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 !اجمالی از گزارشات کنونی
 

 بخش اول
 

ارائۀ ارقام متفاوت ) نفرهشت  تسحادثه ای بدخشان و عمل وحشیانه و جنایتکارانۀ طالبان با سر بریدن بی
سخت تکان دهنده و عمیقاً و جداً غم انگیز و درد ناک  البته بار اول نیست، ،که سپاهی مدافع وطن است(
عروج داعش باقی نمی ماند چه آنها دیگر جنایتی باالتر از این  مردم افغانستان هراسی ازو برای  ،است

 انجام داده نمی توانند.
بیشتر و همه  ه و تحقیقـداقـمستلزم مد که بر رسی آن ـی پرورانـن مـه مالحظاتی را در ذهـن فاجعـق ایـعم

 :داشته می شودننویسنده مباحث ذیل قابل مداقه پ تصر اوضاع جاری به باورخولی با مرور م جانبه است.
 

 نده: تفاوت های چندین جانبه بین قوت های رزم -اول
چنان شست  مخفی نظامی سازمان های مدرسوی و جنون آفرین و سحر انگیزلفین توسط تبلیغات و تعلیمات مخا - 1

استادان شان  شان و به زعم خودانجام یک وجیبۀ مقدس  و شوی مغزی شده اند که خود را در صف مالئک دیده و
 بر هر نظامی که .مؤظف شده اندجهاد به اسالم و کلمت هللا دین اعتالی  غرض کسب رضای الهی و خدمت در

 هرهر نوع خشونت و ق شده شد کافر و ملحد پنداشتهغیر اسالمی مناسباتی داشته باخالف معتقدات شان بوده با دول 
کسب بهترین مقام  دانسته و وسیلۀ افتخار  دانسته و فدا نمودن خویش را در این مسیر مجاز آنحق  غضب را در و

  .اخروی می دانند
مد محمن خداوند و سنت دشطریق مبارزۀ شان به نام ترحم چیزی وجود نداشته طرف مقابل را دشمن خود نی بلکه  در

ببرید ولی او  را سر که اسیر گفتهچنین ن کشتن و شکنجۀ شان را مجاز می دانند که هرگز خدا و پیامبرش می دانند و
مدارک مختلف حرام برای پیش برد مقاصد خود پول بدست  بر نگهداشته شده. اربابان جنگ ازاز این دساتیر بی خ

گرچه  اخروی را مزد جنایتش محسوب می نمایند. ه داده اجرن پول را بی اهمیت جلومی آورند ولی به رزمندۀ میدا
 استخدام می گردند. حیث اجیر بهتوسط پول یک تعدادی 

 بیواقعیت نزد شان  در و عقایدهای ملی در قبال چنین طرز دید  و معیار اصالً موضوع افغانستان و وطن و آزادی
 ارزش و رنگ باخته است.

نندۀ ک و این که رهبر شان و مرجع تنظیم پس پرده ره ندارند به اسرارنگهداشته شده نا آگاه  نهایی و اهداف اصلی از
صرف موضع برایش تعیین می گردد و تصرف نمودن و یا صدمه رساندن  ،نمی دانند در واقعیت چه می خواهد شان

 به طرف مقابل برایش وظیفه داده می شود.
ن ولی خود چنین تلقیود تعدادی را به دیار عدم بفرستد ن خمرگ نمی هراسد و سعی می کند که قبل از کشته شد از
. انتظارش استلمان در غ  و بهشت اعلی بوده و حور ان ش آفرین بوده مکانش با تعهد مربیون مرگش افتخارکه ده ش

 نمی اندیشد و سوگواری پدر و مادرخود و دیگران  بیوه شدن زن و یتیم شدن اطفال به رید واو به مرگ کس نمی گ
نیمه  تفکر کشته شده و در سلول های مغزش طرزبرایش اهمیت ندارد. احساس و عواطف بشری اش  خود و دیگران

د تصور کرده می توانیشما  هن حیوانی و نیمه ماشینی بسیار سنجیده شده و بصورت مؤثر و مؤجز جاگزین شده. ور
 ش چنین ذهنیتی عمل جائز و روا است. ورپر دررحمی بریده شود طبعاً  اوت قلب و بیسیک انسان با چنین ق که سر

 

رعت عمل و سنگین مطرح نبوده سو اکماالت  در شیوه های جنگی و مشخصات تهاجمات چلیکی موضوع سوقیات
ز آسیب بوده عکس العمل اکثراً بعد ا وده و بیشتر بر سبیل بزن و بگریزمترقبه رسم عملیات ب تهاجمات ناگهانی و غیر
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 فقیت ومجبری مردم محل به  یا انتحاری بعد از وقت است. گاهی حمایت داوطلبانه ورسیدن مخصوصاً در حمالت 
 .این عملیات می افزاید

این جریان نمی توان از موجودیت نظم و انضباط و جواب  ام در تشکیالت و سلسلۀ مراتب در با وصف نا آگاهی
این که هرم سر محسوب کرد.  و خود روخودگویی در ساختار طالبان انکار نمود یعنی نمی توان آنها را یک حرکت 

اما مراجع تنظیم، اداره، مراقبت و سوقیات موجود است که رزمندۀ میدان  معلوم نیست نحوی وجود داردچه قدرت به 
 .کنندپیروی می  آن و قوماندانان در برابر آن مسؤولیت داشته از دستورات

 

 موقف سپاهی افغان: - 2
ک ی مطابق نظم موجود افراد اردوی ملی و قوای امنیتی چشم پوشید ولی اون پرستی گرچه نمی توان از احساس وط

او در آغوش خانواده  ،را مجبور به قبول این وظیفۀ خطیر نموده صدها مشکل دیگر او و روزگار جبر ،اجیر است
 . اوانتظار داردزن و فرزندانی را در  وپدر و مادری  ،عالئق و عواطفش زنده است ،تربیت شده محبت و ترحم دیده

العمل است. به مقایسۀ روش و طرزداوطلبانه به سوی مرگ نمی رود و حفظ جان و برگشت به سالمت آرزوی او 
عقاید قوی شکل نمی گیرد و شمول سپاهی و اراده ها بر مبنای  گروه مخالف سپاهی افغان دارای روحیۀ همگون نیست

 نصرو ع است. ه مشترک عساکر اجیرجاست که این وخل دیذبیشتر عقیدتی ندارد و مسائل مادی جنگ بنیاد  رداردو 
مشخصات طالب  نبردی نقش سازنده دارد. در این چنین نبردی و روبرو شدن با دشمنی با هر در (مورال) روحیات

 شامل است.عادالنه ترین جنگ  در  حق بودن مطرح نمی گردد به زعم طالب اوموضوع حق بودن و نا
 

 پهلوی روحیات جنگنده اکماالت حربی است قوای مدافعوی افغان با از دست دادن حمایتموضوع مهم دیگر در 
قوت های حمایوی و اکماالت مورد نیاز به مشکل رسیدن قوای متحدین در میدان های داغ نبرد  لوجیستیکیهوایی 

هات در والیت هلمند ها توسط مصاحبات از قوماندانان جبگرفته اند و من این مشکل را بار در خطرات جدی قرار
به  خیانت های علنی و عدم اعتنا اکماالت و عظیم درو دلیل عمدۀ شکست قوای دفاعی در بدخشان خالی  شنیده ام

نبود مواد سوخت از فعالیت باز مانده و به  جنگی در موتور دارهای اضافی بوده اکثر وسائط درخواست برای کمک 
 دست مخالفین افتاده.

 

ومت را در توانمندی اش در سرکوب نمودن مخالفین مورد شک و تردید قرار می این تجارب تلخ ادعای حک
 ایجابات آمادگی متداوم و مترصد بودن از و، ایمان داری و صداقت احساس مسؤولیت، وظیفه شناسی .دهد

آمرین و قوماندانان سوق و اداره است که متأسفانه این کمبود در جنگ ولسوالی ُجرم بدخشان به وظیفوی 
 .وضاحت آشکار گردید

 

متأسفانه واقعیت تلخ دیگری در صفوف افراد و تشکیالت باالتر از آن تا سطح فرقه ها و قول اردو ها موضوعات 
 تفرقه های قومی و پیوند ها با ارباب قدرت ثروت و سیاست منطقه است.

 

از نگری جدی و عمیق در یک ب وقت آن رسیده که یک خانه تکانی اساسی در اردو و قوای امنیتی صورت گرفته
 در موارد آتی روی دست گرفته شود. و تعیینات تشکیالت ساختار 

 

 داشخاص در رده های باالیی تحقیق شده سوابق کاری و تحصیلی شان مورد بررسی جدی قرار گیر رتقر .
درستی و نادرستی  «که وردک وی مقرر شی»  هموطنی در مضمونی نوشت که وزیری در دورانی امر می داد که

ین که اراک دامروز به وضاحت دیده می شو یک واقعیت است« نجشیری وی مقرر شیکه پ» آن را نمی دانم ولی فعالً 
 یک از اهالیغیر عادالنه و غیر متوازن  قابل توجه به درجۀ اول اردو و قوای امنیتی به یک فیصدی  عالی رتبۀ

ین ا ب عالی شروع از برید جنرال تا ستر جنرال برای شان اعطا شده.مناص اص است که ترفیعات بی دلیل وخ محل
 دو قوا ایجاد نموده ضوابط را در سوق و اداره سخت صدمه رسانیده. ریق را در همع رضائیتیا نعمل لازطر

 د.وپذیری مناطق و نیاز مندی های واقعی تجدید نظر ش آسیبتام های اردو مطابق به  و در تشکیالت جزء 

  ورد م کمکیی ادر اکماالت آنی میادین جنگ و فرستادن قو بخشیدن برای امکانات سرعت عملالزم  ترتیبات
 .توجه جدی قرار گیرد
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  محول مسؤولیت سوق و اداره به وزرای دفاع ملی و داخله  دمالت وسیع مخالفین بایحدر مواقع اضطراری و
 راپور داده شود . مهورجشورای امنیت و شخص رئیس  گردیده به

 شده بلکه به والیات دیگر ت و منطقه در والیت خود مستقر نبرای احیای روحیۀ وحدت ملی عساکر یک والی
 توظیف گردند.

 در انتصابات مقامات بلند معیار قومی ملغی گردیده اهلیت، لیاقت و فهم مسلکی در نظر گرفته شود.     
 

 پاکستان در تأمین صلح و ثبات در افغانستان. متغییر موقف توقعات از  -دوم
ور ساختن جنگ های چلیکی و ترویج عملیات انتحاری با ده ها هزار کشته ه ایجاد بی امنیتی و شعل نقش پاکستان در

ات مئید مقاأی است که در ده سال گذشته مورد تو و ویرانی های بیشمار در افغانستان اظهر من الشمس است واقعیت
ی دروغگوی ریب کاری وف ،ناه دادن اسامه پرده از روی خدعهمریکا و متحدینش قرار گرفته افتضاح پاعالی رتبۀ 

 پاکستان برداشت.
د مور درکه خود یک اعتراف صریح بود  روزنامۀ گاردین انگلستان با "پرویز مشرف" ۀمخصوصاً آخرین مصاحب

غرض صیانت  حیث ابزاره استفاده از این جریان بو  میالدی 2003 در سال نقش پاکستان در بسیج نمودن طالبان
ک ی واقعیت های دانستنی در این اعتراف شک و تردیدی به جا نگذاشت، پاکستان در این موضوع ستراتیژیکعمق 

  ئید گردید. أت بار دیگر
و آغوش همکاری و دوستی بگشود از در پیش گرفت  اشرف غنی متفاوتی را با حکومت پاکستان ره  ملکی  حکومت

اهمیت استقرار امنیت و ثبات در افغانستان نه تنها برای مصالح جانبین سخن راند بلکه آن را به خیر و صالح منطقه 
چندین سفر به کابل نموده و از اشتراک مساعی پنداشت دیدار های متواتر صورت گرفت و اراکین نظامی پاکستان 

 خود در راه مبارزه با تروریزم اطمینان دادند.حکومت 
 چنانبه فزونی است و هم ت یافته هم تهاجمات انتحاری رودبا مساعد شدن اوضاع جوی حمالت همیشگی طالبان ش

 . به ازدیاد است رو مالت گروهی بر مناطق آسیب پذیر افغانستانح
ده و بدین سوی خط دیورند کشانرا بان پاکستانی ت سنگین هوایی و زمینی پاکستان گروه تحریک طالاعالوتاً عملی

برای پاکستان هراس آن پدید آمده که مبادا حکومت افغانستان با آنها هم دست شده رویۀ با المثل را در برابر پاکستان 
 احتماالً یکی از عوامل صلح جویی همین باشد. در پیش گیرد و

 

 به این ارتباط دو سؤال مطرح می گردد :
 

دوام  سابقلفی اتسلیح و سوق و ادارۀ عملیات کما ، پناه دادن، تجهیز،پاکستان در حمایت طالبانیا سیاست آ -1
  ؟یک تحت اداره و نظارت پاکستان استژاف ستراتیدابزاری برای اه تا هنوز و طالبان دارد؟

گر و مراجع دی ق، خود طرح می نمایند و خود تطبیطالبان استقالل عمل دارند، خود تصمیم می گیرند هکیا این -2
 طالبان را از هر جهت مدد می رساند که پاکستان توان جلوگیری آن را ندارد. از پاکستان قوی تر

با تغییر سیاست پاکستان توقع می رفت که برای ایجاد فضای اعتماد و خلق  با قبول حالت اولی که واقعیت است
مالی و نظامی خود در قدم اول  فعالیت های دهشت افگنی  باید پاکستان با اعمال نفوذامیدواری بین مردم افغانستان 

 افقات بین مملکتین اگر صداقتیوبعد از پیشرفت مذاکرات سیاسی و تطالبان را محدود می ساخت و در مرحلۀ بعدی 
د اقدام به بستن دفاتر طالبان در پاکستان نموده و برای شان دستور خروج از خاک پاکستان و درب ودر نیت می ب

 بازگشت شان را بعد از فرار به پاکستان می بست.
اگر پاکستان خواستدار استحکام روابطش با افغانستان می بود و هدفش پایان بخشیدن به این ماجراجویی تباه کن برای 

 هرگز بوقوع نمی پیوست. حمالت انتحاری خوست و جالل آباد و واقعۀ بدخشانافغانستان می بود 
ف با طالبان باالی میز مذاکره نمی نشیند و طالبان را با قوت است که از یک موقف ضعی حکومت افغانستان مدعی

 به طوررای طالبان ضیق سازد. ب را های نظامی خود تضعیف نموده بعداً مذاکره می نماید که زمینۀ تحمیل شرائط
ر نظامی را برای طالب میسفقیت های چشم گیر وم کردهبه نیابت طالب از عین سیاست پیروی  هم  پاکستان یقین

 کشاند.می  ساخته و سپس آن ها را بر میز مذاکره 
حالت دومی با در نظر داشت واقعیت ها و تجارب پیشینه از لحاظ منطقی یک حدس ضعیف است و مخالفین مسلح 

العمل یم و طرزافغانستان بطور قطع همان ابزار پاکستان استند که بودند و گمان بردن استقالل ارادۀ طالب در تصام
 با واقعیت مطابقت ندارد.
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

و مهارت های حرفوی در دو حالت فوق قطعۀ قوی در دست پاکستان است و اعتماد نمودن با چنین شرائط  در هر
برای آزمون گرانۀ سیاسی  جدرین بازی شطرن حقه بازی ها و دروغ گویی ها و جهان فریبی ها حرکت های بعدی را

 سیاسیون افغانستان سخت دشوار می سازد.
اد اصل واقع بینی که با پذیرفتن این واقعیت عینی که در نبود امنیت و ثبات حکومت فاقد یدولت مرد افغانستان بر بن

 نهر نوع اعتبار نزد ملت بوده مساعی برای رفاه عامه و انکشاف با ناکامی مواجه می گردد. )داستان تلخ انتقال توربی
 نج هزار نیروی خارجی.(سوم کجکی با موجودیت پ

و از بیراهه ها برای حل مشکل اقدام نمایند و تدابیری را اتخاذ را فریب بدهند  سیاسیون افغانستان بدون این که خود
نفوذ  در جنگ های و ور شدن آتش انتقام جویی شده و افغانستان بیشتر متضرر گردده کنند که بیشتر باعث شعل

رد رفتار کسیاست خردمندانۀ دپلوماتیک را شیوۀ کار قرار داد و در این مسیر با صداقت طرف قرار گیرند ساحوی 
 و جوانب دیگر را در قضیه ذیدخل ساخت.

بدون قضاوت قبل از وقت متأسفانه طرف اصلی معامله قابل اعتماد نیست و تا حال توانسته با حوادث و وقایع به نفع 
اعد گردانیدنش به قبول حسن نیت افغانستان کار ساده نیست. ما صلح، ثبات و آرامش می خواهیم خود بازی نماید و متق

ه در ک یکژۀ ستراتیسنجیده شدطویل المدت که پاکستان بدون شک در تأمین آن قادر است، اما پاکستان طرح های 
لکی توان تغییر آن را دارد یا خیر و این که حکومت م دارد محفوظ استقفس سینۀ نظامیان و ارباب استخباراتی آن 

 موضوع جداگانه است.
البته افغانستان با تشخیص درست دو دوست و دو حامی سیاسی پاکستان دست به دامان چین و عربستان انداخت، 

در برابر خدعه ها و لجاجت های پاکستان کاری از پیش برده  ،عمت اصلی پاکستان که امریکا باشدگرچه ولی ن
 رتکارا یک بغله گرفته و اب نتوانست و در موضوع خاص همکاری پاکستان برای ایجاد صلح پایدار در افغانستان خود

ن آواری به نقش سازندۀ عربستان سعودی و اعمال نفوذش باالی پاکستان د امیددر مور عمل را برای چین واگذاشت. 
ین ا فیصلۀ اخیر پارلمان پاکستان مبنی بر عدم مداخلۀ نظامی پاکستان در بحران یمن، چه خیال بافی شده بود در پرتو 

ء مؤتلفین قلمداد شده و از سهمگیری نظامی در اعالمیۀ اولی پاکستان جز را مواجه به شک و تردید می سازد، نفوذ
  و اکماالتی آن بیان شده بود.

بستان سعودی پیروی خواهد کرد و شاید سعودی با اعمال نفوذ بر پاکستان آن رپاکستان از دساتیر ع تصوراتی کهدر 
اما تا حال امیدواری به نقش چین  غانستان نماید اندک تأمل الزم است.در برابر اف شبه تغییر موقف را مجبور رکشو

 وجود دارد.
ها و اهل استخبارات پاکستان است که در سیاست خود کومت نواز شریف، نظامی حخالصه اراده، نیات و تصامیم 

 آشوب گری ها و تخریبات در افغانستان پایان ببخشند. به بازنگری نموده راه حل مسالمت را در پیش گرفته و
نتیجه داده پاکستان زمینه ساز این مذاکرات شود، آیا شاملین میز مذاکره توسط اگر مساعی چین و تا حدی عربستان 

طالب مذاکره کننده تنها دهن می  کویته و مال محمد عمر تعیین می گردد و یا انتخاب پاکستان خواهد بود؟ شورای 
  شوراند و سخن اصلی از پاکستان خواهد بود؟

 
 پایان بخش اول

 
 ادامه دارد
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