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 2021اگست  01یکشنبه      فریده نوری                                                                          

 کابل سوییشروی به پ                           

 طالبان در دروازه های قدرت

 ، دمی باش  مجهزروی شورشیان به سوی کابل که دارای یک اردوی پیش

 اجتناب ناپذیر معلوم می شود

 مترجم: فریده نوری 

 به ادامۀ گذشته 

قدرت طالبان  این که    پیشبینی   شود،  مطرح ، سوالیکه امروز باید  فراتر از جنبۀ نظامی و ستراتیژیکی

 . چه خواهد بود « 2»فصل 

میالدی سراج الدین حقانی که شخص نمره دوم تحریک محسوب می شود،    2020در ماه فبروری  

کشور    بار مطمئن است که یک  در اخبار نیورک تایمز جرأت به یک مصاحبه نمود. وی بیان نمود »  

که در    داریم   اختن یک سیستم اسالمیاز تسلط و مداخالت بیگانگان  آزاد شود، ما توانایی برای س 

که    ،همان حقوقاز  و زن ها نیز    بهره مند باشند به صورت مساوی  تمام افغان ها    این سیستم  داخل

  ،حق تعلیم و کار برای شان محفوظ خواهد بود    ، اسالم برای شان پیشبینی شده است مستفید گردند در  

 انس را تشکیل خواهد داد«. چ لیاقت و شایستگی اساس مساوات و  و همچنان 

یک تعداد از ریفرانس های معمولی و معاصر  پراگنده  و    وجو مع   کجمفهوم و  نا  ۀاین مصاحب در  

 د. یمشکوک و ساختگی به نظر می رسکه بسیار  ،گنجانیده شده بود 

ا جمع آوری نموده بود که بین یک  ر  بر عکس آن  های  گفتگوقبالً اخبار لو ماند  :  مثال بر عکس 

 موجود است.  گ بزر  حفرۀیک    ،بخش و حقایق ش مؤعظۀ آرام

یک ایرانی که در پوهنتون کابل درس انگلیسی می داد، در ماه جون در    ( Ali Abdi)  بدی ع علی  

بود،    زندانی ، بیست و چهار ساعت در نزد آن ها  راه بین بامیان و کابل توسط طالبان اختطاف گردید 
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انترنت قصۀ عذاب کشیدن خود را بیان داشت. وی شاهد بد بینی طالبان نسبت به سیانس،    دروی  

واکس مفاد  پولیو مخصوصاً  مرض  برعلیه  علی    ین  همچنان  اختطاف  عبود،  کند،  می  عالوه  بدی 

دشمنان افغانستان است که می خواهند    ه در دست کنندگانش برایش گفته اند که واکسین یک وسیل

توسط آن قوت شان را ضعیف ساخته و مانع جهاد شان شوند. » هدف شان این است که ولسوالی ها  

پیغام خود  بدی  ع هیچگونه عالقه به صلح ندارند«. علی و وط بدهند،  سق   طالبان است را که به دست  

در صورت موفقیت، »غیر قابل تصور خواهد بود که فکر شود که طالبان    را چنین ختم می کند،

آماده هستند که خود را به تحوالتی که در این بیست سال اخیر در جامعه به وجود آمده، منطبق  

 سازند«. 

اصیل بامیان نیز طالبان را مالقات  باشندۀ  از بد شانسی رضا محمدی    کابل ـ بامیان،  سرک  راه  در  

مورد لت و کوب قرار    به دلیل هزاره بودنش   کرده است، طالبان وی را از موترش پائین نموده و

 دادند.

طالبان در    رایکه ب  می گوید،  که به دلیل رسیدن یک موتر دیگر در همان وقت رها می شود،رضا  

بامیان اخبار غلط می رسد: » آن ها فکر می کنند که باشندگان بامیان همه شان پیرو دین کاتولیک  

 . شده اند«

 تر وخیم و خطرناک: بیش حقیقت  

ً تحریک طالبان اساس   تقریباً چهل فیصد نفوس  و اکثریت اتباع افغانستان    ها   پشتون ،  می باشند   پشتون   ا

دایرۀ    کشور تا  اند  حمایت شان را  را تشکیل می دهند، طالبان از سالها به این طرف موفق شده 

  ن و حتی نزد بعضی از هزاره ها، ا فارسی زب  ،تاجیک ها ، ها  ترک زبان   ، مخصوصاً نزد ازبک ها

بدی ایرانی تأیید نمود که ربایندگانش »به هزاره ها شباهت داشته است، اما خود  ع. علی  دهند وسعت  

 رکمن معرفی نموده اند«. را ت

داشته    سنی مذهب   یهزاره ها   شاید این ربایندگان هزاره اهل تشیع نبوده اند و ارتباط به یک اقلیت 

 ، زیرا حمایت شعیه ها از طالبان مشکوک به نظر می رسد. بوده باشند 

به نام    بسیار مشهور کمیدین  قتل یک   ،را تبارز می دهد   تر یک حقیقت غمناک  ی کهدیگر  معلومات 

،  است   ذریعۀ طالبان   م    2021جوالی    م در حوالی بیست  در قندهار  « وانځشه  املقب به »خر محمد  نظ

 می نمود. وظیفه   سال به این طرف به صفت پولیس در قندهار ایفای یناز چند وی 

طالبان را در عین شکستاندن یک    ،در ماه مارچ یک ویدیو که از والیت غور فلمبرداری شده بود 

می داد. در این ماه های اخیر چندین مکتب دخترانه را آتش زدند، آخرین  تلویزیون با سنگ نشان  
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یک تعداد زیاد وقایع    پیوست.     واقعه آتش زدن مکتب در اواسط جوالی در والیت غزنی به وقوع 

 نکرده اند.  تغییر ها و آزادی  ن دهندۀ این است که طالبان در مورد سواالت حقوق زن انش

 مطابقت ندارد. شان با اعمال و کردار شان   اعتدال  ۀعد و  ،د گفتار مبهم دارن رهبران طالب 

طالبان قادر به داشتن گفتار دوگانه می باشند تا  »محقق جیل دورونسورو خاطر نشان می کند که   

برای شان امکان داخل شدن در کانون های بین المللی را فراهم نمایند. اما دینامیک داخلی تحریک  

که قبل از سال    می باشد،  همچنان هدف شان استقرار دوبارۀ امارات اسالمی ، و  بسیار مغلق است 

   میالدی موجود بود«. 2001

 ۀ ذیل نقش  بر اساس  پیشروی طالبان در افغانستان
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 ــ تهاجمات نو طالبان بعد از خروج امریکا  1

   پایگاه هوایی بگرام به تاریخ دوم جوالی توسط امریکایی ها به اردوی افغانستان انتقال داده ـ

 شد، فقدان قوای هوایی در کشور. 

، که قبالً هدف  از طریق هوا  دفاعی، دروازه خروجی کشور میدان هوایی کابل دارای سیستم  ^ ـ  

 قرار داشت.  حمالت طالبان 

 جوالی  26مناطق تحت کنترول طالبان، تاریخ 

 : تحت کنترول طالبان نقشه   در ــ رنگ نصواری 

 مناطق که دست به دست می شوند  نقشه: داخل  رادارمناطق  ــ 

 به دست دولت   باالی نقشه: مناطق  ــ  مناطق به رنگ سبز
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 در مناطق تحت تسلط طالبان  نفرچهار   ،افغاننفر ده هر از 

 به تاریخ دوازده جوالی:  

 فیصد قلمرو به دست طالبان  40

 فیصد مناطقی که دست به دست می شوند  28

 فیصد به دست دولت  32

 ــ یک ستراتیژی طالبانی  2

 مخالفان خود را از عقب می گیرند  

 فیصد نفوس(  40مناطق نقطه نقطه در نقشه: قوم پشتون، اکثریت )در حدود  ــ 

 ، پوسته های سرحدی در تصرف طالبان لخــ مناطق نصواری دو خطک در دا

سرحدی از ایران تا به چین توسط طالبان تا بتوانند    حلقۀــ یک خط نصواری تیره: خلق نمودن یک 

 . کشور را محاصره کنند 

 نقشه: محاصرۀ پایتخت های والیتی عمده و مهم.   درد ــ حلقۀ به رنگ سفی

   ــ  لوز سیاه رنگ باالی نقشه: جنگ جریان دارد.   

 _______________    ____________________________________ 

اس گزارش فوق و چند گزارش دیگر که توسط گزارشگران و خبرنگاران مستقل بر اس  خپلواکی:  –یادداشت استقالل  

   رانقدر ماگ  ، در نشرات معتبر فرانسوی منتشر شده و توسط خواهرافغانستان    کنونی   وضاع ادر مورد    یخارج

"فریده جان داکتر  و   محترمه  امریکا  کنیم که  قبول  باید  است،  داده شده  قرار  ما  اختیار  در  و  ترجمه شده  نوری" 

، خواب های وحشتناکی برای افغانستان دیده اند و طالبان نیز نظر به همان نقشه های شوم،  مخصوصاً ادارۀ جو بایدن

 .به کمک پاکستان، بصورت برق آسا حلقۀ محاصرۀ کابل را تنگ و تنگ تر ساخته اند

ما به افغانستان نرفته بودیم تا آن  «گفته بود"  و بایدن  ، ج  2021جوالی    13در گزارش  نشریۀ "فیگارو" مورخۀ  

آنها نه تنها افغانستان را آباد نکردند، بلکه اتحاد و اتفاق اقوام شریف افغانستان را از بیخ .  »کشور را دوباره آباد کنیم

گریختگی را بر سر نوشت کشور حاکم ساختند و یک داره، دزد و باج    دار  ، یک مشت زیرو بن ویران کردند...

که از خون مردم تغذیه میکنند بگیر و چرسی و بنگی و فساد پیشه را به سرمایه داران بزرگ منطقه مبدل ساختند  

 و...

می شود، فقط و فقط اتحاد و اتفاق   آنچه باعث نجات افغانستان و مردم دربند کشیده شده و به گروگان داده شدۀ آن   

 است و پرهیز از دنباله روی های بار بار امتحان داده شده. 

که طالبان بعد از تسخیر هر ولسوالی در افغانستان،   مدر یکی دیگر از همین گزارشات واقعبینانه و چشم دید ها، خواندی

، هزار ها دام و تله  آتش می کشند  هکلبه های گلین مردم مظلوم و نیز دفاتر و...، را ماین گزاری میکنند و بقیه را ب

افراد    میگذارند و زمانیکه قوای نظامی و امنیتی کشور موفق به فتح آن مناطق میگردند، تازه کشتار زنان و اطفال و
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سالخورده و...، آغاز میگردد و حمام خون جاری می شود. البته این گونه گزارشات نظر به دالیل خاص نظامی و  

. و...، اگر اوضاع به همین گونه پیش برود، با درد و دریغ که حکومت مرکزی)حاال ی شوندامنیتی، هرگز افشا نم

ازهم، همان آش گلوگیر خواهد بود و همان کاسه های داغ تر از  وام نخواهد آورد و ببد یا خوب(، تا شش ماه هم د

برای  کت رالفاتحه مردم و ممیا باید واقعاً بیدار شویم، یا  . به نقشۀ فوق خوب دقیق شوید.یک جهنم واقعی آش و...

 نیست. بروی ما یک مدت طوالنی بخوانیم. هیچ خارجی و هیچ بیگانه عاشق چشم و ا

       

 


