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  امريکاجنگ طالبان و 
  

  :وضع واقعی طالبان
گ  مستقر در کشور ما جهت بزرگ سازی و بزر در بين قوت های ناتویاليت هايعاز مدت يکسال و اندی تبليغات و ف

 طالبان هادر حاليکه در تمام تحليل . می شودهنوز هم ی طالبان وجود دارد که آگاهانه و هدفمند راه اندازی شده و ينما
 "مائتالف مبارزه عليه تروريز" قوت های ۀ بعنوان ابزار و وسيلاناز اينرو طالب. اند هدف نبوده بلکه وسيله تعريف شده

تا زمانيکه آن اهداف وجود داشته  ًءبنا.  استفاده می نمايند از آنها در جهت تحقق اهداف منطقوی خويشد کهنقرار دار
تسلط  .نيز کمرنگ ميگردد طالبان نقش و اهميت ،با کمرنک شدن آن اهداف. د داشتنالقاعده وجود خواه و طالبانباشد 

 ائتالفقوای . تالف صورت می گيردبه کمک قوای ائی شهر کابل تا دروازه هابر اوضاع و رسيدن شان طالبان 
  اگر اين رقم درست می بود،.می کنند تا که خوف و ترس خلق نمايندرا باالتر از صد ها هزار حساب  طالباننيروهای 

تهاجمات  بايد با  در اين صورت.نمی بوداری کنار جاده ها، عمليات انتحاری ذ به جنگ چيريکی، مين گیديگر ضرورت
هنوز از نظر واقعی طالبان . ندختسامی طريق در کشور ما مسلط  و عمليات منظم نظامی متوسل شده و خود را از آن

طالبان با همه ساز و برگ نظامی و حمايت پاکستان . دنشو بعنوان خطر جدی و آنهم تسلط شان در افغانستان تلقی نمی
 در مقابل نيروهای افغان و ، تلقی ميشود طالبانکه مرکز  هلمند، شهریی های سؤالکنرها و بعضی از ول، در ارغنداب 

در زابل هم تا همين حاال از تاکتيک جنگ های چيريکی .  مناطق گرديدۀی و تخليينش مجبور به عقب نه،ناتو تاب نيآورد
 .ندمت کرده نتوانستون مقای دای چوپان در مقابل قوت های ناتو و افغانستاسؤالو در ول. و پراگنده استفاده می نمايند

ی نموده به دفاع از خود در مقابل ينشر افغانی عقب ندر کنرها در مقابل حرکت منظم قوت های ناتو و عساکهمچنان 
دند واليت هرات بعد از يک ساعت مقاومت پوليس ينش،  اسفزار حمله طالبان در منطقه. عمليات ناتو و افغان پرداختند
گو شنيدند ا در حاليکه منطقه اير.  از طالبان سه ميل تفنگ در ميدان جنگ باقی ميماند.دندبه عقب نيشی وادار ميگر

در تگاب واليت کاپيسا که يکی از مراکز  .کامَال توسط مخالفين مسلح کنترول می شود که خود نشانه تناقض است
 که منطقه را نددولت و ناتو خواسته اکه  ی را ندارند و هر زمانیيروتوان رويا  طالبان،شمرده می شود طالباناساسی 

  .دنعقب نيشنی نموده و بعد از ختم عمليات دوباره وارد تگاب می شو طالبان ،پاک سازی کنند
اما اگر دولت آقای .  و شک باقی نمی ماندسؤال آقای کرزی دچار ضعف است هيچ جای  دستنشاندهاينکه دولتبنا برآن 

اگر صادقانه . های ناتو و ائتالف با همه امکانات عصری مجهز می باشد هزاری قوت ٧٠کرزی ضعيف است نيروی 
نفر  هزار ٧٠  به اضافۀ خارجیی هزار نيرو٧٠د اما با موجوديت نمقامت کرده نمی توان طالبانبر خورد شود  به قضيه
در  .را تهديد می کندبختی زندگی مردم شده است و بحران امنيتی و بد امن ن ای نقطه، هيچداخلی در افغانستانقوتهای 
.  بين المللی خودش اين همه نا آرامی را خلق می کند تا حضور خود را در افغانستان توجيه نمايندائتالفهای واقع نيرو

های ايران،  در قبال کشور،ندنعمل کرده نتوا طالبان و ناتو اينقدر ضعيف و درمانده باشند که در مقابل امريکاهر گاه 
ديده می شود که در اين رابطه زير کاسه نيم کاسه ای وجود . ی دارديي که همه روزه دندان خاکوريا چه خواهد کرد

 استفاده از ءی و سوئعمل در ستراتيژی منقطه   که ريشه اينا بزرگ نشان دهدر طالبانغرب می خواهد که . دارد
   .می باشد شوبآاوضاع پر 
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  :امريکا ۀسياست دوگان
 امريکا . حمايت می شوندامريکاو ديگری علنی از طرف   هردو يکی به شکل مخفی،ستان دولت افغان همطالبان وهم 

طبق  .را متحد خود نيز می خواند و افغانستان را هم دولت خود می گويد طالبانن دولت پاکستان و حامی ناحکمرا
 سالح دور زن مانند دهها  يیکاامري ،گزارشات نيروهای امنيتی که در هلمند، ارزگان، غزنی و زابل بوظيفه رفته بودند

 است و راکت .p.k که در اختيار دارند یطالبان بهترين سالح. شکه و زيکويک نيروهای امنيتی را غير فعال ساختند
 اگست ١٤ی اندر غزنی يکتن از پوليس های امنيتی که جهت انجام وظيفه رفته بود بتاريخ سؤالدر ول. های سرشانه ای

 که از طالبان در ميدان  هايی تفنگ.ان جنگ ما موفق شديم به سنگر های طالبان مسلط شديمحکايت داشت که در جري
.  ها برای ما توزيع نموده بوديیامريکا که  بودندیئ بوده و مرمی های آن همين مرمی هاامريکاباقی مانده بود ساخت 

  .غنيمت گرفته اند شود گفت مقدار آن به حدی بود که نمی
از شروع سال جاری تا کنون  "١١٫٠٨٫٢٠٠٨  مؤرخشپيگل در مصاحبه با ،ر امنيت ملیم صالح آقرار گفته امراهللا

 امريکا عمدتا آی اس آی يا ،اين مقدار مرمی را بايد يک نيروی دولتی."  فاير شده استن مليون مرمی توسط طالبا٣٠
ِآی گرفت که از  اس  خريد يا از افسر آیهاشود که از بازا سي اين مقدار را نمی. اده باشدقرار د طالباندر اختيار 

ولی در رده  .بط پاکستان افسری و جود ندارد که از کنترول خارج باشدضدر اردوی من. کنترول دولت خود خارج است
  . آی خود يک دولت در دولت استاس  آیآنها اختالفات وجود دارد مثًال ی دولتيهای باال
 زمانی بر قوت های خارجی معموألطالبان . مورد عمليات طالبان قرار نمی گيرندعمدتَا در مسير راه ها   هايیامريکا

می حرکت  طالبان آتش ۀديده شوند که خارجی در ساح) عينیشاهدان ( از طرف مردم محل أکنند که تصادف حمله می
. و در تگاب ديده شده استدر جنوب  طالبان ۀنمونه های زياد همچو حمل. دند آنها را هدف قرار دهنميتوان طالبانو کند 

به ايشان .  بر آنها حمله کنندندخواست  میانطالباز  يک گروپ يیامريکا در هلمند هنگام عبور نظاميان ٢٠٠٧در سال 
 در امريکا ديگر در نزديکی های دالرام که يک قطار يات عملدر.  ها انديیامريکادستور آمد که حمله نکنند چون آنها 

ليس را متوقف و موتر های پنطالبا. ی ميکردندههای پوليس افغان قطار را همراار موترخر قطحرکت بود در اول و آ
به حرکت خود   هايیامريکا،  نشده باشدامريکاو  طالبانکه هيچ گپی ميان  مثلی  رسيد ويیامريکاهای  موترًابعد. کردند

اين حادثه از .  و بعد همه افراد آنرا با خود بردندمتوقف نبالآخر قطار را نيز طا  افغان درپوليسهای موتر. ادامه دادند
در کنار سرک متوقف ساخته بود  طالباندريور که موتر ملکی اش را با موترهای ديگر ملکی   يک.طرف شب رخ داد

  .دثه بوداح شاهد اين
 ها کمک يیريکاامبا وصف خواهش مکرر نيروهای امنيتی، از جانب   باالی پوسته های دولتیطالبان ۀدر جريان حمل 

 ۀ که در حملداين گزارش را از زابل مامور مستوفيت از زبان يک صاحب منصب پوليس حکايت می کر. شوند نمی
 . برای شان نه کمک شد و نه مهمات ارسال گرديد، شهر قرار گرفته بودۀ امنيتی در حومۀ اگست که يک پوست٨تاريخ 

 امنيتی مبنی به ارسال مرمی و نيروهای به ان قرار گرفته بودند وبا وصف آنکه از قلت مرمی شان خارجی ها در جري
 .کمک وعده کرده بودند

که هر کدام بخش خود را  نمونه های زياد وجود دارد طالبان و همچنان انگليس و امريکاو  طالباناز همکاری ميان 
که شديدترين (نمونه های آن در هلمند  .کمک و در عين حال بخش های وفا دار به يکد يگر را مورد حمله قرار داده اند

) اماد حکمتيارد(مونه های ديگر انتقال غيرت بهيرن .غزنی وغيره جاها ديده شده اند، آباد  جالل، در لوگر،)بودهحمله 
 ميان حکومت  کالنۀبخشی از معامل( می باشد ی ویيسر انجام رها ز آنجا به پل چرخی واز گوانتانامو به بگرام و ا

 مطلع شديم که أبعد.  در بگرام منتشر شدامريکابسيار مهم از نزد  طالبسال گذشته خبر فرار سه ). حکمتيارکرزی و 
  . ها آنها را شبانه با هليکوپتر در سروبی رها کرده بودنديیامريکا

 در بدل وی  کشته شد وها از طرف انگيسامريکا در کشمکش ميان انگليس و که بعدًا(طالبانداداهللا مهمترين قوماندان 
 در سال)  را که از جناح وابسته به انگليس بود به قتل رسانيدنی رهبری طالباا مال اختر عثمانی عضو شورامريکا
چند  .شناخت  وی را می،را گرفت  که داداهللاپوليسافسر  . محل افتادپوليسش بدست  در هلمند با دو نفر محافظ٢٠٠٤

 فردای آن). در اين مورد شاهدان عينی وجود دارند ( ها پيدا شد و داداهللا را تسليم شدنديیامريکا ۀساعت بعد سر و کل
وی آزاد است و فرماندهی قوتهای . خبر گرفتاری وی غلط بودهکه روز داداهللا در بی بی سی مصاحبه و اعالن کرد 

  . را مانند سابق پيش ميبرد خود
حتی از طالبان وابسته بخود برای بد ، چون انگليس را مورد حمله قرار داده تنها طالبان وابسته به رقبای خوده  نامريکا

ی در محلی بخاطر بازسازی خوشنامی در ي يک کشور اروپا اگرمثًال. ود نيز استفاده کردهی خينامی و زدن رقبای اروپا
 .ن محل زهر انداخته اندآب آشاميدنی آ ۀشبانه با لباس همان کشور در ذخير ها يیامريکا باشد، کرده همان محل کس
  کشور و بکمک حکمتيار نا آرامی را بطور نقشه مند در شمالنر نظر دارد که توسط طالباامريکا دگفته ميشود که 

 حاضر شود المان  يکسان شود والمان بخصوص ،ی اشيگسترش دهند تا وضع در شمال و جنوب برای متحدين اروپا
   .گيردبوليت ؤدر جنوب هم مس

که  گفته  داده و را دستوریبه روابط خود مطالب ٢٠٠٨در يکی از جلسات خصوصی خود در آخر اپريل  میحزب اسال
ول حزب که در اين جلسه تصميم حکمتيار را ابالغ کردند برای ؤافراد مس محل جلسه و( ی آن چنين است امحتو

 را بخود جلب نموده امريکاباز توجه  ده وکرقرار امريکا برحکمتيار صاحب رابطه قديمی را با " ): معلوم استنگارنده
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حزب اسالمی وظيفه داده است که وضع صفحات شمال  پاکستان بعد از گرفتن مشورت از انگليس ها به طالبان و .است
نجا بر هم بخورد تا روند رسيدن لوژستيک قوت های ناتو که از طريق روسيه صورت آامنيت در  خراب شود وبايد 

  منا فع پاکستانورا از طريق پاکستان به افغانستان بفرستد   دوباره مجبور شود که کاروانهاامريکا ميگرد مختل شود تا
 به .مخفی تالش کنيم که مسير شاهراه شمال کابل بی امنيت شود بايد بصورت آرام ولذا  .دوباره درين رابطه تامين شود

در  .بی امنيتی دست بزنند  قرار دهيد تا شبانه به سرقت ونهاآ اختياررا در همه برادران دستور دهيد و امکانات سالح 
کابل نيز هدايت تا پلخمری  پلخمری و تا سمنگان مسير راه مزار ،شريف در مزار لين حزب اسالمیومورد به مسؤاين 

 تاريخ چون از .ريشه در همين پاليسی دارد های ديگربعضی جا که انفجارات در کندز و احتمال قوی به ."داده شده است
لدين در مناطق افراد وابسته به گلب. مسير شاهراه شمال بيشتر شده استاين تصميم به بعد حمالت انفجاری و انتحاری در 

گفته اند  با بعضی از دوستان خود  بغالن در تالش ساختارهای نظامی و بسيج خود شده اند وو کاپيسا ،پروان کوهدامن،
را  طالبان دموکرات ها افشا شده اند وهمه روزه شعار ضد حزب اسالمی و پی وسازمان های چ چهره همه ملحدين و که

 در ان توسط طالب هايیآرامیگفته ميشود که نا .را خواهند ديد شاء اهللا با آمدن حکمتيار جزای عمل خود ميدادند که ان
 ميخواهد طالبان را امريکاست که يک نظريه ديگر حاکی از آن.  بدخشان و سر پل پالن شده، کندز، بغالن،واليات کاپيسا

در اطراف اين واليات .  قندهارأ دريکی در واليت بدخشان و ديگری در هلمند و قسم:  متمرکز سازدمنطقهدر دو 
چين و  به رامی مذهبی راآاز بدخشان ميخواهد نا . پيشروی آنها را بگيرد ل ايجاد ميکند که گويا جلويمنطقه حا

ه ايجاد نا اند ک نظريه معتقد صاحبان اين.  دهداز طريق هلمند به تهديد ايران ادامه رش دهد وکشورهای آسيای ميانه گست
 بخصوص در نزديکی مرز با کنر و نورستان و بدخشان با همين تصميم ،آرامی های اخير در مناطق سرحدی پاکستان

 از  طالبانبگويند که  ق را توجيه بتوانند وبه بدخشان و ازدياد نفوذ آنها در اين مناط طالبانتا عبور ، ارتباط دارد 
 از نحمالت اخير طالبا. ه اندرا در اين مناطق گسترش داد  و نفوذ خود کرده استفاده، که از کنترول ما بر آمدهیضعو

  .خاک پاکستان بر مناطق مرزی نورستان و بدخشان اين تصور را قوت بيشتر ميدهد
آنها همه تعليم يافتگان مدارس پاکستان اند که .  و تخار نفوذ بسيار قوی دارند در بدخشاننبايد ياد آور شد که طالبا

به زور پول و  ربانی در وقت حکومت خود . دوباره از پاکستان به محل بر گشته اندنبخصوص بعد از سقوط طالبا
از روز  همچو نمونه ها . گرفته بود،گفتند غير اسالمی می ربانی را واسطه سران قومی جلو قيام آنها را که حکومت

  . چيز تازه در زندگی آنها نيستآنها را ميسازد و  تاريخ وابستگی،و احزاب جهادی تا کنون طالبانايجاد 
 محلی را نميتوان يافت که وابسته و به ،مسلحانه مخالفين دولت حرکت های در کجای کشور  در مجموع در هيچ

ست که در نترول آنهابخاطر همين نفوذ و ک . نباشند، و انگليسريکاام پاکستان و ًا اساس،تحريک کشور های بيرونی
ضد  ضد دولتی و ۀدر اين مناطق هر حرکت مسلحان.  جنوبی و جنوب غربی شورش را دامن ميزنندمناطق شرقی،

  از لحاظ نظامی چون بر اوضاع آن فعًال،وابسته ميتواند صورت گيردو جی فقط در خدمت همين نيروهای مسلح خار
ت مذهبی آنها به خدمت اکه اقشار فقير با سوء استفاده از فقر و اعتقاد طالباندر صفوف پايانترين  .مسلط هستندامالً ک

 ها يیامريکان وحشت لجام گسيخته خود آ عامل هوجود دارد ک  و خارجیامريکا روحيه ضديت با ، گرفته شده اندجنگ
  . و تعيين اهداف جنگی هيچ تاثيری ندارندولی اين بخش ها روی اتخاذ تصميم .و متحدين آنست

. بسيار تاثير داردها  جنوبی و جنوب غربی از طريق قوماندانان سابقه و روحانيون و مال ، مناطق شرقیدرآی اس آی 
ضع ی از کابل تا سرحدات شمال کشور وول. نها ميتوانند جنگ را شدت بخشند و هم ميتوانند آنرا کند سازندآاز طريق 

چون در اين . نظامی سازد نميخواهد وضع را در آن مناطق امريکايک دليل آن اين است که . است آرام یحدودتا 
تسليح افراد خود در برابرآن استفاده ميکند که خود راه نفوذ  و  عملکرد نظامیه شمال از آن برای توجيۀصورت جبه

آرامی لذا اگر دست به نا. رب نميخواهند و غمريکاا چيزيست که نظامی روس و ايران را در آن محالت باز ميکند و اين
  .خواهد بود بسيار با دقت و احتياط و کنترول همراه شمال بزنند که از آن ياد کرديم

 ضد يت با قوماندانان جهادی سابقه ،روحيه حاکم  از کابل تا سرحدات شمال و شمال شرق و غرب کشور،در اين مناطق
 ، مردم از حکومت،در هر حرکت اعتراضی عليه آنها. ز اعمال نفوذ و قدرت ميکنندجنگ ساالران است که اکنون ني و
کفايتی و پوشالی بودن  نفرت از بی.  آنها شده اندۀخواستار محکم»  جهانی ۀجامع« به اصطالح و » ی بين المللائتالف«

 و امريکاه بخصوص  کیئدر هر کجا.  سراسری استۀروحي» امعه جهانیج« حکومت و نفرت از قوای خارجی و 
 لی با آنهم و ضع کنونی راو". وس از اينها کرده بهتر بودر " :ميگويند ينهاا مردم به مقايسه ،دنکن انگليس عمل می

در   تحمل خارجی راۀدر جنوب روحي طالبانآوازه پيشروی . دهند  میح به حاکميت جهادی ها و طالبان ترجينسبت
، سازی کمی ملموس شدهباز  کار،در بعضی محالت که بخاطر نبود جنگ.  شديد تر ميسازدمناطق مرکزی و شمال

حتی افراد افراطی حزب اسالمی در نزد . دنده  نشان میراروحيه رضايت از کار خارجی  بعضًا مردم ،مانند کندز
  . کنند کنند از آن به خوبی ياد می مردم که صحبت می

 که فعاليت یدر محالت.  آماده نيسته خارجی و حکومت اصًالبرای خيزش مسلحانه علي در اين محالت روحيه مردم
 پشتون  پيوسته بودند و عمدتًان با طالباًا محالتی اند که در سابق با حزب اسالمی و بعد کًال،مسلحانه هم صورت ميگيرد

 لک در مزار چمتال و چهار بو،ی های پشتون نشين بلخسؤالو ول کندز مانند مناطق پشتون نشين بغالن و .نشين اند
 که بتوانند با یدر صورت. کنند و همکاری نمی  حرکت طالبی ديدهمردم عملکرد ضد خارجی آنها را کًال . و غيرهشريف

 هميشه دست به ، سابقه اند های جنگ ساالر و جهادیولی در ضديت با حکام محلی که عمدتًا .آنها ضديت هم ميکنند
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 يا قوت های ناتو، امريکاد، چه نعمل کن طالبان چه  بايد گفت کهتیل امنيمساي در مورد .خيزش و عکس العمل زده اند
در طالبان  از جانب ديگر اگر. باشندگان کشور در معرض خطر قرار می گيردجان   که امنيتست، اينآنچه مسلم است

ن ساخته به قوای مئبه قتل رسانيده، اوضاع را نا مط، باز هم بيگناهان را  و ناتو هم عمل می کنندامريکاسازش با 
 . کمک می رسانندائتالف


