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   تورنتو–پيکارپامير 
  

  تحليل مختصری از اوضاع کنونی افغانستان
  

، متشنج و تب دارگرديده  است که حتا غالبا برخی از ناظران و آگاهان  چنان پيچيده، ور عزيزما افغانستاناوضاع کش
ف و متفاوت  دور دليل اين مخمسه ها و  سر در گمی ها هم  ابعاد و اجزای مختل.  سياسی را نيز دچار مخمسه مينمايد

 يکطرف  در گرو  از اوضاع کشور ما تحوادث و فعل و انفعاال، ۀ ديگريا بعبار. ستا آن ۀتسلسل حيران کنند
جناحی داخلی   وهی، گروای عمد تا  منفی و نا هنجار شخصی و برنامه ه، نيت هامنفعت هانظرات، خواستها، 

ن نقش آدر مداخالت بيرونی ،  طمع ها، مشوره ها  و ميم گيريهات ها، تصسياس، ديگرو از سوی محصور گرديده  
حد ، يقينا تحليل ما از  را بشکافيمها و بيشه های اين عوامل منفیهرگاه بخواهيم هر يک از گوشه پس . فعال دارند

 ها ی از گره، برخز کسالت آور نشو د عزيۀ، سعی خواهم نمود تا آنجا که برای خوانندبا آنهم. داختصار خارج ميگرد
  : ی از چرا ها را پاسخ داده باشم ۀبکشاييم تا الاقل گوشرا 

و يا غانستان را حمل کرده همه آنها افه القاب رسمی جهاد  دوران اشغال احزاب اسالمی ک :عوامل منفی داخلی 
 به شهر ،١٩٩٢، پس از سقوط رژيم دست نشانده در سال تنددر خارج از مرز های کشور قرار داشاکثريت شان 

به جان يکديگر در ، به قدرت حاکمه و تقسيم غنايم ملیخونين بر سر رسيدن  های در گرماگرم رقابتکابل ريختند و 
 امريکا  نظامی ۀ حمل  و "طالبان" ۀ اداراحزاب متذکره پس از سقوط .  ۀ ما کشيدندافتادند و دود از دمار مردم رنجديد
 .  ، افراد و دارايی های مليونی شان را از کف ندادندد و بايد منحل نشده سالحۀ شايبه افغانستان  نيز هيچگاه بگون

ۀ ، رهبران احزاب جهادی پس از سقوط ادار و متحدين غربی آنهرچند باساس پاليسی های خاص اياالت متحده
، با مايت بعمل آمد آنان حده شده و از، در ترکيب دولت تازه بنياد افغانستان به رهبری آقای کرزی گنجاني"طالبان"
 و امتياز خواهی ها،  ها، امتياز دهیهم ، هنوز هراس ناشی از  تضاد ها، اختالفات، رنجشها، توقعات، دو رويی هاآن

در ... تعصبات محلی و زبانی و نگرانی از آينده و سرنوشت شخصی و سياسی و عزل و نصب ها، قوم بازی  و 
، سرمايه ن جهادی يا احزاب اسالمی سالح هاها موجب شده اند تا رهبراسه همين داليل و وسو. ميان آنها وجود دارد

 حفظ سالح و  مسلماحفظ نمايند و) ولو بصورت غير رسمی( شان را  اعتقادی  افراد مزد بگير ياها و تفنگداران
  . بار می آوردکشتار و نا امنی به و فساد  ، تحت شرايط جاری افغانستان، آنهم در  شخصی و حزبی و جناحیۀسرماي

در چهارچوب ارگانهای سياسی حيله گر ، لفاظ  ودرت يابی افراد و عناصر عقده مند، استفاده جو، قافزون بر آن
خارج کشورنيز  و ارتباطات  آشکار و پنهان آنان با منابع قدرت و ثروت در داخل و ) در مرکز و واليات (دولتی

  . می را به وجود آورده  و  می آوردی های خصوصی و عمو، نا امنی ها  و نا آرامموجبات  کارشکنی ها
هولناک در کشور که مليونها دالر  آن و حضور مافيای ۀ گسترش دهند منابع توآم بابازارگرم توليد و قاچاق مواد مخدر

ت ديگری اس، ساز و برگ خطرناک  سرازير ميکندی به فرعون ديگر  ديگر و از فرعونۀ به کيسۀو دينار را از کيس
، از دولت تا ملت و از خورد تا بزرگ قربانی بيدريغانه می گيرد و چون مادیاين منبع سرشاراز که بخاطر حفاظت 
  . ، زيرپا ميکندش پايش قرار گيردپيل مست هر آنچه پي

اد آورده  و عدم تشکيالت گسترده  و اصراف پول های ب يا سازمان های غير دولتی با ) ان جی او(موجوديت صد ها 
 ۀ پسمانی ها ی جامع، نا اميدی ها و سهم خود شان بر مشکالت و تشوشاتوليت در قبال مردم نيز به ؤاحساس مس

  . افغانی می افزايد
گروه ها و دسته های مسلح غارتگر که  يا  با  استفاده از  اوضاع متشنج جاری  و يا  در تحت حمايت های قدرتمندان 

ی اجتماعی می نا پايداررقت و غارت می يازند و به انبار نفرت و نا امنی و اه گيری و سحزبی و دولتی دست به ر
، نوميدی ها و ليونها انسان اين کشور، شدت فقر و بيکاری و نا مرادی و بيعدالتی  و بی خانمانی مافزايند  و باالخره

ا مانع و مشکل ديگر در راه   صد هۀ، فراهم آورنددر هر قدم دامن ميزند که اين خود دلسردی ها و مخالفت ها را 
   .  انون و باز سازی افغانستان ميشودتآمين امنيت و تطبيق ق

،  پس از سقوط  فتار و افکار شان عبور نموده اند گ،ردارز آزمون ملت افغانستان در ک از دهلي قبالکه" طالبان"گروه 
مجدد به امارت  اجتماعی  و بخاطر رسيد ن  اقتصادی و –،  با استفاده از نا هنجاريهای سياسی ٢٠٠١  درسالو فرار

هنمی ، به تجديد قوا در داخل و خارج کشور پرداخته و با بهره گيری از رهبری دستگاه های جخون و خاکستر شان
 ۀهای مالی و لوژستيکی همسايه گان و کاپی برداری از اعمال دهشت افگناناستخباراتی منطقه و حمايت 

تا مدتهای ديگر  که تاهنوز ادامه دارد و ت به کشتار و ويرانگری و انتقام زدندتروريستهای عربی و عجمی دس
  .  خواهد داشتنيزادامه 

،  چالشهای درونی و بيرونی آنان و "طالبان" باشيم پيرامون ترکيب گروه  هم  داشتهۀبرای آنکه بررسی فشرد
،  گروه  و اظهارات منابع ديگر در اين باره با اين بخاطر درک دقيقتر داليل مذاکرات دولت آقای کرزی،باالخره

  :ميپردازيم به نوع ساختاری آنان در مقابله با دولت افغانستان و متحدان خارجی آن 
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   .ته گذشۀ سد  نودۀ، بر ميگردد به ده بنام طالبان، طرح  تشکيل گروهیطلعاسناد منتشر شده  و بيانات منابع مباساس 
، عربستان سعودی و پاکستان  در ميان  امريکاۀگونه مشترک از سوی اياالت متحد، ب سياسیگفته شده که اين طرح

ا دولت عربستان سعودی  دست يافتند که تمويل مالی تشکيل چنين گروه مسلح  ر سری به اين توافقو آنهاگذارده شد ه 
 باشد و اياالت متحده هم اين آنها آمادهو لوژستيکی   عملياتی تدارک،ای تمرين نظامی، قلمرو پاکستان بربعهده گيرد

در اين گفته هيچ ترديدی .  که  عمال چنين هم شدت پوشش حمايتی خويش قرار دهد نظامی را تح– سياسی ۀپروژ
بر وفق برنامه های  خطرناک عليه افغانستان  کامال  به نفع پاکستان وۀوجود ندارد که چون اين طرح و اين پروژ

در جهت به ثمر رسانيدن اين ، تا توانستند  کشور در قبال افغانستان بود، بنابرانن آنستراتژيک و درازمدت نظاميا
های " طلبه" هزاران تن از ، تا آنجا کهتخباراتی  و لوژستيکی بخرچ دادند نظامی و اسۀ، تالش های همه جانبپروژه

 جنگی قرار ۀير چتر اين  پروژ و تخريبی در ز، مذهبی  جها دیستان را بسيج نموده  با تبليغات مدارس مذهبی  پاک
 با ريش ها ی دراز و   پاکستانی هزاران  سر باز و استخباراتیۀ بلند رتب صد ها  افسر، ده ها جنرال نظامی حتا.دادند
، طراحان اين،  تنها نبود.   عليه افغانستان سهم فعال گرفتند"طالبان" سطح رهبریدر های گشاد در صفوف وشلوار
 خشن و تشنه بخون عربی و ازبکستانی و بنگله ديشی و ی، همه افراد و عناصر بنياد گراسازی" طالب "ۀپروژ

افغانستان " فتح" در جبهات مختلف غرض " طالبان"را هم گرد آوردند، مسلح ساختند و در کنار... چينايی وچچنی و 
 برادران  پيروان،هبری بن الدنالقاعده به رن ی  چو ها و تشکالت بنياد گراي چنانکه موجوديت سازمان. فرستادند

مکتب " اسالمی  به رهبری ايمن الظواهری، طرفداران  جهاد،ی تندروان مصری به رهبرمسلمان يا اخوان المسلمين
، ه به رهبری شيخ ابو اليث الليبی، جيش المهدی به رهبری ابو عزاالجماعت المقاتيل،  به رهبری حديفا اعظمالخدمات

 ديگر مانند ابو دينی و مذهبی و تروريستی" رهبر"ن به رهبری طاهر يولداش و ده ها ستاگروه جنبش اسالمی ازبک
مصری، عبدالرحمن  سيف العديل ، ابو حف وماليايی، ابو عباديای سو)بعدا در عراق کشته شد(مصحب الزرقاوی 
  . تالش ها ميباشد همين ۀ، نشاندهند"طالبان"در کنار ... و ... ، عبدالهادی العراقی  و کندی، شيخ عسا

  :  عوامل منفی خارجی  
 ميان ابر قدرتها ی   ميدان جنگ خونين  تضاد ها و رقابت های دوران جنگ سردۀاگر ديروز قملرو افغانستان بمثاب

چنين جنگها و ن زمان قربانی بيدريغ آ اين کشور درۀانتخاب گرديده بخاک يکسان شد  و اگر مردم رنج کشيدجهان 
، متاسفانه  امروز نيز  يکبار ديگر در عين موقعيت و با تفاوت ا گذاشتندد ه  و  يکنيم مليون کشته بجرقابت ها گردي

  :کار و پنهان قرار داده شده است  و چنين آش ضمنیهای
  و زبونی پای تهديد و  تجزيه کرد ه نه تنها  اين امپراتوری تا، اقبال امپراتوری شوروی افول گذشتهۀ نود سدۀدر ده
 امريکا ۀاقتصادی و اجتماعی خواستار مساعدت های جهان غرب  و بخصوص اياالت متحد، بلکه از نظر رفت
، حمايت و مساعدت مالی و سياسی امريکا  کرملين نشسته بود کاخبوريس يلسن که پس از گرباچف به کرسی. گرديد

اقدام  به تطبيق  ،موقعيت پيش آمده اياالت متحده  با استفاده از همين .  معترف بوده و به عجز پس از قدرترا پذيرفت
ی نسبی اين پيشروی ها. ر خود روسيه نمودبر خی از برنامه های جهانی يا ستراتژيک خويش در منطقه و حتا د

تان و افت و حضور امريکا  تا ازبکستان و قرغزسۀستراتژيک در سالهای اول حاکميت والديمير پوتين نيز ادام
کويت توسط ارتش عراق و بعدا رويداد های  اشغال یالبته قضا يا. گرديدجورجيا و ديگر نقاط روسيه نيز مشهود 

 از نظر بين المللی  بستر مساعد ی شد در جهت حضور يابی امريکا دران نقاط  و تمکين رهبری روسيه و افغانستان 
است و در رويای امپراتوری از ) ی جی بیک( دستگاه استخبارات ۀت  کار کش کارمند، پوتين کهو اما.  آنچين در قبال 

 خيزشها و  خونين  با سرکوب پايه های حاکميتش را، پس از آنکه نفسی تازه نمود ود ديروز به سر ميبرۀدست رفت
ه پيشروی های اياالت ، متوجساختبيدريغ  مبارزين چچن استوار  کشتار ، بخصوص عکس العمل های مخالفين

 رسيده  کنونی ۀ در روسي، به قدرت و حاکميت انحصاریی روسی که پس از سقوط نظام شورویمافيا. ده گرديدمتح
اساس آمار هايی چنانکه ب. های ضد پيشروی امريکا آماده شدند، در راه تشجيع  و تقويت پوتين و حمايت از برنامه اند

دوران افت خودش را پشت سر ديگر  ،ی روسی فروش سالح ها تسليحات نظامی  و ،  گرافکه منتشر شده است
نفع مافيای اين کشور بوده و حتا موجبات تشويش ابر قدرت  که کامال به گذارده وبار ديگر  سير صعودی گرفته است

   دوم ماه اکتوبرۀور روسيه در هفتيس جمهچنانکه والديمير پوتين رئ.  امريکا را فراهم آورده استۀاياالت متحد
، تهديد گونه اظهار  و رابرت گيتس وزير دفاع امريکاۀقات با کاندوليزا رايس وزيرامور خارجضمن مال ٢٠٠٧

اين  خود .  خارج خواهد شدی آنها امضا گذارده شده  که قبال در پاداشت  که کشورش از پيمانهای مهم خلع سالح
 شانکهای نخستين کنفرانس  .گرايد می  بسوی  وخامت،  بار ديگردر اين اواخرميرساند که روابط روسيه و امريکا

 امريکا ۀ ی جهان غرب به رهبری اياالت متحد پيشروی ها عکس العمل سياسی آشکار عليهو اوليناقدام متحد سازنده 
  .  بود، قزاقستان و غيره از سوی روسيه، چين، ازبکستان، ايران

 و حساس تر از   فعال تر، بخصوص ايرانکر فوق الذمتقابله، کشور های  اين اقدامات سياسی  و نظامی ۀدر بحبوح
لوازم که بقول منابع ناتو در افغانستان، محموله های سالح، مواد انفجاری و پيش گرديد و حتا تا آنجا پيش رفت 

شايد .  يدهد، تحويل ماست"  صليبيون"و "  کفار" که ظاهرا هدف شان مبارزه عليه "طالبان" نظامی برای ۀپيشرفت
 ، قاتالن"طالبان سنی " دولت افغانستان و در قبال است از سوی جمهوری اسالمی ايران در برابراتخاذ چنين سي
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 برای ، قرار دارند...  عربستان سعودی و ، شديدا  مورد حمايت کامل پاکستاندپلوماتهای ايرانی در شهر مزار که
سياسی در منطقه  مدنظر و چرخش های ، مادامکه حقايق جاری اور نکردنی باشد  و اما از هموطنان عزيزما بۀعد

   . ه يقين و باور نزديک خواهد نمودآنانرا ب، گرفته شود
اينست که دشمن " طالبان"برای ) و چه بسا مالی(مک رسانی نظامی منظور جمهوری اسالمی ايران در جهت ک
 رژيم   ديگر تا بن گوش،ستراتژيک خويش، با اشغال عراق و افغانستانبزرگش امريکا را که باساس پيشروی های 

، با ايجاد موانع و تقويت مهوری اسالمی را پنهان هم نميکندسرنگون  سازی ج رسيده و اهداف و برنامه های مذکور
اعمال چنين سياست است که حتا مثال آقای . هردو کشور مشغول و متوقف  گرداندهای در قلمرودشمنان مسلح آن 

اگر طالبان به کابل حمله نمايند، ما در برابر شان جنگ "تا صراحتا بگويد که  جيع ميکند برهان الدين ربانی را تش
در کابل شريک و در نگهداری  فعلی ۀاين اظهارات در حالی صورت ميگيرد که موصوف در قدرت حاکم.  "نميکنيم
   . ؤول  ميباشدآن مس

،  درجنوب کشور"طالبان" مجدد  سريع و فتن، جان گربه اعتقاد تحليلگران سياسی .  ا پايان نمی يابد همينجقضيه در
ات انتحاری و ، دست زدن به انفجاربه نفع اين گروه) وزيرستان شمالی و جنوبی( سرحد dتحوالت اخير در ما ورا

 و  عمدیۀ، تخليها توسط آنان شهرها و شهرک، اشغال بعضی از غير انتحاری در شهرها و شاهراه های افغانستان
، انتصاب سران و عناصر "طالبان"ر از سوی نيرو های برتانوی برای های ديگ جاموسی قلعه ورسمی مناطقی مانند 

 ، اظهارات و)عبدالرحمن منيب بحيث والی ارزگانمانند مقرری (به کرسی های واليات  " طالبان "ۀشناخته شد
ی   منابع خارجۀ دلسوزان  و"اهيانهظاهرا د"يل ها و راپور های ، تحل"مذاکره با طالبان"تبليغات پيهم برا ی مالقات و 

 افغانستان گواهی بدی ،  بار ديگر  برای مردم در واليات جنوبی کشور و امثالهم" طالبان"در جهت قدرت دهی گروه 
  . ميدهد

ست که در دامان ي خطور ميکند اينست که آخر اين چه درامه  و در آمد در ذهن تعداد زيادی از مردم سوالی که 
للی است که بر خالف  به تکرار گرفته ميشود ؟  اين چه گونه اقدامات نظامی بين الم ينی بنام افغانسانغمبار سر زم

ی در برابر يک گروه ظاهرا بيدانش، ، ظرف شش سال گذشته به هيچ پيروزی و پيشرفتی جهانتصورات و توقعا ت
، اين چه  اسرار سر پوشيده  يی  است ته خورده  نداشته است  و اگر داشقبگرا و شکست، عبی سر و سامان، ايلجار

 در کوتاه ترين  که اين گروه فراری با يک چشم بهم زدن سر و سامان مالی و نظامی می يابند  و بسيج ميشوند  و
  ۀ، ابرقدرت اياالت متحد)ناتو(بزرگترين پيمان نظامی جهان ،  قابليت آنرا حاصل مينمايند  تا  در برابر زمان
، بلکه تلفات  علمی و نظامی نه تنها رو برو بايستندۀای افغان و ساير ساز و برگ مجهز و پيشرفت، نيرو هامريکا

   فراهم آورند ؟ ن  حلقات و مقامات حکومتی آنانراتکان دهنده و نگرانی باالتري
      مزمه های در اين اواخر، نه تنها زکه  ، اين نکته جالب و گفتنی خواهد بودذريمالها يک لحظه بگؤ ساگر از اين 

 حيرت انگيز ديگری مانند شکست خوردن ناتو و واگذاری طرح ،  بلکه  طبل به گوشها ميرسد" مذاکره با طالبان"
شکيل ايالت " ، معنی همان آيا اين طرح.  از سوی  منابع غربی نواخته ميشود نيز " طالبان"ه واليات جنوبی کشور ب

بدينسو در اين زمينه تبليغا ت  کرده  که از چند سال پاکستان را ميدهد ف منابع خصوصی حکومت از طر" پختونخواه
رزمين افغانستان به شمال و جنوب  سۀ، منطقا در حکم تجزين اين طرح سياسی عظيم و بی سابقهآيا بيرون داد؟ اند 

ای نظامی آنان و ادعا   فعاليتهۀگيری شتابند اوج، "طالبان" نيروی ۀ تجديد دوبارۀ،  آيا درامو باالخره؟ خواهد بود
د  ولی ريشه دار سياسی در در خدمت همين طرح جدي" طالبان"ناتو در برابر " نگرانی"و " ناکامی"های مبنی بر

 مالعمر و  ازو دعوت مکرر"  طالبان بد"و " طالبان خوب"آيا اظهارات آقای کرزی مبنی بر ؟ خواهد بودمنطقه 
 پشتون که خطاب به اقوام غير" طالبان"ميشود؟  آيا گفتار  طرح سياسی ناشی ،  از همينذاکرهگلبدين و امثالهم به م

، در بطن همين "روندب ، ازبکها به ازبکستان و هزاره ها به ايران اجکها به تاجکستان تبايد "گفته بودند و ميگويند 
  ست ؟ طرح نهفته  ا

، ولی هرچه باشد. ميباشندغانستان  وسوسه انگيز مطرح اند  و هم برای مردم اف جدااين جريانات و اين سوالها  هم
 ،انفعاالت اخير در داخل افغانستانتحليلگران سياسی و عالقه مندان به قضايای افغانستان اظهار ميدارند که فعل و 

، ايران و همسايه گان افغانستان  مانند چين، روسيه، سياست ها  و تضاد های  هرگز نميتواند جدا از موقعيت ها
  .   به بررسی گرفته شودرنامه های قدرت ها و دولت های ذيدخل در امور آن کشورتان و لزوم ديد و بپاکس

  و اين رويداد  ، فشار ها و تضاد هاميگويند آنچه در ميان اين طرح ها آگاهان سياسی  و نا ظران اوضاع افغانستان 
 ۀ، همانا اراد افغانستان مطرح  و متبارز نيستی اجتماعی  و اقتصاد،  نظامی– و نا هنجار سياسی  های نا گوار

   افغانیۀول ومتعهد جامعؤفکران مس حضور موثر و متشکل روشنعدم  و خواست واقعی مردم اين خطه واصلی
از سوی ديگران و در ورای  تصاميم ۀ، همد در تحت چنين وضع و حال تاسفبارآگاهان همچنان می گوين. است

دگران ميگويند و ذ شده و برنامه های آينده بهمان سوی و سمتی سير خواهد کرد که ملت افغانستان اتخاحاکميت 
  . دميخواهن
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