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 امریکا بار دیگر اشتباه بزرگ را در افغانستان تکرار کرد! 
 

درانتخابات ریاست جمهوری امریکا سال گذشته نامه ای  مقارن به برنده شدن آقای جو بایدن   2020نوامبر    8بتاریخ  
مختصرسرگشاده عنوانی ایشان تحت عنوان "معروضه خدمت آقای بایدن رئیس جمهورمنتخب امریکا" نوشتم که در  

سیاست های همان روز درفیسبوک و وبسایت افغان جرمن آنالین به نشررسید. دریک قسمت آن نامه آمده است که: »
که ازطریق خلیلزاد درافغانستان زیرفشارهای متعدد مورد اجراء قرار گرفته است،  ۀ آقای دونالد ترامپ  ادارمزورانه  

مردم ..  نمونه واضح از تهدید و اجبار بوده که بر دولت افغانستان زیر نام تالشها برای صلح تحمیل گردیده است.
مریکا و محترمه خانم حارس معاون شما و دیگر زجرکشیده افغانستان ازجناب شما اقای بایدن رئیس جمهور منتخب ا

همکاران تیم شما صمیمانه تقاضا دارند تا برآنچه که در بارۀ این کشور قبالً گفته اید، تجدید نظر کنید و با درک واقعیت 
های جاری در راه صلح دوامدار و ختم جنگ و خشونت در افغانستان بازنگری کرده و راهی را که تاکنون در پیش  

فته شده و سعی گردیده تا مشتی از تروریستان را حاکم بر اوضاع کشور سازند و افغانستان را باردیگر دچارهیوالی گر
جنگ داخلی گردانند، به یک مسیرسالم و ایجاد یک فضای مساعد برای صلح مبدل نمائید. مبرهن است که حکومت 

دارند، ب افغانستان دست دراز  نیزایران در بحران  دین و  پاکستان و  نام  خصوص ازطریق پرورش تروریستها زیر 
مذهب و اکنون قوم و زبان استفاده کرده یکی را علیه دیگر به مقابله و برخورد می کشانند و گروه های مزدور خود  

یگر را زیر نام افغان برای بی ثباتی افغانستان به آنجا اعزام میدارند تا مردم بیچاره و بیگناه را با حمالت انتحاری و د
مردم افغانستان برای اقدامات مثمر و واقعی شما در اعاده صلح دوامدار با حفظ دست    امکانات  ظالمانه به قتل برسانند.

آوردهای سالم دو دهه گذشته روزشماری میکنند و از توجه واقدامات مؤثر شما و اداره شما در این زمینه اظهار سپاس 
  «میدارند.

یعنی مقارن بروزهای انتقال رسمی قدرت از دونالد ترامپ به رئیس جمهور جدید    2021جنوری    28بازهم بتاریخ  
باردیگر درافغانستان تکرار کند!" نوشتم که در   قبل را  اشتباه سی سال  نباید  "امریکا  بایدن مقالۀ تحت عنوان  آقای 

یگر به معضله افغانستان و آینده وبسایت وزین افغان جرمن آنالین در آن روز به نشر رسید و خواستم توجه او را بار د
بعد از گذشت چهارسال ریاست جمهوری دونالد ترامپ که  آن جلب نمایم. در مقدمه آن مقاله خاطر نشان ساختم که: »

طی آن صدمه ای بزرگ به حیثیت بین المللی امریکا وارد گردید و بجای تعقل و دوراندیشی دراکثر امور این کشور  
احساسات و خودخواهی رئیس جمهور بر اوضاع مسلط شد و در نتیجه حاالتی پدید آمد که  اعم از داخلی و خارجی  

در نوع خود در تاریخ امریکا کم نظیر و حتی بی مثال بود. اکنون که اداره جدید بقدرت رسیده و خوشبختانه دموکراتها  
بر زخم  آنها  رند، موقع آن رسیده تا  اکثریت را در مجلس نمایندگان و سنا نیز دراختیار دا  ،برعالوه ریاست جمهوری

های وارده که در چهارسال گذشته بر پیکراین کشور بزرگ و پرقدرت جهان وارد شده است، با کمال دقت و واقع 
بینی مرحم بگذارند و از تجارب سالهای گذشته و اشتباهات تاریخی که ازچند دوره قبل دربعضی نقاط جهان ازجمله  

 .« ، درس عبرت بگیرند و نگذارند بار دیگر رویدادهای مصیبت بار گذشته تکرار شوندستا  افغانستان صورت گرفته 

 نگاه مختصر به اشتباهات امریکا در گذشته: 

( و بخصوص پس از تهاجم قوای سرخ به مهد جنگ و 1978)اپریل  1357اینکه چرا افغانستان بعد از کودتای ثور
خونریزی و میدان رقابت های جنگ سرد بین دو ابر قدرت زمان ـ امریکا و شوروی )به اصطالح بالک شرق و 

بنیاد این کشور را از هم    ل شورویاشغاسال    9چگونه این معرکۀ خونین و ویرانگر طی  اینکه  و    مبدل شدغرب(  
برمردم و سرزمین گذشته  پاشید و در ادامه بعد از سقوط  رژیم خلقی و پرچمی چه بالهای دیگر دراین سی سال  

  .و شرح آن دراین مختصر نمی گنجد است که همه از آن آگاه اند و غم انگیزی افغانستان وارد شد، داستان دراز 

سفارت از زمان سفرهیئت  اینکار که    امریکا درمورد افغانستان سابقه طوالنی دارد و  سیاسیونبی اعتنائی واغماض  
ماه حمل   دراخیر  دروازی  خان  ریاست محمدولی  تحت  افغانستان  العاده  )اپریل  1299فوق  ممالک 1919ش  به   )

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_biden_afghanistan_mistake_again.pdf


  
 

 

 15تر 2 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

 

  در آنوقت و بعد از آن   گردید،حین اعالم استقالل افغانستان آغاز  اروپائی ونیز برای باراول به ایاالت متحده امریکا
تکامل کرد که با نشیب و فراز های زیاد توأم بود. در جریان جنگ جهانی دوم و  طی یک قرن به اشکال مختلف  

سالهای بعد امریکا اهمیت استراتژیک افغانستان را درمنطقه نادیده گرفت و به درخواست های مکرر افغانستان با بی  
عکس بعد از جنگ که دولت نوظهور پاکستان سربلند کرد و جنگ سرد بین امریکا اعتنائی آشکار جواب منفی داد و بر

و شوروی وقت آغاز گردید، امریکا به حمایت از پاکستان پرداخت و از اهمیت استراتژیک افغانستان در منطقه چشم  
 تان به دامن شوروی بیفتد. موجب شد تا افغانس ـ افغانستان شناس مشهور امریکائی  به گفته لیون پوالدا  پوشید. این وضع  

پوالدا اعتراف میکند که: »درطول این سالهای دشوار دیپلماسی امریکا با تعلل، ابهام و ناتوانی در متوقف ساختن نفوذ 
شوروی عمل کرد. پروگرام امداد امریکا بسیار بطی، غیرمؤثر و فاقد ثبات و قاطعیت بود و نتوانست جلو امتیازاتی 

ن کمک  که  بگیرد  بخشیده  را  امتیاز  شوروی  به  منظم  و  ماهرانه  بطور  پشتونستان  از  درحمایت  سیاسی  و  ظامی 
بود....اشتباه اساسی دیپلماسی امریکا در این سالهای دشوار نتیجۀ مستقیم از نا مناسب بودن خدمات خارجی آن بود که  

افغانی و ارزش های فرهنگی   آن نشأت کرد. همچنان فقدان  از فقدان تجربه در درک و تحلیل صحیح انگیزه های 
حیثیت و نفوذ الزم برای آگاهی رهبران سیاسی امریکا درباره اهمیت ستراتژیک افغانستان و نتایج نامطلوب سقوط آن 
کشور زیر نفوذ شوروی عامل دیگر بود. پالیسی سازان آنوقت امریکا گرفتار تخیالت ترکیه، ایران و پاکستان شدند و 

استحکامات خود علیه توسعه جوئی کمونیست ها ادامه می دادند. از نظر آنها این کار درمورد  باید همیشه به تقویه  

دفعتاً متوجه اشتباه خود شدند که بسیار دیرشده   1980افغانستان یک عامل اغماض درامنیت منطقه بود. آنها درسال  

شره  ت عنوان "افغانستان و ایاالت متحده: سالهای دشوار"، من )برای شرح مزید دیده شود: مقاله مشهور لیون پوالدا تحت    «.بود

و ترجمه آن از این قلم در کتاب "زندگی شهید محمد داؤد از آغاز تا    190تا    178، صفحه  1981ژونال میدل ایست، بهار

 ( 173تا  153، جلد اول، صفحه2019انجام"، چاپ کابل، 

اشتباه مهم  یک  جا میخواهم توجه را به  ندرایدر مورد افغانستان،  اشاره به اغماض امریکا بعد از جنگ دوم جهانی  با  
دیگر سیاسیون امریکا معطوف دارم که بعد از امضای معاهده "ژینوا" و پس از خروج قوای شوروی از افغانستان و 

قوتهای تنظیمی آستانه ورود  داکتر نجیب و در  ثور    به کابل  بخصوص حین سقوط رژیم  )اپریل  1371در ماه  ش 
افغانستان را به فراموشی نمی سپرد  و نقش    ،( صورت گرفت. اگر امریکا در آنوقت حساس و مهم تاریخی1992

بعد از سقوط داکتر نجیب به حمایت جدی از پالن ملل متحد فعاالنه بازی میکرد و در نجات افغانستان از آن  خود را  
نمیک  اغماض  بود،  تر  ساده  نسبتاً  کار  درآنوقت  که  مدهش  داخلی  درآنصورت  ،  ردطوفان  نه حوادث خونبار جنگ 

بان لو نه جناح های افراطی اسالمی و ملیشه های قومی بقدرت میرسیدند و نه با ظهور طا  ادامه می یافتدرافغانستان  
که تروریست های عرب و دیگر کشور ها در افغانستان النه میکردند و نه امریکا پس از   مکدر می شدوضع بحدی  

جوان امریکائی   2500  بیش از   صمیم حمله به افغانستان میگرفت و نه ملیاردها دالرآنها به اضافه حیاتت  11/9رویداد  
 دراین ارتباط توجه را به یک مقالۀ مهم در آنوقت جلب میدارم:به هدر میرفت. 

 : 1992اپریل   16منتشره نیویارک تایمز مورخ توماس فریدمن مقاله مهم 

سال    29برای شرح موضوع میخواهم به ترجمه یک مقالۀ مهم منتشره روزنامه مشهور"نیویارک تایمز" بپردازم که  
ـ گزارشگر مآقبل در   بقلم توماس فریدمن  آمدن قوتهای تنظیمی به کابل  آن    شهورستانه سقوط رژیم داکترنجیب و 

را طی این مدت در آرشیف خود نگهداشته بودم تا روزنامه به نشر رسید. قابل ذکر است که یک نسخه این روزنامه  
به اشتباه آنوقت   مقاله و   توجه را به متندر یک فرصت الزم ازمحتوای آن استفاده نمایم. اکنون وقت آن رسیده است تا  

 تقدیم میشود:  مقاله ذیالً . اینک ترجمه متن مکمل آن معطوف دارمبوش)پدر( امریکا آقای جارج دبلیورئیس جمهور

 متحده از جوانب افغان میخواهد تا از انارشی خشونت بار جلوگیری کنند"  یاالت"ا
“US Urges Afghan Factions To Avoid Violent Anarchy” 

By: Thomas L. Friedman 

( ـ اضالع متحده از همه جناح ها در جنگ جاری افغانستان خواست تا با ملل متحد در  1992)  16واشنگتن ، اپریل  
انتقال مسالمت آمیز قدرت همکاری نمایند، درغیر آن پس ازسقوط نجیب هللا از قدرت ممکن است کشور بیک مورد  

 انارشی خشونت بار روبرو شود.
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پایان رسیده واتحادشوروی سابق دیگر  به  اعتراف میکنند حاال که جنگ سرد  امریکائی  اما در عقب پرده مقامات 
تحصال تیل درخلیچ فارس ندارد، ایاالت متحده نیزکمترین عالقمندی به حضور نظامی درکشور نزدیک به منابع اس

 افغانستان دارد.  
سال جنگآوران اسالمی را به هدف سرنگونی رژیم تحت الحمایه شوروی تمویل کرد. حاال که آقای   13واشنگتن طی 

محدود برای افغانستان دارند. آنها نجیب هللا ازقدرت بیرون شده است، مقامات امریکائی میگویند که انها عالیق بسیار 
میگویند که نگرانی اساسی شان اینست که سطح معقول ثبات باید درکشورهای اطراف افغانستان به وجود آید، طوریکه 

 موجب ایجاد بی ثباتی درپاکستان یا درکشورهای مسلمان آسیای مرکزی که تازه به استقالل رسیده اند، نشود.
اساسی واشنگتن آنست که مبارزه قدرت درداخل افغانستان بوسیلۀ قوه های نظامی مختلف و    به نقل از مقامات: توقع

 جناح های سیاسی موجب از هم پاشیدگی حکومت در مرکز و اطراف کشور نگردد. 
بطور رسمی اداره بوش از تمام جوانب میخواهد تا با ملل متحد همکاری نمایند. سخنگوی   از هم پاشیدگی و اختالل:

امروز گفت که: »دراین میانه مذاکرات بوسیلۀ D. Tutwiler   M .رت خارجه امریکا خانم مارگریت توت وایلروزا
گماشته ملل متحد با قوای مقاومت و رژیم و ملیشه ها جهت ایجاد یک اداره جدید انتقالی درکابل در جریان است.« او  

به یک راه حل مسالمت آمیز دست یابد وباهم به یک گفت:» نماینده خاص سرمنشی ملل متحد میکوشد با همه جوانب  
میکانیزم برای عملیه انتقال به توافق برسند. ما از ادامه تالشهای او در مجموع بطور کامل حمایت میکنیم و بازهم ما 

 از جوانب مختلف امروز جداً میخواهیم که با تالشهای ملل متحد همکاری کنند.« 
اساسی واشنگتن در این موقع آنست که ازهم پاشیدگی واختالل اوضاع در افغانستان خانم توت وایلر گفت که نگرانی  

جلوگیری شود تا موجب بروز خشونت و خونریزی نگردد. او در ادامه گفت: »من نمیدانم که کی ها در آنجا مسلح  
فی شده و خالی قدرت هستند، اما اشخاصی که مسلح اند، لطفاً در تحت این شرایط که رهبریت رژیم همین حاال مستع

 درافغانستان به وجود آمده، ممکن است یک فاجعه بار آید و موجب اختالل اوضاع گردد. لطفاً خشونت را دامن نزنید.« 
وقتی در بارۀ رجحانات واشنگتن در شرایط فعلی پرسیده شد، خانم توت وایلر گفت که ایاالت متحده    ترس از بی ثباتی:

با خواهان »تعین سرنوشت   قاعده وسیع که  با  میباشد« و گفت: »ما میخواهیم یک حکومت  افغانستان  برای مردم 
 همسایگان در صلح باشد، به وجود آید  تا پنج ملیون مهاجر افغان با خاطرآرام و مطمئن به وطن برگردند.« 

م برده شود، گفت  در جواراظهارمطالب فوق، یک متخصص امریکائی درامورپالیسی افغانستان که نخواست از او نا
که: »بسیاری اشخاص در حکومت ایاالت متحده از مدتها بدینسو به این نتیجه رسیده اند که اهداف ما در افغانستان 

 بسیار محدود است و به همین دلیل توانائی ما نیز در تأثیرگذاری بر بروز رویدادها کم میباشد.«  
ت که افغانستان نباید همسایه های خود ازجمله پاکستان و جمهوریت  به گفته آن مقام: »آنچه ما در اساس میخواهیم آنس

های آسیای میانه را که ما با آنها واقعاً عالیق مهم داریم، بی ثبات سازد. ما نمیخواهیم یک افغانستان در خروش موجب  
 صدور افراطیت به جمهوریت های آسیای میانه گردد که تازه از تأثیرات گذشته بیرون شده است.« 

مقام مذکورافزود: »این وضع ایجاب میکند که یک مقدار ثبات داخلی درکابل به وجود آید. دقیقاً اینکه کی در افغانستان 
حکومت میکند یا سران کدام قوم براوضاع حاکم میشوند، برای مقامات امریکائی از آن به بعد قابل نگرانی نمیباشد و  

مور را پیش ببرد و دارای قاعده قابل مالحظه وسیع باشد، حمایت  ما اساساً ازموجودیت یک حکومت مرکزی که ا
 میکنیم که از آنطریق مهاجران مقیم پاکستان با احساس آرامش به وطن برگردند.« 

مقامات امریکائی میگویند: آنها امید دارند که بقایای حکومت نجیب هللا که تاهنوز موجود اند، ازهم خواهند پاشید؛ جنک  
ه تدریج وزارتها و قوماندانی های مهم را در دست خواهند گرفت و به حمایت ازیکی یا دیگر از سران  ساالران مهم ب

مقاومت اسالمی خواهند پرداخت. بزعم مقامات امریکائی سؤال آنست که آیا خالی قدرت برطبق پالن تقسیم قدرت 
از طریق مبارزه بین جنگ ساالران مبتنی برنظرملل متحد بصورت درست عملی خواهد شد و یک حکومت مؤقت و یا  

 رقیب به وجود خواهد آمد.« 
مقامات امریکائی میگویند که هرگاه قرار باشد یکی از رهبران جنگی به سطح باال عروج کند، آنها احمد شاه مسعود 

ر پشاور  را انتخاب خواهند کرد. باآنهم آنها میگویند که توقع دارند همه ای هفت جناح که درشهر سرحدی پاکستان د
از سلطنت برکنار گردید، نیز در این راه  1973فعالیت دارند و همچنان نمایندگان پادشاه سابق محمدظاهرشاه که در  

مقامات می گویند که:  افغانستان ندرتاً یک حکومت مرکزی قوی داشته است و احتماالً همچو    اشتراک خواهند کرد.
مینه مساعد موجودیت یک حکومت به شیوه افراطیت اسالمی ایران  و واشنگتن ز  حکومتی را حاال نیز نخواهد داشت

را در افغانستان نمی بیند. قسماً به دلیل اینکه در ایران اکثریت پیرو مذهب شیعه اسالمی هستند، درافغانستان بیشتر  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 15تر 4 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

 

تقسیمات جغرافیائی مسلمانان سنی اند؛ همچنان به دلیل موجودیت یک عنعنه جدی استقاللیت دربین اقوام مختلف افغان و  
 آنها کسی نمیخواهد به دیگری بگوید: "چگونه نماز برپا کند".  

برای ایجاد حداقل ثبات الزم است تا در احیای حکومت در اطراف کشور و بهبود وضع اقتصادی اقدام  بزعم مقامات: 
در زمین که از قوای شوروی شود. افغانستان که دراثرجنگها سخت صدمه دیده و اکنون با موجودیت ملیونها ماین  

)پایان مقالۀ توماس    بجا مانده است، کار مشکل در پیش دارد.  1989ساله در فبروری    9سابق قبل ازپایان اشغال  
 ( 1992فبروری  16فریدمن منتشره نیویارک تایمر مورخ 

بیشتر ازآنکه به آینده   قراریکه از محتوای مقالۀ فوق الذکر به وضاحت برمی آید، مقامات امریکائی درآنوقت حساس
افغانستان فکر کنند و نقش فعال در تطبیق پالن ملل متحد بازی نمایند و نگذارند افغانستان بدست جنگ ساالران و 
گروه های تنظیمی و رقیب قدرت از هم پاشیده شود، برعکس به ثبات پاکستان و کشورهای نوظهور آسیای میانه 

رجحانات سیاسی خود بیرون کشیدند و دربین رقبای قدرت به عروج احمدشاه مسعود  اندیشیدند و افغانستان را از لست  
خوشبین شدند. با این ترتیب دیده میشود که امریکا بعد از موفقیت درجنگ سرد، افغانستان را با تمام قربانی هایی که  

یدگی کند و در ثبات و  در جنگ علیه قوای اشغالگر شوروی متقبل شده بود، بجای آنکه به مشکالت آن کشور رس
اعمار مجدد آن کمک نماید، برعکس اختیار را بدست مقامات پاکستانی سپرد و پاکستان از طریق جناح های تنظیمی 
اشغالگران روسی و  از دست  آنچه  دامن زد و هر  افغانستان به شدت  ثباتی را در  و بی  دست پرورده خود جنگ 

سا ونیمه  درکشورباقی  شان  افغانی  سیل  دستیاران  و  کرد  یکسان  به خاک  جنگها  تداوم  از طریق  آنرا  بود،  مانده  لم 
 پناهندگان را مجدداً بسوی کشورهای همسایه براه انداخت. 

امریکا درآنوقت به سرعت دردام تروریست های عرب و دیگر کشورها   اهمال سیاسیون  افغانستان درنتیجۀ همین 
تان کسب شدت کرد. اسامه بن الدن و دیگر عناصر ترورریستی گیرماند وجنگهای نیابتی کشورهای مختلف درافغانس

به سرعت توانستند در افغانستان النه کنند و علیه منافع امریکا و غرب به فعالیت های تخریبی آغاز نمودند. تا آنکه با  
مریکا تصمیم ا  11/9سرازیرشدن طالبان به دستیاری پاکستان وموافقه امریکا وضع به جایی رسید که با وقوع حادثه  

گرفت با جمعی از متحدان خود به افغانستان حمله کند و پس از سرنگونی حکومت طالبان و با تشکیل یک حکومت و  
نظام بی پایه ملی و زیر نفوذ اقتدار قوای خارجی، وضع طوری درافغانستان تغییر کرد که طی دو دهه قدم بقدم بسوی  

 یک بحران عمیق کشانیده شد. 

 یگر که جبران آن ساده نیست! اشتباه بزرگ د

توقع میرفت که اداره جدید آقای بایدن به حساسیت های موضوع وعواقب خطیرناشی ازتصامیم عجوالنه دونالد ترامپ 
در مورد خروج قوای نظامی کشورش از افغانستان عطف توجه میکرد و درمسیری که رئیس جمهورقبلی و دستیارش  

ختالل و تاحدی بی ثباتی در افغانستان گردیده بود، تغییری الزم را در پیش میگرفت. زلمی خلیلزاد گام نهاده و موجب ا
اما با تأسف اداره جدید  دراین هشت ماه همان روشی را دنبال کرد و به راه نادرست خلیلزاد ادامه داد یعنی سپردن  

باهات گذشته امریکا را در افغانستان سرنوشت افغانستان بدست پاکستان و دستیاران طالبانی شان. اینکاربه یقیین اشت
بار دیگر تکرارخواهد کرد. برای مردم افغانستان با وجود همه کمی و کاستی هائیکه در اداره امور دراین چند سال  
دامنگیر افغانستان شده است، بازهم حفظ نظام در مجموع یک اصل حیاتی شمرده میشود. با فروریختن پایه های اساسی  

به قهقرا خواهد رفت و مسئولیت آنرا بیشتر از 1992طالبان بدون شک افغانستان باردیگرمثل سال    نظام وجاگزینی
 دیگران امریکا بردوش خواهد داشت. 

با عروج مجدد طالبان دراداره افغانستان مسلم است که دست پاکستان درآن کشور بیش از پیش دراز خواهد شد و این  
الف طالب درکشور خواهد شد و نیز بر رقابت کشور های بیرونی پس از وضع هم موجب تشکل مجدد قوه های مخ

خروج قوای امریکائی و ناتوخواهد افزود و احتمال بروزجنگ داخلی را در افغانستان بیشتر خواهد ساخت که شعله  
 آن برمنطقه وحتی فراتر از آن سرایت خواهد کرد. 

کوتاه و بدون مقاومت الزم اردوی ملی و دیگر اورگانهای دولتی متأسفانه با رویدادهای اخیرکه بطور برق آسا درمدت  
اسد( و فرار تعدادی از سران    24آگست )  15و بخصوص سقوط کابل بطور بسیار دراماتیک بدست طالبان بتاریخ  

 رژیم جمهوری به شمول داکتراشرف غنی رئیس جمهور و معاونین و دستیاران همه کاره او به خارج، اکنون افغانستان
 به یک حالت بی سرنوشتی حزن آور بدست طالبان افتاده  که آینده این کشور بسیار تاریک به نظر میرسد.
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اینکه چگونه و چرا این تحول غیرمترقب و به سرعت طی چند روز به وقوع پیوست و قطعات اردو و پولیس ملی و  
وجود دارد که بحث جداگانه را ایجاب میکند. اما همچنان والی های والیات دست بسته تسلیم طالبان شدند، دالیل متعدد  

فبروری   22یکی ازعوامل مهم آن همانا به سیاست امریکا برمیگردد که پس ازامضای موافقتنامه دوحه که بتاریخ  
بین خلیلزاد و مال عبدالغنی برادر تحت نام "صلح در افغانستان" امضاء گردید، برموقف سیاسی طالبان شدیداً    2020
ودرمقابل با واردکردن فشارهای مستقیم وغیرمستقیم بردولت جمهوری افغانستان، بخصوص بر شخص اشرف  افزود  

غنی تا سرحد استعفای جبری از مقام و ایجاد یک حکومت انتقالی به اشتراک طالبان این روحیه را که گویا طالبان 
وهای نظامی و اداری کشور بسرعت تقویه  خواهی نخواهی بقدرت خواهند رسید، دربین مردم عامه و نیز دربین نیر

کرد که در نتیجه با تبلیغات سوء ستون پنجم در داخل کشورعلیه نظام یک نوع بی ثباتی در امر دفاع از نظام و آینده 
 کشور بدست طالبان اوج گرفت و نیروهای نظامی و اداری را به سرعت به سمت تسلیمی به طالبان کشانید.

رایجاد یک حکومت ضعیف درافغانستان عامل دیگر کشمکش قدرت بود که ازچند سال بدینسو پالیسی امریکا مبنی ب
ازنظر تاریخی بعد از جنگ عمومی دوم  پایه های نظام را سست و اداره کشور را به بحران  مواجه ساخته بود.  

ولی تا ختم دوره جمهوری   امریکائی ها چندان مایل به موجودیت یک حکومت قوی ملی و با ثبات درافغانستان نبودند،
محمد داؤد با وجود حمایت از پاکستان به حیث یک متحد خود، بازهم با دولت افغانستان روابط معمول و قسماً دوستانه  
را در پیش داشتند، و اما پس از آن بخصوص بعد از تجربه تلخ در ایران و آوردن خمینی به قدرت، آنها به این نظر  

شورهای مورد نظر نباید به یک دست سپرد، بلکه بین دو یا چند رقیب طوری تقسیم کرد که آمدند که قدرت را در ک
اگر یکی از دستور سربتابد، با تقویه دیگری موازنه نفوذ خود را بین آنها برقرار سازد. روگرداندن خمینی از امریکا  

ارند تا قدرت مجاهدین از یک دست اداره  درسی بود که سیاسیون امریکا درجهاد افغانستان ازآن باید بیاموزند و نگذ
شود. تشکیل تنظیمهای هفتگانه و ایجاد رقابت بین آنها بوسیله پاکستان برطبق همین تجربه شکل گرفت و موجب رقابت  
های قدرت طلبانه بین آنها شد که بعد از سقوط نجیب آنها در کابل به جان هم افتادند و وطن را ویران و ثمرۀ پاک  

وطن را بیشترازپیش    2001تا    1995ه هدر دادند. گام دیگری که گذاشته شد ایجاد گروه طالبان بود که آنها از  جهاد را ب
بار دیگر امریکا شخصی ضعیف و بدون   2001ویران و خونبار ساختند. همچنان بعد از سقوط طالبان در اکتوبر  
م از او اما اختیار در واقع در دست خلیلزاد بود. در برنامه یعنی حامد کرزی را در کنفرانس "بن" بقدرت رسانید که نا

مناسبات کرزی با امریکا پس از رویکار آمدن اوباما به ریاست جمهوری آن کشور روبه سردی گرائید.    2009سال  
با تشکیل   2014تا آنکه اشرف غنی بقدرت رسید. این بار بازهم به هدایت جان کری وزیرخارجه وقت امریکا در

به وقوع    2019ه )غنی و عبدهللا( دولت افغانستان به دو دست رقیب تقسیم گردید و عین حالت درسال  حکومت دوسر
فیصد در تقسیم مقامات عالیه کشور بین غنی و عبدهللا زیر نام "حکومت مشارکتی"    50پیوست که در نتیجه آن فورمول  

ع  بی ثباتی و بحران سیاسی را در کشور و نیز سپردن صالحیت مذاکرات صلح در دوحه به ریاست عبدهللا یک نو
دامن زد که نتیجه آن فلج شدن دستگاه دولت و کشمکش های قدرت بین این دو رقیب بود. ادامه این حکومت به دلیل  

تا اکنون شیرازه های نظام دچار یک بحران بی اعتمادی    2019ناهنجاری های درونی و رقابت های ذات البینی از  
در نهایت طی همین چند روزمنجر به سقوط نظام و سلطه برق آسای طالبان شد. مذاکرات نان   و بینظمی گردید که

نهاد "صلح" در دوحه بین جناح دولت جمهوری و طالبان جز ضیاع وقت چیزی دیگر نبود، زیرا هیچ نکته قابل تفاهم 
انتقالی دراین   میان قدم بقدم بوسیلۀ مخالفان  بین دو جناح وجود نداشت و اما پخش آوازه های تشکیل یک حکومت 

 اشرف غنی در اذهان جا میگرفت و زمینه از هم پاشیدن نظام را تقویه میکرد. 

القاعده به   بیانات چند روز قبل رئیس جمهور بایدن که به تأکید اظهار کرد: امریکا برای سرکوبی تروریست های 
  نماید، شاهد   (  (Nation – Buildingام به "نیشن بلدنگ"  افغانستان قوای نظامی فرستاد، نه برای آنکه در آن کشور اقد 

دیگریست که بازهم امریکا بطور عموم عالقمند تشکیل یک حکومت ملی با ثبات و قوی درافغانستان نبود. از آنجائیکه 
اصطالح "نیشن بلدنگ" در واقع مفهوم دولت سازی را افاده میکند، از گفته آقای بایدن واضح میشود که امریکا در 

هدف آن سرکوبی القاعده و تروریستهای منسوب به آن بود. سؤال    افغانستان به منظور "دولت سازی" نیامده بود، بلکه
در "ابیت آباد" پاکستان و انتقام از او در فاجعه    2011دراینجاست که پس از قتل اسامه بن الدن رهبر القاعده درماه می 

تقویه    11/9 را خرچ  دالر  میلیاردها  و  ماند  باقی  افغانستان  در  دیگر  ده سال  برای  امریکا  نیروهای نظامی ، چرا 
افغانستان کرد؟ آیا سیاسیون امریکا این واقعیت را نمی دانستند که تنها تجهیز و تسلیح نیروی نظامی افغان نمیتواند به 
تنهائی در برابر تروریست های وارد شده از پاکستان به افغانستان مبارزه کند، مگر آنکه در راس این نیروها یک  

 ود داشته باشد؟  حکومت با ثبات قوی و مصمم وج
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امریکا متأسفانه طوریکه در باال ذکر شد، در مورد ایجاد یک دولت قوی و با ثبات در افغانستان بار دیگراغفال کرد  
و برعکس با ذرایع مختلف کوشید با ایجاد حکومت های دوسره دو دستگی را در دولت افغانستان بیش از پیش تقویه 

سیون امریکا بود که در ادامۀ آن آقای بایدن با عجله و بدون عاقبت اندیشی الزم  کند و این یک اشتباه بزرگ دیگر سیا
در مورد تعین تاریخ قطعی خروج قوای امریکا و متحدانش از افغانستان تصمیم گرفت و این یکی از عمده ترین دالیل 

در نتیجه آن بازهم با     سقوط نظام بیست ساله و از بین رفتن دستآورد های مثبت آن در ظرف چند روز گردید که 
 رسیدن طالبان بقدرت احتمال مبدل شدن مجدد افغانستان به النه تروریزم بیشتر شد. 

از یکطرف،  آگست  اخیر ماه  تا  افغانستان وتعیین ضرب االجل معین  از  ناتو  امریکا و  قوای نظامی  اعالن خروج 
و   باالی غنی  افغانستان بخصوص  دولت  بر  امریکا  وارده  ترامپ وفشارهای  دوره  در  بردن موقف طالبان که  بلند 

رویدست گرفته شده بود و بایدن بوسیلۀ گماشتن مجدد زلمی خلیلزاد آنرا ادامه داد از طرف دیگر، موجب شد تا زمینه  
فعالیت کشورهای ذیعالقه در امور افغانستان، )بخصوص پاکستان( سریعاً گسترش یابد و هریک این کشورها بکوشد  

وج قوای امریکائی و ناتو برای خود در افغانستان جای پا و ساحه نفوذ خود را استحکام بخشد. حمایت  تا پس از خر
فیصد خاک افغانستان    90پاکستان از طالبان وضع را بطور دراماتیک تغییر داد و طالبان موفق شدند برق آسا بر  

جاری منجر به یک افتضاح تاریخی گردید آگست سال    15مسلط شوند که در ادامه سقوط کابل بدست طالبان بتاریخ  
که دراثر آن هم امریکا وکشورهای ناتو وهم افغانستان و کشورهای همسایه و دیگر قدرتهای منطقه و فرامنطقه همین 

 حاال با صدها سؤال در ارتباط به آینده افغانستان روبرو میباشند.

 رسیدن طالبان در دروازه های شهر کابل: 

البان به دروازهای کابل فکر می شد که طالبان برای چند ماه از ورود به کابل اجتناب نمایند تا  در آستانه رسیدن ط
ماه    31درطی آن مدت برای آینده خود ترتیببات الزم را رویدست گیرند و نیز امریکا بتواند  با همین فرصت تا تاریخ  

، اما فرار غیرمترقب اشرف غنی رئیس جمهور  آگست آخرین قوای نظامی خود را به راحتی از افغانستان بیرون کند
آگست(  صحنه را به یکبارگی تغییر داد و طالبان ناگزیر شدند    15با معاونان و دستیارانش به خارج درعین روز)

بدون آمادگی قبلی داخل شهر کابل شوند. هنوز خروج کامل قوای امریکائی و ناتو به پایان نرسیده بود که دو معضله  
نگرانی وعجله امریکا و ناتو گردید: یکی خروج تمام اتباع آنها از افغانستان به شمول قراردادی ها و  دیگر موجب  

افغانهای که با قوای آنها در طول سالها همکاری کرده بودند  و دیگر تصفیه اسناد مهم سفارتخانه های شان که نباید 
نیروی نظامی خود را دوباره به  5000به تعداد بدست طالبان برسد. روی این ضرورت عاجل امریکا تصمیم گرفت 

 افغانستان اعزام و آنها را در میدان هوای بین المللی کابل جهت تنظیم امور مربوطه توظیف نماید.

افغان به منظور خارج شدن ازکشور به میدان هوائی کابل و   پس از ورود طالبان به کابل، هجوم ناگهانی هزارها 
تاریخی دویدن مردم در پیشاپیش طیاره نظامی امریکا که در حال حرکت به مقصد پرواز بود و بخصوص رویداد  

تعداد خود را به بدنه طیاره آویزان کرده بودند، تراژیدی بزرگی را بار آورد که در اثر آن چند نفر در این حادثه جان  
امریکا حربه برنده را بدست رقبای رئیس   خود را ازدست دادند. این رویداد توجه دنیا را به خود جلب کرد و در

جمهور بایدن یعنی جناح جمهوریخواه سپرد و آنها این موضوع را دال بر بی کفایتی بایدن عنوان کردند و حتی خواهان 
فیصد کاسته    8استعفای او از مقام ریاست جمهوری شدند، چنان که دراثر آن محبوبیت رئیس جمهوربایدن در حدود  

 شد.

یزدراینحال با وضع نا به سامان مواجه شدند که تا هنوزنمیدانستند چه کنند. دراین دوهفته که گذشت، اوضاع  طالبان ن
افغانستان بخصوص در شهر کابل به حدی مغلق و پیچیده شده است که هیچکس نمیداند این کشور به کدام سو کشانیده  

نا حفظ امنیت نسبی میباشد، ولی مردم از آینده بسیار در خواهد شد. تنها چیزیکه در شهرکابل مایه امیدواری است، هما 
هراس اند و هریک در تالش است هرچه زودتر و به هر وسیله ای ممکن وطن را ترک نماید، با آنکه هریک میداند  
که اینکار با خطرات زیاد توأم است، خاصتاً بسته بودن راه های فرار و ایجاد موانع و مشکالت برای مهاجرت آنها 
در کشورهای همسایه و نیز مشکالت رسیدن از ایران و ترکیه به کشورهای اروپائی، باآنهم آنها در تالش بیرون شدن 

 از کشورحتی به قیمت جان خود حاضرمیباشند.

 ی داعش در برابر طالبان و امریکا: فورعکس العمل 
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اوج خود قرار داشت که حادثه دو انفجار هنوزبحران خروج قوای خارجی و هجوم افغانها در میدان هوائی کابل در  
سنبله( به وقوع پیوست و موجب کشته و زخمی شدن صدها افغان اعم از   4آگست ) 26انتحاری در آن میدان بتاریخ 
سربازامریکائی گردید. مسئولیت این حادثه را همان روز داعش بعهده گرفت که    13زن و مرد و طفل به شمول  

ک بُعد خطیر دیگر پیدا کرد. تا قبل از وقوع این حادثه خونبار کمتر دربارۀ داعش و نقش  دراثر آن اوضاع فوراً ی
فعال وعکس العمل فوری آنها در ارتباط با سلطه طالبان در افغانستان بحث صورت میگرفت، اما پس از آن توجه  

رمقابل عروج آنی طالبان جهان به فعالیت داعش شعبه خراسان  بیشتر معطوف شد. دلیل عکس العمل فوری داعش د
به قدرت همانا برمیگردد به هدف اصلی امریکا که برمبنای دو دلیل استواربود: یکی آنکه امریکا میخواست طالبان را  
از چنگ رقبا بخصوص روسیه و چین بیرون کند و آنها را به نحوی به خود ملحق سازد و دیگر استفاده از قوای  

عش درافغانستان که قبالً زیر نام "صلح" در دوحه با مدیریت خلیلزاد روی آن کار شده طالبان به مقصد مبارزه علیه دا 
بود و به همین دلیل داعش با اجرای عملیات انتحاری بصورت فوری داخل اقدام شد و حضور فعال خود را در معضله 

 افغانستان به حیث یک قدرت رقیب با طالبان و امریکا به منصۀ ظهور رسانید. 

نون این سئوال مطرح است که آیا بین طالبان و داعش چنان فاصلۀ فکری وجود دارد که طالبان به مقابل داعش اما اک
داخل جنگ و مبارزه شوند و یا اینکه برعکس طالبان و قسمتی از آنها با داعش در ارتباط نزدیک میباشند و اگر 

ا ممکن است به نفع داعش تمام شود و احتمال دارد  تعدادی از طالبان بخواهند با داعش درگیر شوند، دو دستگی آنه
یک قسمت طالبان که به گروه حقانی مسمی میباشند، جانب داعش را بگیرند، آنوقت به اصطالح عوام: "هم کله خواهد  

 رفت و هم سله!" 

داعش به  ریبی  فعالیت های تخزمینه    استحکام قدرت طالبان درافغانستان  با  دراین ارتباط احتمال قوی وجود دارد که 
علنی و زیرزمینی خود   به عملیاتزیر سایه طالبان و حتی به لباس و نام طالبان به شدت  تا آنها  آسانی مساعد گردد  

د که با خروج عجوالنه از افغانستان و رشد طالبان  ننمیدانست مقامات امریکائی  آیا  دراینجا سئوال میشود که    بیفزایند.
اگر به دقت نگریسته شود،  ؟  شد تکرار خواهد  نیز  همانطوریکه در عراق رخ داد، در افغانستان  ،  زمینه عروج داعش

فرق بین طالب و داعش زیاد نیست و انها میتوانند با تبدیل کردن رنگ دستارهای خویش از سیاه به سفید و یا برعکس 
با این حال بعید از  یکی است.    ینیافراطیت ددیگر داخل شوند، درحالیکه گوشت و استخوان شان در    جلد یکی در  

و امریکا   دشوپیکار مبدل  به  به پرورشگاه و النه تروریست هایی آماده    دیر یا زودامارت اسالمی    امکان نیست که
نتوانست بدنه القاعده را از طالبان جدا سازد و در نتیجه   2001تا    1995از کنترول وضع، چنانچه  بین سالهای  

 یوست، بازهم عاجز بماند و تاریخ بار دیگر تکرار گردد! به وقوع پ 11/9حادثه 

تقسیم طالبان به دو دسته: یکی گروه حقانی و دیگر گروه شورای کویته این واقعیت را آشکار می سازد که گروه   
حقانی روابط نزدیک با گروه داعش شعبه خراسان دارد و به همین دلیل رقابت جدی برای کسب قدرت بین آنها همین  

اال در کابل در جریان است. لذا بازی با طالبان کارساده نیست و وقتی آنها پای خود را در قدرت محکم کنند، آنوقت ح
راه خود را پیش میگیرند و اینکه گفته میشود، طالبان تغییر کرده اند، یک خوشباوری است. مالیمت نسبی آنها اکنون  

رسمی نظام شان از طرف کشورهای جهان است و در این   فقط برای کمائی کردن وقت و بدست آوردن شناسائی
راستا کشور حامی شان یعنی پاکستان ازهمین حاال داخل اقدام بوده و اراکین آن کشور به همین منظورو آماده ساختن  

 زمینه به سفرها خود به کشورهای همسایه و فراتر از آن ادامه میدهند. 

را   دلچسپید در مورد روابط آینده طالبان و داعش )شاخه خراسان( مطالب  چندساعت قبل مقالۀ مهمی نظرم را جلب کر

آیا طالبان و شاخه خراسان  تحت عنوان "  "انتونیو جوتسازی"در محتوی داشت. لذا الزم دیدم این مقاله را که توسط  
فارسی/دری  " نوشته شده ودر صفحه "ناظران چه میگویند" در ویبسایت  داعش جنگ دیگری را آغاز خواهند کرد؟

   .ده است، دراین قسمت جا دهمشنشر 2021سپتمبر  2بی بی سی بتاریخ 

انتونیوجوتسازی در مقالۀ فوق الذکر خود دراین مورد نکات مهمی را بیان کرده است که اینک به دلیل اهمیت آن جهت 
 مزید معلومات تقدیم خوانندگان عزیز میگردد:

گروه والیت خراسان درننگرهار مستقراست، دراطراف مسیرهای قاچاق  نویسد: »جوتسازی درآغازمقاله خود می  
های خود (، هرگز عمال فعالیتISKPاگرچه شاخه خراسان داعش ). مواد مخدر و انسان به مقصد و از مبدا پاکستان

ها، ماموران ها )غیرنظامیافغان از منظر عمومی ناپدید شد که شروع به هدف قرار دادن    را تعلیق نکرد، اما تنها زمانی
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آگست یادآور این بود که این گروه جایی نرفته است. در    26حمله به میدان هوائی کابل روز    دولتی و طالبان( کرد.
رسد گروه  واقع، با آشوب نسبی که در پی فروپاشی دولت جمهوری اسالمی افغانستان صورت گرفت، به نظر می

 «در کابل و برخی مناطق مجاور مانند والیت لوگر تقویت کند.خراسان توانست حضور خود را 

نیروی جنگجو   300تا    200تر شده است و  کنند که این گروه در کابل قویید میئطالبان تااو در ادامه می افزاید: »
ماموریت ترور از  دارد. شاخه موسوم به خراسان داعش پیش از این هم در کابل حمالتی انجام داده و مهاجمانی را با 

خارج از افغانستان فرستاده بود و به حمایت شبکه پشتیبانی و اطالعاتی محدودی وابسته بود که غالبا از "هیات فدائی 
های حقانی  های ترور هدفمند متعلق به گروهکرد که حمالت را تیم کرد. این گروه ادعا می شبکه حقانی" دریافت می

 دادند. اکنون اما برای نخستین بار نیروی ضربتی واقعی خودش را دارد. می مانند کاروان ابو عبیده انجام
کنند که وقتی به کابل آمدند، ناخواسته اجازه دادند که بسیاری از اعضای گروه خراسان از  طالبان همچنین تایید می

مهم آن ظاهرا به دست طالبان   ها، بقیه را نتوانستند شناسایی کنند. برخی اعضایزندان آزاد شوند، و جز چند تن از آن 
کم یک نفر اعدام شده است. اسلم فاروقی، رهبر پیشین داعش شاخه  اعدام شدند و بنا به گفته گروه خراسان، دست

نفر از این گروه از زندان آزاد شدند و اکثرا    1800دست کم    خراسان در افغانستان، همچنان در بازداشت طالبان است. 
توانست نیرو جذب  پیوستند، این امر موجب شد جایگاه گروه خراسان که زمانی به سختی می دوباره به گروه خراسان

کند، ارتقاء یابد. با حضور تازه واردان، گروه خراسان در افغانستان تقویت شد و شمار نیروهای آن به عالوه نیروهای  
یکی دیگر از مناطق اصلی این گروه نفر رسیده است. منطقه "جرم" بدخشان،    9500حامی آن در شرق این کشور به  

های نفر نیروی حامی و ذخیره در پاکستان دارد. برخی گروه  1500  عالوه آن، شاخه خراسان حدود احتماالً به  است.
القاعده و طالبان نزدیک بودند، در سال  تر شدند، از جمله  های اخیر به گروه خراسان نزدیکجهادی که زمانی به 

از بخاری  امام  برخی گروهجماعت  و  این گروهبکی  در کل،  است.  موارد  این  از  ایغور  توانند چند صد ها میهای 
 « جنگجوی دیگر به این گروه اضافه کنند.

شاخه موسوم به خراسان داعش، نیروی شورشی مهمی است، اکنون در مقابل طالبان  جوتسازی در ادامه می افزاید:» 
اند و احتماال تاکنون شمار نیروهای یافته داشته هزار جنگجوی سازمان85قرار گرفته که در آستانه سقوط کابل حدود  

آن به نحوی افزایش یافته است. هرچند، نیروی طالبان در سراسر افغانستان یک سر دارد و هزار سودا و بسیاری از  
دره پنجشیر که جنگ    اند. همچنین طالبان هزاران نفر را اطرافویژه در کابل برای امنیت شهرها گمارده شدهآنها به

 «  اند.هنوز در آنجا ادامه دارد مستقر کرده
هایی در بین خودشان هم  طالبان مشکالت و چالش او درعین حال به مشکالت داخلی طالبان اشاره کرده  می نویسد: »

ن، شمار قابل  هایی از طالبادر شرق کشور، در رده   .دارند که مقابله با گروه خراسان را برای آنها دشوار کرده است 
توجهی هستند که یا با گروه خراسان احساس همدلی دارند یا آن را به عنوان وسیله موثری برای تحت فشار قرار دادن  

از این رو، آنها انگیزه    باال داشته باشند.  تری در رده های شرقی نمایندگی قویکنند پشتونبییند. آنها تالش میرهبری می
خراسان دارند. بسیاری از اعضای گروه خراسان اعضای پیشین طالبان هستند و موقعیت    کمی برای مقابله با گروه

طالب در ننگرهار به گروه خراسان پیوستند و   70حدود    های ناراضی دارند. اخیراً خوبی برای جلب و جذب طالب 
ت با این حال، با توجه به  این شمار، اندک اسنفر یا بیشتر ظاهرا در حال مذاکره برای پیوستن هستند.    100حدود  

 «اینکه کابل دو هفته پیش به دست طالبان سقوط کرد، چشمگیر است.
این روزها اکثر طالبان در  جوتسازی در مورد روابط گروه حقانی با داعش و میانه حساس او با طالبان می نویسد: »

ی نداشته باشد یک دلیلش این است که در  الدین حقانی جمع شوند. اگر دلیل دیگرشرق کشور تمایل دارند که گرد سراج
سطح رهبری طالبان فرد مهمی دیگری از شرق ندارند. "شورای پیشاور" طالبان که زمانی قدرتمند بود، در سال  

دلیل فقدان بودجه از هم پاشید و یک خالء بزرگ به جا گذاشت که شبکه حقانی تالش کرده که آن را پر    به   2016
ها هستند، اکثرا در شرق و جنوب شرق اما برخی نیز در شمال شرق، کنترل ن که حامی حقانیفرماندهان طالبا  کند.

از جنگجویان طالبان را در دست دارند. بسیاری از جنگجویان خارجی مرتبط به القاعده، به  فیصد    35تا    30حدود  
هزار  20ها  صرف کردند این گروهترند تا به رهبری طالبان در جنوب. زمانی که طالبان کابل را تها نزدیکحقانی

جنگجو داشتند اما اکثر آنها اخیرا از پاکستان )که به لشکر طیبه و لشکر جنگوی تعلق دارند( داوطلبانه وارد شدند که  
( که چون با  TTPهزار عضو طالبان پاکستانی )5تا   4احتماال به زودی به خانه بازخواهند گشت. با رفتن آنها حدود 

های وابسته غالبا شود، و چند هزار عضو القاعده و گروهجنگند به آنها روی خوش نشان داده نمییدولت پاکستان م
رسد راهبرد گروه خراسان ایجاد یک  به نظر می  آسیای مرکزی، همراه با ایغورها و شماری دیگر باقی خواهند ماند.

های شان در جنوب است تا بر این واقعیت تاکید کنند که پشتونشکاف بین اعضای ناراضی طالبان در شرق و رهبران 
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های باال در گروه خراسان در دست  تری در گروه خراسان دارند تا در میان طالبان. در واقع، جایگاهشرق جایگاه مهم
کنند. گروه خراسان همچنین پذیرای طالبان تاجیک در ازی میهای شرق نقش مهمی در آن بهاست اما پشتونپاکستانی

دهد که چطور گروه خراسان واقعا یک گروه چند قومی است و عاری از  شمال شرق هستند و این موضوع نشان می
تاجیک حدود   و  ازبک  است. طالبان  قابل مالحظه  تاجیک  افزایش طالبان  به  پشتونی. شمار رو  فیصد    15تعصب 

 « دهند، بنابراین نارضایتی آنها، مسئله جدی برای رهبری است.بان تشکیل مینیروهای طال
کابل، نمونه روشنی ازاین راهبرد است:    میدان هوائیحمله به  جوتسازی در پایان مقاله خود به این باور است که: »

تمهیدات طالبان برای حفاظت از کابل را برجسته کرد. این موضوع به سبب   گروه خراسان با حمله به کابل، ضعف
کنند قدرت را به دست هاست که کابل را گرفتند و طالبان جنوبی که بعد از آن وارد شدند و تالش میرقابت بین حقانی

رسد که همکاری چندانی داشته باشند. این  کنند و حتی به نظر نمیارهای مختلف امنیتی یکدست عمل نمیساخت  گیرند.
نحوی حل کنند، نیروهای امنیتی کابل را یکپارچه کنند و احتماال این کند که مسئله را به حمله، طالبان را وادار می 

ها بین سازمان طالبان را شناسایی کرده  خراسان، شکاف  گروه  ها و طالبان جنوبی بیفزاید.بین حقانی  موضوع به تنش
رحمانه به آنها ضربه خواهد زد. طالبان در حال حاضر در موقعیت ضعیفی قرار دارند و نمی توانند واکنش و بی

پذیر نیست و همچنین تصرف مناطق بیشتری از دست طالبان را نیز  درستی نشان دهند. گروه خراسان هم دیگر آسیب
کند. جریان چیزی که مشخص نیست این است که گروه خراسان از کجا منابع مالی خود را تامین می  ندارد.  در سر

رساندن پول از طرف رهبران "خلیفه" در خاورمیانه ادامه دارد اما به نظر می رسد پول این گروه در حال حاضر  
شاید، گروه    داشته باشه که به آنها بدهد.بیش از اینهاست و مایه تعجب است که رهبری مرکزی داعش این حد پول  

ای که همچنان افغانستان را تحت تاثیر دارد، های منطقهیابی است تا از ثمرات بادآورده رقابتخراسان در حال موقعیت
 «برداری کند.بهره

انتونیو جوتسازی   ز خواهند  آیا طالبان و شاخه خراسان داعش جنگ دیگری را آغاتحت عنوان "این بودمتن مقالۀ 
به    (2021سپتمبر    2همین امروز)در صفحه "ناظران چه میگویند" در ویبسایت فارسی/دری بی بی سی    که"  کرد؟

. از ورای این مقاله میتوان به یک تعداد نکاتی دربارۀ روابط فعلی طالبان با داعش و حلقات موافق و  نشر رسیده است
روابط در آینده چگونه شکل خواهد گرفت وبراوضاع افغانستان بعداً چه اثر  مخالف در بین آنها پی برد. اینکه این  

خواهد گذاشت و دراین میان نقش امریکا در منازعه طالبان و داعش چگونه خواهد بود، سؤالهای است که پیشبینی  
رکوبی داعش جواب آن بطور دقیق در این موقع دشوار است. اما اگر امریکا بخواهد برای حمایت از طالبان به س

صرف به بوسیلۀ حمالت هوائی برمواضع آنها بپردازد، این سؤال مطرح میشود که طیاره های بی پیلوت آیشان از 
کدام محل به پرواز خواهند آمد و شاید به دلیلی طول مسافه از پایگاه امریکائی در خلیچ فارس این کار بسیار عملی  

از پایگاه های هوائی پاکستان و یا یکی ازکشورهای آسیای میانه استفاده    نباشد، لذا امریکا ناگزیر خواهد بود ازیکی
با   زیرا  باشد،  امریکا  با  همکاری  آماده  بیشترازدیگران  مورد  دراین  پاکستان  که  دارد  وجود  قوی  احتمال  نماید. 

ر پای خود داشته باشد.  اینکارمیتواند هم نفوذ خود را در افغانستان زیرچترطالبان افزایش دهد و هم پای امریکا را زی 
همچنان استفاده از قوای هوائی برعلیه داعش، با پی آمد خطیری دیگر توأم خواهد بود، خاصتاً تلفات ملکی و انسانی  
که درنتیجه این حمالت بر مردم عادی افغانستان به وجود می آید. عالوتاً این سؤال نیز مطرح میشود که با تخریب و  

" یعنی مرکز استخباراتی امریکا در کابل و ازهم پاشیدن حلقه اطالعاتی آنها، چگونه امریکا  منفجر ساختن "النه عقاب
از محالت اختفای داعش در دهات و قصبات افغانستان اطالع دقیق حاصل خواهد کرد، مگر آنکه مرجع این معلومات 

تماد براین دو منبع برای امریکا یا آی اس آی پاکستان باشد و یا مراجع استخباراتی طالبان که در هردوصورت اع
 مسئولیت های جدی را حتی در سطح جهانی به همراه خواهد داشت.

 پاکستان چه میخواهد؟

به قول جنرال ضیاالحق  درافغانستان که ازدیرزمان تا اکنون پابرجاست،  ستراتژی دیرینه پاکستان  قابل ذکر است که   
 :حق سالها قبل به صراحت بیان کرده بود کهمیباشد؛ جنرال ضیاء البرچهار اصل ذیل استوار 

 ؛ـ پاکستان بخود حق میدهد برای افغانستان تعیین رژیم کند، رژیمی که با پاکستان دوست باشد1  
 ؛پاکستان نداشته باشد یعنی معاهده دیورند را به رسمیت بشناسد ـ این رژیم باید ادعای ارضی با2  
  ؛»واقعاً« اسالمی باشدـ حکومت افغانستان باید یک حکومت 3  
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برای شرح  )ـ رژیم مطلوبه در افغانستان باید زمینه دسترسی پاکستان را به کشورهای آسیای میانه مساعد سازد.  4  
هریسن، سلیک و کوردوویز، دیاگو ـ "حقایق پشت پرده تهاجم شوروی بر افغانستان"، ترچمه ـ عبدالجبار ثابت،  دیده شود:  مزید  

 ( 186صفحه   ،1377مرکز نشراتی میوند، پشاور چاپ دوم، 

ند قدرت و توانائی ملی افغانستان را به اشکال و  ه ابرای نیل به اهداف فوق همیشه کوشید  ISIحکومت پاکستان و  
ع مختلف تضعیف کنند تا یک رژیم دست نگر و مطیع خود را در افغانستان به وجود آورند. نخست آنها برای ذرای

آورده  بدست  در افغانستان  حکمتیار را گرفتند، ولی حکمتیار با وجود جنگهای خونین، موفقیت الزم را    این هدف دنبال
و نیز تنش بین امریکا و پاکستان درمورد بقدرت رسانیدن او بیشتر گردید، لذا پاکستان که دچار رقابت های   نتوانست

به همکاری و تفاهم و حمایت بود، ناگزیر بدیل دیگر را  شدید در رابطه به دسترسی به بازارهای آسیای میانه با ایران  
برای این هدف در میدان جنگ قدرت در افغانستان به حرکت انداخت که این بدیل همانا حرکت »طالبان« امریکا  

بود که به سرکردگی  یک مالی کم شهرت بنام »مال محمدعمر آخوند« از ولسوالی میوند والیت قندهار نخست با 
ک شد.یک گروپ  عمل  وارد  افغانستان  سیاسی  بعداً  و  نظامی  درعرصه  مقامات    وچک  سال  بیست  از  پس  اکنون 

پاکستانی کوشیدند تا با بقدرت رسانیدن مجدد طالبان درافغانستان شخص دیگری را بنام مولوی هیبت هللا آخوندزاده 
أسفانه هردو بار مقامات امریکائی دراین رویکار آورد تا به همان هدف اولی خود که فوقاً تذکار رفت، نایل آیند. مت

راستا به نفع پاکستان و به ضرر ملت مظلوم افغانستان زمینه سازی کرده اند که هنوز هم این بازی خطرناک درحال  
 بحث دراین موضوع طوالنی است و جوانب مختلف دارد که بررسی آن دراین مقاله گنجایش ندارد.  تداوام است.

 وحه دو روز قبل از سقوط کابل: تفاهم و توافق در د  

بعد از سفر سه  عبدهللا  عبدهللا یک گزارش مهم که در تعدادی از رسانه های جمعی به نشر رسیده  مشعر است که: » 
روزه و مذاكرات فشرده و چند جانبه در دوحه، با این پیام و درخواست از قطر به كابل برگشت تا در همراهى و  

بزرگان سیاسى كابل نشین، از اشرف غنى بخواهد تا به هیئت افغانى كه وى ریاستش را بعهده  همكارى برخى از  
در صورت   .دارد، در مورد توافق نامه صلح كه به آتش بس و تشكیل حكومت انتقالى مى انجامد، صالحیت بدهد

را روشن مى سازد، به امضاء   كه چارچوب و نقشه كلى مسیر آینده  موافقت غنى به كنار رفتن از قدرت، توافقنامه اي
خواهد رسید كه اجرایى شدن آن مستلزم استعفاى رسمى غنى و اعالن آتش بس و توقف پیشروى هاى نگران كننده 
طالبان خواهد بود كه این طرح مورد تائید امریكا، انگلیس، اتحادیه اروپا، كشور هاى ذیدخل منطقه و همسایگان 

 «  .افغانستان است

 13}هاى متعدد، شام روز جمعه    رأیزنید كه بعد از  اناطالعات دقیق از ارگ میرسآمده است که: »  در این گزارش 
داکترغنى درحلقه محدودى، موافقت خود را مبنى بر استعفاى مشروط به عبدهللا اعالن نموده و عبدهللا نیز آگست{  

و طالبان برساند. گفتنى است اینكه در حاشیه    سریعاً عازم قطر گردیده تا این پیام مهم را به گوش نماینده گان جهان
این تصمیم و اقدام احتمالى، برمصلحت خروج امرهللا صالح معاون آشتى ناپذیرارگ با طالبان، از افغانستان و سبكدوشى  

قرار است بزودى موضوعات فوق توسط شخص رئیس جمهور رسانه اى و    حمدهللا محب نیز تأكید صورت گرفته
  د.«شو
بعد ازاعالن رئیس جمهورغنی برنامه های ذیل که در دوحه توافق شده و به زودی  ادامه گزارش آمده است که: »در  

  :تطبیق میگردد
  .داکتر غنی از قدرت کنار می رودـ  1
  .صالح کشور را ترک میکند ـ  2
  ار می شود، مانند: محب، فعال در ارگ باالی یک فهرست از مقام های فعلی برای اخراج از افغانستان بشدت کـ    3

  .وزرا، معاونین و اکثر مدیران و مقام های ارشد دولتی
 ماهه در بدل حمایت مالی امریکا اعالن می شود  6آتش بس ـ  4
  .ساختار سیستم موجود برای عرضه خدمات عامه حفظ می شودـ  5
 طالبان حکومت موقت را تحت رژیم فعلی رهبری خواهند کرد ـ  6
االران مانند اکثر رهبران جهادی وسیاسی تحت توافق در امان خواهند بود اما هیچ نقشی در حکومت نخواهند  جنگسـ    7

  .داشت
 عبدهللا در حکومت موقت هیچ نقش رسمی نخواهد داشت بلکه نقش میانجیگری فعال خواهد داشت  ـ  8
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  .در کابل جنگ نمی شود، طالبان در این باره توافق کرده استـ  9
 رهبری طالبان تا چند روز دیگر وارد کابل می شود، ممکن است مال برادر یا استانکزی باشد  ـ 10
  .به زودی به ریاست مال هیبت هللا یک لویه جرگه در قندهار برگزار می شودـ  11
 . طالبان با حفظ ساختار فعلی نیروهای امنیتی فعال موافقت کرده اند ـ  12
  . انگلیس دوباره به کابل، برای تسهیل انتقال قدرت انجام می شودورود نظامیان آمریکا / ـ  13
 بی بی سی   نورالدی آذر،  )دیده شود:  «.چین، ایران و روسیه اول تر از همه دولت جدید را به رسمیت می شناسندـ    14

 باز نشر گردیده است( قسماً ، اعالمیه فوق بوسیلۀ صدیقه واین گارتنر و نیز جلیل غنی  2021آگست    14مورخ 

 چرا اشرف غنی بدون اعالم استعفی به خارج فرار کرد؟ 

افغانستان تا سرحد اجبار  به    ادامه آن در دورۀ بایدن بر دولت  فشارهای آشکار و نهان امریکا دردورۀ ترامپ و 
صریحاً مغایربا قانون اساسی نافذه کشوربود از یکطرف و تعیین که  ی رئیس جمهورغنی وایجاد حکومت انتقالی  استعف

آگست ازطرف دیگر، دولت افغانستان و بخصوص شخص اشرف    31دقیق تاریخ خروج قوای امریکائی و ناتو در  
جوالی یعنی    23تیلفونی با بایدن که بتاریخ  غنی را در یک موقعیت دشوار سیاسی قرار داد. اشرف غنی در مکالمه  

ما یکماه قبل از سقوط کابل بدست طالبان صورت گرفت، به صراحت به مشکل اساسی افغانستان اشاره کرد و گفت: »
ریزی عملیاتی و تدارکاتی پاکستان و دست کم پانزده  با اشغال تمام عیار توسط نیروهای متشکل از طالبان، برنامه

«، ولی  گرفته شود.  المللی، عمدتا پاکستانی، مواجهیم و الزم است این جنبه ازموضوع نیز درنظرت بینتروریس هزار
 . و راه خود را ادامه داد بایدن به این نکته مهم توجه نکرد

اشرف غنی با آنکه ازسالها قبل دست پرورده امریکا بود، اما با وارد شدن این فشارها در برابرخواست امریکا مقاومت  
کرد، تا آنکه پیشرفت سریع و برق آسای طالبان را در والیات و شهرهای بزرگ کشوربدون مقاومت اردو و ادارات  
محل شاهد و ناظر شد، بخصوص وقتیکه دید طالبان در دروازهای کابل رسیده اند، برایش فقط دو امکان وجود داشت:  

ازد، طوریکه به بلینکن وزیر خارجه امریکا یک روز قبل یکی اینکه در کابل به مقابل طالبان به مقاومت نظامی بپرد
 و یا اینکه مجبور به فرار و ترک وطن شود.  « تا آخرین گلوله با طالبان خواهد جنگیدوعده داده وگفته بود که: »

رانی امکان اول الذکر به دلیل ازهم پاشیدگی اردو وعدم توانائی مقاومت الزم در برابرطالبان ازیکطرف و نیزخطر وی
و تلفات انسانی ناشی از مقاومت و جنگ از طرف دیگر و درعین زمان درصورت شکست قوای دولت در جنگ و 
اشغال کابل پس از جنگ احتمال کشته شدن و یا اسیر شدن اشرف غنی بدست طالبان مثل داکتر نجیب متصور بود و 

که از آنطریق زمینه قانونی  کسب مشروعیت در نتیجه این شکست و اعدام غنی، موضوع خالی قدرت مطرح میگردید  
از ریاست جمهوری استعفی میداد  را برای رژیم طالبان فراهم می ساخت. هرگاه اشرف غنی درهمان موقع رسماً 

قانون اساسی( که    67سپس ترک وطن میکرد، با جانشینی معاون اول ریاست جمهوری امرهللا صالح )برطبق ماده  
تان بود، احتمال ادامه جنگ با طالبان متصور بود و نتیجۀ آن جز ویرانی و خونریزی  سخت مخالف طالبان و پاکس

  15چیزی دیگر بوده نمیتوانست. لذا اشرف غنی تصمیم گرفت فرار را بر قرار ترجیح دهد و وطن را در همان روز  
وری فراری در خارج  آگست ترک کند. اینجاست که او با اینکار توانست موقف قانونی خود را به حیث رئیس جمه

 کشور حفظ نماید و از خالی قدرت که وسیلۀ مشروعیت بخشیدن به رژیم طالبان می شد، قانوناً جلوگیری کند. 

عالوتاً فرارغیرمترقب اشرف غنی به خارج موجب شد تا دو رویداد مهم دیگر نیز همزمان پدید آید: یکی ناگزیر شدن  
طالبان بدون آمادگی قبلی برای ورود به کابل، زیرا آنها با توافق امریکا درنظر داشتند تا برای مدتی یکی دوماه ویا  

آینده خو وبرای  مستقرشوند  کابل  درحواشی  زمان بیشتر  درعین  ناتو  و  ها  دیگرامریکائی  و  بگیرند  الزم  آمادگی  د 
میتوانستند با خاطرآسوده به اکمال مراحل خروج قوای نظامی و همکاران افغانی خود از افغانستان در موقع معینه 

می عظیم  بدون کدام مشکل بپردازند. فرار اشرف غنی این دو موضوع را که قبالً پالن شده بود، دفعتاً با یک سردرگ
هم برای طالبان و هم برای امریکا ایجاد کرد. فراراشرف غنی در واقع سیلی محکمی بود که به روی اداره بایدن و 
طالبان خورد و هر دو را با یک وضع حساس و غیرمترقب در افغانستان رو برو ساخت و به گفته بعضی ها انتقام  

وم آنی هزارها نفربه میدان هوائی کابل برای خروج از کشور فشارهای وارده را از هردو گرفت. چنانچه موضوع هج
نه تنها برای امریکائی ها و ناتو درد سر بزرگ ایجاد کرد و منتج به انتقادات وسیع در امریکا علیه رئیس جمهوربایدن 

پنداشته شد.  گردید، بلکه هجوم وسیع مردم به مقصد ترک وطن درحقیقت نشانه ای از نارضایتی مردم از تسلط طالبان  
همچنان عکس العمل مردم در برابر بیرق طالبان و دفاع از بیرق سه رنگ ملی در بسیاری نقاط افغانستان به این  
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آگست   26نارضایتی وجه یک اعتراض مدنی را علیه طالبان بار آورد. دراین میان حادثه انفجار انتحاری مرگبار روز  
کشته و زخمی شدند و مسئولیت آنرا داعش بعهده گرفت، رویداد مهم   در میدان هوائی کابل که در اثرآن صدها تن 

دیگری بود که طالبان و جامعه جهانی را سخت تکان داد و از روی این واقعیت تلخ پرده برداشت که با خروج عاجل  
ی نسبی قوای امریکائی و ناتو و همزمان با پخش سلطه طالبان، افغانستان باردیگربه عقب برگشته و دست آوردها

بیست ساله کشور در ساحات مختلف که با مصارف گزاف و ریختن خونهای زیاد به وجود آمده بود، به یکبارگی در  
کام نابودی فرو رفت و نیزاحتمال مجدد مبدل شدن افغانستان به النه تروریستهای متعصب و متحجربیش از پیش تقویه  

 گردید.

رف غنی متفاوت است: بعضی ها اینکار را خیانت به مردم  و وطن قضاوت در داخل و خارج کشور دربارۀ فراراش
میدانند و آنرا عامل سقوط کابل بدست طالبان می پندارند و اما بعضی دیگر فرار غیرمترقب او را یک چلنج سیاسی  

ز مواجه و یک عکس العمل به مقابل فشارهای وارده از جانب امریکا مبنی برکنار زدنش از قدرت تعبیر میکنند و نی
ساختن فوری طالبان بدون آمادگی الزم غرض ورود به کابل. اما خودش دلیل خروج خود را از کابل همانا جلوگیری  
از تقابل نظامی با طالبان بیان میدارد تا موجب خونریزی و ویرانی درشهر نگردد. بعضی مقامات امریکائی به شمول 

و انتقاد میکنند. دراین موقع که احساسات همه طغیانی است، بهتر  رئیس جمهور بایدن از فرارغنی سخت متأثر و برا
 خواهد بود قضاوت به این موضوع را تا آشکار شدن بیشترحقایق موکول کرد.

 موقف نامعلوم طالبان در برابر قانون اساسی:

قانون اساسی موجود کشور را رسماً ملغی   مسلط برافغانستان(ای نظامی  ه  قویک  به حیث  )اکنون  مانیکه طالبان  تا ز

اعالم نکرده اند، این قانون اساسی نافذ بوده و اجراآت دولت برطبق آن مرعی میباشد. به این اساس وقتی رئیس جمهور  

زهم مقامش محفوظ  باد، از نظر قانونی راستعفی دهد، وطن را به هردلیلی که بوده ترک کرسماً غنی بدون آنکه نخست 

"رئیس جمهور اسبق" مغایر به قانون نامیدن او به حیث هر دلیل استعفی نکرده است،  ر اکنون  تا وقتیکه او بناب میباشد.

، مغایرت  او اعالم کند، نیزقایم مقام  خود   بر طبق قانون اساسی    خود را امرهللا صالح    تا آنوقتاست و  نافذه کشوراساسی  

تواند به این مقام دست یابد آنهم برای مدت مشخص مندرج قانون اساسی که با قانون اساسی دارد. امر هللا صالح وقتی می 

با موجودیت قانون اساسی نافذه کشور،  سند استعفی رسمی اشرف غنی ارائه گردد. دراینجا باید خاطر نشان کرد که  

 انونی میباشد. تالش جامعه جهانی مبنی بر ایجاد یک ادارۀ مؤقت و یا حکومت انتقالی نیز فاقد پایه حقوقی و ق

اکنون که طالبان در کشور مسلط شده اند، باید نخست اعالم دارند که آیا قانون اساسی موجود  با درنظر داشت نکات فوق،  

ند و یا اینکه بعضی مواد آنرا منسوخ می شمارند. تا وقتیکه اینکار صورت  میکنرا قبول دارند و یا آنرا ملغی اعالن  

محسوب میشود و برطبق آن از نظر حقوقی هنوزهم اشرف  وجود مرعی االجراء و نافذ  نگیرد، عمال قانون اساسی م

بدست طالبان و 1996بار اول در سال  پس از سقوط کابل    غنی به حیث رئیس جمهور کشور شناخته میشود، چنانچه

جهانی موصوف  جمهور ربانی در داخل و خارج کشور، جامعه    سفرار مسعود و قوایش به پنجشیر، و آواره شده رئی

به حیث رئیس جمهور کشور می شناختند، در حالیکه استاد ربانی یک رئیس جمهور    2001را تا کنفرانس بن در نوامبر  

رسمیت داشتند. اکنون نیز عین    کشورهای دیگرفراری و آواره بود، اما نماینده او در ملل متحد و نمایندگی های سیاسی  

اینک  با تفاوت  آمده است،  قانونحالت پدید  فاقد  آنوقت کشور  قانون اساسی که جهان بر   ه در  اکنون  اما  اساسی بود و 

تا زمانیکه الغای آن از طرف طالبان رسماً موجودیت آن اعتراف و انرا به حیث یک وثیقه ملی افغانستان شناخته اند،  

مشروعیت قانونی امارت  نام نهاد اسالمی و این مسئله مانع   مدار اعتبار میباشد اعالم نگردیده است، کما فی السابق  
طالبان میگردد. از آنجائیکه اعالم لغو قانون اساسی موجود خالی قانونی را در اجراآت امارت اسالمی بار می آورد، 
بهتر خواهد بود تا طالبان تعدیل بعضی مواد قانون اساسی را که با شرایط جاری وفق ندارد، ذریعه فرمان ملغی قرار  

 دهند.

خبری روسیه بدون ارائه سند   هنوز از فراراشرف غنی به خارج یکی دو روزی نگذشته بود که این شایعه ازطریق منابع
ملیون دالر را با خود به بیرون کشور برده است. سپس بعضی ازمقامات    169انتشار یافت که گویا غنی حین فرارمبلغ  

غیرمترقبش داشتند، اعالم کردند که باید این ادعا قانوناً بررسی امریکائی نیز با رنجش خاطری که ازغنی به دلیل فرار 
شود و درصورت صحت باید مبلغ مذکور بازگشت گردد و غنی مورد محاکمه قرار گیرد. واقعاً تعقیب قانونی این  

دیده شود  موضوع بسیار بجا و الزم است تا صحت و سقم این ادعا ثابت شود وسیاه از سفید جدا گردد. اما اگر منطقاً  
انتقال مبلغ مذکور در یک حالت اضطرار کار ساده نیست که بوسیلۀ یک هلیکوپتر با تعداد چند از همراهان غنی  
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ملیون دالر را اگردر هر بسته ده هزاری از    169نخست به ازبکستان و سپس به طیاره عادی به قطرصورت گیرد.  
جمعاً   کنیم،  تقسیم  دالره  صد  میش   16900نوتهای  ممکن بسته  بکس  چند  دالردر  بانکنوت  مقدار  این  انتقال  و  ود 

 نیست.)وهللا اعلم(

 مقاومت در درۀ پنجشیر: 
والیت افغانستان والیت پنجشیر یگانه والیتی است که به طالبان تسلیم نشد و اکنون به یک مرکز مقاومت    34از جمله  

در رسانه های جمعی در داخل و خارج کشور   تحت قومانده احمد مسعود پسر شهید احمد شاه مسعود مبدل شده است.

د. اکنون  شونواقعیت ها را روشن  است  آینده نه چندان دور ممکن  مطالب پراگنده در زمینه به نشر میرسد. به هرحال در  

ده ها سؤال دراین ارتباط مطرح است: از جمله فقدان تجارب سیاسی و نظامی احمد مسعود که مجبور است به نظر  

. اینکه آنها هریک چه فکر میکنند  ، گوش فرا دهدکه اکنون او را به میدان کشیده انداعم از افغانها و خارجی ها  کسانی  

این بازیها صدمه بزرگ    بعضی ها نگران اند که مبادا  سؤال مهم است.    یک  ،دارندو تاکدام حد امکانات عملی در دست  

احمد مسعود از جنگ و یا دراین میان  .  و موجب ویرانی و قتل و قتال در انجا گردد  دسازبه مردم عادی پنجشیر وارد  

فر  ظجنگ با طالبان که    صلح با طالبان سخن گفته که هردو راه با دشواری های زیاد توأم است. در شرایط موجود زمینه

رفتن به دهن نهنگ را  به مثابه  در قبال داشته باشد، مساعد نیست و کنارآمدن یعنی صلح با طالبان  برای احمد مسعود  را  

معنی میدهد، زیرا طالبان هیچگاه با دشمنان سرسخت قبلی خود کنار نمی آیند. امیدوار بودن به کمک روسیه و حتی  

نیز عمالً میسر نخواهد بود. روسها میکوشند از طالبان به هدف مقابله با داعش حمایت کنند  ایران تحت شرایط موجود  

قانونی، ضیاء مسعود و ولی مسعود با جمعی دیگر به پاکستان و  یونس  و ایران نیز از خود مشکالت دیگر دارد. رفتن  

در قبال آن امتیازی بدست آورد، گوشه   داکترعبدهللا که میکوشد قدرت را به طالبان انتقال دهد و نامشخص  نیزموقف  

 . نادیده گرفتآنرا  نباید بر موقف احمد مسعود اثر میگذارد و است که این معضله های دیگری 

 در افغانستان: اسلحه بازمانده امریکائیسرنوشت ابهام در مورد 
را این مورد به نشر سپرده    بی بی سی به نقل قول از گزارش مفتش خاص باز سازی افغانستان )سیگار( معلومات ذیل

مشخص نیست که چه   وهلی کوپترداشت.  فروند طیاره  167  جوالی سال جارینیروی هوایی افغانستان تا پایان  است:  
  و برویت چند عکس ماهواره فضائی،  براساس یک منبع تحقیقاتی در دهلین به دست طالبان افتاده است.  آتعداد از  

(  60-، دو فروند بلک هاک )یو اچ17-هلی کوپتر میفروند دو موجودیت شش روز پس از سقوط کابل بدست طالبان 
،  به مشاهده میرسد، در میدان هوائی قندهار  باشد  60-و یک هلی کوپتر دیگر که ممکن است از همان نوع یو اچ

فروند طیاره را نشان    16  است، به تعداد  هجوالی گرفته شد  16بتاریخ  که    از انجادرحالیکه در یک تصویر دیگر 
موجود این است که آنها یا از کشور بیرون برده شده یا اینکه از پایگاه هوایی    طیاره هایعلت اختالف در تعداد    میدهد.

  ند که پایگاه هوایی دیگر از جمله در هرات، خوست، قندوز و مزار شریف را تصرف کرده ا  9طالبان    خارج شده اند.
گویند که  بعضی می  در این پایگاه های بوده اند.  طیاره هایل نبود تصاویر ماهواره ای مشخص نیست چه تعداد  به دل

تحلیل تصاویر ماهواره   موجود دراین پایگاه ها، قبل از رسیدن طالبان از کشور خارج شده بودند.  طیاراتتعدادی از  
 عقیدهکه به    به نظر میخورددر آنجا    طیارهفروند    24ش از  ترمذ در ازبکستان نشان می دهد که بی  میدان هوائیای از  

متعلق به نیروی هایی افغانستان ها  المللی در واشنگتن احتمال دارد این  کارشناسان مرکز مطالعات استراتژیک و بین
 د. نبوده باش

نظامی را در اختیار    وسایل ثقیلۀ، این کشور مقدار زیادی  2016تا    2003طبق گزارش دولت آمریکا، بین سال های 
بیش  ،  ماشیندارهزار قبضه    64بیش از    که  از انواع مختلف حقبضه سال 358530  نیروهای افغان قرار داد ازجمله:

هزار    20بیش از    2017درسال    .در آن شامل بودند  هزارهاموی  22بیش از  و    هزاربمب اندار )خمپاره انداز(  25از  
هاموی دیگر در اختیار قوای نظامی   3012و    4میل تفنگ ام ـ  3598جمعاً    2021تا    2017و از سال    16فنگ ام ـ  ت

" ـ  کدام تسلیحات نظامی آمریکایی به دست طالبان افتاده است؟افغانستان قرار داده شد. )برای شرح مزید دیده شود: " 
 ( 2021آگست  30مطابق  1400سنبله  8بی بی سی ـ وبسایت فارسی/دری، 

اسلحه و تجهیزات الرمیلیاردها د به ارزش  تسلط طالبان برافغانستان،    نتیجهدرمقامات امریکائی اکنون نگران اند که:  
اما درهرج    ل طالبان درآمده است.وافغانستان گذاشته شده بود، حاال تحت کنتر  اردوینظامی آمریکایی که دراختیار  
ازاین سالحها و تجهیزات  ئمریکااوز برای مقامهای  ومرج جاری درافغانستان، هن   حاال ی مشخص نیست که چقدر 

د. همین مساله  نهای نظامی قرار دارگدام و چقدرآنها در گوشه و کنار افغانستان در پایگاه ها و    استدراختیار طالبان  
و تروریستی به این    گروههای شورشی   رسی باعث نگرانی هایی در مورد ایجاد یک بازار اسلحه در منطقه و دست
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است. بعضی مقامهای آمریکایی همچنین نگران بهره گیری طالبان از این تجهیزات برای اقدامات شده  تسلیحات پیشرفته  
 ی است. ئمریکااچین و روسیه به تسلیحات پیشرفته  یابیخشونت آمیز هستند و یک نگرانی دیگر آنها هم دست

افغانستان را ترک کرده است، وظیفۀ طالبان است تا ازموجودیت انواع مختلف سالح های  اکنون که قوای خارجی  
بازمانده از قوای خارجی معلومات دهند تا دیده شود که از جمله سالح مذکور چه تعداد نزد آنها است و چه تعداد به  

ح ها چند روز قبل از سقوط کابل   جا های دیگر در داخل و خارج کشور انتقال یافته اند. گفته میشود یک قسمت سال
به درۀ پنجشیرمنتقل شده بودند. عالوتاً بعضی عکسها و ویدیوها که اخیراً در رسانه ها جمعی به نشر رسیده نشان 
میدهد یک تعداد هاموی ها و وسایل نقلیه زرهی به الریها بار شده و معلوم نیست به کدام طرف برده میشوند، به نظر  

کستان. عالوتاً اطالعات تازه بعد از خروج قوای امریکائی از میدان هوائی کابل میرساند که طالبان بعضی ها بطرف پا
در  فریبکاری  یکنوع  آنرا  و  کرده  شده شکایت  تخریب  و  غیرفعال  کوپترهای  هلی  و  ها  از طیاره  بعضی  دیدن  با 

 برابرخویش میدانند.

 عکس العمل در امریکا:
جوان و    2500امریکا بطورکل از ادامه جنگ طی دو دهه در افغانستان با تلفات بیش از  جای شک نیست که مردم  

زخمی شدن تعداد کثیرعساکر امریکائی و صرف میلیاردها دالر در این مدت با ادامه جنگ موافق نبودند و اکثریت  
دولت و مردم امریکا مبنی بر حمایت  مردم پایان آنرا به منافع ملی خود میدانستند. افغانهاازدر راستای این همکاری از  

ایشان کمال امتنان دارند و امریکا را یک کشور دوست خود می شمارند. امریکا بر طبق منافع ملی خود همانطوریکه 
بیست قبل به افغانستان قوا فرستاد و طالبان را سقوط داد، حق دارد یک روزی تصمیم به خروج قوای خود از آن  

ندارد مانع اینکار شود. ولی بسا نکات دیگر است که بعضی ها همکاری و کمک های    کشور بگیرد وهیچکس حق
امریکا را به افغانستان زیر بررسی منتقدانه قرار میدهد که بیشتر آن ناشی از نحوه اجرای نامناسب این کمک ها بر  

و به همین دلیل بجای آنکه    طبق مقتضیات افغانستان بود و اجرای آن از طرف امریکا توصیه و حتی دیکته شده بود
در بهبود اوضاع افغانستان منتج شوند، برعکس نتایج منفی را بار آوردند که منجر به بحران دوامدار در این کشور  

 گردید که البته بحث بر جزئیات این موضوع ایجاب یک نوشته جداگانه را مینماید.

 حمایت از اشرف غنی:
م که بعضی ها اینجانب را یکی ازحامیان اشرف غنی می شمارند. دراین ارتباط باید در پایان این نوشته قابل ذکر میدان

اذعان دارم که: با وجود شناخت بسیار مختصربا موصوف آنهم چهاردهه قبل از امروز، دیگرهیچگاه با اومستقیماً به 
ن و آگاهی ازبعضی نظریات تماس نبوده ام و شناخت من با او صرف از طریق بیانیه ها وعالقمندی او به افغانستا

مفید او بوده است. از ورای مطالعات خود میدانم که اشرف غنی یکی از مهمترین مهره های مورد اعتماد امریکا بود 
و در مسایل افغانستان از شروع جهاد تا سالهای بعد با مقامات امریکائی همکاری فعال داشته و در تدویر کنفرانس بن 

لمی خلیلزاد نقش مهم بازی کرده است. از آن به بعد در اداره کرزی به حیث آمر دفتر  در جوار ز  2001در سال  
روابط او با کرزی و خلیلزاد تاحدی    2005کمک ها و سپس به حیث وزیر مالیه ایفای وظیفه نمود و اما در سال  

ث رئیس پوهنتون  دچار سکتگی شد و برطبق خواهش خودش ازاشتراک فعال در امور دولتی فاصله گرفت و به حی
فیصد آراء    4یکی از کاندید ها بود که موفق به اخذ    2009کابل مقرر شد. او در انتخابات ریاست جمهوری سال  

گردید. پس از آنکه حامد کرزی درانتخابات پرجنجال ریاست جمهوری آن سال بقدرت رسید، زمانی بود که در امریکا  
وبه افول گذاشت. خلیلزاد تالش کرد تا اشرف غنی را به حیث رئیس  اوباما رئیس جمهور شد و ستاره بخت کرزی ر

او باما خواست مسئولیت    2011اجرائیه در اداره کرزی بگمارد، ولی حامد کرزی آنرا قبول نکرد. سپس وقتی در سال  
. این ماموریت  های نظامی را از امریکا به نیروهای افغان انتقال دهد، اشرف غنی در راس امور این انتقال قرار گرفت

در حقیقت مرحلۀ آغاز برای معرفت او با نیروهای نظامی و مردم در نقاط مختلف کشور گردید. اشرف غنی در این  
ماموریت به اطراف و اکناف کشور با پذیرائی های شاندار روی قالین سرخ و قبول احترام گارد عسکری پذیرائی شد.  

  2014از مقام ریاست جمهوری آمادگی میگرفت، تا آنکه درانتخابات سال  این مرحله برای او موقعی بود که برای احر
به این هدف رسید. ولی به بهانه تقلب، انتخابات به دوره دوم رفت که نه تنها معضله را حل نکرد بلکه آنرا بیشتر مغلق  

دی کشانیده شد، تا اینکه و پیچیده ساخت وبا تهدید داکترعبدهللا رقیب انتخاباتی او وضع به سمت یک بحران سیاسی ج
آقای جان کری وزیر خارجه امریکا به کابل آمد و مغایر به قانون اساسی حکومت دو سره را برطبق یک توافقنامه 
بین اشرف غنی و عبدهللا به میان آورد و مقام ریاست اجرائیه را به عبدهللا سپرد. بحران رقابت ها در حکومت دوسره 

یاف ادامه  دوره  آن  ختم  باردوم تا  برای  اینکار  که  تأسف  با  شد.  مواجه  زیاد  سکتگی  با  حکومت  اداری  نظم  و  ت 
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تکرارشد و این باربا وساطت خلیلزاد و فشارهای وارده از جانب پمپیو    2019بطوربسیارافتضاح آمیز درانتخابات  
گردید و برعالوه ریاست فیصد بین غنی و عبدهللا تقسیم    50وزیرخارجه آنوقت امریکا مقامات مهم حکومت با سهمیه  

عمومی شورای عالی مصالحه ملی به داکتر عبدهللا سپرده شد که دراثر این تقسیم رقابت جدی در بین این دو نفر بازهم  
به شدت بحران سیاسی در افغانستان افزود و در واقع اداره افغانستان به دو دست نا متجانس و متضاد سپرده شد که  

 ست طالبان منجر گردید.درنهایت به سقوط نظام بد

بنابراهلیت نسبی اشرف   2019و    2014با ذکر این شرح مختصرفوق برمیگردم به اینکه اینجانب درانتخابات سالهای  
غنی در بین سایر کاندیدها از طریق نوشته ها و تبصره های خود از او حمایت کردم، و اما وقتی در پایان انتخابات  

شار اداره ترامپ بوسیلۀ خلیلزاد حاضر شد تن به قبول دوباره حکومت دو سره  اشرف غنی بار دیگر زیر ف  2019
دهد، من از حمایت اشرف غنی دست کشیدم و برایش در یکی از تبصره های خود در فیسبوک نوشتم که ادامه کاربا 

بهتر خواهد   موجودیت سهمیه بندی مقامهای درحکومت دو سره در نهایت برایش بدنامی تاریخی را بار می آورد و
بود که او در برابرفشارهای وارده مقامات امریکائی مقاومت کند و اگر نتیجه ندهد، موقع مناسب است از ریاست  
جمهوری استعفی دهد و برای مردم افغانستان صراحتاً دالیل خود را در توضیح دهد و خود را معذور از ادامه کار 

ت و بازهم به فشارهای وارده سر اطاعت گذاشت، اینجانب تصمیم گرفت  بداند. اما چون اشرف غنی دل از مقام برنداش
تا از حمایت او قاطعانه دست بکشد و به طرفداری او دیگر ابراز نظر نکند. کاش اشرف غنی در آنوقت ملتفت این  

دراین     نکته می شد  و با استعفی از مقام ریاست جمهوری یک نام تاریخی برای خود کمائی میکرد و از فرو رفتن
 مرداب بدنامی درآن موقع جلوگیری میکرد.

اینکه به اشرف غنی لقب دومین مغزمتفکر جهان را دادند، بسیار مبالغ آمیز بود. با این لقب خواستند او را به حیث  
شخصیت بسیار بلند در جهان معرفی دارند و درقبال آن برایش شهرت جهانی کسب کنند. اما از این هم نمیتوان انکار  
کرد که او در بین رقبای قدرت در افغانستان واقعاً یک دانشمند و یک  مغز متفکر بود که برای افغانستان نیات نیک  
در سرداشت و اگر دچار افتضاح حکومت دوسره نمی شد، میتوانست مصدر بسا کارهای مفید برای مردم و کشور  

پشتونی از همان ابتداء بود و چون به حیث یک شخص   شود. از این هم نمیتوان انکار کرد او دارای یک گرایش قومی
بدون پشتوانه خاص قومی و بدون منسوبیت به کدام جناح سیاسی بسوی کسب قدرت کشانیده شد، خواست برای خود  
در میان پشتونها جای پا پیدا کند تا به نحوی از حمایت آنها برخوردار شود. اینست که مخالفانش این میالن قومی او  

ا سرحد اتهام فاشیستی تبلیغ کردند، درحالیکه موقف مخالفان قومی او عین خصوصیت را دارا بود، ولی هیچکس  را  ت
 به آن اشاره فاشیستی نمیکرد. )پایان(

)این بود مختصری از نظراینجانب پیرامون مسایل جاری کشور که قسماً در نوشته های قبلی اینجانب منتشره ویبسایت  
الین به نشر رسیده اند. ممکن است بعضی ها با نظر من موافق نباشند که حق شان است، ولی با  وزین افغان جرمن آن

 احترام به نظر شان نمیخواهم به مباحثه مزید در زمینه با ایشان بپردازم. با ارادت داکتر کاظم(

 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

