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طالبان که به این آسانی انتظار موفقیت را نداشتند ،بعد از داخل شدن در کابل به تاریخ پانزدهم
آگست  2021میالدی ،فکر می نمودند که بعد از بیست سال جنگ صلح را تضمین می کنند ،اما
خشونت با حمالت دولت اسالمی دوباره از سر گرفته شد.
طالبان آرزوی به دست آوردن اعتماد را داشتند ،اما هزاران افغان آرزوی ترک نمودن کشور شان
را داشتند ،در حالیکه سه شنبه  31آگست پل هوایی که توسط امریکا و متحدینش به راه انداخته شده
است ،ختم می شود.
طالبان فکر می نمودند که توانایی دوبارۀ به کار انداختن چرخ دولت را دارند ،الکن در شهر ها باز
هم صدای قهر و غضب بلند شد به دلیل فلج بودن اقتصاد کشور به صورت مطلق.
در بین تحریک طالبان یک پارچه گی دیده نمی شود ،و رقابت های داخلی بسیار زیاد موجود است.
خروج امریکایی ها بعد از بیست سال حضور در افغانستان بسیار نامنظم و درهم و بر هم تا آخرین
دقایق ادامه داشت .از پانزده روز به این طرف به ده ها هزار افغان برای ترک نمودن کشور شان
در درواز های میدان هوایی تجمع نموده بودند .یک انفجاری که به روز یکشنبه رخ داد مردم فکر
کردند که باز هم آن ها مورد هدف قرار داده شدند ،الکن اردوی امریکا به زودی تأیید نمود که این
انفجار داللت می کند به انداختن یک بمب توسط دُرون ( )dronesآن ها باالی یک موتر مملو از
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مواد منفجره که توس ط یک انتحاری دولت اسالمی یا داعش رانندگی می شد که به قرار گفته های
پنتاگون می خواست عساکر خارجی را که امنیت میدان هوایی کابل را به عهده داشتند ،هدف قرار
دهد .یک روز قبل جهت انتقام گیری از حمالت  26آگست که در آن در حدود صد نفر که سیزده
عسکر امریکایی و دو عسکر انگلیس شامل آن بود جان های خود را از دست دادند ،امریکا یک
حمله با درون اجرا نمود.
یکشنبه جک سولیوان ( )Jake Sullivanمشاور امنیت ملی امریکا تأیید نمود که هر دو هدف
باالی «عامالن و تشکیل دهندگان که مواد انفجاری را انتقال می دادند ،صورت گرفت .دو نفر شان
کشته شدند و یک نفر شان زخمی شد ،و عالوه نمود که این ها به جهادیست های شاخۀ دولت اسالمی
خراسان که مئسولیت حمله را به عهده گرفتند ،مربوط بودند».
قرار گفتۀ انتونی بلینکن ( ،)Antony Blinkenتقریبا ً سه صد امریکایی هنوز هم باقی مانده که
باید اخراج شوند.
تخلیه نمودن میدان هوایی کابل به آخر رسید ،طالب های مسلح میدان هوایی کابل را تصاحب نمودند.
قرار اظهارات شاهدان عینی در داخل ساحه ،در یک تماس با اخبار لو ماند گفتند که طالبان اطراف
میدان را محاصره نموده اند و تعداد بیشمار مردمی که در اطراف میدان هوایی تجمع نموده بودند،
اطراف میدان را تخلیه نمودند.
از این به بعد طالبان مسافران را کنترول می نمایند ،یکی از مسؤلین طالبان به آژانس خبری فرانس
پرس اطمینان داد« :ما یک لست داریم که امریکایی ها به ما داده است ،نام کسیکه در لست باشد،
تیر می شود».
طالبان وعدۀ روی کار آوردن یک دولت همه شمول که در آن تمام قوت های سیاسی و قومی کشور
اشتراک داشته باشد ،داده اند .بر حسب معلومات ما ،برای سرعت بخشیدن به این عملیۀ در حال
جریان ،طالبان به روز جمعه به قندهار شهر بزرگ که در جنوب افغانستان موقعیت دارد و جایگاه
تاریخی تحریک بنیادگرایان می باشد ،برای تکمیل نمودن دولت خود رفتند و شورای طالبان باید به
روز یکشنبه آخرین اختالفات نظر را حل نماید.
در تبادل نظر با نمایندگان ملل متحد که دفاتر شان را در قندهار رها ننموده اند ،از زبان طالبان می
گویند ،که تصامیم توسط رهبر شان مال هیبت هللا آخندزاده باید تأیید گردد.
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این اعالمیه طالبان نمایندگان ملل متحد را به تردید انداخت ،زیرا مال هیبت هللا آخندزاده جانشین
مال محمد عمر رهبر تاریخی و بنیانگذار تحریک طالبان ،از پانزده آگست به این طرف دیده نشده
است ،در حالیکه دقایق برای شان تاریخی بود.
شایعات تصدیق ناشده از چند هفته در بین جامعۀ دیپلوماتیک در جریان است که امکان دارد که وی
در اثر مریضی فوت نموده باشد .الکن یکی از سخن گویان طالبان به نام بالل کریم به آژانس خبری
فرانس پرس تأیید نمود که « :رهبر شان مال هیبت هللا آخندزاده در قندهار است و بزودی در انظار
عامه ظاهر می شود».
در حالیکه این آخرین روز است که امریکایی ها پایتخت افغانستان را بعد از بیست سال حضور
ترک می کنند ،طالبان باید دوباره چرخ دولت را به حرکت بیندازند.
روز جمعه جریان های مختلف تحریک طالبان در قندهار دور هم جمع شدند تا در مورد ساختن
حکومت آینده شان غور و گفت و گو نمایند .قرار اظهارات نمایندگان ملل متحد در قندهار که اخبار
لو ماند با آنها تماس گرفت ،مجلس به منظور قضاوت و داوری که بعد از سقوط حکومت قبلی بین
سه جریان که در بین طالبان موجود است اختصاص داده شده است.
یکی جریان قندهار است که طرفدار یک خط مش خشن می باشند و می خواهند که تا حد آخر راه
را برای چهره های سیاسی دیگر باز نکنند.
به روز یکشنبه اقتدار نو به وجود آمده طالبان که مسؤلیت مطبوعات و فرهنک را به دوش دارد،
موسیقی و حضور زن ها را در رادیو و تلویزیون ممنوع قرار داد .الکن به این تصمیم محلی تا به
حال مسؤلین اصلی مهر صحه نگذاشته اند.
جریان دومی که مربوط به مال عبدالغنی برادر می باشد که وی نیز یکی از بنیان گذاران تحریک
طالبان و شف کمیته سیاسی می باشد ،و موافقۀ خروج عسکر امریکایی به تاریخ  29فبروری سال
 2020در دوحه را مال عبدالغنی برادر امضاء نمود.
وی طرفدار به وجود آمدن یک حکومت همه شمول می باشد که در آن جریان های سیاسی دیگر،
که حامد کرزی ،عبدهللا عبدهللا سابق رئیس اجرائیه و احمد مسعود پسر قومندان احمد شاه مسعود نیز
در آن شامل باشند.
و همچنان وظیفۀ صدراعظمی را مال برادر به عهده خواهد داشت.
اگر به مال برادر وظیفۀ خورد تر داده شود به این نتیجه خواهیم رسید که جریان خشن آینده کشور
را به دست گرفته است.
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باالخره جریان سوم جریانیست که توسط اسالمیست های شبکه حقانی که در شرق افغانستان در
سرحد پاکستان ـ افغانستان پایگاه دارند .انس حقانی یکی از چهره های این جریان به تاریخ 18
آگست در کابل به خانۀ عبدهللا عبدهللا حضور یافت و همرای عبدهللا و کرزی در مورد به دست
گرفتن امور مملکت تبادل افکار نمود.
برادر اندرش سراج الدین حقانی که رهبری شبکۀ فامیلی و نمره دوم در کمیتۀ نظامی تحریک فعلی
طالبان می باشد ،پنتاگون وی را مانند یک رهبر نظامی حقیقی طالبان معرفی نمود.
نمایندگان ملل متحد در قندهار می گویند« :حقانی ها اسالمیست و نظامیان بسیار مخوف و وحشتناک
می باشند که با دیگر گروپ های جهادیست ارتباط دارند ،از طرف دیگر این ها به تجارت نیز رو
آورده اند و می خواهند که کشور شان با دیگر ممالک ارتباط داشته باشد تا به تجارت خود ادامه داده
بتوانند».

عدم موجودیت پول نقد:
تشویش دیگر طالبان عدم موجودیت پول نقد است خصوصا ً در پایتخت کابل که یک شهر شش ملیون
نفری می باشد .به روز شنبه و یکشنبه تظاهرات با وجود حضور طالبان در چهارراهی ها،
مخصوصا ً در کارته شهر نو کابل برعلیۀ بسته شدن بانک ها و غیر ممکن بودن دستیابی به پول
نقد که مردم در حساب های شخصی شان در بانک ها گذاشته بودند ،به وقوع پیوست.
فشار آوردن طالبان باالی بانکداران برای باز نمودن دوبارۀ بانک ها هیچ تأثیر نداشت .بانکداران
چنین استدالل می کنند که تا وقتی که امریکا به منجمد ساختن سرمایه بانک مرکزی ادامه بدهد آن
ها نمی توانند که پول نقد را دوباره در اقتصاد به دوران بیندازند.
اگر واشنگتن در صحنۀ سیاسی قیمت گزاف پرداخت ،شرایط خروج و تلفات عساکرش ،الکن قصر
سفید دو چانس را نگهداری نموده است که موفقیت طالبان مشروط به آن می باشد.
یک دیپلومات که به تاریخ بیست و چهارم آگست که در مجلس مجازی G7که توسط قدرت های
بزرگ اقتصادی جهان به غیر از چین برگزار شده بود ،اشتراک نموده بود ،می گوید :رئیس جمهور
جو بایدن اظها ر نمود که کشورش و متحدینش دو اسلحه برای فشار وارد کردن باالی طالبان در
دست دارند:
«پول نقد و به رسمیت شناختن طالبان در صحنۀ بین المللی».
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از طرف دیگر برای ساختن یک دولت وحدت ملی طالبان خود را در یک دام می بینند ،زیرا دوباره
تزریق نمودن پول نقد برای به دوران انداختن اقتصاد افغانستان مربوط به عزم و اراده امریکا می
باشد.
از طرف دیگر طالبان باید تهدیدات دولت اسالمی بر علیه شان را نیز اداره کنند .زیرا رهبر دولت
اسالمی وعده نموده است که حمالت خود را بر علیه صاحبان نو افغانستان ادامه خواهند داد.
به روز شنبه بازوی راست مال عبدالغنی برادر ،مال عباس ستانکزی اولویت های روز های آینده را
چنین خالصه نمود« :ما باید موفق شویم و یک دولتی بسازیم که هم در داخل کشور و هم در خارج
کشور قابل قبول باشد».

ادامه دارد
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