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شهباز نخعي

طالبان كه با كنار زدن حكومت مستقر و آمريكايي ها به قدرت رسيده اند ،اين كار را با
كارزاري برق آسا انجام دادند .غيرنظاميان با آوارگي و تحمل وخامت بيش از پيش اوضاع،
بهاي جنگ را مي پردازند.

از نخستين روزهاي ماه اوت ،كابل در هرج و مرجي توصيف ناپذير فرورفته است .در يكي از پارك هاي
»شهر جديد « انبوه آوارگان استان هاي شمالي ديده مي شوند كه با پيشروي طالبان به كابل گريخته اند.
يك زن جوان ،كه چشمانش در پس برقع روشني كه مانند ديگران دارد از خشم برق مي زند ،مي گويد:
»اگر نمي توانيد به ما كمك كنيد ،پس براي چه اينجا هستيد؟« .اين ضربه اي است كه چهره پايتخت را
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تغيير داده است .تا پيش از رسيدن پناهندگان به ندرت زني ديده مي شد كه چيزي جز يك روسري نازك
برسر داشته باشد.

همه ،اعم از مرد ،زن ،پير و نوجوان در بلبشويي غيرقابل كنترل درپي به دست آوردن قرصي نان ،بوريا و

حصيري براي زيرانداز يا سرپناهي هستند كه بتوانند خانواده خود را در اين محله سبز و مرفه نشين سكنا
دهند.

دو مرد كه نگاهشان به افق دوخته شده ،از جمعيت درحال بحث و جدل جدا ايستاده اند .بهادر ) (١اهل
كندوز است كه در  ١١اوت گذشته به دست طالبان افتاده و مي گويد» :وضعيت هردم بدتر مي شود .هيچ
فرد يا سازماني براي برقراري نظم و انضباط نيست« .كسي كه در كنارش ايستاده با چشماني اشك آلود مي
افزايد» :طالبان همه چيز :بازارها ،مغازه ها و خانه ها را مي سوزاندند .پسر  ١٠ساله من كشته شد«.

در فاصله  ٥٠٠كيلومتري كابل ،قندهار شهري راهبردي در جنوب كشور است .در مركز »معلول بين
المللي« ) ،(HIرحمت اﷲ كه  ١٥روز پيش دراثر برخورد خمپاره دو پايش را از دست داده مي گويد» :ما
براي اجتناب از جنگ ،درحال فرار از خانه بوديم« .اين مرد جوان  ٢٥ساله در كشاكش تيراندازي هاي
طالبان و ارتش افغانستان گير افتاده بود» :من خوشوقتم كه سواد كمي دارم .خواهم توانست كار كنم .با پاي
مصنوعي مي توانم حركت كنم .ديگران جانشان را از دست دادند«.
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غيرنظاميان در هركجا كه بتوانند پناه مي گيرند .در محل هاي مخروبه ،افرادي كه معموﻻ كارهاي روزمزد
انجام مي دادند ،چشم براه كمك هستند و در فضايي آكنده از بوي سنگين مدفوع به سر مي برند .يكي از
مربيان »معلول بين المللي« ) (HIتصويري را به كودكان نشان مي دهد كه در آن دو كودك در خرابه ها
پرسه مي زنند .او مي پرسد» :دست زدن به چيزهاي ناشناخته خوب يا بد است؟« .كودكان با فرياد مي
گويند» :بد است!« .آنها مي دانند كه جستجو در خرابه ها مي تواند به بهاي ازدست دادن جان يا قطع
عضوشان تمام شود .نمونه اي از اين امر پسر  ١٣ساله اي است كه مي كوشد پاي مصنوعي پﻼستيكي خود
را جا بيندازد .اما ،برادرش به نظر نمي آيد كه با طالبان مخالفتي داشته باشد» :هدف آنها كس ديگري بود،
يكي از جنگجوياني كه متأسفانه فقط چند انگشت خود را ازدست داد«.

در  ١٦اوت گذشته – فرداي سقوط كابل ،-برنارد هانري لوي )» (BHLفيلسوف و نويسنده« با قطعيت در
شبكه تلويزيوني  BFMمدعي شد كه شورشيان »تروريست هايي خوب ،اما سربازاني بد هستند .سربازاني
سوار بر موتور سيكلت ) ،(...اين يك ارتش هراس انگيز نيست« .او افزود» :من چند وقت پيش در محل
بودم و شهرهاي افغانستان را ديدم .زن ها بي حجاب بودند ،روزنامه نگاران خبرها را آزادانه و غالبا درست
منتشر مي كردند .پس از  ٢٠سال ،رايحه آزادي به مشام مي رسيد .طالبان درحال كسب قدرت نبود و
متوقف شده بود« .چگونه ممكن است كه پس از اين همه سال ،بتوان اين قدر درمورد توانايي راهبردي اين
شورش اشتباه كرد؟ جنبش طالبان تا حدود  ١٠٠هزار جنگجو ) (٢دارد .استفاده از دوچرخه و موتور به
افراد آن امكان داده كه بدون آن كه در چرخه ترافيك گير بيفتند ،تحرك داشته باشند و بر مشكل حمل و
نقل در بسياري از شهرها فايق آيند .يك هفته پيش از تسخير قندهار ،آنچه در اين شهر مي گذشت درست
خﻼف چيزي بود كه برنارد هانري لوي ) (BHLمي گفت .با آن كه بسياري از خانواده هاي فقط شامل
مردان و كودكان ،به رغم نزديك شدن شورشيان ،در خيابان ها به سر مي بردند ،از زنان جز چند زن
پوشيده در برقع در اينجا و آنجا ،هيچ خبري نبود.
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رسانه هاي اصلي افغانستان ،به رغم آزادي عمل واقعي اي كه داشتند ،در دام ارقام نادرست دولت افتادند

كه از »مرگ صدها تن« از شورشيان خبر مي داد ،در حالي كه اينان بي وقفه به پيشروي ادامه مي دادند.
دروغ هايي كه رسانه ها بدون پرس و جو منتشر مي كردند.

سربازان بدون مهمات و آذوقه

دولت افغانستان به طور نظام مند تعداد كشتگان و مجروحان خود را مخفي مي كرد .يك شب ،هنگامي كه
روزنامه نگاران براي تصوير برداري از ناوگان نيروي هوايي در فرودگاه كابل انتظار مي كشيدند ،از آنها

دعوت شد كه به يكي از آشيانه هاي هواپيماها وارد شوند .در بيرون يكي از پيمانكاران امنيتي غربي چيزي
را ديد كه افسران ترجيح مي دادند آن را مخفي كنند :هواپيماهاي متعددي كه پيكر مجروح يا كشته صدها
سرباز را حمل مي كردند .در اين مورد هيچ رقمي منتشر نشد اما يك منبع نزديك به حكومت به مجله
آمريكايي فارين پاليسي گفت كه تعداد تلفات ماهانه  ٥هزار تن بوده است ) .(٣به خﻼف آنچه كه
كارشناسان در تلويزيون ها گفته اند ،بخشي از نظاميان افغانستان نه فقط جنگيده ،بلكه آسيب هاي زيادي نيز
متحمل شده اند.
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محمد فيلسوف نيست .او در چندين نهاد ملي و بين المللي كار كرده است .او وضعيت كلي روحي در
قندهار را چنين توصيف مي كند» :سقوط سريع اين همه شهر و ناحيه براثر معجزه نبود! مردم از دست
جنگبارگان دولتي به ستوه آمده بودند ،اگرچه كسي هم نمي داند كه طالبان چه خواهد كرد« .حتي پيش از
آغاز حمﻼت اخير ،طالبان كنترل  ٧٥ناحيه ،غالبا روستايي ،را در دست و در اكثر نواحي ديگر حضور داشت.
جنبش طالبان با آن كه حاكميت نداشت ،اما خدماتي خوب و گاه بهتر از قدرت حاكم فرسوده براثر فساد
ارايه مي كرد و قواعد عملي آن با انتظارات بخش عمده اي از مردم مطابقت داشت .مردمي كه حقوق زنان
برايشان يك اولويت محسوب نمي شود )مقاله چگونگي غلبه طالبان بر غرب را بخوانيد(.

هنگامي كه شورشيان پيشروي مي كردند ،تعداد كم سربازان ،غالبا محصور شده ،به سرعت دچار كمبود
مهمات و آذوقه مي شدند .نيروي تقويتي به ندرت مي رسيد زيرا كابل توجه خود را بر شهرهاي بزرگ
متمركز كرده بود .در اين موقع ،طالبان نظاميان پيشين دهكده هاي مجاور و »ريش سفيدان« را براي گفتگو
درباره تسليم نظاميان مي فرستاد .تسليمي كه خيلي آسان تحقق مي يافت زيرا روحيه سربازان در پائين
ترين حد بود .از  ١٨٠هزار نظامي و  ١٠٠هزار شبه نظامي نيروهاي مسلح افغانستان ) ،(٤اكثريت بزرگي از
آنها سﻼح بر زمين گذاشتند .وزارت دفاع افغانستان و سخنگويان آن هم به نوبه خود هر روز اعﻼم مي
كردند كه صدها تن از طالبان را كشته اند .ارقامي كه عجيب و غريب و نادرست بود.

پيش از آن كه طالبان به شهرها حمله كند ،به قطع ارتباطات پرداخت ،محورهاي ارتباطي بين شهري را قطع

كرده و اكثر پاسگاه هاي مرزي را تصرف كرد و قدرت حاكم را از يك منبع درآمد محروم نموده و درعين
حال كنترل تأمين نيازها ،عمدتا غذايي ،را در دست گرفت.
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سرانجام ،طالبان با گشودن يك جبهه جديد در شمال ،ارتش افغانستان را غافلگير كرد .در حالي كه شدت
جنگ ها نيروها را در جنوب درحوالي قندهار و هلمند بسيج مي كرد ،جنگجويان طالبان به تسخير بخش

شمالي كشور رو آوردند .آنها با پيشدستي بر بازسازي احتمالي »اتحاد شمال«  -گردهمايي مبارزاني كه در
سال هاي دهه  ١٩٩٠جنگيده بودند -هرگونه اراده ضد حمله از جانب استان هاي ازنظر تاريخي محروم را
ازبين بردند.

هنگامي كه نيروهاي طالبان به كابل نزديك شدند ،نظاميان و پليس ها ديگر نمي دانستند چه بايد بكنند.
روسايشان به آنها چيزي نمي گفتند .در آستانه تسليم پايتخت ،يكي از افسران نيروي زميني از دفتر خود در
وزارت دفاع از طريق واتس آپ مي پرسيد]» :در دوحه چه مي گذرد؟ نمايندگان طالبان كه با آمريكايي ها
مذاكره كرده اند كجا هستند؟[« .در  ١٥اوت ،در دروازه هاي كابل ،طالبان ابتدا گفت كه نيروهايش به شهر
وارد نخواهند شد .بعد ،وقتي متوجه شد كه كسي دربرابرش نيست و اشرف غني رئيس جمهوري فرار
كرده ،كنترل شهر را در دست گرفت.

نخبگان سياسي افغانستان چگونه در اين نبرد از پيش باخته درگير شدند؟ بسياري آقاي اشرف غني رئيس
جمهوري را مسئول مي دانند كه به رغم صداهاي معترض زيادي كه خواهان كناره گيري او بودند سرسختي
كرد .مجلس ) (٥دچار ضعف مطلق بود .خانم شينكي ذهين كروخيل ،نماينده مستقل منتخب از كابل مي
گويد» :هركسي خودسرانه مداخله مي كرد .جناح هاي سياسي وجود نداشت .بنابراين ،اعمال حداقل كنترل
بر دولت دشوار بود«.
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نبرد براي دستيابي به خرده ريزه هاي قدرت

بيشتر روساي تاريخي جنگ هم به نوبه خودبه دفاع از منافع خود و جوامعشان ادامه دادند .مجاهدين
مشهور مبارزه عليه اتحاد شوروي در سال هاي دهه  ،١٩٨٠سر فرود آوردند .در هرات ،اسماعيل خان ٧٥
ساله سرانجام تسليم شد .عبدالرشيد دوستم ،معاون پيشين رئيس جمهوري ) ٦٧ (٢٠١٤٩ -٢٠٢٠ساله ،كه
ازبك ها را نمايندگي مي كرد ،ابتدا در كنار فرزندش در رسانه هاي اجتماعي وعده مرگ به طالبان مي داد و
سپس به ازبكستان گريخت.

احمد مسعود ،فرزند احمدشاه مسعود ،فرمانده مشهور كه در فرانسه چهره اي شناخته شده است ،در محافل

پاريسي به نظر مي آيد كه بخواهد جاي پدر را بگيرد ،اما نمي تواند از بروز فاجعه در افغانستان جلوگيري
كند .او كه نيروهاي خود را در دره پنجشير و جدا از بقيه افغانستان گردآورده ،مي گويد» :من چند سال
پيش به كشور بازگشتم تا ارزش هايي كه در غرب آموخته بودم را در اينجا برقرار كنم :ارزش هايي مانند
حقوق بشر و دموكراسي« .وارث »شير پنجشير« بهترين آموزش هاي ممكن را در لندن ديده است .اما،
عده كمي از مردم افغانستان ،جز در استان زادگاهش كه  ١٥٠هزار جمعيت دارد ،كمترين اعتباري براي او
قايلند .در حلقه اطرافيان او ﻻف اين زده مي شود كه  ٢٠هزار جنگجوي آماده براي جنگ وجود دارد.
داوطلباني غيرحرفه اي با دستاني خالي كه انتظار چنداني از آنها نمي توان داشت.
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سياستمداران ديگري نيز مي كوشند براي اين كه از عرصه سياسي حذف نشوند با موضع گيري خودي نشان

دهند ٣ .تن از چهره هاي قديمي افغانستان درصدد بهره گيري از موقعيت برآمده اند :آيا طالبان وعده يك
»دولت فراگير« را نداده است ؟ اين  ٣سياستمدار فكر مي كنند بتوانند جلوه هايي از گشودگي را براي جلب
اعتماد »جامعه بين المللي« ارائه كنند كه خواهان تشكيل يك دولت اتحاد ملي است .حامد كرزاي ،رئيس
جمهوري پيشين ) (٢٠٠١ -٢٠١٤به سرعت پيشنهاد كرد كه با اربابان جديد قدرت در كشور ديدار كند.
آقاي عبداﷲ عبداﷲ ،كه در انتخابات رياست جمهوري سال هاي  ٢٠١٤و  ٢٠١٩مدعي پيروزي بر اشرف
غني شده بود نيز حضور دارد .او كه امروز در رأس »شوراي عالي آشتي ملي« قراردارد ،پيشتر كوشيده بود
در مذاكرات قطر ،كه هيئت اعزامي توسط دونالد ترامپ با طالبان گفتگو مي كرد ،شركت داشته باشد اما در

اين كار هيچ موفقيتي نيافت .سرانجام ،سياستمدار سوم گلبدين حكمتيار ،رئيس حزب اسﻼمي افغانستان
است كه او نيز با اولين پرواز خود را رسانده است .حزب او ،كه غربي ها آن را تروريست مي دانند ،براي
مبارزه با اشغالگران سﻼح به دست گرفت و سپس در سال  ٢٠١٦با دولت كابل صلح كرد .او كه مسئول
حمله دره اوزبين عليه نيروهاي فرانسه در سال  ٢٠٠٨است ،اكنون مي كوشد براي خود جايگاهي دست و پا
كند.

درحالي كه بزرگان سرگرم نزاع براي خرده ريزهاي قدرت هستند ،بخشي از مردم نوميدانه در جستجوي
راهي براي فرارند .فرار به هر قيمت از وحشت يك حكومت جديد طالبان .به عنوان نمونه ،يك افسر
نيروهاي ويژه كه پيش از سقوط كابل با او ديدار داشتيم ،همراه با پسر  ١٢ساله خود با اين اميد آمده بود
كه وسيله اي بيابد و او را نجات دهد .پسر با انگليسي سليس مي گفت» :آقا ،لطفا ،من مي خواهم براي
تحصيل به فرانسه بروم .اينجا ديگر هيچ گونه امنيتي نيست ،ديگر نمي توانم به مدرسه بروم«.
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براي بسياري از مردم افغانستان ،تبعيد تنها راه حل است .كاركنان بلندپايه دولت يا كساني كه به ارتش
هاي بيگانه كمك كرده اند ،معتقدند كه زندگي شان درخطر است و عفو اعﻼم شده طالبان چيزي جز يك
ترفند نيست .اياﻻت متحده انتقال بيش از  ٤هزار مترجم ،كه از رواديد ويژه برخوردار بودند ،را تسريع كرد.
بيشتر كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه ،آلمان و هلند كه در اين زمينه سخاوت كمتري داشتند نيز اخراج
پناهندگان افغان را به حالت تعليق درآوردند و چند صد تن از كساني كه با آنها همكاري كرده بودند را از
افغانستان خارج كردند.

كساني كه از امكانات برخوردار بودند ،پيشتر كشور را ترك كردند .سياستمداران و روساي شبه نظاميان
همگي ،يا تقريبا همه ،خانواده خود را به خارج فرستاده اند و ديگران در حالت وحشت به سر مي برند .صف
كساني كه اميدوار بودند رواديد ايران يا تركيه را به دست آورند ،هفته ها است كه مرتب طوﻻني تر مي
شود اما خيلي دير است.

طالبان برنده شده است .آيا اين يك خبر بد براي مردم افغانستان است؟ يكي از اهالي قندهار شرح مي
دهد كه در شهرش پس از تسليم نيروهاي دولتي مردم نفس راحتي كشيده اند» :والي منصوب از طرف
طالبان از كارمندان خواسته به كار خود بازگردند .پرچم طالبان برفراز اقامتگاهش در اهتزاز است .افراد
آنها مردم را اذيت نمي كنند و به نظر مي آيد كه به طور كلي مردم راضي هستند .حتي كساني هستند كه
با اشك شوق در چشم از آنها استقبال كرده اند .همه به خانه هاي خود برمي گردند .زندگي عادي و آرام
است« .در سال  ١٩٩٥هم ،پس از آن كه طالبان مجاهدين »اتحاد شمال« را از كابل بيرون راندند ،صحنه
هايي از اين شادماني عمومي ديده مي شد .بعد ،مردم فهميدند كه اين امر نه به معني پايان جنگ ،بلكه
آغاز يك دوره دوزخي تازه است.
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مطلب ضميمه

»ﻻاقل آنها كمونيست نبودند«
»آژانس مركزي اطﻼعات« ) (CIAپيش از مداخله نظامي اتحاد شوروي شروع به
كمك به مجاهدين افغان كرد :زبيگنيو برژينسكي ،مشاور امنيت ملي رئيس جمهوري
جيمي كارتر ) (١٩٧٧ -١٩٨١اين را پذيرفته است:
»بنابر روايت رسمي تاريخ ،كمك  CIAبه مجاهدين در سال هاي دهه  ،١٩٨٠يعني پس از آن كه ارتش
اتحاد شوروي افغانستان را در  ٢٤دسامبر  ١٩٧٩تسخير كرد آغاز شده است .واقعيت ،كه تاكنون پنهان
نگهداشته شده ،چيز ديگري است :در واقع رئيس جمهوري كارتر در  ٣ژوئيه  ١٩٧٩نخستين دستورالعمل
كمك مخفيانه به مخالفان نظام هوادار اتحاد شوروي در كابل را صادر كرد .در آن روز ،من يادداشتي براي
رئيس جمهوري فرستادم كه در آن به او توضيح دادم كه اين كمك به مداخله نظامي اتحاد شوروي منجر
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خواهد شد (...) .ما روسيه را به دخالت نظامي وانداشتيم ،اما به مقداري زياد بر احتمال اين كه اين كار را
انجام دهد افزوديم«.

با اين حال ،هنگامي كه اتحاد شوروي دخالت نظامي خود را با »مداخله محرمانه
اياﻻت متحده« توجيه كرد كسي آن را باور نكرد .آيا درمورد آن كمك دچار
تأسف شديد ؟
»تأسف براي چه؟ اين عمليات محرمانه ايده اي فوق العاده و اثر آن كشيدن روس ها به تله افغانستان بود.
آيا شما مي خواهيد كه من از اين بابت ابراز تأسف كنم ؟ روزي كه اتحاد شوروي به طور رسمي از مرزهاي
افغانستان وارد اين كشور شد ،من به طور خﻼصه براي رئيس جمهوري كارتر نوشتم "اكنون ما از اين
موقعيت برخورداريم كه جنگي مانند جنگ ويتنام به اتحاد شوروي بدهيم" .درواقع ،مسكو ناگزير شد كه به
مدت  ١٠سال درجنگي غيرقابل تحمل براي نظام اتحاد شوروي درگير شود .جنگي كه موجب تضعيف
روحيه و سرانجام فروپاشي امپراتوري شوروي شد«.

آيا از اين نيز تأسف نمي خوريد كه به بنيادگرايي اسﻼمي ميدان و به تروريست
هاي آينده اسلحه و مشاوره داديد؟

ماهنامه سياسـي ،اجتماعـي ،فـرهنگي :سپتامبر ٢٠٢١

»از ديد تاريخ جهان كدام مهم تر است؟ طالبان يا سقوط امپراتوري شوروي ؟ چند اسﻼم گراي هيجان زده
يا پايان جنگ سرد ؟«.

مصاحبه با نوول ابزرواتور ١٥ -٢١ ،ژانويه .١٩٩٨

 -١بسياري از افغانها نام خانوادگي ندارند .كساني كه مجبور بودند نام خانوادگي انتخاب كنند معموﻻً نام پدر

و يا نام كوچك خود را انتخاب مي كردند ئ دو نام پشت سر هم داشتند.

-٢

Lindsay Maizland, « The Taliban in Afghanistan », Council on Foreign Relations,
New York, 3 août 2021.

-٣

Lynne O’Donnell, « What went wrong with Afghanistan’s defense
defense forces ? »,
Foreign Policy, Washington, DC, 11 août 2021.

ماهنامه سياسـي ،اجتماعـي ،فـرهنگي :سپتامبر ٢٠٢١

-٤

« The military balance 2021 », International Institute for Strategic Studies,
Londres, 25 février 2021.

 -٥اين شامل مجلس مردم ) ٢٥٠نفر به مدت پنج سال با راي عمومي انتخاب مي شوند( و مجلس بزرگان
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