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  ديپلوم انجينير کريم عطائی
  

  نيرو های بين المللی حافظ صلح در افغانستان
   در ريگروان گير مانده اند

  
  .ق هيچ گونه پيشرفتی در برابر طالبان دستگيری نکرده استکمافی الساب

  
ظ ناتو ازين لحا. لب موفقيتی در بر نداشتطااغتشاشيون مجدد قطعات ناتو در جنوب افغانستان در جنگ با تنظيم 

  .تقاضا دارد تا قوای آن اتحاديه توسعه يابد، چيزی که در کشور های عضو با مقاومت رو برو ميگردد

  : اکتوبر از دهلی مينويسد٢۵بتاريخ ) ست که در زوريخ بچاپ ميرسدی اروزنامه ( نامه نگار ِان، ِست، ِست روز

سنگرهای مستحکم شان در نقاط دور دست واليت گست، ناتو قطعات سه گانۀ کوچک برتانوی را از در اواسط ماه آ

بين ناتو و گروه های طالبان که قوای ناتو را در محاصره  قوامان اسر.  افغانستان به عقب کشيدهلمند در جنوب

 بمعنی عقب نشينی ناتو ويا يک تکتيک نظامی قبول گردد؟ آيا  اوربندآيا اين. را برقرار نمودنداوربند داشتند، 

و يا اينکه نتيجۀ فيصلۀ ناتو بود به  دوام آتش باری طالبان مقاومت نمايند؟و نمی توانستند ديگر در برابر نيروهای نات

 همزمان  رسيدگی نمايد و دريای هلمند تمرکز دهد، تا اقًال در آنجا بوظايف مشکلۀاين معنی که قوای خودرا  در در

  د؟ و به بازسای مدد رسان کندکسازیساحۀ بدست آورده را پا

 قدرت آتش و پرسونل  درين شکی نمی بيند که طالبان درين ضمنبهر حال هيچ کس. نظرها درين باره متفاوت اند

  . تجهيزات آن بهترين جهان است قطعاتی  تنگ می آورند که ربهتر در اختيار دارند تا حدی که عرصه را  ب
  

  مال عمر باز تهديد ميکند
  

شدۀ طالبان، که در آخر ماه رمضان شايع شده است، جدی گرفته پنهان ر، رهبر  تا پيام مال عماين هم دليل آن است

 غرب ميکند کهعالوتًا تهديد او در پيام ". دشمن را به تعجب خواهد انداخت"او حمالت ديگری را پيام ميدهد که . شود

ناظرين . صرف نظر نمايدبايد از قربانی عساکر خود در يک کشور بيگانه که در آن چيزی بدست آورده نمی تواند، 

آنها گمان می برند . در کابل عقيده دارند که نبايد تقليل حمالت را در روز های اخير با عدم توانائی جنگی بحساب برد

ی چند برکود ئهاه توام با حمالت انتحاری را قبل از رسيدن زمستان که جنگها ما اخيرحمالت در جنوب ۀکه مرحل

  .ظار برد، بايد انتدش مواجه خواهند
  

  ارتقای قدرت جنگی اغتشاشيون
  

 که انعطاف Nicolas Burnsجديت اوضاع را ميتوان از بيان معاون سکرتر وزارت خارجۀ امريکا، نيکوالس برنس 

  ديگر تقاضا است از فرانسه و آلمانۀبعبار. را تقاضا مينمايد، بايد درک نمود پذيری بين المنطقه يی قطعات ناتو

  Jaap de Hoop Schefferفر جپ ِد هوپ سخ. برسندبکمک ناتو  که بايد در جنوب افغانستان تقاضا بعمل آمده است

ها با ذهنيت عامۀ متحدينی اين تقاضا. وی را بمذاکره کشانيدسکرتر جنرال ناتو با عجله توسعه و تقويه قطعات محارب

 از ميتواناثبات قدرت جنگی طالبان را . ، در تضاد قرار داردکه عساکر شان در ريگروانِ  افغانستان در گير هستند

 نفر از اغتشاشيون ١١٠٠درين عمليات . دستياب نمايد» Medusaمی دو زا «بنام در ماه گذشته عمليات اخير ناتو 

ن ناتو  به اساس بيا. اعمال زور بايد از نظر انداخته نشوندر کشته ديگر در اث۴٠٠٠کشته شده اند که در پهلوی آن 
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اين احصاييه چه می  واضح است که ناتو با.  مرمی توپ را فير کرده است١٠٠٠و مرمی هاوان  ٢٠٠٠دشمن 

اين چنين قدرت آتش محاربوی بدون کمک کشور همسايه، پاکستان، و همچنان بدون کمک معامله ": خواهد تفهيم نمايد

  ."ذير نيستداران مواد مخدر که راه خود را باز نگاه ميدارند، امکان پ
  

  پاکستانمنافقانۀ موقف 
  

بازگشت قطعات به قشله . موقف اسالم آباد با عقد قرار داد بين اردو و قبايل وزيرستان شمالی بکلی بر مال گرديداين 

خود های شان، آزاد کردن جنگجويان القاعده و مسترد کردن سالح ها تاحال به نتيجه اهداف ذکر شده که عبارت از 

برخالف قدرت مالهای محلی و مليشياهای طالبان پاکستانی شان استحکام  . نايل نساختقبايل باشد، رۀدوبامختاری 

 افراد "مير علی" و "ميران شاه" دهند که در جاده های شهرهای کوچک محل راپور ميیژورناليستها. بخشيده شد

لبان شروع کرده اند در اچنان دفاتر طهم. بر قراری نظم بنظر ميرسند که از جنگجويان طالب هستندی ا بر  مسلح 

عدلی رۀ  طوريکه در وزيرستان جنوبی طالبان ادا،مجادله های اشخاص دخالت نموده رول آشتی دهنده را انجام دهند

  .  بنا نموده اند راو ماليه

در  يد شاعبور از سرحد بطرف افغانستان درين منطقه  جلوگيری گردد،از اينکه ميخواست  مبنی برهدف پاکستان

 با آن هم رسانه های خبری پاکستانی از .کوتاه مدت بدست آمده باشد چرا که در رفت و آمد تقليل بعمل آمده است

از آنها به کشور همسايه برويم و با تا رجی نقل قول ميکنند که ميگويند راه های ديگری موجود است اجنگجويان خ

  . غربی ها و عيسوی ها بجنگيم

  
  پايان


