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یک دولت موقت اما بسیار گویا ،توسط طالبانی که بعد از بیست سال جنگ دوباره در افغانستان بر
سر اقتدار آمدند ،اعالن شد« .دولت مکمل نیست» ذبیح هللا مجاهد یکی از سخنگویان تحریک طالبان
به روز سه شنبه هفتم سپتامبر ،در یک کنفرانس خبری اعالن نمود ،و تأکید و اصرار داشت که «ما
می کوشیم که مردم دیگر مناطق کشور را نیز در دولت شامل سازیم».
این توضیحات عدم موفقیت رهبران طالب را از زمان سقوط کابل در پانزدهم سپتامبر ،که وعدۀ
یک دولت اتحاد ملی را داده بودند ،نشان می دهد.
موجودیت تعدادی زیاد محافظه کاران در تشکیل دولت یقینی نیست که سبب شناسائی افغانستان توسط
جامعۀ بین المللی در بازی های دیپلوماسی گردد.
تشکیل دولت با وجودی که چندین مراتبه به تعویق افتاد ،باز هم همان فرمانروایان از قوم پشتون که
از سال های نود مبارزه کرده اند و یک تعداد شان در پاکستان بعد از سال  2001زندگی می کردند،
شامل می باشند.
ذبیح هللا مجاهد دوام کار این دولت موقت را تعیین ننمود و همچنان توضیحات نداد در مورد سیاست
ایکه این دولت موقت در پیش خواهند گرفت .ذبیح هللا مجاهد با سماجت خواهش خود را از افغان ها
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و خارجی ها تکرار نمود که از افغانستان خارج نشوید و هم کسان ایکه رفته اند دوباره برگردند تا
کشور را از حالت سکون بیرون کنیم.
مال محمد حسن آخند که به حیث صدراعظم سرپرست برایش وظیفه داده شده است ،یکی از وفاداران
مال محمد عمر که رهبر و بنیانگزار تحریک طالبان بود و در سال  2013میالدی وفات نمود ،می
باشد.
قبالً نیز همین وظیفه را در زمان فرامانروایی طالبان بین سالهای  1996تا  2001به عهده داشت.
مال محمد حسن آخند در کنار خود معاونین مانند مال عبدالغنی برادر را دارد که وی نیز یکی از
بنیانگزاران تحریک طالبان می باشد که رهبری کمسیون سیاسی را که وظیفۀ مذاکره و گفت و گو
را برای خروج عساکر امریکای به عهده داشت .عبدالغنی برادر معاهده خروج عساکر امریکایی را
به تاریخ بیستم فبروری سال  2020با امریکا امضاء نمود .قبل از تشکیل دولت احساس می شد که
وی رهبری دولت طالبان را عهده دار خواهد شد ،الکن رول ثانوی که برایش سپرده شده است،
باالی حاکمیت و داوری وی در داخل تحریک طالبان بی اثر نمی باشد.
مال عبدالغنی برادر به این نظر بود که رهبران سابقه که در آن جمله حامد کرزی ،عبدهللا عبدهللا و
حتی احمد مسعود نیز شامل بود ،به صورت وسیع اشتراک داشته باشند.
در وقت سقوط کابل مال برادر در دوحه بود و زلمی خلیلزاد نمایندۀ خاص امریکا در امور افغانستان
باالیش فشار وارد کرد که هر چه زودتر داخل کشور شود ،تا در مقابل رهبران محافظه کار توازن
و تعادل را برقرار نماید.
مال برادر یکی از شخصیت های شورای کویته می باشد که به طور منظم با میانجی های فرستاده
شدۀ کابل مذاکره و گفت و گو می نمود ،و این تماس هایش با میانجی های کابل تا سال  2010که
زمان دستگیری اش در کراچی پاکستان می باشد ،دوام داشت.
مال برادر به این ترتیب قیمت اراده و عزم گفت و گو نمودن مستقیم تحریک طالبان با کابل را ،بدون
این که از طریق پاکستان بگذرد ،پرداخت .مال برادر در ماه اکتوبر سال  2018به درخواست و
فشار واشنگتن ،برای به راه انداختن دوبارۀ عملیۀ صلح رها گردید ،و همیشه یک حامی گفت و گو
باقی ماند.
نظامیان تحریک برعکس می خواهند با قوت دولت را بگیرند.
مال یعقوب ،پسر مال محمد عمر وزیر دفاع نامیده شد ،مال یعقوب نیز از والیت جنوب ،قندهار و
پشتون می باشد ،که این والیت جایگاه تاریخی طالبان خط «قندهار» است .قرار اظهارات مامورین
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ملل متحد که در قندهار هستند ،می گویند که آن ها به غیر از طالبان دیگر چهره های سیاسی را
نمی پذیرند.
قرار معلوم که شاخۀ نظامی تحریک موفق شد که در این تشکیل اولی رژیم جدید ،بسیار وزن زیاد
داشته باشند.
یک مامور ملل متحد تشریح داد که« :شورشیان مانند همیشه وقتی قدرت را به دست می گیرند ،در
مذاکرات و تصمیم گیری انتخاب شان را تحمیل می کنند».
هزاران نظامی طالبان قرار اظهارات همین مامور ملل متحد ،حاضر به قبول کردن شمولیت رهبران
سابقه رژیم در دولت نشدند .برای آن ها این اشخاص مجسم می سازد ،رشوه خوری و تمامی فساد
هایی را که آن ها در برابر آن مبارزه کردند .چهرۀ دیگر ایکه در داخل تحریک طالبان بسیار وزن
دارد ،سراج الدین حقانی می باشد که چوکی وزارت داخله برایش داده شد ،سراج الدین حقانی رهبر
شبکۀ فامیلی و نمره دوم کمسیون نظامی سابقۀ تحریک طالبان است ـ «حقانی ها قرار اظهارات
مامور ملل متحد ،درست است که اسالمیست هستند ،و از نظر تاریخی به القاعده نزدیک می باشند،
همچنان انگلیسی زبان و تجارت پیشگان می باشند ،و هم به سرویس استخبارات پاکستان ارتباط
دارند».
سراج الدین حقانی در بیست فبروری  2020توانست یک مضمون در اخبار نیویارک تایمز به نشر
بسپارد ،که در آن اطمینان داده بود که طالبان ارتباطات و همکاری با جامعۀ بین الملل را خواهان
می باشند.
یک سمبول سابقۀ دیگر طالبان که دوبارۀ به قدرت رسیده است ،وزیر امور خارجۀ جدید ،مال امیر
خان متقی می باشد که در رژیم قبلی ( 1996الی  ) 2001اوالً وزیر اطالعات و کلتور و بعدا ً وزیر
معارف بود.
این اولین شخصی بود که طالبان وی را بعد از سقوط کابل و فرار دولت قبلی به کابل فرستادند.
مال امیر متقی یک مامور قابل اعتماد و عضوء کمیته سیاسی تحریک طالبان شامل هیئت مذاکره
کننده با امریکایی ها در دوحه بود .مال امیر خان متقی به تاریخ شانزدهم آگست با حامد کرزی و
عبدهللا عبدهللا مالقات نمود ،که این مالقاتی بود که توسط آن می خواست عملیۀ انتقال قدرت را آغاز
نماید.
«احترام داشتن و مراعات نمودن شریعت»
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برای ترکیب این دولت باالی موضوعات ،در بین جریان های اساسی که در داخل تحریک موجود
است ،گفت و گو ها از آنچه پیش بینی می شد ،بسیار طوالنی تر گردید.
گفت و گو با رهبر شورشیان ضد طالبان ،احمد مسعود نیز آغاز شد ،و برایش پیشنهاد گردید که در
تشکیل دولت داخل شود .قرار گفتۀ احمد مسعود برایش وزارت پیشنهاد شد ،اما وی پیشنهاد طالبان
را رد نموده و جنگ را دوباره آغاز کرد ،که باالخره با شکست شان در مقابل طالبان ،خاتمه یافت.
یک تعداد چهره های دیگر سیاسی و قومی نیز خواستند که به طالبان نزدیک شوند ،اما نتیجه نداد.
حضور سالم حنفی به حیث معاون صدراعظم سرپرست محمد حسن آخند که از قوم ازبک می باشد
به معنی روزنۀ نزدیک شدن به سوی دیگران نمی باشد .زیرا این شخص قبالً نیز به تحریک طالبان
تعلق داشت.
ساختن این دولت موقت به تاریخ بیست و هفتم آگست بعد از گفت و گو و مناقشۀ طوالنی در قندهار
صورت گرفت که شکل گرفتن آن سه روز دوام کرد.
باالخره شورا تصمیم گرفت که یک نقطۀ پایانی به تاریخ بیست و نهم آگست به کسان ایکه موافقت
نداشتند ،بگذارد.
بعد از یک تعداد زیاد شایعات در مورد مفقود شدن رهبر طالب ها مال هبت هللا آخندزاده ،وی به
روز سه شنبه برای یک مصاحبه اختصاصی حاضر شد و چنین ابراز نمود:
دولت جدید را دعوت می نمایم که« :شریعت در کشور را مراعات کنند ،و صلح ،رفاه ،سعادت و
انکشاف دوامدار را» مستقر سازند«.رژیم طالبان با هیچ کس مشکل ندارد».
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