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بین المللی نادرست اما قبول شده و معمول ، تقویه نظریه عملیات کندز

 تقویه دولت و اردو در افغانستانبی ارزش بودن در مورد 

 

از عالیم پالیسی و فیصله های  یجزیکی دیگربحمله و کوشش به تسخیر کندز چیزی دیگری نیست                
بین المللی  در مورد افغانستان که  یک تعداد از متخصصان مسائل سوق الجیشی و ستراتیژیک منطقه از چند سال 
به این طرف عملی شدن آن را پیش بینی کرده اند. بر اساس این مشاهده و تحلیل ، پالیسی و فیصله اتحاد بین المللی 

افغانستان ارزش و ظرفیت بوجود و جان کری از چند سال به این طرف چنین است که  غربی به رهبری اوباما 
آوردن دولت مدرن و اردوی قوی و موثر را ندارد، و بهتر است در افغانستان یک دولت ضعیف باقی گذاشته 

به یک  جنگ و جنجال افغانستاندر آن  شود، با اردوی ضعیف که در نهایت با شمولیت یک قسمتی از طالبان 
ترتیب کم مصرف خاتمه داده شود.  بر اساس این فیصله و پالیسی اتحاد بین المللی غربی به رهبری اوباما و جان 
کری اهداف محدود استراتیژیک امریکا در منطقه با استفاده از طیارات بدون پیلوت و تعداد محدود عساکر 

و عمومی ستراتیژیک امریکا در منطقه توسط نماینده  کماندوی امریکائی به پیش برده خواهد شد، و اهداف عمده 
 موثر ، قوی و اعتباری، آنها یعنی پاکستان برای امریکا و غرب به پیش برده خواهد شد. 

اگر از مالمت کاری ها و پرپاگند های حزبی و قومی و آوازه های نشر شده پاکستان و ایران وغیره بگذریم، در 
در عین حال یک قدم است در ارتباط با  نظریه نادرست اما قبول شده و معمول حقیقت سقوط کندز یک عالمت و 

 ستراتیژیک در مورد افغانستان به شرح ذیل:
سقوط کندز نمایش میدهد که دولت، اردو و استخبارات افغانستان  ضعیف و ناتوان است و در نظر ها  .1

معمول و قبول شده در دهلیز ها و دفاتر تصمیمات  نمایش میدهد که این عملیات طالبان ثبوتی است برای این تیوری
ستراتیژیکی غربی در مورد افغانستان. و طرفداران بین المللی و افغان این نظریه بار دیگر آشکار و در پنهان 
اظهار میدارند که افغانستان ظرفیت و ارزش بوجود آوردن دولت مدرن و اردوی قوی و موثر را ندارد. و این 

اما قبول شده را تقویه میکند که بلیون ها دالر مصرف شد و افغان ها نشان میدهند که ظرفیت و  نظریه نادرست
 شدن را ندارند. و تقویت ارزش تربیه 

سقوط کندز تقویه کننده این نظریه نادرست اما قبول شده و معمول است که با این عملیات طالبان ثابت کردند  .2
حدود جغرافیائی  افغانستان هستند و  باید با آن ها مذاکره شود و دولت که یک قدرت عسکری مطرح در سطح تمام 

 ) در حقیقت پاکستان را( به شکلی در امور اداره افغانستان شامل بسازد.را ضعیف افغانستان باید طالبان 
سقوط کندز بعد از عملیات روسیه در سوریه انجام شد. و همه میدانند که پوتین و روسیه با آن حرکت  .3
یاسی و عسکری غافلگیر کننده در سوریه که با همکاری ایران و عراق انجام داد در حقیقت اوباما و جان کری را س

در بازی سیاسی بین المللی خجالت داده بود. از جهاتی این عملیات جوابی کندز یکی از جمله خدمات پاکستان برای 
ومی ستراتیژیک اتحادیه بین المللی غربی به رهبری عمده و عمپیشبرد اهداف تذکر داده شده فوق  یعنی اهداف 

میباشد . پاکستان موثر و اعتباری با تسریع بخشیدن به این عملیات جوابیه یکی از مهره های امریکا در منطقه 
بازی سیاسی غرب به رهبری امریکا در منطقه را در شمال افغانستان و در سرحد مناطق نفوذ روسیه به نمایش 

ین حرکت طالبان به هدایت پاکستان در ذهنیت سطحی و ساده بعضی حلقات اتحادیه بین المللی غرب به گذاشت. با ا
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رهبری امریکا این ذهنیت خام بوجود آمده است که آنها هم به پوتین و روسیه اخطاری داده اند که میتوانند به 
 نزیک شوند. روسیه سرحدات نفوذی روسیه در جنوب

حمله به کندز توسط طالبان یکی از درخشان ترین عملیات هدایت شده توسط آنها در سال های البته از نظر پاکستان 
اخیر محسوب شده میتواند. پاکستان با این حرکت به اهداف بسیار مهم ستراتیژیک خود در افغانستان و منطقه 

 نزدیک تر میشود:
مللی تبلیغ کرده است تقویه میکند که با عملیات کندز پاکستان نظریه را که مداوم در نزد منابع بین ال .1

افغانستان ارزش و ظرفیت تقویت عسکری و دولتی را ندارد، و آن همه زحمت و پول اتحاد بین المللی بیهوده در 
 افغانستان مصرف شده و میشود.

با عملیات کندز پاکستان قدرت عسکری طالبان و قدرت رهبری و اکماالت و لوژیستیک خود را به نمایش  .2
گذارد و تاکید میکند که طالبان یا در قدرت شریک شوند و یا قسمت های از افغانستان تحت اداره آنها قرار می

 بگیرد.
با عملیات کندز پاکستان عمالً نشان میدهد که هرنوع استقالل اقتصادی و ترانسپورتی افغانستان را برای  .3

ه این معنی که اگر خط ریل بین شیرخان بندر و خود خطر محسوب میکند و سعی در تخریب و کنترول آن میکند. ب
کندز تحقق یابد و یک دولت مستقل و ملی در افغانستان به غیر از بندر کراچی طرق دیگر ترانسپورتی اتصال 

عمل ملی و مستقل دولت افغانستان را برای خود خطر حیاتی آنچنان اقتصادی به دنیا را بدست بیاورد ، پاکستان 
، پاکستان و یا بدون خط ریل ریل نفوذ و کنترول کندز و کنترول این راه ترانسپورتی با خط  اًء با . بنمحسوب میکند

 قصد برآورده شدن آرزوی دیرینه ای خود را در منطقه دارد. 
همانطوری که در دوران جهاد بر ضد تجاوز شوروی ، پاکستان منافع ستراتیژیک خود را در داخل مقاصد  .4

فاده از منابع اقتصادی و عسکری امریکا به پیش میبرد، در این عملیات هم پاکستان با منت دار ستراتیژیک و با است
امریکا که برای آنها به پوتین و روسیه در جنوب سرحدات روسیه اخطار صادر میکند ، در حلقاتی در  ساختن

 حقیقت منافع اصلی ستراتیژیک خود را برآورده میسازد.
تخریبات داخلی و خارجی و نقش این تخریبات در و بدست آمدن معلومات بیشتر ،  با روشن شدن بیشتر اوضاع

باید تحقیق و تحلیل شود که  آیا واقعاً دولت، مقامات روشنتر خواهد شد. ضرورت در این است که سقوط کندز 
عسکری، پولیس و استخبارات افغانستان هیچ معلوماتی از تجمع و امکان حمله این چنین وسیع  طالبان را بر کندز 

 نداشتند؟ اگر داشتند چه اقدامات برای جلوگیری کردند و و اگر نکردند چرا اقدامات نشد؟  
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