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  ديپلوم انجينير کريم عطائی
  

  آيا افغانستان را تجزيه تهديد ميکند ؟
   هستند از کشور دوباره يک عامل قدرته شدنطالبان پنجسال بعد از راند

  
 هزار نيروی بين المللی ۵٠ در جنوب با تقريبًا .پنجسال بعد از ترک کشور طالبان در افغانستان باز در فعاليت هستند

  .د، بفراموشی می کشاندنبرجنگ های دوامدار، مناطق بيشتر را که در آرامی بسر مي. نددر مقابله قرار دار
  

 ارسال نموده که تقديم م٢٠٠۶ نومبر ٧ بتاريخ راپور آتی را از دهلی) چاپ زوريخ(نمايندۀ روزنامه ِان، ست، ست 
  . مطالعه کنندگان ميگردد

  
 مدارس قرآن که سالها  سياه پوش باز ميکردند، شاگردانم وقتی مردم کابل چشم از خواب٢٠٠١نومبر سال ١١روز 

پييشرفت اتحاد .  دولت ديگر درک نداشتندۀآنان را زجر می دادند و شکنجه ميکردند، با سالح دستد داشته و خزان
ادگی  هنوز آم با آن هم.شمال و بمباردمان شديد که هفته ها طول کشيد، ظاهراًً طالبان را بسيار نا آرام نساخته بود

طالبان همان قسميکه چهار سال قبل ديده برهم زدن سرحد  انجام نشده بود که  کابلگرفتن برای يک محاصره دوامدار
  . همان سرعت از ديده غايب گرديدندبپاکستان را بطرف افغانستان عبور کرده بودند، 

. ميرسد که صحنه دوباره تکرار گرددسه سال بعد چنين بنظر . آنها افغانستان را بسيار زود در کنترول خود گرفتند
  .  باز سر جای ايستاده شدند م٢٠٠۴همان سان که سرحد را بطرف پاکستان در گريز عبور کرده بودند، در سال 

  

  سايه ای گذشته 
 م از ١٩٩۶در داخل طالب ها در سال .  م  اوضاع در افغانستان و اطراف آن تغير کرده بود٢٠٠۴ولی در سال 

طرف   و از جنگساالران استثمار ميگرديدند يک طرف ازسريع بموفقيت دست يافتند که مردم ازلحاظی بصورت 
ولی حال در کابل . ديگر اينها در ضديت باهم بعد از خروج شوروی کشور را  در دلدلزار بحران گذارکرده بودند

تخابات مشروعيت ملی را  انهيک حکومت شناخته شده از طرف جامعه ملل در قدرت قرار گرفته که با يک سلسل
قوای نظامی بين المللی از بازسازی اين حکومت با کمک های سرشار انکشافی پشتيبانی ميگردد و . استکسب کرده 

  : از گذشته را نبايد از ديده دور داشت ایبا آنهم موجوديت يک سايه. ندن محافظت ميکۀ دولتو موسسات بميان آمد
که روابط قومی اشخاصی صاحب چوکی و رتبه شدند .  موسسات گرديد مانع استحکام در دوايرنصب اشخاص

  . مسلح می باشند ورندداشتند، منابع پولی در اختيار دا
CIAراپور ينويارک تايمز بمال   يک در عالوه ميکند که عبارت از جنگ عراق باشد و نيز يک فکتور ديگر را درآن 

 که الی سال حمله بر عراق حيثيت قوای نظامی امريکا را. تحظه ميرسد که در همين نزديکی ها بنشر رسيده اس
هم چنان در نزد مردم . است خدشه دار ساخته   با خوشبينی روبرو بودند، افغانستان قسمت های زيادی درم ٢٠٠٣

 اين حادثه  در. جنگ غرب با جهان اسالم تلقی ميگردد، از قدرت انداختن صدام حسين،پشتون سنی مذهب افغانستان
را باز يافتند که آنرا در زمان حکمرانی وی که   بيرق اسالم در دست، دربين مردم مشروعيت خودبا، سالميست هاا

   .خالی از ترس و بيم نبود، از دست داده بودند
  

   در حال انفجاریيک مخلوط
 .اکستانو آن عبارت است از موجوديت شبکۀ اسالميست ها در کشور همسايه پ: ولی يک چيز تغير نکرده است

 از دولت و اردو از حضور اسالميست ها و همچنان با آنکه لفاظی پرويز مشرف ادامه دارد، چشم پوشی قسمِت
زيرا در واليات شده م وخيمتر ١٩٩۶اوضاع نظر به سال . پشتيبانی شان توسط اين مقامات پای بر جای مانده است

بسامانيهای داخلی  نا.  بقدرت رسيده اندخود ميدانند، طالبان را از  نسل اول کهسرحدی درين ضمن احزاب اسالمی
لوطی را خ م- عراق و پاکستان–رجی افيای مواد مخدر با عوامل خاافغانستان، فساد اداری و پيوست با آن ارتباط با م

  . استتصورمبميان کشيده که هر آن انفالق آن 
د که مبرای بار اول حمالت انتحاری بعمل آ. دخود از جريان عراق الهام ميگيرنهای نسل دوم طالبان در تکتيک 

 ٧۶م تعداد آن به ٢٠٠۶ ماه اول سال ٩ازدياد سريع حمالت انتحاری که در .  متضرر گرديدندمردم ملکی نيز از آن
پول از مدرک معامالت مواد مخدر، سالح و مهمات از طريق : حمله باال گرفت، به سه منبع مطلق تعلق ميگيرد

      بدون اين منابع.  از لحاظ سياست امريکا در عراق)شهيد در بهشت راه دارد (و آماده بودن برای شهادتپاکستان 
   . نفر ميرسد، بدون شک مغلوب ميشدند۵٠٠٠ الی ٣٠٠٠به طالبان که شمار شان - و ايديو لوژیی پولی، لوژستيک-
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  رزم آورانتدارکات سالح و 
د تا تغير يروهای بين المللی را وادار نمو ن ازسوی ديگر،يف نظامیاو ظ و ازدياد  از يک سوحمالت انتحاری

عوض اينکه در جنوب  کشور آرامی و امنيت قايم گردد و بعدًا از قوا کاسته شود، . ستراتيژی را در پيش گيرند
ر امتداد  نفر تقويه نموده و آن را صرف د٢٠٠٠٠قوای ضد تروريزم را به امريکائها مجبوريت احساس کردند تا 

 و برای تامين امنيت جهت اعمار اقتصادی ند و نيروهای ناتو که آنرا بايد تعويض مينمود. دنسرحد با پاکستان قرار ده
 ،در عمليات های وسيع و متعدد .نديک موقف خشن تبديل ميکرد، بايد موقف دفاعی خود را به ندپيشبينی گرديده بود

  .مخفی گاه های طالبان کشف و کشته شدند
 و سالح تکميل نموده و قطعات ناتو  رزم آوران خدا موفق گرديدند تا تدارکات خويش را از نظربا آن هم جنگ آوران

فرصت دست نميداد تا ساحات پاک سازی  نفر ٣١٠٠٠با وجود ار تقای قطعات به  .را بار بار به مشکل دچار کنند
 عدم کافی قوا بايد با سازش ار از محور ترافيک  نسبِتمناطق وسيعی خارج از شهرها و کن. شده حفظ و حمايه شوند

  .به سرنوشت خود تخليه ميگرديدند
  

  
    کابل مخروبه های افغان حين توپ بازی درنپسرا

  

  قسمت های غربی و شمال که بصورت نسبی آرام هستند
نواحی مرکز ، شرق و جنگ در برابر طالبان بمناطق جنوبکه از اعالميه های رسمی ناتو چنين استنباط ميگردد 

بصورت نسبی حمالت ) هزاره جات(و مناطق مرکزی ) هرات(در مناطق شمال، در غرب  .کابل محدود می باشد
اين وضع اجازه ميدهد تا تقريبًا در نصف ساحه . کمتر بوقوع می پيوندند و عمًال تماس با دشمن صورت نميگيرد

اگر موفقيت بدست آيد تا اين . حقر ولی محسوس انجام پذيرد و موسسات دولتی بصورت مهاکشور باز سازی زيربنا
 از نفوذ طالبان در و اليات غير پشتون د و مردم در نگاهداشت آن عالقه بگيرند، می توانشيوۀ بازسازی تحکيم يابد

  . جلو گيری بعمل آيد
 طالبان موفق نگر ديدند ، هم٩٠در سال های . اين هم آرزوی قوای بين المللی ايساف است که درين مناطق قرار دارند

اختال فات قومی در بدست آوردن پشتی بانی   نظر به ن نتوانستندطالبا. تا درين مناطق بکلی تصرف حاصل نمايند
 نفری ايساف که درين مناطق موئظف هستند در بازسازی و ٣۵٠٠قسمت اعظم قوای .  کامل در محالت موفق باشند

 با اين .مردم در بر داردذريعۀ اطالعات را رسانيدن نی در انکشاف اقتصادی خوشبي. مصروفيت دارندامنيت حفظ 
  . از بوجود آمدن گروه های گوريال جلوگيری بعمل آيدکه ند اطالعات می توا

  

   استکه باعث مناقشه" خط ديورند"
شين بی تاثير د که پيشرفت ها در شمال و غرب کشور باالی مناطق جنوبی پشتون ننباعث ميگردتفاوت های قومی 

 بصورت عنعنوی در  رااقوام افغانستان را تشکيل ميدهند و سياست کشور  فيصد کالن ترينِ ۴٠پشتون ها با . بماند
، در مناطق قبايل امکان دخالت نظامی کوتاه زنظر بگفتۀ قوماندان ناتو، ديويد ريچارد  ازين لحاظ،.دست داشته اند

 موفقيت می هن ناتو متيقن است که الترناتيف غير نظامی در برابر طالبان راهمزما. مدت يگانه راه حل تلقی ميگردد
  . باشد

درغير آن تجزيه افغانستان را تهديد ميکند که نتايج  . بهمين منظور بايد راه حل برای اين وضع دشوار دستياب گردد
 فيصد ٢٢ن های پاکستان که پشتو .غير متوقعه را برای کشورهای همسايه، خاصتًا پاکستان، در بر خواهد داشت
هويداست " خط ديورند " اين عاليم از .اردوی آنرا تشکيل ميدهند، خواب يک پشتونستان آزاد را فراموش نکرده اند

است در حليکه برای ناتو يک مانع  را خيال برای طالبان اين يک . که سرحد بين افغانستان و پاکستان را ميسازد
  پايان  .غير ممکن جلود ميکنددن موفق شتشکيل ميدهد که برآن 


