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سایه ی نا امنی بر کنفرانس بروکسل

ــــــــــسرمقاله

پیام ها و پیامدهای
جنگ و گریز در والیات
محمدرضا هویدا

سقوط والیات و ولسوالی ها ،یکی پس از دیگری ،سقوط اعتماد
مردم به دولت و اســتراتژی نظامی دولــت را در پی دارد .ورود
طالبان به بخش هایی از کندز و تصرف مناطقی از هلمند و همین
گونه جنگ در برخی دیگر از والیات کشور ،برای مردم افغانستان
کامال غیر قابل قبول و شوک آور بود .دولت افغانستان نه در عرصه
سیاسی توانسته تصمیم و کار درستی از خود نشان دهد و در نه
در عرصه نظامی قابلیت قابل توجهی از خود نشــان داده است.
در عرصه سیاســت ،سیاستمداران کشور هنوز تعریف واضحی از
طالبان نتوانسته اند ارایه کنند و در عرصه نظامی نیز با وجود تمام
حمایت های جهانی ،اما جنگ هر روز بیشــتر گسترش پیدا می
کند و مناطق بیشتری از افغانستان را در آتش خود می سوزاند.
حقیقت این است که دولت افغانســتان چه در گذشته و چه در
حال حاضر هرگز سیاســت منطقی و قابل قبولــی در جنگ با
طالبان نداشته است .دولت های گذشته و حال افغانستان همیشه
نیروهای نظامی و امنیتی کشــور را در وضعیت دفاعی و منفعالنه
در مقابل طالبان قرار داده اند .در حکومت های گذشته ،ده ها هزار
نیروی نظامی خارجی و داخلــی در مقابل فقط چند هزار نیروی
طالبان قرار داشــته اند و با تمام تجهیزات جنگی و پشتیبانی به
گونه ای عمل کرده اند که روز به روز بر شکست های شان آنها و
بر توان نظامی و حمالت طالبان افزوده شده است.
شکست های پی در پی دولت ،در دراز مدت اثرات و پیامدهای ذیل
را در پی خواهد داشت :در قدم اول این شکست ها به شکست و
تضعیف روحیه نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان منجر خواهد
شــد که صادقانه و با شــجاعت در مقابل طالبان می جنگند و از
مردم و وطن شــان دفاع می کنند .این و رد و بدل شدن والیات و
ولسوالی ها میان دولت و طالبان ،نمایشی از یک مسابقه کامال غیر
حرفه ای در انظار جهان و مردم افغانســتان است .در این نمایش
چنین وانمود می شــود که طالبان یک قــدم از نیروهای دولتی
پیشترند ،آنان می توانند به اهداف خود دست یابند .این برداشت
و ذهنیت در کشوری که جذب جنجگو به آسانی صورت می گیرد
بسیار خطرناک اســت .بدین ترتیب سنگرهای طالبان به راحتی
پر می شــوند .عالوه بر این ،شکست ها و رد و بدل شدن مناطق،
طالبان را تجهیز خواهد کرد .تصور کنید که کندز پس از ســقوط
در سال گذشته ،دوباره به دست دولت افغانستان و هزاران نیروی
نظامی به این والیت فرســتاده شد ،همه این نیروها کامال تجهیز
شدند ،در نهایت وقتی این والیت به دست طالبان می افتد ،تمام
آنچه در این والیت از تجهیزات نظامی وجود دارد توســط طالبان
برده می شود .اثر مخرب دیگر رد و بدل شدن مناطق ،خالی شدن
مناطق از سکنه اصلی است .شکست نیروهای دولتی اعتماد مردم
به ماندن در والیات و ولسوالی ها را کاهش می دهد .مردم ترجیح
می دهند تا سرمایه و خانواده خود را به مناطق امن انتقال دهند
و به هر صورتی از میدان جنگ بگریزند که یکی از بدترین عواقب
جنگ خواهد بود.
شکست های دولت وحدت ملی در میدان جنگ ،بر سیاست های
منطقه ای و جهانی و روابط افغانستان با کشورهای دیگر نیز تاثیر
خواهد گذاشــت .دولت افغانستان زمانی می تواند ابهت و اقتدار
خود را به کشورهای جهان و همسایه نشــان دهد که بتواند در
مقابل دشمنان داخلی خود به خوبی بجنگند و آنان را قلع و قمع
کند .اما نمایش های جنگ و گریز در والیات ،آســیب پذیری و
ضعف دولت را نشــان می دهد .دولتی که به خود مشغول باشد و
نتواند مرزها ،مناطق و والیات خود را حفظ کند ،چگونه می تواند
با اقتدار در مقابل دسیســه ها و پالن های شوم دشمنان خارجی
خود بایستد.

قرار اســت امروز کنفرانس بروکسل در
مورد تدوام کمــک های جامعه ی جهانی
به افغانستان ،در شــهر بروکسل کشور
بلژیک برگزار گردد ،اما دیروز و در آستانه
ی برگــزاری این کنفرانس مهم جهانی ،نا
امنی بصورت قابل مالحظه ی در کشــور
افزایش یافت و گروه طالبان بر بخش های
مختلف کشور حمله کردند و جنگ شدید
در والیت های شــمالی و جنوبی کشور
جریان داشت.
دیروز طالبان یکبار دیگر بر شهر کندوز
حمله کردند و طبق گزارش ها بخش های
از این شهر را تصرف کردند .طالبان این بار
از چندین سمت بر شهر کندوز حمله کرده
اند و گفته می شــود که چندین منطقه را
توانســتند که در تصرف خود در بیاورند.
طالبان با ورود بــه این محله ها ،در خانه
های مسکونی مردم ســنگر گرفتند و از
آنجا باالی نیروهای امنیتی افغانســتان
شلیک می کردند .طالبان یک سال قبل
نیز بر شــهر کندوز حمله کرده بودند و
توانســته بودند که این شهر را برای چند
روز در تصرف خود درآورند .همچنان در
ماههای گذشــته آنها چندین ولسوالی
قندوز را سقوط دادند ،اما نیروهای امنیتی
بــه زودی دوباره این ولســوالی ها را از
تصرف طالبان خارج کردند.
کندوز یکی از والیت های کلیدی و مرکز
والیت های زون شمال شرق کشور است،
این والیــت با والیت هــای تخار ،بغالن
و ســمنگان هم مرز اســت و همچنان با
تاجکســتان نیز مرز مشترک دارد .بندر
شیرخان که افغانستان را به آسیای میانه
وصل می کند در این والیت قرار دارد .از
ســوی دیگر در جنگ کندوز تنها گروه
طالبان دخیل نیستند و گروه های زیادی
تروریستی در این والیت فعال هستند.
همچنان در جنوب کشــور ،گروه طالبان
با حمله به ولســوالی ناوه والیت هلمند و
پس از کشته شــدن قومندان امنیه این
ولسوالی ،توانستند مرکز این ولسوالی را
به تصرف خــود درآورند .گروه طالبان از
چندین استقامت بر ولسوالی ناوه والیت
هلمند حمله کردند و پس از چندین ساعت
درگیری ،موفق شدند که مرکز ولسوالی را
تصرف کنند .ناوه یکی از ولســوالی های

مهدی مدبر

هلمند اســت که همواره با تهدید امنیتی
روبرو بوده اســت و در طول یک و نیم دهه
گذشته کمتر از امنیت و آرامش برخوردار
بوده است .همچنان گفته می شود که جنگ
شدید میان نیروهای امنیتی وگروه طالبان
در بخش های از والیت بغالن جریان دارد.
حمالت طالبان و جنگ با نیروهای امنیتی
در والیت بغالن نیز مدت ها است که هر از
گاهی تشدید می شود و تقریبا جنگ دوام
دار در بخش های از این والیت جریان دارد.
کنفرانس بروکسل برای افغانستان سرنوشت
ساز و حیاتی اســت ،در این کنفرانس 70
کشــور جهان به عالوه  30سازمان و نهاد
بین المللی شرکت می کنند تا درباره تداوم
کمک های شان به افغانستان تا سال 2020
تصمیم بگیرند .طبق گفتــه های مقامات
افغانســتان ،در این کنفرانس کشورهای
کمک کننده ،ســاالنه بیش از  3.5میلیارد
دالر کمک به افغانســتان را وعده خواهند
داد.
افزایش نا امنی در آســتانه برگزاری این
کنفرانس ،می تواند یک چالش جدی برای
مقامات حکومت وحدت ملی به شمار رود،
احتماال گروه طالبان نیــز با برنامه و طرح
های خاص ،در تالش این بــوده اند که در
روزهای برگزاری این کنفرانس نا امنی را در

داخل کشور افزایش بدهند ،تا این نا امنی
ها بر تصمیم گیری های جامعه ی جهانی
در این کنفراس سایه افگند و نوعی چالش
برای رهبران حکومــت وحدت ملی خلق
گردد.
هرچند که در این کنفرانس روی مســایل
امنیتــی بحث صورت نخواهــد گرفت و
تمرکــز اصلی ایــن کنفرانس روی بخش
های همانند مبارزه با فساد اداری ،اصالح
نظام انتخاباتی ،توسعه ی ملی برای نزدیک
شدن به خود کفایی و حقوق بشر خواهد
بود ،اما نا امنی و تشــدید حمالت طالبان
می تواند کارکردهای حکومت وحدت ملی
را زیر سئوال ببرد.
در واقــع امنیت یک رکن مهــم از تمام
برنامه های است که قرار است در کنفرانس
بروکســل روی آن ها بحث شود و تصمیم
اتخاذ گردد .بــدون تامیــن امنیت ،نه
برگزاری انتخابات ممکن است ،نه توسعه
ی زیربنا و نه بهبود وضعیت حقوق بشــر.
همچنــان نا امنی نقش مهــم در افزایش
فساد اداری دارد و می تواند مبارزه در این
مورد را نیز با چالش مواجه کند.
در سالهای گذشته با پول کمک های جامعه
ی جهانی از برنامه های توسعوی زیادی راه
اندازی شده است ،اما به دلیل وضعیت بد

امنیتی و عدم تامین امنیت جان کار کنان
شرکت های خدماتی ،این پروژه ها تکمیل
نگردیده اســت .از سوی دیگر بسیاری از
مخالفان مسلح حکومت افغانستان همواره
تالش کرده اند تا مکتب ها ،پل و پل چک
ها و سایر تاسیســاتی را که از پول کمک
های جامعه ی جهانی تاسیس شده است،
به آتش بکشند و تخریب کنند.
این امر نشان می دهد که امنیت ،می تواند
عملکرد حکومت افغانستان و نهادهای بین
المللی را در تمام بخش ها ،تحت تاثیر قرار
بدهد و در کارایــی و موثریت آنها نقش
مهم داشته باشــد .پس حتما باید شرایط
امنیتی بــرای مصرف کمک های جامعه ی
جهانی مهیا شود تا حکومت افغانستان و
کشورهای کمک کننده ،با استفاده از این
بودجه ،بتوانند به اهداف توســعوی شان
در افغانستان برسند و در زمینه مبارزه با
فساد و حقوق بشر بهبود را بوجود بیاروند.
افزایش حمالت اخیر طالبان و تشــدید نا
امنی ،می تواند تا انــدازه ی کار مقامات
افغانســتان را در کنفرانــس بروکســل
سخت تر کند و انتقادات شدید تری را از
کارکردهای دو ساله ی آنها به همراه داشته
باشــد .در دو سال گذشــته که حکومت
وحــدت ملی قدرت را در دســت گرفته

اســت ،وضعیت امنیتی کشــور همواره با
چالش مواجه بوده است ،تهدیدهای امنیتی
افزایش یافته است ،حمالت خونین انتحاری
زیادی صورت گرفته اســت و بخش های از
کشور به تصرف گروه طالبان در آمده است.
از ســوی دیگر اعضای جنبش روشــنایی
نیز قرار اســت در بیرون از ساختمان محل
برگزاری این کنفرانــس تظاهرات کنند و
از عدم مصرف متــوازن کمک های جامعه
ی جهانی در افغانســتان ،انتقاد کنند .این
اعتراضات نیز می توانــد بر این کنفرانس
سایه افگند و مقامات حکومت وحدت ملی
و همچنان کشورهای کمک کننده را ،تحت
فشار رســانه یی و افکار عامه قرار بدهد.
بسیاری از رسانه های غربی که موافق تداوم
کمک ها به حکومت افغانستان نیستند ،از
این تظاهرات به عنوان یک ســند ادعای
شان استفاده خواهند کرد و مقامات غربی
را بخاطر کمک به افغانســتان ،تحت فشار
قرار خواهند داد.
حکومت افغانســتان فعال امیدوار است که
می تواند کشورهای کمک کننده را قناعت
بدهد و برای آنها شــواهد و دالیل کافی از
پیشــرفت و کارکردهای حکومت وحدت
ملی ارائه کنند ،تا کشورهای کمک کننده
متقاعد گردند که بــه ادامه ی کمک های
شان به افغانســتان ،متعهد شوند ،اما باید
دید که تشــدید نا امنی در روزهای اخیر
و اعتراضــات اعضای جنبش روشــنایی
در بیرون ســاختمان محــل برگزاری این
کنفرانس ،می تواند بر تصمیم کشــورهای
کمک کننــده تاثیر بگــذارد و یا خیر و
همچنان باید دید که مســئولین حکومت
افغانستان اعتراضات و نارضایتی شهروندان
و افزایش نا امنی را به همکاران بین المللی
خود چگونه توضیح خواهند داد.
جامعه ی جهانی باید حکومت وحدت ملی
را متعهد بســازد تا استراتیژی امنیتی اش
را تقویت کند و وضعیت امنیتی کشــور را
بهبود ببخشد .بدون بهبود وضعیت امنیتی،
حکومت و جامعه جهانی نمی توانند پروژه
های شــان را بصورت موثر در افغانستان
اجرا بکنند ،آنها باید نا امنی را بعنوان یک
چالش بزرگ در برابر مصرف موثر کمک ها
بدانند و برای تحکیم آن در کشور ،طرح و
برنامه های جدی را روی دست گیرند.

نگاهی به عوامل حمالت مکرر گروه طالبان به هلمند و کندوز
رحیم حمیدی

دیروز ،گــروه طالبان بــر والیت کندوز
حمله نمودند و بخــش های از این والیت
را تصرف نمودند .در عین حال ،این گروه
موفق شدند ولســوالی ناوه والیت هلمند
را نیز تحت کنترل خــود در آورد .گروه
طالبــان در حالی بخش هــای از والیت
کندوز و ولســوالی ناوه والیت هلمند را
تصرف نموده است که نیروهای بین المللی
با حمالت هوایی نیروهای امنیتی کشــور
را پشــتیبانی نموده است .چرا بخش های
از والیت کندوز و هلمند همیشه در خطر
ســقوط قرار دارد؟ آیا عامل شکست در
استراتژی نیروهای امنیتی است یا مسئله
دیگری در پشت پرده مطرح است؟

 کارتون روز

یک ســال پیش ،در ششــم میزان سال
گذشــته توانست کنترل شــهر کندوز را
به دســت گیرد .نیروهای امنیتی کشور با
پشــتیبانی نیروهای بین المللی توانست
شــهر کندوز را دوبــاره از کنترل گروه
طالبان خارج ســازد .در پی آن ریاســت
جمهوری کمیسیون حقیقت یاب تشکیل
داد .نتیجه کمیسیون حقیقت یاب اعالن
شد .کمیســیون حقیقت یاب هیچ فرد را
مسئول شکست نیروهای امنیتی و سقوط
شــهر کندوز ندانسته بود .بلکه پیچیدگی
در ســاختارهای امنیتــی را عامل اصلی
ســقوط شهر کندوز دانســته بود .در آن
زمــان تحلیل ها این بود که کمیســیون
حقیقت یاب بر مســئله سرپوش گذاشته
اند و مسئولین امنیتی را فراری داده اند.
بعد از آن تصرف شهر کندوز در تابستان
ســال جاری گروه طالبان یکبار دیگر به
ایــن والیت حمله نمودند امــا با مقاومت
نیروهــای امنیتی مواجه شــدند و قادر
به کنترل این والیت نشــدند .دیروز اما،
بار دیگر این گروه بــر والیت کندز حمله
نمودند امــا ،این بار موفق به تصرف بخش
های از والیت کندز شده اند.
چنــدی پیش ،گــروه طالبان تــا چند
کیلومتری شهر لشکرگاه پیشروی نمودند.
حکومت کابل نیروهــای تازه نفس به این
والیت فرســتاد و نیروهای بین المللی نیز
به این والیت نیرو فرستاد .حمالت زمینی
نیروهای امنیتی کشــور و حمالت هوایی
نیروهای بین المللی به منظور پشــتیبانی
نیروهای امنیتی کشــور منجر به شکست
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گروه طالبان شــد .گــروه طالبان عقب
نشــینی نمودند .عقب نشینی آنها اما،
به نظر می رســد که تاکتیکی بوده است
تــا بتواند خود را ســازماندهی نموده و
بار دیگر بر والیــت هلمند حمله نمودند.
دیروز ،گــروه طالبان به ولســوالی ناوه
والیت هلمند حمله نموده و این ولسوالی
را تصرف نمودنــد .چندی پیش که گروه
طالبان در چند قدمی شــهر لشــکرگاه
رســیده بود حکومت افغانستان حمالت
و موفقیت گــروه طالبان را با قاچاقچیان
مواد مخدر پیوند مــی داد .عامل پیش
روی این گــروه را حضــور قاچاقچیان
داخلی و بین المللی می دانست.
حمله مکرر گروه طالبان بر این دو والیت
نشــان از خالء ها در صفــوف نیروهای
امنیتی کشــور نیز می دهد .حمالت این
گروه به صورت مشــخص نشان از ضعف
ریاســت عمومی امنیت ملــی می دهد.
امنیت ملی کشــور بایــد از اطالعات از
پالن های حمله گروه طالبان را کشــف و
در اختیار پلیس و اردوی ملی کشور قرار
دهد تا این نیروها قبــل از قبل آمادگی
الزم برای پاسخ گویی حمله گروه طالبان
داشــته باشــد .حتی در صورت ممکن
پلیس و اردوی ملــی قبل از حمله گروه
طالبان بــر مواضع این گروه حمله کند تا
این گروه قادر به حمله بر یک ولســوالی
یا والیت نباشــد .در همین جا الزم است
این نکته را نیز یادآوری نمایم که مشکل
تنها فقــدان آگاهی نیروهای امنیت ملی
نیست .در بسیاری موارد ،امنیت ملی از

حمله قریــب الوقوع گروه طالبان بر یک
ولسوالی و یا یک والیت خبر داده اند اما،
آمادگی اردو و پلیس ملی کشــور ضعیف
بودهاند .این ناشی از عدم هماهنگی میان
ســه قوه نیروهای امنیتی کشور را نشان
می دهد و یا فقدان هماهنگی میان مرکز
و نیروهای امنیتی در میدان جنگ را.
تعقیب و از ریشه کن کردن گروه طالبان
در یک ولســوالی و والیت در استراتژی
جنگی نیروهــای امنیتی کشــور جای
ندارد .در هیچ والیت کشــور نیروهای
امنیتی گروه طالبــان را به صورت کامل
پاکسازی ننموده است .نیروهای امنیتی
کشور تنها آنها را وادار به عقب نشینی
مــی کند و فراتر از آن عمــل نمی کند.
همین مســئله باعث می شود که گروه
طالبان دوباره خود را سازماندهی نموده
و بار دیگر حمله نماید .در واقع مهمترین
مســئله در حمالت مکرر گــروه طالبان
در هلمند و کندز و بســیاری از ولسوالی
های دیگر والیــات فقدان فاکتور تعقیب
و پاکســازی گروه طالبان از یک منطقه
می باشــد .تا زمانی که فاکتور پاکسازی
یک منطقه از گروه طالبان در استراتژی
جنگی نیروهای امنیتی کشــور گنجانده
نشــود ما در آینده شــاهد بار بار حمله
گروه طالبان خواهیم بود و هر بار هزینه
های سنگین را متحمل خواهیم شد.
مســئله دیگر رویکرد مقامات سیاسی
کشــور نســبت به جنگ و صلح با گروه
طالبان اســت .جدیدا ،حکومت وحدت
ملی موفق شــدند تا با حزب اسالمی به

رهبری گلبدیــن حکمتیار توافقنامه صلح
امضا نماید .امضــای توافقنامه صلح این
امید را به رهبــران حکومت وحدت ملی
دادهاند که گــروه طالبان این توافقنامه را
الگوی رفتاری خود قرار داده و با حکومت
وارد گفتگو و مذاکره می شود .این روزنه
امید باعث شده است که رهبران سیاسی
حکومت وحــدت ملی انعطــاف پذیری
بیشــتری در مواجه با گــروه طالبان از
خود نشــان دهد .نیروهای امنیتی کشور
در بســیاری موارد ،اجازه حمله بر مواضع
گروه طالبان را ندارد .در واقع ،در بسیاری
موارد ،رهبران حکومــت وحدت ملی به
خاطر پروسه صلح نیروهای امنیتی کشور
را در موضع دفاعی قرار داده اند .اگر چه
در اول بهار ســال جاری وزارت دفاع ملی
کشــور اعالن نمود که استراتژی نیروهای
امنیتی کشــور از حالت دفاعی به حالت
تهاجمی تغییر داده شــده اند .اما ،کمتر
موردی اتفاق افتاده اســت که نیروهای
امنیتی کشور بر مواضع گروه طالبان حمله
نموده و مناطق پر تهدید را از وجود گروه
طالبان پاکسازی نموده باشد.
ادامه جنگ به این صــورت ،هزینه های
زیادی را بر مــردم و حکومت تحمیل می
کند .نیروهای امنیتی کشــور جان خود را
از دست می دهد .حمایت مردم از حکومت
و نیروهای امنیتی کشور کاهش می یابد.
مردم هر روز کشــته ،آواره و بی خانمان
می شــود .میزان جلب و جــذب نیز در
صفوف نیروهای امنیتی کشور کاهش می
یابد .زیرا ،این ایده در میان مردم شــکل
می گیرد کــه حکومت وحدت ملی در پی
سرکوب گروه طالبان نیست بلکه در صدد
آن است تا جوانان مردم را به کشتن دهد.
بنابراین ،ضروری است که رهبران حکومت
وحدت ملی دل به روزنه های امید نبندد
و رویکرد خود را در مواجه با گروه طالبان
تغییر دهد .نهاد های امنیتی کشــور نیز
هماهنگی خود را بیشــتر نموده و پیش از
حمله گــروه طالبان بر مواضع آنها حمله
نماید تا این گروه موجــب آوارگی مردم
نگردد .در عین حــال ،ضرورت جدی به
وارد نمودن فاکتور پاکسازی در استراتژی
جنگی نیروهای امنیتی کشــور بعد از هر
حمله گروه طالبان می باشیم .گروه طالبان
باید مــورد تعقیب و پیگرد قرار گیرد و به
این گروه فرصت آن داده نشود تا حمله را
بر یک شهر و ولسوالی سازماندهی نموده
و اجرا نماید .در غیر آن ،جنگ هزینه های
سنگین را بر نیروهای امنیتی و مردم وارد
می کند.
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