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جنگ با تروريزم

من آن مسکن تنهای غريبم
ديگرازسهم کشور بی نصيبم
به خود گفتم وطن آباد گردد
همه داند که خودرامی فريبم.
اززمان ظهورطالبان تا حال کسی تحوالت درونی تحريک طالبان را نفهميده وچگونگی روابط اين
گروه با پاکستان بسيارپيچيده بوده ،آنچه کسی دران شکی ندارد اينست که پاکستان کليد اصلي اين
تحريک بوده وهرتصميم آن بايد ازمعبرحمايت پاکستان بگذرد .پاکستان با جدل های که اززمان
ايجادش با افغانستان دارد ،هرگزازمداخله دردرون افغانستان دست نکشيده ومخصوصا درسی سال
اخيراين مداخله فراختروآفتابی تر شده است .چون ميداند که اگر روزی درافغانستان دولت مقتدر
ويکدستی ساخته شود ،دوسيۀ حساب های کهنه و گذشته رادربرابرپاکستان بازخواهد کرد ودران وقت
پاکستانی ها به درد سرهای نافرجامی گير خواهند ماند.اينکه دولت افغانستان دررفع اختالفات ديرين
چقدر می تواند با پاکستان کنارايد ويا حد اقل ارامشی به پاکستان بخشيده شود ،مربوط به درايت
افغانستان است واين زمانی ممکن است که دولت افغانستان قضايای وطن خود را از زاويه ديد خود
بنگرد  ،نه رقبای پاکستان .دران صورت تالش های دولت افغانستان تا جايی به نتيجه خواهد رسيد و
دست افغانستان برای تقويت و بازسازی اش کشاده خواهد گشت.

طالبان گروپي است که درجريان جنگ هاي تنظيمي وچپاولگري شکل گرفت .اين گروه که قرائتی
تنگنظرانه نسبت به مفاهيم اسالمی دارد به کمک انگليس وآمريکا و با حمايت مالی وايدئولوژيکي
عربستان سعودی به زيرفرمان آي اس آي  ،اردو ،جنراالن ومساعدتهای بیدريغ پاکستان شکل
گرفت .طالبان مجموعهای ازمدرسه روان  -عرب و غير عربی که پيشتر در جنوب پاکستان مشغول
فراگيری اسالمی بودند .اين مدارس با کمک مالی دولت رياض تاسيس و در پاکستان ،به ويژه جنوب
اين کشور به ترويج ديدگاه سلفی و وهابی مبادرت میکنند.
با چراغ سبز آمريکا ،اين مجموعه کوچک به سرعت به انواع سالحهای پيشرفته تجهيز شد به
گونهای که بعد از خروج نيروهای شوروی از افغانستان و تشکيل اولين حکومت مجاهدين به
زمامداري برهانالدين ربانی ،خود را به عنوان يک تشکل رقيب نشان داد .تضاد ديدگاه مجاهدين و
طالبان کار را به جايی کشاند که ميان آنان نبرد درگرفت و افغانستان در دام جنگ داخلی افتاد.
نيروهای طالبان که به دليل حمايتهای انگليس ،آمريکا ،عربستان نيروگرفته بودند کشور را اشغال
کردند .آنان با اشغال قندهار در سال نوزده نودوچهارعمال دولتی خود خوانده با قوانين سخت بدوی
دراين واليت را به اجرا گذاشتند .مردم افغانستان که از هرجومرج وچوروچپاول مجاهدين خسته شده
بودند و نياز شديدی به استقرار نظم و قانون احساس میکردند در ابتدا روی خوش به طالبان نشان
دادند.
طالبان سرانجام در سال نوزده نودوشش کابل را قبضه کردند و بدين ترتيب با تصرف پايتخت،
حکومت خود را در سراسر افغانستان مستقر ساختند .اگرچه در اين دوران و بعد از آن مقاومتهايی
از سوی بخشی از گروه صورت گرفت ،اما قدرت مالی و نظامی طالبان به همراه نظم آهنينی که در
کشور بوجود آورده بود باعث شد که ثبات و پايداری آن هر روز استحکام بيشتری يابد .با استقرار
حکومت طالبان به مرور چهره خشن و ارتجاعی اين گروه و قرائت سلفی -وهابی آنان از اسالم
عرصه را بر مردم تنگتر کرد اما کسی يارای مقابله با آن را نداشت.
حاميان طالبان نيز از حضور آنان در افغانستان خشنود بودند .رهبری طالبان با مال عمر است .مردی
که مخالف عکس وکاروتحصيل زنان وفعاليت مکتب وپوهنتون است  .مال عمرکمتربه ديدها
ظاهرميشود وچهره حقيقي آن تاهنوزکه هويت افغان بودن وي راثابت نمايد دردسترس نيست.
درخالل جنگهای تنظيمي وامارت طالبان  ،بن الدن تروريست مشهوروخطرناک که ازنظر
ايدئولوژيک وانديشه با جهاديهاوطالبان نزديک وازنگاه فعاليت تروريستي ارتباط داشت به
ننگرهارکوچ کشي کرد .بنالدن که در جنگ با نظاميان شوروی از همراهان مجاهدين بود و سرمايه
افسانهای خود را در اختيارمجاهدين وبعدها طالبان گذاشته بود ووي بعدازاستقرار مورد پذيرش و
پذيرايی مجاهدين و طالبان قرار گرفت .درپی ماجرای يازده سپتامبر و مشخص شدن اجرای اين

عمليات توسط سازمان تروريستي بنالدن ،آمريکا از طالبان خواست که بنالدن را تحويل دهد اما
طالبان امتناع کرد .بدين ترتيب آمريکا رسما جنگ با طالبان راآغازنمود .طالبان سرنگون اما
غربیها نتوانستند مالعمر ،رهبر طالبان دستگير کنند .اسامه درپاکستان وسيله کماندوهاي ويژه
آمريکا به قتل رسيد واماالقاعده دامنه فعاليتهای تروريستی خود را به سراسر جهان کشاند ونيروهای
طالبان همچنان به نبرد با نيروهای دولتی وناتوادامه ميدهند.
حکومت طالبان که ازتاسيس درکابل الی سقوط آن درماه اکتوبردوهزارويک  ،پنج سال را دربرگرفت
يکی ازسياه ترين وبد نام ترين دوره های تاريخ شمرده ميشود  .نسل کشی  ،و زيرپا نمودن حقوق
زنان  ،بستن دروازه های مکاتب  ،خصومت با علم  ،فرهنگ  ،هنروهر آنچه با تمدن وا نسانيت
ارتباط داشت دربرنامه کار ي آنان قرارداشت .
هدف نهايی طراحان پروژه طالبان راخلع فرهنگی وازبين بردن د ست آوردهای معنوی کشورما
تشکيل ميداد .
انفجار در سفارتخانه های امريکا درکينيا وتانزانيا درسال نوزده نودوهشت وبخصوص حادثه
تروريستی يازده سپتامبردوهزارويک دراياالت متحده امريکا صورت گرفت  ،جهان را متوجه
وخامت اوضاع وحکومت طالبان نمود وسرانجام کشورهاي غربي را مصمم ساخت تا اين دستگاه
تروريستی را ازميان بردارد.
مردم افغانستان و جامعه جهانى كه هركدام به نحوى ازحاكميت طالبان آسيب ديدند وناگذيرشدند که
براي نجات كشورازچنگ افراطيون و افراطى گرى اقدام فزيکي نمايند .بيش ازده سال ميشودکه تحت
همين نام وعنوان جنگ  ،قتل وغارت ادامه داشته وکمتر روزي است که در ،رسانه های داخلی و
خارجی ،از حمالت انتحاري ،انفجارات و يا حمالت راکتي ،به يکي از نقاط کشور ،خبر ندهد.
درحاليکه انتظار مي رفت با تشکيل پارلمان و تنفيذ هرچه بهتر قانون ،دولت  ،به بخشي از چالش
هاي موجود درمقابل خود ،فايق آيد ،اما ديده مي شود که تشديد نا امني ها ،باعث ايجاد چالش عمده
اي در مقابل دولت ،شده است .کابل پايتخت کشور که در آن نيروهاي پرشمار داخلي و خارجي تامين
کننده امنيت ،وجود دارند نيزازگزند نا امني ها ،مصئوون نمانده و بطور پراکنده اما هشدار دهنده اي،
مورد حمالت انتحاري و فير راکت قرار مي گيرند .باوجودهمين چالشهادرين مدت
خبروتفصيرازسازش ومصالحه باتروريستان پخش ونشرميگردد.
كرزي وخارجيها درهمه سخنراني وعملکرد خود درباره طالبان زبان نرم وعملکرد سازشگونه اختيار
كرده واين امرنمايانگر تمايل شديد وي وائتالفيون خارجي براي نزديك شدن به طالبان به حساب
ميآيد.کرزي بارها طالبان را برادرتوصيف كرد ومسئله عفو عمومي را مطرح ساخت .وي همچنين
جذب طالبان درنهادهاي دولتي رامطرح كرد .اينكه كرزي خود به چنين باوري رسيده باشد وبا اياالت

متحده آمريكا مشورت نكرده باشد امري دورازذهن است ،بهويژه اينكه اوقبآل درواشنگتن با اوباما و
اعضاي دولتش درمورد طالبان ديداروگفتگوكرده بود .خارجيها درافغانستان درتنگناي عجيبي گرفتار
شده است .جنگ براي آنان بسيار پرهزينه است وحضوربيش ازصد تاصدوپنجاه هزارپرسونل
درشرايط كنوني وبحران اقتصادي آمريكا بردوش خزانه وماليات دهنده گان بهشدت سنگيني ميكند.
گفته ميشود كه هزينه ماهانه جنگ آمريكا درافغانستان هفت ميليارد دالراست كه البته بايد به آن
مشكالت صدها كشته و زخمي را هم اضافه كرد .تهاجم گسترده آمريكا و نيروهاي ناتو عليه طالبان
درهلمند كه با هدف پايان دادن به كار طالبان درآن منطقه صورت گرفت ،موفقيت آميز نبود .طالبان
پس از موفقيت در دفع حمالت نيروهاي خارجي توانست ضربات سختي به نظاميان خارجي وارد كند.
طالبان عمالً بردوسوم خاك افغانستان سلطه دارند وبارها توانسته اند درمواقع حساس دولت كرزي را
با حمالت خود تحت الشعاع قراردهند .آنها حتي زماني كه وزيران درحال اداي سوگند قانون اساسي
بودند كاخ رياستجمهوري را مورد حمالت خويش قراردادند  ،مسئلهاي كه درنخستين روزنشست
جرگه صلح تكرار شد .تهاجم طالبان ميتواند نمايانگرقدرتمندي ونفوذ آنها حتي دركابل باشد .با
درنظرداشت قدرتمندي طالبان ،درخواست كرزي را ميتوان نتيجه ضعف اوتفسيركرد وعدمپذيرش
پيشنهادهاي كرزي ازسوي مخالفين تفسير فوق را تاييد ميكند.
طالبان بارها تأكيد كرده است كه با آمريكاييها وفرماندهان سازمان پيمان آتالنتيك شمالي تنها
درمورد يك موضوع گفتوگو ميكند ،خروج نيروهاي بيگانه ودراختيار گرفتن قدرت .طالبان اكنون
ميدانند كه درموضع قدرت قرار دارند .فرمانده نيروهاي انگليسي درافغانستان اعالم كرد دراين
جنگ نميتوان پيروزشد وبيشترمردم انگليس در نظرسنجيها خواستار خروج نيروهاي خود شدهاند.
مجموع اين مسائل نشان ميدهد كه بازگشت طالبان به قدرت از آنچه ما تصور ميكنيم بسيارنزديكتر
شده است.
کرزی که دراين اواخراز تکتيک های کشورهای غربی درمبارزه عليه طالبان انتقاد کرده،کرزی
گفت ،تالش های قوای بين المللی درافغانستان مانند سال های اول موفق نيست .ملت افغانستان دست
را با جهان يکی کرد حکومت طالب ها و القاعده را ازافغانستان راندند وافغانستان دوباره به يک روند
عادی زنده گی برگشت .ولی به تعقيب آن حمالت تروريستی درافغانستان زياد شد .درعين حال ديديم
که پاکستان هم مورد حمالت شديد تروريزم قرار گرفت .اين ما را به اين وادار کرد تا ما ديدگاه خود
را تجديد دوباره کنيم و تحليل کنيم که چه می گذرد .اين کار های که می شود هميش از پاکستان به
طرف افغانستان می آيد يا و يا يک دسيسه بزرگ تردرکار است که هم افغانستان را بی ثبات می
سازد وهم پاکستان را .کرزی هم چنين گفت ،قوای بين المللی نتوانست که مراکز آموزش و تمويل
تروريستان را ازبين ببرد وطبق ميل مردم افغانستان دربرقراری امنيت نيزموفق نبوده اند.

روزنامه ساندي تايمزانگليس درگزارشي اعالم كرده است كه طالبان بهطور رسمي از سوي باالترين
مقامها دردولت اسالمآباد حمايت ميشوند .اين نشريه حتي پا را فراتر ازاين ميگذارد و براساس
شواهد خود تأكيد ميكند كه هفت نفر ازپانزده عضو مجلس شوراي كويته به سازمان اطالعات
پاكستان وابسته هستند .طبق گزارش منتشرشده ازسوي كالج علوم اقتصادي لندن ،دولت پاكستان
درافغانستان درواقع نقشي دوگانه ايفا ميكند .مت وولدمن ،تحليلگر پوهنتون هاروارد عقيده دارد كه
درتحقيقات قبلي درباره شبهنظاميان ،تا حد زيادي نفوذ سازمان اطالعات پاكستان بر طالبان ناديده
گرفته شده است.
درگزارش ساندي تايمز كه به دهها مصاحبه ،مستند است و دونفرازمقامهاي بلندپايه امنيتي كشورهاي
غربي آن را تأييد كردهاند ،آمده است -سازمان اطالعات پاكستان كه براي طالبان پناهگاه وحمايت
مالي ،نظامي و لوژستيكي تأمين ميكند براي انجام عمليات جنگي ازنفوذ قدرتمندانهاي
برخورداراست .در گزارش ادعا شده كه آصفعلي زرداري اخيرا با تعدادي از رهبران طالبان ديدار
كرده وبه آنها تأكيد كرده كه دولتش بهطور كامل از طالبان حمايت خواهد كرد ،هرچند سخنگوي
رسمي دولت پاكستان اين موضوع را رد كرده است.
روزنامه گاردين درگزارشي اعالم كرده است كه درافغانستان بسياري براين باورهستند كه آمريكا
ازطالبان درهمه زمينهها حمايت ميكند .به عقيده اين گروه آمريكا واقعا خواستار طوالنيشدن جنگ
در كشوراست زيرا ميخواهد حضورخود راتثبيت وطوالني كند .درواقع اگر طالبان شكست بخورد و
بهطور كامل از بين برود آمريكا ديگر بهانهاي براي باقيماندن درافغانستان نخواهد داشت .اردوي
افغانستان وقتي پايگاههاي طالبان را تصرف ميكند متوجه ميشود كه اسلحههاي موجود دراين
پايگاهها مشابه اسلحههايي است كه آمريكا به اردوي افغانستان ميدهد .عالوه بر اين بسياري بر اين
باورهستند كه اياالت متحده آمريكا مدارس آموزش افراطگرايان درافغانستان وپاكستان را تأمين مالي
ميكند و هلکوپترهاي آمريكا كاالهاي ضروري را به طالبان ميرسانند .انگليسيها هم دراين رابطه
مورد اتهام هستند و بسياري عقيده دارند كه آنها مايلند بيشترازآمريكاييها درافغانستان باقي بمانند .آنها
مي خواهند با طالبان به مذاكره بنشينند تا آنها را براي پيوستن به نيروهاي دولتي راضي كنند.
انگليسيها ميخواهند از اين راه ،نفوذ خود درمنطقه را همچنان پرقدرت باقي نگه دارند .واقعيت اين
است كه هركدام از طرفها به داليل خاص خود مايلند كه طالبان همچنان حضور فزيکي نيرومندي
درمنطقه داشته باشند .آنها ميخواهند كه ازوجود طالبان درصحنهها و امتيازگيري ازرقبا،
بهره برداري كنند .دراين گيرودار طالبان كه ازهمه طرف كمك دريافت ميكنند ازوضعيت موجود
بيشترين بهره راميبرند .آنها دراين شرايط ميتوانند بهراحتي فعاليتهاي خود را ادامه دهند .واقعيت
اين است كه تا زماني كه درگيري وجود دارد طالبان نيزوجود خواهند داشت.

نشريه فارن پاليسی در مقاله تحت عنوان بازی کرزی سوالی را مطرح کرده می نويسد ،زمانی که
يک خانواده شانزده نفری درنتيجه انفجار بم که توسط طالبان در کنار سرک جابجاشده بود ،کشته شد،
زمانی که يک شفاخانه توسط جنگجويان طالبان انفجار داده شد و زمانی که يک دخترهشت ساله بی
گناه وادار به اين شد که پاکت پراز مواد انفجاری را انتقال دهد و درنزديکی يک پايگاه نظامی انفجار
داده شد ،زمانيکه کابل وواليات ومردم بي گناه وبي دفاع مورد حمالت انتحاري قرارميگيرند،زمانيکه
هوتل سپوژمي  ،هوتل کابل سرينا ...رييس جمهور کرزی کجا بود تا اين اعمال را محکوم می کرد؟
کرزی در آن زمان هيچ سرو صدای را بلند نکرد .اما برخالف در برابر تلفات افراد ملکی توسط
قوای خارجی به سرو صدا بلند کرده آن را تقبيح می کند.
کرزی مرد هوشيار است و به ساده گی فراموش نمی کند که اين چنين اعمال را محکوم کند .در
حقيقت معلوم می شود که او از تلفات افراد ملکی در قلمرو خود کامالً آگاهی دارد .زمانی که قوا ناتو
چهارده تن افراد ملکی را اشتباها ً بقتل رساند ،کرزی گفت ،اگر ناتو به چنين اعمالش ادامه دهد ،پس
در آن صورت ،حضور آنها در افغانستان که قوای مبارزه با تروريزم پنداشته می شود به قوای که
عليه مردمان ملکی می جنگند ،تبديل شده و قوای اشغال گر پنداشته خواهد شد .به گفتهء روزنامه اين
در حاليست که طالبان در برابر کشتن يک فرد ملکی توسط ناتو ،چهارغير نظامی را می کشند .از
آنجايی که افغانستان در نا امنی های شديد دست و پا می زند و کشور در آستانهء آغاز يک جنگ
داخلی تمام العيار قرار دارد ،امتناع کرزی از محکوم نمودن کشتار افغانان توسط طالبان ،ضعف
رهبری او را نشان می دهد.
برعکس زمانی که نيروهای بين المللی موجب صدمه به افراد ملکی شوند ،رييس جمهور کرزی بی
صبرانه اعمال شان را تقبيح می کند .کرزی در رابط به چشم پوشی از قساوت و بی رحمی طالبان
شورشی نسبت به مردم اين بهانه را بطور آشکارا بيان می کند که گويا مردم از طالبان انتظار حمالت
زشت را دارند .به گزارش راديوآزادی اين موضوع در اصل واقعيت دارد .اما آيا دليل کرزی برای
سوز دل يک مادر که جگر گوشه اش را از دست می دهد ،قناعت بخش است؟ سواليست که کسی به
آن پاسخ داده نمی تواند .اين حقيقت است که قوای بين المللی تا هنوزهم باعث تلفات افراد ملکی می
شوند وکرزي حق داشته و وظيفه اوست تا از حمالت هوايی مرگبار و حمالت شبانه و ديگر روش
های نيروهای ناتو که به مردم عام ضرر می رساند و آنها را خشمگين می کند ،جلوگيری کند .اما
اعالميه های کرزی در مورد نگرانی ناشی از تلفات ملکی توسط قوای خارجی يکجانبه بوده سر و
صداهای زياد را بلند می کند.
کرزی يک نکته را فراموش کرده است که قوای بين المللی طوری که گفته می شود در حال خروج
از افغانستان می باشد وازآنجايی که امريکا و ناتو مصروف تربييت نيروهای امنيتی اند تا هدف را

دقيقا ً نشانه گيرند ،افغانها چنين وسايل در اختيار ندارد تا از تلفات افراد ملکی جلوگيری کنند .بنا ً آنها
هم احتماالً مرتکب تلفات افراد ملکی خواهند شد.
باوجود دفاع وحمايت کرزي ازطالبان اين گروپ تروريستي واجنبي پرست با استفاده از پناه گاه هاي
امن كه درپاكستان دارد به كشتار افراد ملكي درکشورادامه ميدهد.عملکردطالبا وبخصوص شبکه
تروريستي حقاني باعث شده است تاسازمان عفو بين المللي بگويد كه بايد عامالن آاينهمه جنايت دريك
محكمه جنايات جنگي پاسخ گويند .سازمان عفو بين المللي ميگويد -طالبان ميدانستند كه رستورانت
سپوژمي يك محل تفريحي و براي افراد ملكي بود  .مگر بازهم به آن حمله كردند و بايد اين جنايت از
ديد جنايت جنگي نگريسته شود  .نماينده اين سازمان دركابل ميگويد  ،دولت افغانستان بايد دربررسي
و شناسايي عامالن اين جنايت همكاري كند  .سازمان عفو بين المللي از محكمه جرايم جنايات جنگي
خواسته است تا پيرامون اين حادثه تحقيق كند او تاكيد داردآن اشخاص كه در سطح رهبري گروه هاي
تروريست اند و عامل اين واقعه اند محاكمه شوند .وي طالبان را مسبب حمله برافرادملكي ميداند و
تاكيد داردكه اين گروه عامل هشتاد فيصد حمالت عليه افرادملكي است .
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