
  اخترمحمد یوسفی 

 ماهیت جنگ نیابتی در افغانستان! 
با فروپاشی  نظام اتحاد   جماهیر  شوروی  و  خروج  قوای  نظامی  آن  از افغانستان  بآنکه  بحیث  دالیل جنگ   
در کشور گفته شده  بود، مگر جنگ   و خونریزی  در افغانستان  قطع  نګردید ،  تاهنوز هم جنګ  نیابتی  با  
وحشت   و شدت   خود  در  افغانستان  ادامه دارد. گردانندگان  بیرونی  جنگهای  نیابتی   دولتها اند، که  در  

افغانستان درعقب  ساختارهای جنگی  تنظیمی  "جهادی"   جنایتکار  جنګی قرارد  داشتند، تا  هنوزهم  فعاالنه   
قرار دارند . ساختارهای  جنگی تنظیمی  "جهادی"  جنایتکاران جنګی  اند  که  یک  ونیم  دهه  وسایل  جنګ   

 نیابتی  بودند ،  نقش خود  را  بعدأ نیز  در جنګهای  افغانستان را  ادامه میدهند .   

 
کشورهای  همسایه  افغانستان  پاکستان   و ایران  دشمنان  تاریخی کشور  افغانها  هستند، که در سال   

۱۹۹۲میالدی  مطابق  ۱۳۷۱ شمسی  برای  ادامه جنګ  نیابتی خویش ساختارهای جنگی  تنظیمی   "جهادی"  
جنایتکاران جنګی  را  وارد   صحنه  سیاسی  افغانستان  ساختند.  گردانندگان  بیرونی  جنگهای  نیابتی  در  

افغانستان  بخوبی میدانستند، که  ساختارهای  جنگی   تنظیمی  "جهادی" اهل سیاست   و رهبری دولت  در  
افغانستان  نیستند، بلکه  جنایتکاران جنګی  اند  که  یک  ونیم  دهه  در خدمت  جنګ استخدام شده  بودند .  

ساختارهای  جنگی  تنظیمی  "جهادی"  خاصتأ شورای  نظار تنظیم  جمعیت  "اسالمی " در  جنګ  با شوروی  و   
پیوستن  جنراالن  مخالف  سیاست  مصالحه  ملی  سالحهای  فروان  را در  دست  داشتند.  "اتحاد "  شمال  در بهار  
سال ۱۳۷۱ شمسی   بغاوت   را از شمال  افغانستان  آغاز  کردند ، بغاوتګران  دراوایل   ماه ثور  ۱۳۷۱ شمسی   
وارد  شهر کابل  پایتخت  افغانستان  شدند   و  عمأل  جنګ  نیابتی   را ادامه دادند .  کشورهای  همسایه  افغانستان  
پاکستان  و  ایران  وحمایتګران منطقوی   و  بین المللی  ایشان  بشمول ایاالت  متحده  امریکا،  برخالف حقایق  

 انکاناپذیر  جنګ  نیابتی را   جنګ داخلی  در افغانستان   عنوان  کردند، که  اساسأ  واقعیت  ندارد.   
پس از  فروپاشی  کلونیالزم  در قرن  نزدهم  میالدی، موضوع  حق  تعیین  سرنوشت   خلقها  و  یا  ملتها  )که  به  
مفهوم اتباع  یک  دولت  مستقل( منحیث  حق  تعریف  شده  است. داشتن  حق  یک  چیز  است  و  حق  را دریافت   
داشتن  و  یا  تصاحب  شده  چیز دیگری  است.  در دیموکراسی واقعی  مردم  در  یک قلمرو حق  دارند، دولت   
مستقل  خود  را  تشکیل دهند.  چنین   یک دولت  مستقل دارای حاکمیت   به  مناسبات  بین  المللی نیز  نیازمند   

است. چنین مناسبات   "دوجانبه"  و  "چندین جانبه"  وقتی  برقرار شده  می  تواند  که  از همه  اولتر،  یک دولت   



مستقل، دولت  مستقل دیگر   را به  رسمیت  بشناسد.  این  "شناختن"  حق  هر  دولت  است.  وقتی  یک  دولت ،  
 دولت  دیگر را  برسمیت  نشناسد، معنی  آنرا  نمی  دهد  که  مانع  تشکیل  آن  دولت  می  گردد. 

در حال حاضر  واضح است  که روابط  دولتهائی که حاکمیت  را از  طریق  شیوۀ  حکومت  دیکتاتوری   به  
پیش  می  برند، ممکن  از روابط  وسیع  برخوردار نباشند.  بناء   اگر چهار کشور  )روسیه، چین، پاکستان،   

امریکا(  یاد  شده  در مسکو   گفته  اند ، که  از  "امارت  اسالمی"  طرفداری نمی کنند،  یا  میگویند  که  در  
افغانستان  جمهوریت  را  میخواند  اظهار  حق  آنهاست . اما  این اظهارات  بد ین معنی  نیست  که آنها  حق دارند   

دولت  آینده  افغانستان  را  تشکیل بدهند ،  یا  عمال   از احیای آن، جلوگیری کنند.  تشکیل دولت  حق  مردم   
افغانستان است.  وقتی طالبان  تقریبأ  تمام  اراضی  افغانستان  را درتصرف خود  داشتند، اگثریت  دولتهای   

جهان  آنانرا  برسمیت  نشناختند، بر عکس دولت  صرف  بنام  برهان الدین ربانی  در  خارج از  خاک   
افغانستان در  کوالب  کشور  تاجکستان  مؤقعیت  داشت،  مګر کشور  های  خارجی کرسی خالی روان   
فرهادی  نماینده  برهان  الدین  ربانی  را در سازمان  ملل  متحد  را  برسمیت  میشناختند .  نمایند ۀ طالبان  

عبدالحکیم مجاهد   نیز  مانند   ساختار  کنونی مشابه  دولت   دوگانه  اشرف  غنی  و  عبدللا  عبدللا  بنام دولت   
نمایندۀ طالبان  نیز  در  نیویارک حضور داشتند  ګه  ګاهی دیپلوماتهای خارجی  بشمول دیپلوماتهای امریکایی  
را مالقات  مینمود . مثال  جنگ نیابتی  ایران  با  عربستان سعودی  در یمن  نیز دارای چنان شرایط دوگانه  

  مشابه  جنګ  نیابتی افغانستان را  ب وجود  آورده اند ، هر   روز در  یمن  مردم  بیگناه آن کشته  می  شود.            

 
قطع جنگهای   نیابتی زمانی   ممکن شده  می  تواند، که  نخست  باید  سازماندګان   وتمویل کنندګان  جنګ  نیابتی  
منابع  تمویل  وعملیات  سازماندهی  خود  را  با  جنګیهای   خود   عمأل قطع کنند، سازماندګان  و تمویل کنندګان   
جنګ  نیابتی  براستی  آماده تضمین   عدم مداخله  در امور  داخلی افغانستان  باشند.  افغانستان  در طی  چندین  
دهه مداخالت  خارجی در  امور داخلی، در  عمل  جنګهای  نیابتی  را تجربه  کرده اند، مگر دولتهای  مداخله  

 ګر خارجی در  تأمین  صلح  و  ثبات  در افغانستان دروغ   ګفتند  و  اقدامات  ایشان  همواره ناکام  بوده است. 
ایجاد  شبکه  جنګی  بنام  طالبان طی سالهای  ۱۹۹۴  و  ۱۹۹۵میالدی اسم مصنوعی  طالب، با  طالبان   
عنعنوی شاګردان آموزش  دین  در افغانستان  تفاوت  کلی  دارد. نفوذ   تندروان  اعراب  که  بعدأ از آنان   

سازمان  القاعده در شهر  پشاور  پاکستان  تأسیس ګردیده  بود، در صفوف  طالبان  خصمانه  و  آګاهانه  توسط   
 استخبارات  آی.  اس. آی  پاکستان   بکمک کشور  غربی   صورت  ګرفته است.  



 

 
طالبان را  استخبارات  آی.  اس. آی  پاکستان  بحیث  مشعل جنګ  نیابتی خویش  بکار  میبرند،  تصادفی  نیست   

 که شعله  های آتش  مشعل طالبان  ګاهی  یک  رخ  ریش  پاکستان  را  هم می  سوزاند.   
طالبان افغان خارج  از شبکه های  شاګردان  مدارس استخبارات  آی.  اس.  آی  پاکستانی  توسط  توطیه  ها   

وبرخورد  های  نامتعارف  کشورهای  همسایه  پاکستان، ایران،    غرب ، اعراب   و  دولت  فاسد  تنظیمی  
"جهادی"  جنایتکاران  جنګی  در افغانستان  برای  ادامه جنګ  نیابتی  جبرآ  و  آګانه صورت  ګرفته  است .       
در مورد  طالبان افغان خارج از شبکه  های  شاګردان  مدارس استخبارات  آی. اس.  آی  پاکستان در  مورد   

 عملکرد  حقایق  تلخ  و مستند  طالبان،  نباید  یکطرفه  قضاوت  شود.   



 

 

 



 
 دشمنان مردم افغانستان برای رسیدن  با  اهداف شوم  شان، تداوم جنګ  نیابتی  در افغانستان را  آهاګانه   

و خصمانه  بنام طالبان ادامه  میدهند، به  فاکتهای جنایات اسیران  جنګی طالبان در  شمال  افغانستان  توجه   
جدی کنید، در ګرماګرم عملیات درماه نوامبر  ۲۰۰۱  میالدی سقود  حکومت طالبان در  افغانستان توسط  

کشورهای  ناتو  تحت  رهبری امریکا بکمک " اتحاد"   شمال، تمام  قوماندان  القاعده، مشاورین  پاکستانی  و  
سایر اتباع  خارجی  از  میدان مصؤن  خارج ګردیدند،  مګر هزاران اسیر جنګی طالب به  آنکه  زمزمه  عفو   

 اسیران جنګی  بصدا در  آمده بود،  برخالف کنوانسیون  ژنیوا اسیران جنګی   قتل   عام شدند.        

  
 در رسانه  های گروهی دولت  "حاکم" افغانستان  تبلیغ  می کنند، که  گویا  "حاکمیت"  آنها،  مورد   حمایت   
فعال آنها  باشد ، مګر درعمل مدعیان  دولت  در داخل  کشور  با  دولت  بمعنی   واقعی  آن دسترسی  ندارند .   
دولت  "حاکم" افغانستان  بدون  پشتوانه حمایت  مردم کشور، ب ا  وجود  حمایت  مالی  و  نظامی  خارجی   

نمیتوانند  امنیت   و  خدمات  را برای  مردم  کشوراجرا  کند . دولت  در افغانستان  بشترین اوقات  در چنه  زنی  
تقسیم  امتیازات  نامشروع  با  گروه  های  داخلی دولت   خویش  مصروف  هستند، مگر بدبختانه  جنگ  در  

 کشور  هر روز از  مردم  بیگناه  و  بیدفاع افغانستان  قربانی  میگیرد.     
 بعد  از کنفرانس  "بن"  در  نظر گرفتند  که  یک  سیستم  حقوقی  جمهوری  در افغانستان  تهدابگذاری  شود. 
 در افغانستان موسسات  حقوقی   از  نگاه  شکلی ایجاد   شده است ، در کشورهای  غربی  هم  شکال    چنین   
مؤسسات  موجود  است . وقتی در صحبتهای  دیپلوماتیک، یک  نمایندۀ  غربی  از  "جمهوری"  حمایت  می   



کنند،  هدف آنها  از  جمهوری، بنابر  تعریف  "کانت" است. او  جمهوری  "عیسوی"   یا  "جمهوری  اسالمی"  
نگفته است.  هدف  او  پس  از  انقالب  فرانسه،  جمهوری  "بورژوازی"  است  که  مطابق قانون   هر فرد، حق   

 رأی داشته  اند،  یعنی  "جامعۀ باز"  و  ضد  دیکتاتوری.  
 اگر  یک دیپلومات   و شخصی  غربی  بگوید  که  از حقوق  بشر  حمایت  می  کند، حتما    نمی  گوید  که  اگر در   
یک کشور  یک  کمیسیون  حقوق  بشر  فقط  تشکیل شده  است، حتما   به معنی  اصلی  در آنکشور  آن  کمسیون  
از حقوق  بشر  حفاظت  و  نظارت  می  شود .   کمسیون  شکلی حقوق  بشر  در افغانستان از  حقوق  بشر  در  
کشور دفاع   نمیکند  ویا  دفاع  کرده نمیتوانند .  فساد  اداری  و  حوادث  چون  "علیپور"،  "قیصاری"،  گلبدین،  
معلم  عطا، رشید  دوستم،  تورن اسماعیل، ضیا مسعود   و  غیره  با دامن  زدن  اختالفات  قومی  و  مقابله  های  
لسانی  و  غیره  همان  سیاست  نا  درست  بن  که  قدرت  را  بر اساس   وابستگی  های  نژادی )ایتنی(  و  مذهبی  و  

 قوت  افراد  مسلح  اجیر  تعیین کردند. 
آنچه در  طی  چند  سال اخیر  سر  و  صدای  برنامه  صلح  و  قطع  جنګ  با  طلبان درافغانستان  ادامه دارد، 
نتایج  آن  کامأل  معکوس  و ادامه جنګ است، جنګ  و  قتل و  قتال  بشدت  در افغانستان ادامه دارد.            

در اصول برخالف  قطع جنګ و  تأمین صلح در افغانستان تمام  اقدامات دوسال اخیر کامأل  مسخره  است،  
 این اقدامات  بیشتر از صلح ، برای  تحریک  آګاهانه  جنګ بکار  گرفته شده  است.   

  
مثال کنفرانس اخیر  ماه  مارچ  امسال،  در  مسکو  پایتخت روسیه  را ببینید، کنفرانس  مسکو  بنام "صلح"   
قاتلین هزاران اسیر جنګی  طالبان در نوامبر  ۲۰۰۱ میالدی را  با لباس  مارشالی  دور  میز  مذاکره  صلح  

 با طالبان می  شانند  که  صلح نمایند، چنین عملکرد  تحریک  امیزعمأل  اختالفات  را  تشدید  می کند.    
 پای.      

  

 
 


