طالبانی را باعث گرديده و در دراز مدت جز تجزيه افغانستان به
  .منتهی نخواهد گرديد
افغانستان و  سياسی، حد اکثر وضعيت  در شرايط دشوار و خطرناک کنونی       بايد گفت که

عمال داخلی آنان اشغال ، اقمار منطقوی و را مبارزه متقابل قدرت های جهانیاوضاع اطراف آن 
اين قدرت ها با استفاده از عمال داخلی شان مجال نداده و تالش مينمايند مجال ندهند که . نموده اند

ه نيروی تاثير  و بمثاب قد راستری کشونيروهای مستقل ملی با اتکا به اراده مردم در وضعيت سياس
 نشانه های قابل لمس درايت الزم را  تا اکنون اين نيرو ها نيز نتوانسته اندمتاسفانه. گذار تبارز نمايند

 راه  نتوانسته و نخواهد توانست معضله افغانستان ،در چنين وضعيت و تداوم آن. در زمينه تبارز دهند
، چه بسا که زمينه ساز تحقق خواب های وحشت لی کشور دريابدابقت با منافع مدر مطحل خود را 

نستان و کشور های  قدرت های جهانی برای افغا مراکز تحقيقات استراتژيکناکی نباشند که برخی
   .منطقه ديده اند

  
  نپايا

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  


