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با تسريع خروج ارتش آمريكا از افغانستان  ،به نظر مي رسد طالبان در شرف پيروزي
نظامي در اين كشور است .ناتواني ارتش افغانستان در برابر اين تهاجم  ،جنگ ساﻻراني را
وارد نبرد كرده است كه در ماه هاي اخير مجددا به شدت مسلح شده اند.

در حالي كه بخشي از مردم براي دفاع از خود در برابر طالبان بسيج مي شوند  ،نيروهاي دولتي هم از
نظر نطامي و هم روحي ،شكست خورده به نظر مي رسند  .طالبان مدعي هستند كه  ١٦٠از  ٤٠٠ولسوالي
كشور را تحت كنترل خود درآورده اند .در حالي كه نيروهاي نظامي دولتي در جبهه ها به حال خود رها
شده و به چشم انتظار دريافت حقوق و تسليحات مناسب اند .تعداد كمي از سربازان حاضرند جان خود را
براي يك ستاد فرماندهي و يك دولت فاسد فدا كنند .افسران ارشد كه در پشت يك ميز راحت و امن
در جايي در كابل نشسته اند  ،فقط به حيب زدن هزاران دﻻر مي انديشند.
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به نظر مي رسد هيچ برنامه و طرح جنگي اي به وضوح مشخص نشده است و نيروهاي نظامي دولتي در
حال »عقب نشيني تاكتيكي« از مراكز ولسوالي ها هستند و غيرنظاميان را در چنگال شورشيان رها مي
كنند .در روزهاي آغازين ژوئيه  ، ٢٠٢١هزاران سرباز وحشت زده از حمﻼت طالبان به تاجيكستان
گريختند.

شورسيان برانگيخته شده و پر شور

در مقابل ارتش دولتي  ،يك نيروي شورشي با انگيزه ايستاده است كه احساس مي كند پيروزي نزديك
است و توسط رهبراني تشويق مي شود كه اغلب تصوير زيبايي از اوضاع ارائه مي دهند .به عنوان مثال ،
در تاريخ  ٩ژوئن  ،سخنگوي طالبان در مسكو به خبرنگاران گفت كه امارت اسﻼمي افغانستان  ٪٨٥از
كشور را تحت كنترل خود درآورده است .هر چند اين ادعاي اغراق آميز توسط دولت به شدت انكار
شد ،اما طالبان در چشم انداز دستيابي به قدرت به شدت برانگيخته شده و پر شورند.

در حالي كه جمعيت روستايي در مواجهه با سرنوشت خود تنها مانده  ،غيرنظاميان مجبور مي شوند تحت
رهبري روساي ده يا ولسوالي  ،كه اغلب جنگ ساﻻر هستند  ،اسلحه برداشته و دوباره متحد شوند.

در ولسوالي چاركنت در وﻻيت بلخ  ،ساكنان زندگي خود را با سليما مزاري  ،يكي از معدود زنان
جنگجوي محلي  ،از تبار هزاره  ،پيوند زده اند .اگر چه تاكنون شبه نظاميان موفق شده اند طالبان را عقب
برانند اما سوال اين است كه تا كي مي توانند مقاومت كنند.
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افغانها براساس پيوند قومي متحد مي شوند زيرا فقط مي توانند به جامعه تباري خود اعتماد كنند .اين امر
موجب شكاف در كشور مي شود .افغانستان براساس تخمين ها از  ٪٣٨پشتون )گروهي كه طالبان به
آن تعلق دارند(  ٪٢٥ ،تاجيك  ٪١٩ ،هزاره و  ٪٦ازبك و همچنين ساير اقليت هاي كوچك تشكيل شده
است.

دولت وعده داده كه به مردم اسلحه تحويل دهد تا آنها به »وظيفه« ملي خود  ،دفاع از ميهن  ،عمل كنند.
اما هنوز مشخص نيست كه آيا دولت قادر خواهد بود به قول خود عمل كند  ،زيرا نيروهاي نظامي دولتي
ماه هاست كه از كمبود سﻼح و مهمات براي دفاع از مواضع خود شكايت دارند .بخشي از مردم كه به
نام دفاع از ميهن مسلح مي شوند  ،بيشتر با انگيزه مبارزه با طالبان است تا حمايت از نيروهاي دولتي .با
تعدد بازيگران جنگي  ،افغان ها شبح جنگ داخلي را دوباره در حال ظهور مي بينند.
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اهميت دخالت كشورهاي ديگر

به دنبال خروج شوروي از افغانستان در سال  ١٩٨٩و سقوط رژيم رئيس جمهور محمد نجيب اﷲ سه
سال بعد از آن ،گروه هاي مختلف مجاهدين به پيروزي رسيده با خشونتي بي سابقه به جان هم افتادند.
گرچه احزاب سياسي مخالف حمله شوروي با يكديگر بر اساس توافق نامه پيشاور در سال  ١٩٩٢براي
تشكيل دولت موقت متحد شدند  ،اما گلبدين حكمتيار كه از سوي سرويس هاي مخفي پاكستان حمايت
مي شد ،روياي دست يابي به قدرت انحصاري را داشت .او در سال  ١٩٩٢كابل را بمباران كرد كه جز
قربانيان زيادي در ميان غيرنظاميان  ،و ايجاد هرج و مرج نتيجه ديگري نداشت .در حالي كه يك دولت
موقت به سختي در حال شكل گيري بود  ،احزاب مختلف با خشونت  ،اغلب به دﻻيل قومي ،با يكديگر
درگير شدند.

نبايد به دخالت خارجي در پيدايش چنين وضعيتي كم بها داد .هرچند در نقش محوري پاكستان در
حمايت از حكمتيار و سپس طالبان شكي نيست اما اين كشور تنها مداخله گر خارجي نبود .نيروهاي عبد
الرشيد دوستم  ،يك ژنرال و جنگ ساﻻر ازبكستاني ،از سوي ازبكستان پشتيباني مي شدند .او كه مدتها
در دولت نجيب اﷲ با مجاهدين جنگيده بود كمي قبل از سقوط از او جدا شد و به مجاهدين پيوست.
حزب وحدت اسﻼمي افغانستان  ،با عنوان اختصاري حزب وحدت  ،كه جرياني شيعه است توسط ايران
حمايت ميشد در همانحالي كه عربستان سعودي پشتيبان شبه نظاميان وهابي اﻻتحاد اﻻسﻼميه بود.
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سرانجام  ،طالبان برتري يافتند و در سال  ١٩٩٦كابل را فتح  ،و نوعي نظم  ،هرچند وحشيانه  ،را به
كشور تحميل كردند .موفقيت آنها براي دست يافتن به قدرت انحصاري مديون حمايت قاطع پاكستان ،
اسامه بن ﻻدن و عربستان سعودي بود.

با اين حال حكومت آنها هرگز به طور كامل پذيرفته نشد .چندين جناح از مجاهدين براي تشكيل »
ائتﻼف شمال« گرد هم آمده اند و جنگ ساﻻران تحت رهبري ژنرال مشهور ،احمد شاه مسعود ،متحد
شدند .حمﻼت القاعده در  ١١سپتامبر  ٢٠٠١به نيويورك و واكنش واشنگتن به آن  ،نقطه عطف جديدي
براي شروع جنگ هاي مداخله گرانه اي بود كه اياﻻت متحده به طور مستقيم درگير آن ها شد .طالبان
در سال  ٢٠٠١سرنگون شدند.

شكست خلع سﻼح

كهنه سربازان اين جنگها هرگز اسلحه خود را زمين نگذاشتند .با حمايت و كنترل غرب ،براي خلع
سﻼح و ادغام مجدد رزمندگان سابق در جامعه ،چهار بار تﻼشهائي انجام گرفت .هيچ كدام از اين برنامه
ها بدليل عدم تناسب با ويژگي هاي محلي موفقيت آميز نبود :افغانها به دولت تازه تأسيس توسط اياﻻت
متحده آنقدر اعتماد نداشتند كه از سﻼح ها ،ابزار دفاعي خود  ،دست بكشند .خلع سﻼح نظامي يك
كشور چالشي است طوﻻني مدت و تنها در صورتي امكان پذير مي باشد كه دولت بتواند توانائي خود را
در محافظت از كل جمعيت كشور نشان دهد  ،كاري كه دولت كابل طي دو دهه گذشته قادر به انجام
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آن نبوده است .در ماههاي اخير  ،جنگ ساﻻران مجددا به جلوي صحنه بازگشته اند زيرا كه دولت
مركزي آشكارا از كمك آنها براي عقب راندن طالبان حمايت مي كند و يا حداقل آنرا مي پذيرد.

بدين ترتيب  ،اين رهبران تاريخي مجاهدين  ،خانواده هاي با نفوذ سابق و مردان نيرومند هستند كه
جنگ را رهبري مي كنند .هيچ رهبري ملي ظهور نكرده است .هر شبه نظامي به دفاع از دهكده خود ،
جامعه خود  ،ولسوالي خود مي پردازد .سردار جنگي معروف عبدالغني عليپور شخصيت شماره يك جامعه
هزاره )شيعه و فارسي زبان( است .او در زمان جنگ داخلي  ،فرمانده حزب وحدت اسﻼمي بود و در سال
 ٢٠٠٤در برنامه خلع سﻼح شركت كرد .اما  ،با بازگشت طالبان و ديگر گروه هاي افراطي  ،براي دفاع از
جامعه خود دوباره در سال  ٢٠١٤اسلحه به دست گرفت.

هزاره ها به دليل وابستگي قومي و مذهبي )شيعه( مدت هاست كه هدف اصلي طالبان  -و همچنين
داعش )سازمان دولت اسﻼمي( هستند كه از ژانويه  ٢٠١٥در افغانستان فعال است .هزاره ها مرتباً در
جاده شماره  ٢دره ميدان  ،كه به دره مرگ معروف است  ،ربوده يا كشته مي شوند .عليپور و شبه
نظاميان او در حال حاضر چندين ولسوالي در وﻻيت وردك را كنترل مي كنند و نفوذ او تا باميان
گسترش يافته است .اعتقاد بر اين است كه وي حدود  ٢٠٠٠جنگجو را حول خود گرد آورده است.

بازگشت رهبران سنتي

اقليت ازبك نيز بنوبه خود مجدداً تحت رهبري مارشال عبدالرشيد دوستم گرد آمده اند  .مارشال دوستم
قبل از رسيدن به معاونت رئيس جمهور بين سالهاي  ٢٠١٤و  ٢٠٢٠به مجاهدين پيوسته بود .او به
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داشتن رفتاري وحشيانه مشهور و به سوء استفاده هاي جدي و جنايات جنگي به ويژه تجاوز  ،شكنجه و
غارت متهم شده است .گزارش هاي روزنامه نگاران خارجي و همچنين ديده بان حقوق بشر وي را مسئول
آدم ربايي و تجاوز به يك رهبر رقيب در سال  ٢٠١٦مي داند .وي اكنون خود را آزاد كننده شمال مي
خواند.

عطا محمد نور  ،فرماندار سابق و فرمانده جنگي مجاهدين تاجيكستان قول داده است كه ميهن خود ،
مزارشريف را آزاد كند .او در زماني كه استان بلخ به دست طالبان افتاده بود  ،خواستار بسيج ملي شد .به
همين ترتيب  ،محمد اسماعيل خان  ،يكي ديگر از رهبران تاجيك و فرماندار سابق  ،متعهد شده است كه
استان خود را آزاد كند.
اينها فقط چند نمونه است  ،شبه نظاميان در سراسر كشور به صحنه آمده اند .مردم براي محافظت از
خود در پشت رهبران سنتي كه قبﻼً توانائي نظامي خود را در طول جنگ عليه اتحاد جماهير شوروي
نشان داده اند  ،بسيج مي شوند.

در حالي كه به نظر مي رسد اين رهبران آخرين سد پيشروي طالبان هستند  ،اقدامات آنها سواﻻت
جدي بسياري را بر مي انگيزد .بسياري از آنها با راه اندازي شبكه هاي گسترده قاچاق مواد مخدر و
ساير مشاغل غيرقانوني قدرت و شهرت خود را به دست آورده اند .عﻼوه بر اين  ،آنها هيچ اكراهي از
استفاده از خشونت ندارند .اگرچه ظهور شبه نظاميان مورد استقبال دولت قرار گرفت  ،اما اين امر ناتواني
دولت در محافظت از مردم خود را برجسته مي كند .دولت در مقابل عملي انجام گرفته بايد در برابر
اراده شبه نظاميان سر تعظيم فرود آورد  ،زيرا توانايي باز كردن جبهه اي جديد را ندارد .مبارزه با طالبان
به نظر كافي يك چالش به نظر مي رسد  ،بنابراين دولت چاره اي جز استقبال از گروه هاي »ضد
شورشي« ندارد .در بعضي موارد  ،او حتي به جائي رسيده كه آنها را مسلح كند.
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با اين حال  ،ظهور شبه نظاميان نگراني هاي زيادي را ايجاد مي كند .بسياري هراس دارند كه اين تنها
يك راه حل كوتاه مدت و به معناي بازگشت به جنگ داخلي باشد .شبه نظاميان در كنار ارتش رسمي اما
كامﻼ مستقل مي جنگند .در صورت شكست دشمن مشترك ،آيا آنها خلع سﻼح مي شوند ؟ يا با
برجسته كردن فداكاري هايشان در طول جنگ  ،ادعاي مشروعيت براي گرفتن قدرت را نمي كنند ؟
پس از خروج شوروي ها از افغانستان ،همين گروه هاي شورشي كشور را براي دستيابي به قدرت  ،به
هرج و مرج كشاندند .هرج و مرجي كه كشور هنوز بعد از بيست سال بعد تﻼش نتوانسته به آن پايان
دهد.

در همان حالي كه غيرنظاميان براي دفاع از خود در برخي مناطق اسلحه به دست مي گيرند  ،دو واقعيت
در حال ظهور است .از يك سو اكثر مردم از بازگشت به قدرت طالبان حمايت نمي كنند .خاطرات رفتار
وحشيانه آنها در گذشته هنوز در حافظه ها زنده است .و از طرف ديگر  ،دولت بدون تكيه بر بازيگران
غير دولتي مانند جنگ ساﻻران  ،قادر به كنترل كل قلمرو نيست .سرنوشت كشور در ميزاني اندوه بار ،
بين بازگشت طالبان به قدرت يا يك جنگ داخلي طوﻻني مدت در نوسان است.

