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دره پنجشــیر؛ پناهگاه اســطوره ای مقاومت افغانســتان ظرف 72 ســاعت بعد 
از محاصــره بــه دســت طالبــان ســقوط کــرد. هنــوز از سرنوشــت احمــد مســعود 
فرزنــد احمــد شــاه مســعود کــه بــه مــکان نامعلومــی رفتــه خبــری در دســت 
نیســت. او پیــش از ســقوط پنجشــیر حاضــر شــده بــود کــه بــا »طالبــان« مذاکــره 
کنــد. امــا امــر اللــه صالــح معــاون اول رئیــس جمهــور فــراری، خــود را بــا  یــک 
هواپیمــایMi-17  بــه تاجیكســتان رســانده اســت. پنجشــیر؛ ســی و چهارمیــن 
اســتان افغانســتان کــه در شــمال شــرق ایــن کشــور در میــان کوههــای برفــی ســر 
بــه فلــک کشــیده جــای گرفتــه اســت، آخریــن امیــد نیروهــای مخالــف »طالبــان« 
و عناصــر باقیمانــده از »نیروهــای دفاعــی و اردوی ملــی افغانســتان« بــرای 
ایســتادگی در مقابــل »طالبــان« اســت. نــه تنهــا نیروهــای کومانــدو بــا انــواع 
تســلیحات جنگــی در آنجــا موضــع گرفتــه انــد بلکــه تعــداد 6 فرونــد هلــی کوپتــر 

نیــز بــا خــود بــرده بودنــد  کــه 3 فرونــد آن همچنــان در آنجــا مــی باشــد. 
جبهــه مقاومــت در صفحــه تویتــری خــود نوشــته اســت کــه »پنجشــیر بــا دارا 
بــودن دههــا دره پــر پیــچ و خــم بــه ســان یــک هزارتــو مــی مانــد. مــا بعــد از اینکــه 
بیشــترین تلفــات را بــه طالبــان وارد کــرده ایــم بــه گونــه ای کــه تلفــات آنهــا در 
پنجشــیر از مجمــوع تلفــات آنهــا در همــه اســتانها در ایــن جنــگ نیــز بیشــتر شــده 

اســت، اینــک بــا افتخــار عقــب نشــینی کــرده ایــم«. 
ســخنگوی ایــن جبهــه همچنیــن افــزوده اســت: » دیشــب در حالیکــه هــدف 
حمــات بــی رحمانــه دشــمن قــرار داشــتیم و مهمــات نیــز تمــام کــرده بودیــم، 
ناگزیــر بایــد تصمیــم ســختی مــی گرفتیــم. دو راه بیشــتر نداشــتیم. یــا در منطقــه 
)بــازارک( آخریــن مقاومــت خــود را بــه نمایــش گذاشــته و جــان فرماندهــان خــود 
را بــه خطــر مــی انداختیــم و یــا اینکــه بــرای ادامــه مقاومــت بــه ارتفاعــات دیگــری 
عقــب مــی نشســتیم. و مــا گزینــه دوم را انتخــاب کردیــم. مــا در منطقــه ای مــی 
جنگیــم کــه بــر آن اشــراف داریــم. ایــن منطقــه بــا فصــل دوم مقاومــت ما ســازگار 
اســت. مــا خــوب مــی دانیــم کــه چــه کاری انجــام مــی دهیــم! و ايــن وضعيــت 
را پیــش بینــی کــرده بودیــم!«. » جبهــه ملــی مقاومــت« وعــده داده اســت 
کــه »بــه زودی بــرای بــاز کــردن راه امــدادی« مبــارزه را آغــاز خواهــد کــرد. بنــا بــر 
گزارشــها، »احمــد مســعود« نیــز یــک پیــام صوتــی بــا محتــوای مشــابهی منتشــر 
کــرده اســت. امــا اســتانهای مجــاوری کــه دره پنجشــیر را در بــر گرفتــه، در تصــرف 
»طالبــان« قــرار دارد. یعنــی اینکــه جبهــه ملــی مقاومــت بــرای تأمیــن خطــوط 
امــدادی و تــدارکات تســلیحاتی، مــواد غذایــی و نیــروی انســانی بــا مشــکات 

زیــادی روبــرو خواهنــد بــود.
شــایان ذکــر اســت کــه نــه نیروهــای شــوروی و نــه نیروهــای »طالبــان« تــا ســال 
2000 نتوانســتند ایــن دره را تصــرف کننــد. امــا ایــن بــار »طالبــان« بســیار زیرکانــه 
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حملــه خــود را طــرح ریــزی کــرده و از فاکتورهــای قومــی و سیاســی بــه نفــع خــود 
اســتفاده کردنــد. 

بــر خــاف دهــه نــود، امــا ایــن بــار »طالبــان« تنهــا بــه جنگجویــان پشــتون اکتفــا 
نکردنــد بلکــه در قشــون طالبــان جنگجویانــی از تبــار تاجیــک و اوزبــک نیــز دیــده 

مــی شــود. 
نقشــه  هوادارانــش  و  پنجشــیر  در  »طالبــان«  هــای  نفــوذی  آن،  بــر  عــاوه 
جغرافیایــی و اطاعــات اســتخباراتی مهمــی را در اختیــار طالبــان قــرار دادنــد و 

بــه عملیــات خرابکانــه ای نیــز دســت زدنــد. 
یکــی از دالیــل کاهــش قــدرت و اتحــاد صفــوف طرفــداران مســعود ایــن بــود 
برخــی از ریــش ســفیدان پنجشــیر بــا ایــن مقاومــت موافــق نبودنــد و یــا بــا برخــی 
چهــره هــای سیاســی رابطــه خوبــی نداشــتند از جملــه امــر اللــه صالــح کــه بعــد 
از فــرار اشــرف غنــی از کشــور – طبــق قانــون اساســی-خود را سرپرســت دولــت 

خوانــد. 
عــاوه بــر آن، ظاهــرا راهبــرد »طالبــان« در همــراه کــردن دیگــر اقــوام و کســب 

حمایــت آنهــا در پنجشــیر نیــز جــواب داده اســت. 
بــا اینکــه برخــى چهــره هــای سیاســی بــرای جلــب حمایــت دیپلماتیــک از مقاومــت 
ملــی علیــه طالبــان بــه خــارج از کشــور رفتــه انــد، امــا اکثــر قــدرت هــاى بــزرگ دنیــا 
از جملــه روســیه، چیــن و ایــاالت متحــده بنــا دارنــد کــه بــا دولــت جدیــد کابــل 

تعامــل داشــته باشــند.                                 
بــا ایــن وجــود، احتمــال اینکــه فشــارهای دیپلماتیــک بــر »طالبــان« ادامــه یابــد و 
تشــکیل دولــت در تبعیــد هــم طرفدارانــی در داخــل کســب نمایــد، بســیار ضعیــف 
بــه نظــر مــی رســد؛ بــه ویــژه اینکــه هــم دولــت کــرزی و هــم دولــت اشــرف غنــی 
که به فســاد و بی کفایتی شــهره عام و خاص بودند، نتوانســتند یک حکومت 

مقتــدر ایجــاد کننــد. 
بــا ایــن همــه، امــا هنــوز خیــال طالبــان آســوده نشــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه 
نیروهــای مقاومــت ملــی افغانســتان چندیــن انبــار تســلیحاتی کشــف نشــده 
دارنــد، همچنــان ایــن احتمــال وجــود دارد کــه گروههــای جنگجــوی تــازه ای در 
مناطــق مختلــف کشــور-هرچند بــه صــورت گروههــای کوچک-علیــه طالبــان 
اعتراضــات  کنــار  در  کــه  دارد  امــکان وجــود  ایــن  و  بــه ســاح شــوند.  دســت 
مســالمت آمیــزی کــه در شــهرهای کان جریــان دارد، خیزشــهایی کــه در جــال 

آبــاد و دیگــر شــهرهای کوچــک اتفــاق افتــاد، بــار دیگــر تکــرار شــود. 
در ایــن میــان، وجــود گروههــای ســازمان یافتــه ای که از خارج تامین می شــوند– 
هرچنــد کــه فعــا دســت بــه تحرکاتــی نــزده انــد – را نیــز نبایــد از نظــر دور داشــت. 
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گروههایــی چــون »لشــکر فاطمیــون« کــه اخیــرا از آن بــه عنــوان »حشــد شــیعی« 
نــام بــرده شــده اســت، بــرای هرگونــه اقدامــی منتظــر یــک اشــاره ایران هســتند. 

ســقوط پنجشــیر بــرای تهــران مایــه بهــت و حیــرت بــود. ســخنگوی وزارت خارجــه 
ایــران گفــت کــه کشــورش هرگونــه دخالــت خارجــی در افغانســتان را محکــوم 
مــی کنــد. گویــا منظــورش نقــش پاکســتان در تصــرف آخریــن پناهــگاه مقاومــت 

بــه دســت »طالبــان« بــود. 
بــه احتمــال زیــاد، رهبــران »طالبــان« خــوب مــی داننــد کــه تــا زمــان تشــکیل یــک 
را  از کشــورها آن  اینکــه تعــداد بیشــتری  بــرای  »حکومــت اســامی فراگیــر« 
بــه رســمیت بشناســند، برقــراری ثبــات و آرامــش در کشــور از اهمیــت خاصــی 
برخــوردار اســت. و آینــده جریــان مقاومــت چــه در پنجشــیر و چــه در مناطقــی 
دیگــر بســتگی بــه ایــن دارد کــه طالبــان تــا چــه انــدازه در ارائــه خدمــات عمومــی و 
بــه جریــان انداختــن اقتصــاد و تأمیــن امنیــت و ثبــات کشــور موفــق خواهــد بــود.  
علــی رغــم اینکــه »طالبــان« پــس از تســلط بــر پنجشــیر و اینکــه بــرای اولیــن بــار در 
تاریــخ تمــام خــاک افغانســتان را در تصــرف خــود دارد، سرمســت از بــاده پیــروزی 
اســت، امــا ایــن واقعیــت را نیــز نبایــد از یــاد بــرد کــه بــرای کشــور داری راه طوالنی 
در پیــش دارد یعنــی بایــد ســاختار نیروهــای مســلح را بازســازی کنــد و نیروهــای 
پلیــس و دســتگاههای اطاعاتــی را فعــال کنــد. و تــا زمانیکــه ایــن کارهــا ســامان 
گیــرد، مهاجریــن مــوج مــوج از تــرس شــعله ور شــدن جنــگ داخلــی، کــه یــک 
فرمانــده نظامــی امریــکا از احتمــال وقــوع آن خبــر داد، بــه کشــورهای همســایه 

ســرازیر مــی شــوند.
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