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درعقب د ستا ورد های عمده طا لبا ن درشما ل
افغا نستا ن چه نهفته است ؟
what’s Behind the Taliban’s Major Gains in Northern Afghanistan

چرا طا لبا ن قا د ر به تا خت وتا ز درشما ل افغا نستا ن شد ند ؟
در طول چند هفته ء گذ شته والیت کند زواقع درشما ل افغا نستا ن مکرر ًا د ستخوش
نارامی ها وهرج ومرج قرارگرفته است آنچنانیکه تا سا ل های اخیر این منطقه توسط
شورشیا ن طا لبا ن بی پیرایه و محل درگیری شد ید میان طا لبا ن ونیروهای امنیتی
افغا نستا ن درآمده بود .

طا لبا ن دراین آواخیرکنترول قلعه ذال ،منطقه واقع درغرب والیت کندزرا به تصرف
خود دراوردند وهمچنان پیشرفت های چشمگیری درمرز شرقی این والیت نموده اند
که این پیروزی ها ی طا لبا ن پرسش های چندی را درمورد آینده کند وز دراذهان مردم
بوجود آورده ا ست چونکه طا لبا ن درطول چند سا ل گذ شته دوباروالیت کندز را تحت
کنترول خود درآورده بودند.
یک زما نی والیات شما ل افغانستان نسبتاً نظر به دیگر والیات کشور آرام وازامنیت
ومصونیت کا مل وقابل مالحظه برخورداربود  ،ولی با خروج نیروهای نظا می خارجی
درپایان سا ل« »4102امنیت والیات شما ل افغانستان به تتدریج متالشی واز هم پا شید
چنانچه فقط هفته ء قبل اولسوالی اشکاشم والیت بدخشان در همجواری تاجکستان به
تصرف طالبان درآمد وطالبان در ماه گذشته با یک یورش چریکی بریک پایگاه نظامی

واقع دروالیت باستا نی بلخ ده ها تن ازافسران وسربازان افغان را به قتل رسا ند ند.
چیزی قابل تذ کراین است  :ازهنگا میکه گروه شورشیا ن به والیات شما ل افغانستان
حمله و یورش برده اند مشکل جابجای مردم شد ت یا فته ا ست که تقریباً در حدود
( )00111نفر درطول همین سا ل جاری به نسبت درگیری جنگ ها ونبود مصونیت
وامنیت ازخا نه های خود درسراسر کشور آواره وبیجا شده اند واکنون وضیعت دراکثر
بخش های افغانستان بحرانی ونارام میباشد طوریکه حسب گذارش دفتر هماهنگی امور
بشردوستا نه (اداره سازمان ملل متحد برای هما هنگی امور ا نسا ن دوستا نه) این رقم
بیجا شده ها درسا ل ( )4102درحدود ( )220111نشان داده شده بود .وآن به این مفهوم
که از جمله ( )42والیات افغانستان در ( )44والیات کشور مردم از روی مجبوریت
خانه های خود را ترک نموده وبه جاهای د یگر مجبور به مهاجرت شده اند که تعداد
بیشتر این بیجا شده ها دروالیات شما ل افغانستان صورت گرفته است .
الزم پنداشته میشود تا دالیل تخت وتا زوهجوم ازشورشیان طالبان رابه والیات شما ل
کشوردرک نمایم که آنها چسان ازمناطق واز دژهای سنتی دیرینه شان واقع درجنوب
وشرق کشوربه والیات شما ل سرازیر میشوند واز سوی دیگر بیمورد نخواهد بود تا از
اعمال وحشیانه ای اعضای پولیس محلی افغا نستا ن واز کارکرد های خشن وزشت
شبهه نظا میا ن طرفدار دولت دروالیات شما ل افغانستان هرچه گسترده تر معلومات
چندی بد ست نیا وریم  -پیوسته به این موضوع اگر به فعا لیت های سا ل ( )4100این
شبهه نظامیان طرفدار دولت عقب گرد نمایم وگذارش مفصل د یده بان حقوق بشر را
مرور نما یم در آنوقت در خواهیم یا فت که عملکردهای این گروه با داشتن معا فیت
دولتی شامل تجا وز  ،تاراج و بسا کا رهای بدو شنیع بوده ا ست که مردم محل را
نسبت انجام همچو کارهای ناپسند شان بیشتر عصبا نی ومنزجر سا خته بود آنچنانیکه
توام با دوام همچو اعمال نا پسند بعد از مد ت شش سا ل مقا ما ت مسول در شما ل
افغانستان با میل ورغبت خویش از بد رفتا ری های این شبهه نظا میا ن طرفدار دولت
پرده برداشتند واعتراف نموده افزودند که این ها همواره زمینه را برای هرچه نیرومند
شدن شورشیان درشما ل افغانستا ن مساعد ساختند .
یاسین ضیاء والی والیت تخار درشما ل شرق افغانستان درحین مصا حبه که با او
در آوایل سا ل جاری توسط یکی ازرفقای ما صورت گرفت چنین گفت  :برنا مه پولیس
محلی درشما ل کشوربطورکا مل شکست خورد ه ومشکالت بیشتری را خلق نموده است
و آن بدین مفهوم که برخورد وفعالیت های ناجایز وخشن آنها مردم محل را به ستوه
اور ده تاجایکه مردم نسبت به آنها ترجیح میدهند که مشکالت خودرا به طالبان درمیان
گذارند وحل مطلب کنند یعنی که مردم از پولیس محل کا م ً
ال متنفر شده اند .
وقتیکه در سال ( )4102به بار اول والیت کندوز بدست طالبان سقوط کرد ،عامل

سقوط کند وز تنها این نبود که نیروهای امنیتی افغانستان درمقابل آنها ایستادگی ومقاومت
نه نمودند بلکه دالیل چندی بود که طالبان توانستند کندوز را به تصرف خود در آورند
که ریشه ای این عوامل چند نفوذ طا لبا ن درصفوف کارگزاران محلی وشبهه نظا میان
شخصی متمایل به طالبان بودچونکه این کارگزران محلی بادولت روابط نزدیک ویا بهتر
است گفته شود که با مقام های بلند دولتی وحدت ونزدیکی داشتند واین گروه از شبهه
نظامیان به نسبت داشتن معافیت دولتی اص ً
ال احساس ترس ورعب نمیکرد ند وبدون
احساس مسولیت از همه رخدادها ونابسا ما نی ها چشم پوشی مینمودند و از سوی هم
دولت از آنها واز پولیس محلی هیچ نظا رت بعمل نمی آورد تا جا یکه پولیس محلی
درمقابل قدرتمندان محل آسیب پذ یر شده از پا افتا دند .
ازآنجایکه دولت مسولیت های عام وتام امنیتی را درشمال به پولیس محلی سپرده بود ،
پولیس محل از عهده ای وظایف بخوبی بدر شده نتوانست ودرمقابل طالبان به مقاومت
شان دوام داده نتوانستند مسولیت ها همواره به اشخاص زورمند محل تعلق گرفت وآنها
یعنی سران توانمند محلی ومنطقوی قادر شد ند تا به تشکل و تقویه ای شبهه نظا میان
شخصی خود دست بکارشوند تا جایکه آنها در روند این مرام وهدف یک وضیعت
تاکتیکی سودمندی برای طالبان ایجاد کردند دلیل آنکه چرا این زورمندان محلی به همچو
فعالیت ها دست زدند انگیزه آن منفعت های شخصی بود آنچنا نیکه دربین خود شان نیز
برسر منا فع رقابت ها هرچه بیشتر شد ید تر شده میرفت وآنها به نسبت رقابت های
بین البینی خود نتوانستند که درمقابل طالبان یک جبهه آهنین از مقاومت را خلق نمایند
تا آنکه باالخره بادرنظرداشت همین دالیل  ،والیت کندوز بدست طالبان سقوط کرد .
فرماندار یاسین ضیا ء وضع را طور ذیل چنین توضیخ میدهد :دلیل سقوط بار اول
کندوز این بود که در کند وز بین دو یا سه شبهه نظا میا ن جنگ رقابتی درگرقت واین
سران شبهه نظامی که بخا طرسبقت جوی بین خود آغا زبه جنگ وجدال کردند چو نکه
هریک آزآنها از کابل تحت حما یت قرارداشتند ودراین وفت بود که طا لبا ن در گرما
گرم زدو خورد که بین آنها دوام دا شت از د و جهت د ست به حمله زد ند و کند وز را
تصرف کردند وبعد آز آنکه طا لبا ن والیت کند وز را تحت کنترول خود درآوردند این
سران شبهه نظامی خوشی میکردند که طرف مقا بل ما کندوز را به طالبان سپردند لذا
وضع چنان شد که طا لبا ن به ساده گی کند وز را ازحا کمیت دولت خارج ساختند .
او(یاسین ضاء)همچنان عین حرکت را که درتخارصورت گرفت نیزتوضیح میدهد:
« ما درجنگ با طا لبا ن درعین حا ل درجنگ با ما فیا ( به ما فیای قدرت ) نیز بودیم
وبین ما جنگ به شد ت دوام داشت این «مافیای قدرت» چه ازنظر ما لی وچه از نظر
معافیت دولتی بواسطه عناصر پرنفوذ داخل در مقا ما ت مرکزی دولت حما یت وتحت
پوشش قرارداشتند وهرکدام از این سرگروپ های مافیا یی شبهه نظا میا ن شخصی
داشتند که این خود هر لحظه زمینه درگیری و جنگ داخلی را بد نبا ل داشت واین وضع

وحا لت خود یکی از مشکالت عمده ء است که اکنون افغانستان با آن مواجهه است ؛
وبادرنظرداشت همین اصل است که من بارها بارها گفته ومیگویم که نیاز هرچه عاجل
آن دیده میشود که پولیس داخل یک سیستم کارا یی شود و درتحت ریاست یک منبع
رهبری واحد قرار گیرد وتالش صورت گیرد تا ازتبد یل شد ن آنها به شبهه نظامیان
شخصی سران ما فیا یی وبازیگران محلی جلوگیری بعمل آید.» .
بازهم درمیان این همه خبرهای ناخوش آیند وبد ازشمال افغانستان یک خبر خوب
این است که منسوبین وفادار به دولت اسالمی افراطی عراق وسوریه «داعش» که در
افغانستان وبویژه در شرق افغا نستا ن بیشتر النه کرده بودند طی هفته های گذ شته
با پرتاب بزرگترین بمب غیرهسته ای بنام «بمب مادری» اززراد خانه امریکا تار ومار
واز پا درآمد ند یعنی آنها یکه اراده داشتند تا به والیات شمال افغانستان برای خود جای
پا پیدا کنند وشما ل افغا نستا ن را نیز نارام وغیرمصون سازند  .یاسین ضیا ء که قب ً
ال
به حیث ریس واحد ضد تروریستی وبه صفت معاون ریس سازمان اطالعاتی افغانستان
ایفای وظیفه کرده است آنچنانیکه او مدعی است چنین افاده میکند  :نظر به سوابقی
که من در بخش اطالعات دارم – من میدانم که در این منطقه دقیقاً چه میگذرد؟ من البته
که هیچ اطالعاتی درمورد حضور بیشتر داعشی ها دراین منطقه یعنی در تخار  ،بغالن
بد خشان وکندوز ندارم .
حضور کمرنگ منسوبین دولت اسالمی افراطی عراق وسوریه (داعش) درشما ل
افغانستان ویا درهمجواری تاجکستان وهمچنین کمرنگ بودن درگیری نیروهای نظامی
روسیه به آنها موضوعی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت ولی با وجود همچنین وضع
مقامات بلندباالی ایاالت متحده امریکابی صبرانه اشاعه مینمایند که روسیه طالبان افغانی
را تسلیح و تجهیزمینما ید اما منطق مسکو به ارتباط طالبان این است که طالبان میتواند
بعنوان یک عا مل بازدارنده در برابرحضور وگسترش منسوبین دولت اسالمی افراطی
عراق وسوریه (داعش) در آسیای مرکزی خد مت میکند .وبا این حا ل طا لبا ن مسلماً
بعنوان یک تهد ید در آسیای مرکزی علیه دولت اسالمی عمل میکند .
آنچنانیکه فرمانده یاسین ضیاء به ارتباط اتحاد گسترده بین دولت اسالمی افراطی عراق
وسوریه (داعش) و جنبش اسالمی ازبکستان توضیح میدهد  -حما یت روسیه از طالبان
باعث ظهور پرابلم ها ی بیشتردرمنطقه میگردد که با درنظرداشت آ ن مردم این مناطق
نگرانی های خودرا دراینمورد نیز دارند وروسیه نیز درمورد اینکه کشورهای اسیای
مرکزی نا امن نگردد نگرانی خودرا نیز دارد چونکه جنبش اسالمی ازبکستان دروحدت
با داعشی ها ممکن سازما ن خطرنا ک تروریستی را که برای مدت طوالنی توان بیشتر
ستراتیژیکی را خواهد داشت نارامی های را در تا جکستان  ،ازبکستان  ،قرعزستان
وقزاقستا ن ایجاد خواهد کرد چونکه شبهه نظامیان این گروه های تروریستی داعشی
خودرا در صفوف طا لبان پنهان کرده اند .

مشاور امنیت ملی ایاالت متحده امریکا اقای ( )H.R. McMasterدراین اواخر چنین
گفته است  :که والدیمر پوتین ریس جمهور روسیه از اقدام شورشیان داعش« درتضاد
علیه منافع مردم روسیه» اگاهی حاصل نموده است که بادرنظرداشت همین اصل
درحما یت از طا لبا ن د ست بکا ر شده است طا لبا نی که با گروه های همچو جنبش
اسالمی ازبکستان ودیگر گروهای تروریستی تداخل دارند و مطمح نظر آن گروه های
مخفی در صفوف طالبان ایجاد یک تهد ید بزرگ علیه روسیه میباشد.
روسیه به وضوح این همه برنامه های دشمن را میداند وبادرنظرداشت همین اگاهی
خویش درگیر شدن نا مشخص طالبان را درجلوگیری ازنفوذ دولت اسالمی با پوشید ن
ما سک وباداشتن نیت واقعی درتحت سایه ایاالت متحده امریکا به تضعیف امریکا با
تقویت از د شمن اصلی واشنگتن درافغانستان می پردازد.
.با این حال  ،ایاالت متحده امریکا درحال حاضر درافغانستان  ،صرف نظر ازآنچه که
روس ها ممکن درچه موقف وحالتی باشند  ،طالبان اکثر بخش ها را درسراسر افغانستان
درتحت تصرف خود آورده اند -منطقه ای که یکبارثبات نسبی خودرا بد ست ارد آنوقت
است که شکست وعدم موفقیت امریکا را بغرض شکستا ند ن حلقه محا صره ورساندن
کمک به نیروهای افغان در یک حلقه محا صره توسط شورشیا ن درگیرشده با شند
برجسته میسازد که از بسا جهات هرگز نیرومند دیده نمیشود .
چند سطردرمورد نویسندگان این مقاله  :برین سلطان ها یمون؛ یک محقق
مستقل ومستقر درلندن است  ،تحقیقات وپژوهش های او بیشتر درمورد پناهند گان
ومسا یل اجتماعی وامنیتی درافغا نستا ن ودرمیا ن مها جرین افغان درغرب میبا شد او
همچنان درحال حاضر ریس تحقیق وپژوهش برای شبکه حرفه ای درافغانستان ایفای
وظیفه می کند.
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