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ومعجی ا جاد حاکمیت طالبان وضعیت پعهعج دامان سقوط  سقع ا افغانسقتان  ه

 ر زیی  نیادی وجطد دارد: دو دهه اشغال و خطنانکتهکعده است، وضعیتی  غعنج. اما 

 .نداشته استهیچ دستاوردی  عای امع کا 

کا ل را تصقققع   تخت طالبان پا ، یکا آمع یعوهایچند هفته پس از آغاز خعوج ن

از کشقققطر  کا آمع ت حما تحت جمهطرِسیرئ .خطاند د قدولقت جقدرا  شو خطدکعد 

در  «گطن سوط  سا» ا  یدستسقع یهاسقه موا گان لافاصقله در محافل نخب .گع خت

 .رواج  افت 5791

 پادکسققتمیز انان  ،سققطن ط  سققنع و درک د لیناد ،ی ا ن مطارددرک همه ی عا

کند که  ا د دگاه چپ نط سقیاست خارجی امع کا را  عرسی می ژیپعسقت کن امع جد د

 ینسقققخه آ دچه در پی میآن در روزهقای اخیع  قه  حقر در ا ن زمینقه پعداختند.

وگط است. فا ل شنیداری کامل آن ] ه ز ان انگلیسی[ را گفت ا ن یه و فشعدهستعا و

 خطاهید  افت. جاا ندر 

 

 افغانستان سقوط کرده است؟چرا دانیل بسنر: 

 شالیپط عمارتیاست که ارتش و دولت افغانستان  ن پاسخ کطتاه ا :درک د ط سطن

 ا ن را گفتهافغانسققتان  ارها و  ارها  ی ازسققاز یو ژه ازرس  .میسققتدانیرا م ن ا . طد

 عهمجمط ن ا ،را منتشع کعد «اوراق پاکستان» نگتن پستیواش ،شیدو سقال پ .اسقت

 یها یتطانا ی ارهدر تحدهم الات چه اآن یهمهنشان داد اسقاسقا   کنندهاسقناد رسقطا

 .دروغ است ،گفتهیجنگ م شبعدیپ یارتش افغانستان و نحطه

جمهطر سیرئ .ه اسقققتگعفتکشقققطر را  کلکه طالبان ظع  چند هفته  آن جهینت

)مطمئن  یز راز خطن یعیمنظطر جلطگ هظاهعا   از کشققطر گع خته اسققت، افغانسققتان

ت اس فی لاتکل یاوضققاک کم .(ر ختن خطن خطدشاز  یعیجلطگ ی عا لااقلهسقتم که 

 ن آخع هیشققب خیلیاما احتمالا   ،اندتشققکیل ندادهخطد را  د ها هنطز دولت جدآن عا ز

https://www.patreon.com/posts/special-falls-54950870
https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/afghanistan-war-confidential-documents/
https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/afghanistan-war-confidential-documents/
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 ،میعبدالحک یمطلط که اسقققت عقه شقققا .طقالبقان خطاهقد  طد یدولقت تحقت رهبع

 .کشطر خطاهد شد ن ا د دولت جد سیرئ ،ارشد طالبان یکنندهمذاکعه

 .اسققت یغع  یهاسققفارتخانه تیوضققع د افزایم جان ومعج در اآنچه واقعا   ع هعج

 کارمندانو  هیخطد را تخل یهاسققفارتخانه ،متحده الات جمله ااز ،هااز دولت یاری سقق

معدم را از کشطر خارج ند تا ادر تلاش و ظاهعا  ،اندخطد را  ه فعودگاه کا ل منتول کعده

 عای خعوج افعاد از  یتیظعففعاتع از شققهعوندان امع کا چه که  سققتین خصمشقق .کنند

ه  ا کد آ می  یهاافغان گع متعجمان و د  عسعچه  ستیمعلطم ن .افغانستان وجطد دارد

 شیپ یهاسققال د ها  اآن .اندکار کعده  یکا آمع ینهادها ع متحده و سققا الات ارتش ا

ها را خارج تا آن میدر تلاش هسققت اکنطن، پس از سققوط  کشققطر،اما  ،شققدندیم هیتخل

 .میکن

 یبارهدر یخارج استتتیستت نیاستتت کب برتر نیما ا دگاهیکنم دیفکر م

 رشیاستتاپ   استتت کب بر]در امریکا[  یداخل استتتیستت کیافغانستتتان 

 یهر کسبب تواند یاساسًا م کای. دولت آمرباشدشده  یده ناهندگان سازمان

 یبرنامب کیتواند آن را بب یدهد و مبکشور  نیبب ا ی ورودی اجازهدر هر زمان

 ، مگر دررخ دهد یزیچ نیاست چن دیبعکنم یفکر م مامرتبط کند. ا شتغلی

 .نینماد طیشرابرخی 

کنم یفکر م .کنم دیتأک یبر سرعت فرو اش مایلم ،صتببت یاز ادامب قبل

اما  .دیشن دیخواه تنامیبا و بسیاری یهاستبیمقا ندهیآ یهادر روزها و هفتب

العاده فوق یفرو اش . س از حدود دو ستا  ستقوط کرد یجنوب تنامیدولت و

 یزساملت یکل  روژه یبمضبکتأکیدی است بر در افغانستان فقط  عیستر

 .شتتد  س از حملب و اشتتغا  آن را آکاز کرده استتت یمتبده مدع الاتیا بک

 در تابوت خیم نیآخر نیاست کب ا نیبود ا دواریتوان امیکب م یزیچ نیبرتر

 .باشد یسازملت یدهیکل ا
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سه وام ا حضطر داشت و  کشنبه صبح  یهادر  عنامه ،خارجه ع وز ،نکنی ل یآنتطن

 چعاکه ،مطافوم ا ا ن قیاس من  مخالفت کعد. اما گطن  ا سققوط  سققا تیوضققع ن ا ی

طالبان  ،1005در دسامبع  .است یخطدزن شتعی  . دتع استهم  گطن از سوط  سا یحت

 یهمه .تسققلیم کند ،داشققتند اریاخت دررا که  یشققهع ن آخع ،قندهار کعد شققنهادیپ

فعستادن  ه  ی ه جا ،ملا عمع ،ها در آن زمان طد که رهبع آن ن ا خطاسقتندچه میآن

 ن  ه ا یاعلاقه ،نه»دولت  طش گفت:  . اشد یدر حصقع خانگ گع د یهعجا ا  ب ا طغع

 .کعد ینینشعوب  عد میو نطزده سال و ن «م ندار کار

دن ش میتسقل شقنهادیپ یشقمال تنام که و چنین موطعی وجطد نداشقت تنام در و

م قیاس هاگع  ،ن  نا عا .پاسققخ نه  گط د و  ه درگیعی ادامه دهدمتحده  الات و ا  دهد

 .است تنام از و زتعیعآمیآورتع و تحو دتع و شعم اری س ن ا ، کنیم

بب افغانستان  کایآمر یکب از حملب یافرادها سا  نیا طیرستد یبب نظر م

و افراد  نییهرو دلالان ،ینظام یخصتتوصتت مانکارانی صتترفاً  ،بردند «ستتود»

ان افغانستدر  کایآمر تیمختلف قدرتمند دولت تبت حما یهامرتبط با جناح

 ت؟اس شدهحاصل  ی هم«خوب» زیچ ایدرستب؟ آ .اندبوده

ه سال گذشت ستیقطعا  از  هم  نیتجارت هعوئ .قطعا  یخصقطص ینظام مانکارانیپ

 .سطد  عده است

 یاد ز ومنالمالو  ثعوتمندشقققان کعده  طدمتحده  الات که ا یسقققالارانجنگآن 

 یااز اعض منتشقع شد  یطها د آخع هفته و .اند اختهاکنطن اغلب  ،کعده  طدند کسقب

ه ک ،جمهطر سا قسیمعاون رئ ،دوستم دیعبدالعشق پعشقکطهطالبان در عمارت مسقلح 

دفاک  ،سققوط  کعد ی گذشققتهکه شققنبه ف  طد و از مزار شققعهم  انینظامرهبع شققبه

 او .در روزهای گذشققته رد داد طد که  ی زرگ ینطیدومی نخسققتین قطعه ا ن.کعدمی

اکنطن آن را از دست  که کعد یم یکاد مجلل مسخعه داشت که در آن زندگ ک فوط 
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 ک او  -لاهه محاکمه شطد  رد د )دوستم واقعا   ا . عدی ه سع م دیاو در تبع .داده است

 (.است یجنگ تکار جنا

که  و  ه ا ن نوطه رسققاند کعد ادارهافغانسققتان را  د  که یاشققع  غنحال،  ن  ا ا

 .خطاهد داشقققت در تبعید  بعند، زندگی خط یرنج کعده رها   ه حال خطدکقه  معدمی

  ک سلسلهرود و یم اجتماعی هایآ یگعدهم ه  آ دمی از وی دعطت  ه عملاحتمالا  

 کارش را انجام خطاهد یخط  هو  ،گیعداز جا ی مستمعی میدهد و یم مانجا یسخنعان

 سطد  عده است قطعا او  ن  نا عا .داد

 .فکع کنم هان ا ورای یگع ص داشخاکنم  ه یتلاش م ، ا ا ن همه

 حکومت طالبان مشخص شده است؟ یدرباره یخاص زیچ امروزتا  ایآ

 ه  سققتیقعار ن .میسققتین یم ما طالبان قد ، له»دادند که  یاد ز یهاطالبان وعده

 یتار درف معدم حاشیه ا  ،میزنان را سعکطب کن قعار نیست .میشکل حکطمت کن همان

و  ،سعکط گع حکطمت کعدند اری سق یاطهی ه شق[ 5770 ی]در دههاما آنها « .میکنینم

 .دهدمیرد است که دو اره  یزیچهمان  ن ا احتمالا 

 انشققمعاقب رفتار د  ا .وجطد دارد کیپلمات ملاحظات د ی عخطالبان  ی عا ،اکنطن

هماهنگ دشققمن  ا ا عانِ تطانند یم عا ز ، اشققند ،عهیشقق تیگعوه  زرگ اقل ،ها ا هزاره

 5770 یدههوارد معادلات  ضققعورتا  کنمیدارند که فکع نم یملاحظات طالبان .شققطند

 نیچن گفتن یاما  عا .ند کن یمتفاوت ی ار کارها ن کنند ا یممکن اسقت سع . شقطند

 .زود است یلیخ  یزهایچ

و  س  ،افتیممی رانیا یادلزوماً  ،میکنیفکر م یانقلاب اسلام یک بب یوقت

 نیاحتمالاً شاهد چن ایآ .وجود داشتت یمراجر بزرگجماعت  ،ایران از انقلاب

 بود؟ میدر افغانستان خواه یزیچ



 گذرد؟افغانستان چه میدر  6 

 شتهاز پناهندگان وجطد دا یمطج .ا مشاهد چنین وضعی  طدهامعوز  تا ،ایاندازهتا 

 یتفاقا کماکان شاهد چنینکنم یفکع م .روندیم هیو  ه تعک عان ا ق از طع شقتعیکه  

 خطاهیم  طد.

م معد خیلی نگعانکنند یم وانمطدکه  یغع  یهادولت و ایتقان  ع ،متحقده القات قا

 ها را  هکنند آنیم تلاشو  گیعندمیپناهندگان را در آغطش  ن ا ،دهسققتافغانسققتان 

 وهمنط یکشققطرها گع د ا  هیمانند تعک  یهاجادر  یزندگ نامطلطب ط شققعازندگی در 

 .ندوادار

 خعوج ن  نا عا ،کندیمعزها را کنتعل م ن از ا  خش  زرگیطالبان در حال حاضع 

ماکان شاهد آن خطاهیم کنم کیاما فکع م ،معدم دشطارتع خطاهد  طد ی عا افغانستاناز 

 . طد

چب خواهد کرد؟ و  ندهیآ یهامتبده در روزها و هفتب الاتیا دیکنیفکر م

 ؟چب باید بکند کبنیا بعد

: ی افغانستان حع  خطاهیم زدخیلی در ارهاست که  ن داد ا میچه انجام خطاهآن

 بیآسقققها نکند که آن یکه طالبان کار م دواریام ،یمدن یجامعه ،زنقان افغقان آه،»

مالا  احت .معدم افغانسققتان احتعام  گذارند یکه  ه اراده میخطاهیما از طالبان م . بینند

 میکنیم یکعد و احتمالا  سققع میمطعح خطاه یاحتمال یهام تحع ی ارهدر  یدها تهد

اما  .میده را سازمان یالمللنی  یم تحع رسمیت شناسی ا ن دولت جد د ه  عای عدم

دولت  ن خطاهند  ا ایکه م ،هیو روس نیچ ،د دار رامنطوه  زرگ در حداقل دو قدرت 

اهد خطوجطد  شانی عا یتیامن یهایصطرت نگعان ن ا عیدر غ عا ز ،را طه داشته  اشند

 .عیخ ا  ها مؤثع خطاهد  طدکار ن دانم انمی ن  نا عا .داشت

پناهنده  د  ا .دیاسقققت که قبلا  گفت یزیهمان چ میانجام ده د کقه مقا  قا یکقار

ی ها حطزهکه در را  یکسققان یهمه . اشققد کا تمام تمعکز دولت آمع د  ا ن ا .م عی گ
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ها را آن ،دیاز کشطر خارج کن کنند که در مععض تهد د  ه خشطنت هستندفعالیت می

 .د دست  عدارو زا  صدورمصاحبه و گیعی در سختاز  ،دیمتحده  عسان الات  ه ا

 ،م ا دارر شتیظعف .،  پذ ع منه فوط از افغانستان ،ایپناهندگان را از هع نوطه د  ا

که ما  یتیدر مطقع ،منازعه ک در  ،جان در ا قدون تعد د امقا  .اش نیسقققتارادهفوط 

عهده ع  هستند یکه  ه دنبال پناهندگ را یافعاد عش پذ تیمسئطل د  ا ،م اکعده جاد ا

 .م عی گ

ب در ک دمیرا دکسی  .وگو را بب  ایان برستانیمبیایید با همین مببث گفت

گفتب بود با این مضتتمون کب وقتی ایالات متبده چیزی را خراب  یزیچ ترییتو

 یش از این همیشب کب  - را برعرده گیرد. آن باید مسئولیت هم خودش کرده

 تاننظر .رفتبب کار میمتبده در افغانستتتان  الاتیتمتانتدن ا بیتتوج یبرا

 ست؟یاستدلا  چ ی اینبارهدر

که ما همطاره  ه  دتع شقدن اوضاک کمک کعد م چنین  یط کنم در شقعایفکع نم

جا را شد م و آناست که ما وارد افغانستان  ن منظطرم ا استدلالی مصداق داشته  اشد.

هع روز و هع سققال کمی اوضاک را و  م جا  طدسقال آن سقتیو سقپس   ،خعاب کعد م

عفا  ص .قطعا  هیچ فعصتی  عای تجد د وصال  ا ا ن کشطرها وجطد ندارد .تع کعد مخعاب

در ا ن است که  یزیواقعا  همان چ ن و ا .م شطیم  هبطد اوضقاکو مانا مسقتوع جا آن

 افتد.مطرد دارد اتفاق می

_______________ 
 با منبع اصلی: یوند 
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