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  ديپلوم انجينير کريم عطائی
  غرباز مطبوعات 

  

  ستراتيژی طالبان در ازدياد قربانيان ترور
  ممانعت از باز سازی در امورملکی به حيث هدف

  
 هدفی را تعقيب بشورشيان طال.  پيمايدعودی  میص و شمار قربانيان سير ت اختيار می کندجنگ در افغانستان شد

ناتو هنوز موفق . يده شوديسا ، اردوی ملی و قوای ناتو ملکی جلو گيری بعمل آيدمی نمايند تا از بازسازی در امور
  .ثر خنثی سازد اين ستراتيژی ترور را به شکل مونگرديده است

 
  
  
  

بمب در کابل در يک شفاخانه نفجار قربانيان يک ا
  .تداوی می گردند

  
 

  :گاردم که از دهلی رسيده است می  ن٢٠٠٧ جون ١٩ مورخ ۀراپور منتشر
.  حملۀ تروريستی در افغانستان جان های خود را ازدست داده اند١٢ نفر در پنج روز اخيردر زيادتر از ٢٠٠بيش از 

که است نشان دهندۀ آن " حادثه"تعداد حمالت تروريستی و عالمه گذاری آنها به حيث شمار قربانيان و هم محاسبۀ 
ار می کند و حد فاصل بين ترور و عمليات های نظامی از بين جنگ در برابر طالبان بصورت روز افزون شدت اختي

، ولی با آن هم شمار قتل های انتحاری درين ضمن نسبت با آنکه در جنگ تعداد زيادی اشخاص بقتل می رسند. ميرود
از يک مثال . به درگيری های نظامی ازدياد يافته بطوريکه تعداد قربانيان در هردو ساحه با هم مساوی می گردند

 و ١۶( بين روز های شنبه و دوشنبه گذشته ، اظهار رئيس شورای و اليتیسبه اسا: واليت اروزگان می رساند
درجملۀ .  نفر افراد ملکی شامل آن اند۶٠ی و يت نفر افراد امن١۶ طالب، ٧٠ نفر به قتل رسيده اند که ١۴۶) جون١٨

 مانند ، کسانی اندحصاييه قربانيان نيستند چه اين ها  اشخاصی شامل اند که معموًال داخل ادافراد ملکی يک تعدا
  . آنهارا بقتل رسانيده اندانهساکنين قريه جات که از خود در برابر طالبان مقاومت نشان داده و طالبان ظالم

  

  تهديدهای موثر
 دو :مثيل می کنند افغانستان را تسه عمل خشونت بار از روزهای اخير قابل تذکر و نشان دهندۀ آن اند که جنگ جديِد

در کابل و هم چنان بمباردمان هوائی )   جون ١٧(وت و روز يکشنبه  در ترينک) جون١۶ (حملۀ انتحاری روز شنبه
 پوليس ٣۵که در اثر آن )  جون١٨( مخفی القاعده در واليت شرقی پکتيکا بروز دوشنبه هگاِهامريکائی ها به يک پنا

  . ندل رسيدبقتو افراد ملکی 
 بلکه نشان ، نيست،م به اين سو٢٠٠١ از سقوط طالبان در سال ،حملۀ تروريستیدر  زيادترين قربانيان  اين صرف

نشان دهندۀ آن است برعالوه  .دهندۀ آن است که شورشيان حمالت انتحاری را به قلب دولت افغانستان انتقال داده اند
اگر در نظر گرفته ، و در معرض اجرا قرار دهنداده انسجام د را حمالت تروريستیقادر اند در کوتاه مدت  طالبان که

 مدِت) EU-Policemission(اتحاديۀ اروپا   و شروع ميسيون پوليسيی بکابلتوصل متخصصين پوليسشود که تاريخ 
، دشمن سرسخت طالبان در داخل کشور، بايد رژيم دست نشاندۀ کرزی را  حمله بر پوليس.کوتاه قبًال شايع گرديده بود

 تا توجهکرد ی کرد و تهديدی بود موثر با انعکاسات بين المللی و آن هم در هنگامی که جامعۀ ملل شروع رسوا م
   . داده شودج ملکی  بخر بازسازی در اموربيشتر

  

  چتر محافظانسان به حيث 
درسه  در جنوت شرق کابل که در آن يک مسجد و يک م،روز بعد باالی يک قلعه در واليت پکتيکاکه حملۀ هوائی 

به قوای نظامی جويان القاعده جای گرفته اند، ، جنگجا داده شده بود، در اثر اطالعات غلط مبنی براينکه در قلعه
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ولی بازهم  دربين قربانيان . بسياری از اين جنگجويان بايد کشته شده باشند. امريکا رسيده بود، صورت گرفت
د، مدرسه قبال ريکائی رفع مسؤوليت نموده می گويقوای امقوماندانی . ند طفل وجود داشت٧اشخاص ملکی به شمول 

و از فرار آنها ممانعت بعمل  ند که اطفال را مجبور کردند در مدرسه جای بگيرنددقاعده بو الاين جنگجويان. خالی بود
   . تا خود در پناه آنها محفوظ بمانندمی آمد

حملۀ هوائی سه روز بعد از آن بعمل آمد که ناتو در بروکسل تصميم اتخاذ نمود تا از تلفات مردم ملکی جلوگيری 
 به در حمالت هوائی اين بود که امريکائی هاتلفات و تخريبات جانبی اين مرتبه  يگانه تفاوت نسبت به . صورت گيرد
 لهجۀ اين بيان هم چنان از طرف یول. ثر خود را اظهار نمودنداول از تلفات افراد ملکی ياد آور شده و تأ حيث جانب
کی مشکل است جلوگيری بعمل آيد در اين جنگ از تلفات مردم مل" :روشن بود که بزودی صورت گرفت، قصر سفيد

  ".زيرا دشمن ضعف نظامی خود را با گروگان گرفتن افراد ملکی می خواهد تالفی نمايد
 نظامی هالند، شامل ايساف، در ترينکوت مرکز واليت ارزگان که بين کابل و قندهار  نفر قوای١٨٠٠اين تجربه را 

 دفاعی ی تا حال از روش يک ستراتيژ امريکائی ها و برتانوی ها، عساکر هالندی برخالِف. واقع است، می آموزند
ن جهت ايجاد خوف و حفاظه بادلۀ آتش با دشمن کنار می رفتند و اسلحۀ شان حتی االمکاآنها از م. پيروی می کردند

می مساعد به اين صورت بايد فضای اعتماد خلق و زمينه برای باز سازی اقتصادی . از افراد ملکی به شانه می بود
 ترين ، وهم چنان در مرکز واليت تسلط طالبانی تحتهای اخيردر بعضی مناطقه آنها موفق گرديدند در ما. گرديد
  .صلح را برقرار کنند ،کوت

  

  و نفرت به حيث بديلترس 
 .حق بجانب بودند امريکائی ها اکنون معلوم است که  . زنندمیپوزخند روش هالندی ها تبسم امريکائی ها به اين 

 جون در ترين کوت در نزديکی يک ١۶روز شنبه . يافته است زيرا اعدام شمار همکاران درين واليت شديدًآ ازدياد
     نفر از افراد ملکی و يک نظامی هالندی کشته شدند؛ ٩مود که در اثر آن فالق ننيک بمب موتری ازرهدار  ۀعراد
  . بودند بودند که در نزديکی زرهدار به بازی مشغولی خرد سال نفر از مقتولين پسرانِ ۵

 انگويندۀ آنها اظهار کرد که حمالت شان متوجه مردم. اين حادثۀ سومی هدف خود را برمال ساختندقبل از طالبان 
الق بمب پيام شان فنا. او تهديد کنان عالوه نمود که اين ها بايد از اشغال کنندگان بيگانه دوری جويند. نمی باشدی ملک

اين پيام برعالوه می رساند که طالبان از يک بازسازی اقتصادی ارگان های . ناک تأکيد می کندرا  با وضاحت وحشت
 خلق می گردد که مردم را جرأت می بخشد تا در یسيله ارزش هايزيرا با اين و. راس دارندهدولتی  از همه بيشتر 

 بود به سوء قصد حمله ای .  آوردها دفاع نمايندبرابر دشمنان که در عوض رعب و نفرت پخش می کنند، از دست 
  . پايان يابد شکنند بين قوای ايساف و مردم بايدارتباِط. ستراتيژی ايساف

همراه نبوده ولی ستراتيژی حد نشان می دهد که ستراتيژی ناتو تاحال با موفقيت ساری پناهدگان ملل متي کمۀاحصايي
م  وضع ٢٠٠۶درسال .  سالها جای اول را داشت باز گشته، پناهندگانۀافغانستان در احصايي. جانب مقابل موفق است

 ٢٠مانند ن ت افغانستابه اين صور.  ميليون افغان کشور خود را ترک گفته اند٢،١در سال گذشته . ر شکل داديتغي
  .ن دوباره جای اول را اختيار کرده استي مها جرۀسال قبل در جنگ های جهادی در احصا يي

  

  کرزی طالب مسؤوليت خودی گرديد
او .  جون از ملت تقاضا نمود تا مسؤوليت خودی را اختيار نمايند١٩حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان بتاريخ 

را در کشورهای ديگرمانند   اقوام گفت، حاال وقت آن رسيده است که افغانان تقصيردريک اجتماع ملکان و سران
  .، مهم استشتر در امور معارفيسرمايه گذاری از همه ب. شوروی سابق، ايران و پاکستان سراغ  ننمايند

  
  پايان


