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 مشکل افغانستان تنها طالب نیست
 

افغانستان یکی از مناطق حساس جهان و مهم از نظر ژئوپلتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری است. که هرکدام از 

ود هم امتیازاتی و هم معایبی برای این سرزمین بال کشیده بوجود آورده است. اما آنچه که موقیعت ها در جایگاه خ

افغانستان را به میدان رقابت های منطقوی و فرا منطقوی تبدیل کرده است جایگاه ژئو پولتیک و ژئواکونومیکی آن 

 یاز ذره ذره آن آگاه یجهان یمانده اند قدرت ها یهنوز دست نخورده باق است ذخایر زیر زمینی این کشور که تا

 .در تالش اند ریذخا نیا دارند و در راه بدست آوردن

 ریو حصر ذخا حد یو ب میآن منابع عظ نیکه دارد که مهمتر یازاتیبا همه امت نیسرزم نیسفانه اأمت گرید یسو از

بوده است. بعد از سقوط  یستیترور یو گروه ها گانهیب یمن کشورهاأپر آشوب و م طیاما همواره مح .است یمعدن

 یها روین نیب یداخل ینگذشته بود که جنگ ها یریددر کابل  نیمجاهد دنیهللا و به قدرت رس بیت دوکتور نجحکوم

 یها یرانیشده بود با گذشت هر روز بر و میتقس یمختلف جهاد یهارویاحزاب و ن نیشدت گرفت شهر کابل ب یجهاد

 یقطار واستخیداخله وقت پاکستان م ریهللا بابر وز رینص کهیبحران زا زمان تیوضع نیدر چن شدیشهر کابل افزوده م

 .برساند انهیم یایآس یهاآن کشور را به کشور یتجارت الاز امو

 ظهور در داخل نو یا دهیبا پد 1373از آن افغانستان در ماه عقرب سال  تیهمزمان با آن قطار و  حما :طالبان

 نو یگروه انیم نیخون یریدرگ کیقرار بود که پس از  نیاز ا انیجر دینام گروه طالبان روبرو گرده افغانستان ب

 ویراد یبا بخش فارس یازیمنان ن یبه نام مولو یدبولدگ در مرز پاکستان فر نیسپدر شهر  یمحل یروهایظهور با ن

 :اعالم نمود نگونهیاهداف خود را ا و یمعرف دیجد یگروه جنگجو یمصاحبه و خود را سخنگو یس یب یب

 تیامن یو برقرار یدسته جات مسلح محل بردن گروه ها و نیاز ب یکه برا میهست ینیو طالبان مدارس د نیمحصل ما

تازه واردشدگان به عرصه مبارزه  نینبود تا از ا یدر آشفته بازار آن روز نه تنها کس . میاقدام نموده ا یتجار یها راه

 :که دیال نماؤس

  از کجا آمده اند؟  

 قرار دارد؟  جامدارس آنان در ک  

 باشد که در دست دارند؟ یم یحاتیتسل ۀنیکننده هز نیتأم یکدام منابع مال 
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  خود و گروهش  یسر برآورد تا به معرف یس یب یب ویآنان در بدو ورود از راد یچگونه سخنگو ایو

 بپردازد؟ 

 نیدر ا یهر ازچند گاه کهقرار داد  یگریگروه را در کنار دسته جات مسلح د نیا دیشا زیوقت ن یبلکه دولت مرکز

 .روند یو م ندیآ یزده م بتیکشور مص

 تیالو نیو مهمتر نیگروه مرموز طالبان نگذشته بود که آنان موفق شدند بزرگتر نیماه از ظهور ا کیاز  شیب هنوز

مهمات آن را  یو انبارها حاتیتسل هیموجود در آن شامل کل یبا تمام امکانات نظامقندهار  یعنیافغانستان  یجنوب

ان هنگام بود که گروه طالب نی. در اندینما لیافغانستان تحم انتصرف و به عنوان گروه طالبان خود را به مردم و حاکم

داستان دنباله دار و ادامه  نیقرار گرفت ا لیو تحل هیصاحب نظران مورد تجز یو از سو یتلق یو تحرکات آنان جد

 . گروه تا هنوز ادامه دارد نیا یها ییجنگ آغاز شده و زور آزما

 تیکرد، به حما یبه افغانستان لشکرکش یالدیم 1979در سال  یشورو ریپس از آنکه اتحاد جماه : القاعده

تعداد از جوانان مسلمان از سراسر جهان در  کیآغاز شد  روس ها هیجهاد افغانستان عل یغرب یپاکستان و کشور ها

 به مقاومت وستنیپ یبرا یعرب یمختلف بخصوص از کشور ها یز کشور هاا یجهاد ضد شورو یبه فتوا کیلب

دا به اسالمگرا ابت یروهایدر آن زمان بود، ن دندیاز جهاد افغانستان به پاکستان رسان تیافغانستان خود را بخاطر حما

 .شدند یآمدند و بعد از مسلح شدن از آنجا، وارد افغانستان م یپاکستان م

حرکت  نیا ختنیدر برانگ یاساس نام عبدهللا َعزام نقش  ه االصل،  ب ینیفلسط  یسلف یاسالمگرا تیآن زمان، شخص در

دفاع از مسلمانان مستضعف افغانستان  یجهاد برا ۀکه عبدهللا عزام دربار ییها و دعوت ها یداشت. سخنران یجهان

 یها یاسر جهان توسط خبر گزارمسلمان در سر مردمها و مساجد و مجالت و به  ویراد قیکرد، از طر یم رادیا

 .دیرس یم یغرب یکشور ها

ه نام اسامة بن الدن بود که ب یعربستان یکه در آن روزها به پاکستان سفر کرده بود، جوان دانشجو یاز جوانان یکی

 یعبدهللا عزام مدت کوتاه نظر خود   ری. بن الدن، زدیمخلص عبدهللا عزام گرد روانیاز پ یکیبه  لیتبد یبه زود

کار عزام نسخه  یبود که از رو نیکار مهم تر بن الدن ا اهمراه با داوطلبان عرب به نبرد در افغانستان پرداخت ام

مختلف را از سراسر جهان جذب و  یکرد تا کمک ها سیتأس شاوریدفتر مخصوص در پ کیکرد و او هم   یبردار

االنصار نام داشت بعد از کشته شدن عبدهللا اعزام اسامه بن الدن  تیدفتر، ب نی. ادینما تیعبدهللا عزام حما ستمیاز س

 نیا یایبقا دینما یم تیریگروه القاعده را مد یالظواهر منیالقاعده را به عهده گرفت و بعد از مرگ او ا یرهبر

 .تا کنون در افغانستان و پاکستان فعال اند زیگروه ن

در تالش   یافراط یاست که با تفکرات سلف یش " گروه مسلح"داع ای"  در عراق و شام یدولت اسالم  : داعش

ام دارد. ن یگروه ابوبکر البغداد نیکند. سرکرده ا جادیا ی، عراق و افغانستان خالفت اسالم هیبوده و است که در سور

 . مانند یگرید یکه شاخه آن در افغانستان بنام خراسان اند گروه ها
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وه، الدعجماعت ،یلشکر جنگهو به،ی، لشکر طیطالبان پاکستان کیحرو جهاد ت دیتوح جبهه النصره: گروه

 ،نی، حرکت المجاهدیفالح اسالم ادیبن ،یاهل سنت والجماعت، ارتش متحد اسالم ،یاسالم تیامن تهیجهش محمد، کم

ازبکستان، حرکت الجهاد  یجنبش اسالم الم،سر فروشان اسالم، جبهه خراسان، احرارالشام، ارتش آزاد، فتح االس

نفاز  کیتحر رستان،یوز یمارات اسالما ،یشبکه حقان غورستان،یاو یجنبش ترکستان شرق ،ی، لشکر اسالمیاالسالم

 هادار هاینیچی، امارات قفقاز )توسط چاعراب مربوط القاعده یالئیگارگوریبر ،یاتحاد جهاد اسالم ،یمحمد عتیشر

 .شود یم

 تیفعال میمستق ریو غ میهستند که در افغانستان و پاکستان در حال حاضر مستق ییاز گروه ها یوه ها تنها تعدادگر نیا

 نیا ادتریز هیاز گروه ها فعال بودند. بعد از شکست در عراق و سور یتعداد زین هیقبالً در عراق و سور کنند یم

 شناخت یگروه ها نیاز ا زین یجهان یباور دارم ابر قدرت ها دان دهیگروه ها خود را به پاکستان و فغانستان رسان

تنها  من نه دهیبه عق دینما یمهم گروه ها استفاده همه جانبه  نیبخاطر تحقق منافع خود از ا یگاهیدارند و گاه ب یکاف

سط تو یبتایدر تالش اند تا به استفاده از جنگ ن زیمنطقه همواره ن یهاتعداد از کشور کیبلکه  یجهان یقدرت ها

 که عبارتند ندینما یبهره بردارخود  یاسیبه مقاصد س کند تا بتوانند اوالً  دایدر افغانستان ادامه پ یثبات یگروه ها ب نیا

لحاظ  کشورها به خود )از یهمسو با خود، وابستگ یحکومت ها جادیمنطقه، ا یکشورها یامور داخل از : دخالت در

همواره  ینجها یگرچه قدرت ها ،افغانستان است میرانویبخصوص  یاستفاده از منابع معدن یاسیس ،یو اقتصاد یتیامن

که خود آنها جز از مشکل  ستیگرید یزیچ قتیاما حق دهندینشان م یالملل نیدر معضالت ب یخود را به عنوان ناج

 .در جنگ اند ریدرگ یکشور ها

 : جهینت  

 و یجهان تیدر منطقه که حما یستیترور یگروه ها از یادیماجراست حضور تعداد ز نیا یافغانستان در کجا پس

 قدرت بسازد تا کیکدام گروه را شر دیگروه ها مصالحه نما نیبا خود دارند افغانستان با کدام از ا زیرا ن یمنطقو

 یجهان یکه از زبان قدرت ها یکراسوو دم شرها در شعار با حقوق ب یدست از جنگ بردارد بعض یگریگروه د

 هیداع کیبزرگ  یو حقوق بشر از طرف قدرت ها یکراسومن تحقق دم دهیدل بسته اند اما به عق شود یم رونیب

باشند چه درحالت  یچه در حالت دوستها  یاست بخاطر اهداف دراز مدت آنها خارج بکارانهیشعار فر کیبلکه  ستین

در  یو منطقو یبزرگ جهان یهااهداف دراز مدت قدرت  کهیتا وقت کنند یرا دنبال م خوداهداف و منافع  ،یدشمن

 .افتیادامه خواهد  یرانیو نیجنگ و ا نیباشد ا افتهیافغانستان تحقق ن
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