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 Political سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ اکتوبر ٠٢
  

  آيا جنگی را که طالب به عھده دارد می توان جنگ طالب ناميد؟
، يعنی واليت کندز را بعد از حمالت سنگين چھارده سال از زمانی می گذرد که طالب آخرين و قوی ترين پايگاه خويش

ھوائی امريکائی ھا از دست داد و راه فرار و پناه بردن به آغوش پاکستان، يکی از حاميان، از ميان چھار حامی و 

  .  خويش را، در پيش گرفتۀآفرينند

يان، اين گروه مذھبی به غايت  رھائی يافته اند و امريکائهّمردم در آن زمان فکر می کردند که از شر طالب برای ھميش

کھنه انديش و وابسته به عربستان و پاکستان را به جرم حمايت از اوسامه بن االدن، رھبر گروه تروريستی القاعده، که 

 ه، برای ھميشمی دانست در امريکا ٢٠٠١طراح اصلی حمالت مرگبار روز يازدۀ سپتمبر سال دولت امريکا او را 

  . محو و نابود کرده اند

اين انديشه، با نصب حکومت کرزی و سھيم ساختن گروه ھای زيادی از احزاب سياسی ـ اسالمی به اصطالح مجاھدين 

نام کمک برای ه در اين حکومت، ازدياد روز افزون نيرو ھای نظامی امريکا در کشور، سرازير شدن ميليارد ھا دالر ب

 در اين کشور به نام سھم گيری در جنگ با تروريسم و کمک به نوسازی و باز سازی افغانستان، استقرار نيرو ھای ناتو

نيرو ھای امريکائی، رفت و آمد ھای پی در پی و چشمگير ديپلوماتيک و نظامی و حضور ده ھا مشاور اداری ـ سياسی 

ر محکم در اوائل بسيا... و نظامی غربی در افغانستان به منظور دادن مشوره و رھنمائی حکومت در امر دولت داری و

  .و قوی بود

ولی پيدائش طالب، بعد از کمابيش يک سال در محالتی در سرحدات افغانستان ـ پاکستان و حمله بر دھات و قصبات و 

ن بس ھا اگرفتن راه ھا و متوقف ساختن وسائط نقليه و به سرقت بردن پول و سائر اشيای قيمتی آن ھا و اختطاف مسافر

 و کور کورانۀ طالب که با گذشت زمان رو به فزونی و هامی و حمالت انتحاری بالوقفو کشتن افراد بی گناه و غير نظ

  .  دنگسترش بود،  مردم را بر آن داشت که نسبت به آنچه در اوائل فکر می کردند، تجديد نظر کن

 طالب و هلي و حاميان گونه گونش در امر مبارزه عهناکامی ھای غيرواقعی و خود خواستۀ پی در پی دولت دست نشاند

مبارزه با تروريسم، جنگ ( حمله به افغانستان اساسی چھار ھدف ۀتروريسم و کشت ترياک و توليد ھروئين، که از جمل

محسوب می شد، ھمراه با پيدائش فساد مالی ـ ) برای محو مواد مخدر، دموکراتيزه ساختن افغانستان و تأمين حقوق بشر

که بسياری از مردم به اين باور  سر خوردگی مردم بيشتر از پيش دامن زد، تا اين آن به ۀاداری ـ اخالقی و رشد بی روي

 و ادعای دروغين مبارزه با تروريسم و   آنچه آمد و گذشت و می گذرد، نمايش و تظاھری بيش نيستۀرسيدند که ھم

حيث پايگاه و تختۀ پرشی  مواد مخدر تنھا پوششی است برای پنھان داشتن اھداف کالن تری که بايد از افغانستان، من
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برای برآوردن آن ھا استفاده گردد؛ و طالب نيز يکی از اضالع تشکلی است که در اين بازی چرکين نقش تدارک کنندۀ 

  .گوشت دم توپ، و دليلی برای بھانۀ حضور نيرو ھای خارجی در کشور را بازی می کند

د برای پيچيده ساختن اوضاع و بھانه برای پايش يا  سياسی ـ نظامی کشور طرحی بوۀحضور دو بارۀ طالب در صحن

ماندن نيرو ھای خارجی در افغانستان غرض پيشبرد مقاصدی که امريکائيان از چندين دھه آن را طراحی نموده  و در 

ی ھای مالی و ئدر غير آن آيا قابل تصور است که امريکائيان با اين ھمه قدرت نظامی و توانا. صدد تطبيق آن بودند

فوذ سياسی در جھان نتوانند ريشۀ تروريسم را در اين منطقه از بيخ و بن بسوزانند و کشت و توليد ترياک و ھروئين را ن

  به کلی از بين ببرند و جلو قاچاق آن را بگيرند؟

 پالنی را طرح و روی ،وجود آمدن اتحاد شوروی امريکائيان برای از بين بردن اين اتحادی از کشورھاه از زمان ب

اول پارچه پارچه ساختن اتحاد شوروی که :  گذاشته می شداءدست گرفته بودند که بايد در دو مرحله به منصۀ اجر

متشکل از چھارده کشور، جمع فدراسيون روسيه بود؛ و دوم، بعد از تطبيق اين پالن، طرح از بين بردن فدراسيون 

دن جای پائی در درون سرزمينی فعلی روسيه و سرزمين روسيه و تقسيم آن به کشور ھای متعدد و کوچک برای پيدا کر

خصوص چين، که اينک در راه تبديل شدن به رقيب ھای اقتصادی و ه ھای شوروی سابق و کنترول چين و روسيه، ب

  . نظامی برای امريکا و اتحاديۀ اروپا ھستند

  : اره می کنيمبه ازدياد کشت ترياک و توليد ھروئين و قاچاق آن به گونۀ مثال و مختصر اش

نستان دست به کشت ترياک می زنند، نگارنده منکر اين امر نيست، و دولت دست افرض کنيم که برخی از دھقانان افغ

که (ھای ائتالف به راستی توان جلوگيری از کشت آن ندارند؛ اما آيا قاچاق اين ماده ونشانده، امريکائيان، ناتو يا نير

   به اروپا و امريکا صورت می گيرد؟ انانقھمين دھھم به وسيلۀ ) گرددًعمدتا به شکل ھروئين تبديل می 

اگر نه، پس اين مواد چگونه و از کدام طريق به کشور ھای غربی که عمده ترين مصرف کنندۀ آن می باشند، قاچاق می 

است؟ خريداران اين شود؟ آيا جھان غرب از شناخت اين قاچاقبران و شناسائی راه انتقال آن به اروپا و امريکا عاجز 

ًمواد در جھان بيشتر کی ھا ھستند؟ فروشندگان آن کدام مردم و از کدام کشور ھا ھستند؟ اساسا فلسفه و قصد به وجود 

 آوردن سازمان ھا امنيتی دولتی برای چيست؟ آيا اين ھمه اداره با ھزاران پرسونل و ميليارد ھا دالر مصرف در سال

قادر نيستند جلو قاچاق و ورود و خريد و فروش و استفادۀ اين مواد کشنده را از مبدأ تا مقصد، از جائی که کشت می 

  شود تا جائی که به مصرف می رسد، بگيرند؟

ھمينگونه بايد پرسيده شود که کی و چگونه و برای چه مقصدی ھزينه ھای مالی گروه طالب و گروه ھای ھمانند وی را 

  به ده ھا تا می زنند از نگاه مالی تأمين می کنند؛ و کی ھا اين ھا را تجھيز نظامی می نمايند؟ که سر 

سترليائی و آسيائی و افريقائی آن ھا از شناخت آنانی که اين تجھيزات يا اآيا سياستمداران امريکائی و شرکای اروپائی و 

وان اند؟ و به عنوان آخرين سؤال، آيا سياستمداران غربی اين ھمه پول را در اختيار طالب می گذارند نيز عاجز و نات

ًکال و مجموعا قادر به اين نيستند که حاميان مالی و تسليحاتی طالب را وادار  سازند تا دست از کمک ھای مالی و  ً

  نظامی به طالب و سائر گروه ھا تروريستی بردارند؟ 

  ان جھان غرب توان اين کار را ندارند؟با کدام عقل و منطق و برھانی بگوئيم؛ نه، سياستمدار

 تروريسم و مواد مخدر در افغانستان حضور دارند، اگر هھمه می دانيم که کشور ھائی که ھمين اکنون به نام مبارزه علي

لو کشت خشخاش را بگيرند، ولی نمی خواھند که جبخواھند، توان اين کار را دارند که ھم طالب را سرکوب کنند و ھم 

  .را بکنند، زيرا در پشت اين ناتوانی انتزاعی ـ ظاھری اھدافی نھفته استاين کار 
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آيا سياستمداران غربی از ماھيت اصلی و سرشت ضد انسانی و  ذھينيت خرافاتی و ارتجاعی احزاب به اصطالح 

ن وسطائی  قروين گروه ھای تندروولی باوجود اين چرا سياستمداران غربی ا! اسالمی ـ جھادی بی خبر بودند؟ خير

  وحشی و جنايتکار را بر گردۀ مردم آرام و بی آزار و  بی چارۀ افغانستان سوار کردند؟ 

را آفريدند، که مستقيم يا غيرمستقيم ) و مجاھد(سياستمداران غربی، علی الخصوص امريکائيان، نه تنھا اين احزاب 

منظور از مجاھد در (ت پيشه تر از آن ھا را  زمينه ساز آفرينش ده ھا گروھی ھمانند، و در برخی موارد خيلی شرار

جو، فاسد، جنايت کار، جاسوس و نوکر بيگانه است، نه داينجا تنھا رھبران و فرماندھان تندرو، سياست زده، و سو

 آن به مبارزه ۀ شوروی زمان و دولت دست نشاندهمردمانی که با نيت پاک و بدون مدعا برای رھائی کشور خويش عيل

ھمچون طالب و عبدهللا عزامی ھا و النصر و القاعده و الشباب و لشکر طيبه و شبکۀ حقانی و داعش و ) برخاستند

  ! امثالھم شدند

. برای شکست شوروی در افغانستان نياز داشتند.. چرا؟ چون به وجود مجاھد و گردان عبدهللا عزام و حقانی و القاعده و

ستان برای انتقال مصون لوله ھای نفت از ترکمنستان به پاکستان و ھند، چون به وجود طالب برای تأمين امنيت در افغان

چون قصد ناآرام ساختن کشور ھای مسلمانان ھم سرحد با روسيه، مثل تاجکستان، . از طريق افغانستان، احتياج داشتند

 مسلمان نشين چين چون می خواستند در مناطق. و تحت فشار قرار دادن روسيه را داشتند.. ازبکستان، ترکمنستان و

چون می خواستند افغانستان طالبانی را به عنوان خار بغل ايران متمرد در اختيار داشته . ايجاد ناآرامی و شورش کنند

و باالخره، چون حاضر شده بودند شرائط پاکستان وعربستان سعودی را برای برآوردن اھداف اين دو کشور، به . باشند

  . که در واقع ممد خواسته ھای خود امريکائيان بودند، قبول و برآورده سازندژيک خويش،يمثابه شرکای سترات

 مواد هامريکائيان در ھيچ يک از دو جنگی که عساکرش را به افغانستان اعزام داشتند، جنگ با تروريسم و مبارزه علي

  .مخدر، نه صادق بود و نه مصمم

ران امريکائی باری به صراحت اين سخن را ابراز داشته طالب دشمن امريکا نيست، ھمانگونه که يکی از سياستمدا

  ! بود

اين جنگ، جنگ طالب . جنگ طالب ھم در واقع جنگی نيست که در اصل و در اساس طاب آن را به راه انداخته باشد

نيست؛ جنگ امريکا و شرکای اروپائی و عرب و پاکستانی امريکاست که با در برابر ھم قرار دادن يک ملت، 

روشن ترين دليل حمايت قاطع .  ديگری ريختن، آن را به پيش می بردۀ وسيله ليه برادر، و خون يکی را ببرادرع

  ! کرزی و اينک حمايت دولت موجود از طالب است

بر طرفی والی کندز، استجواب مسؤولين امنيتی . سقوط کندز نمايانگر ھمکاری نيروھای دولتی با طالب می باشد

و اال چگونه دولت از پالن حملۀ طالب به کندز بی خبر می ماند؟ در اخبار امروز گفته .  نيستندکشور، ھمه نمايشی بيش

شد که عطا محمد نور، سرپرست واليت بلخ گفته است که از تدارکات و حملۀ طالب به کندز قبل از اين که حمله به 

ات مسؤول امنيتی کشور اطالع داده ًکندز صورت بگيرد، شخصا به رئيس جمھور و رئيس اجرائيه و بعضی از مقام

  . بود

ًاگر اين خبر دروغ نيست و خبر حملۀ طالب قبال به گوش . چنين خبری به احتمال بسيار زياد نمی تواند دروغ باشد

مقامات دولتی رسيده بود، چرا رئيس جمھور و رئيس اجرائيه و مقامات مسؤول امنيتی کشور ھيچ گونه اقدامی برای 

  حمله ای به کندز نکردند و از سقوط آن به دست طالب جلو گيری نشد؟جلوگيری چنين 

  :جواب آن روشن است

جنگی که بسياری از جوانان  . ھمه زير يک چتر قرار دارند و جنگ موجود در واقع جنگ امريکاست، نه جنگ طالب 

جوانانی که اگر شناخت .  سازد ما را به نام دفاع از وطن قربانی آرمان ھای جھانخوارانۀ امريکائی ھا می قلبخوش
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جای دفاع از ه دقيق از بازی ھای شيطانی امريکا و نقشه ھای رذيالنۀ پاکستان و ايران و عربستان می داشتند، شايد ب

منافع بيگانه و خدمت به دشمنان وطن راھی را انتخاب می کردند که جانبازی ھا و قربانی ھای شان در راه نجات 

  !!  ز توطئه ھای رنگارنگ خارجيان می بودراستين کشور و مردم ا

٠١/١٠/٢٠١۵  

 


