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 ديپلوم انجينير کريم عطائی
 

 پيشرفت مجدد طالبان در افغانستان
 

 دستگاه استخباراتی پاکستان تشنجات را در کشور همسايه دامن ميزند
 

او     .نويسنده اين راپور در جست وجوی اسبابی است که طالبان چطور در جنوب وشرق افغانستان تقويه ميگردند 
يک   . فزون بمقابل حکومت کرزی کشور همسايه پاکستان دخالت دارد   گمان دارد که درعقب اين مقاومت روز ا  

 .افغانستان نا آرام بنفع پا کستان است
 

م هيچ گمان برده نمی شد که افراطی های پشتون بارديگر عامل خطر    ٢٠٠١بعد از شکست نظامی طالبان در سال 
ه مناطق مسکونی شان است و سرحد را به  در قسمت های شرقی و جنوبی  کشورک. برای افغانستان نوين شده بتوانند  

آسانی به پاکستان عبور کرده می توانند، از کمين گاه ها با حمالت و سوء قصدها  باالی عساکر امريکايی مشکالت 
اين حقيقت که  کرزی يک  پشتون است و او راه  پشتتون هارا برای شمول در دولت هموار        . زيادی را خلق می کنند 

 .ن شناخته شده  در ولسی جرگه نشسته اند، از کسی پوشيده نيست   می سازد، و طالبا 
 

    سالح بهتر وپول زياد
تا آن زمان به  نظاميان امريکايی که به   . ط سال اخير به اين طرف طالبان به حمالت تهاجمی دست می زنند  ازاواس 
.   ، صدمۀ رسانيده نمی توانستند    هزار نفر در جنوب و شرق کشورمستقر و با جديد ترين سالح مجهز هستند    ١٩تعداد  

طالبان جز اينکه صرف با مسلسل های دست داشته از کمين گاه ها بر دشمن حمله کنند و دوبا ره در مغاره هايشان          
آنها سالح ضد تانک را استعمال می . ولی اکنون با گروپ های بزرگتر بحمله می پردازند . پنهان شوند، چارۀ نداشتند

حمالتی که درين تازگی ها در جنوب کشور بوقوع پيوستند،      . ند که هيلی کوپتر ها را سقوط دهند     کنند و توان آنرا دار   
همچنان سوء قصد های انتحاری که الی اکنون  در فرهنگ افغانی بکلی راه نداشت، روز    . با تلفات زيادی همراه بود

يشو که امنيت نسبی خود را از دست داده       شمال کشور که تاحال آرام بنظر ميرسيد، چنان معلوم م   . افزون گرديده اند  
در واليت بغالن نفوذ حزب . در اکتوبر سال گذشته در شهر مزار شريف يک عسکر بريتانيائی بقتل رسيد. باشد

 .  همچنان طالبان در بغالن نيز بيشتر فعال شده اند  . اسالمی گلبدين حکمتيار رو به ازدياد است 
 

برای اجرای حمالت که درين تاز گی ها بعمل می آيند،  . اسی نداشته باشندجنگساالران افغان معلوم است مرگ سي 
روش فعلی پاکستان که  . صرف اتخاذ تصميم کافی نيست بلکه به سالح، پول و لوژستيک مورد احتياج ضرورت است     

يد، سخت مورد  وقتی با پشتيبانی امريکا مجاهدين افغان را ياری می رسانيد و بعد از آن طالبان را روی  صحنه کشان   
سياست مداران افغان عقيده مند هستند که رئيس استخبارات پاکستان، آی ِاس آی، حميد گل           .   شک وترديد قرار دارد 

يکی از . فعاليت طالبا ن واضحًا بصورت مرکزی عيار ميگردد . در عقب پرده همۀ اين تخريبات را رهبری ميکند
آنها ضمن تحقيق می   .  محبوس تذکره های آی ِاس آی بدست آمده است      جنراال ن افغان اظهار داشت که از نزد طالبان   

استخبارات پاکستان برای هرسوء قصد . گفتند، آی ِاس آی بصورت غير مستقيم برای آنها وسايل در اختيار ميگذارد
 . انتحاری  ده هزار دالرمی پردازد و مردۀ هر امريکايی ده ها هزار دالر قيمت دارد 

 

 ن استعمار  ميراث سنگين زما
هردو کشور افغانستان و پاکستان با ر زمان استعمار را    . يک افغانستان ُپر تشنج و نا آرام مورد عالقه پاکستان است 

م  در وقت پاد شاهی امير عبدالرحمان خان، بريتانيائی ها خط سرحدی را بر افغانسنان ١٨٩٣در سال . بر شانه دارند
تانيائی جدا کرده  و از طرف ديگر افغانستان را بحيث يک کشور حايل بين نيم   تحميل کردند که کشور را از هند بري 
اين خط سرحدی که بصورت دلخواه ومستبدانه روی نقشه آمد، از منطقۀ آبايی    . قاره هند و روسيه تزاری قرار مييداد

د را از هم جدا داشته   خط نام نهاد ديورند تا امروز بايد پشتون های اين طرف و آن طرف سرح   . پشتون ها می گذرد
هيچ حکومت افغنستا تا حال اين سرحد جبری را برسميت نشناخته، چه اين بدان معنی خواهد بود که از يک   . باشد

 .  قسمت باشندگان پشتون منطقه بکلی صرف نظر شود
.  يشودبرای پاکستان موضوع تماميت ارضی مور بحث قرار دارد و آرزوی  طرف افغانی برايش آسيب ملی تلقی م 

م  که اردوی افغانستان بسرحدات هردو  ١٩٧٨تا ١٩٧٣اين هم بيشتر از زمان جمهوريت پريزيدنت محمد داوود  
  ديکتاتور آنوقت پاکستان، ضياء الحق ناآرامی ها را       .١ نمود کشور مارش کرد و خطر حمله بر کشور همسايه بروز   
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پريزيدنت    . تر مورد سوء استفادۀ پاکستانی ها قرار گرفت در افغانستان دامن ميزد و بعدًا جهاد مردم افغانستان بيش  
و ازقوم پشتون بود تا آخرين رمق تلخ ) م ١٩٩٢ الی  ١٩٨۶( نجيب اهللا که ازطرف روس ها بقدرت رسانيده شد 

.  ازحياتش کرده بيشتر قيمت داشت" پشتونستان " برای او  . ٢ميشوندحيات خود می گفت پشتونها روزی باهم يکجا 
 چنين است که وقتی طالبان اورا از پناهگاهش برای اعدام می بردند، يک اجنت آی ِاس آی نوشته ای را که        حکايت

اين حکايت ساخته و بافتۀ   ( .حاوی برسميت شناختن خط ديورند بود برای امضاء بوی سپرد که او ازان امتناع ورزيد      
انده شده يک مرتبه هم از آواز راديو افغانستان کلمۀ       گروه پرچم است، چه در تمام دورۀ حکمروائی اين گروِه دست نش       

 ). ثوربه بعد پروگرا م راديو برای پشتونستان قطع گرديد٧از روزمنحوس . پشتونستان شنيده نشد 
 

  انقسام و فاداری 
مردمان و سران قبايل در مناطق مسکونی پشتون ها، بدون تفاوت، به مجادالت سياسی حکومات شان ارزشی قايل        

چنان که از صد ها سال به اين سو سرحد سبز را عبور ميکنند، همين طور و فا داری خويش را به هردو             .تندنيس
د ران با شندۀ  پکتيا يکتن از قدرتمندانِِ سران قبايل پشتون و عضو       بطور مثال پاد شاه خا ن    . طرف اعالم ميدارند 

 .  طالبان و القاعده، ولی درشب متحد طالبان ميباشد  شورای ملی  در کابل ازطرف روز متحد امريکاييها در مقابل
 

يکتن از آنها زيرنام  مستعار احمد زی بيان می . در کابل که مرکز کشوراست با طالبان مواجه  شدن مشکلی ندارد
اگر امريکايی ها دست به حمله     «  : دارد که در شمال وجنوب، شهر های کوچک و قريه ها در تسلط طالبان قرار دارد       

 . خارج از شهر در هر کجا تسلط دارند » .و اگربيايند مردم مارا در پناهگاها جای ميدهند. نند بما اطالع ميرسدبز
 

.   حتی تا سطح حکومت بايد نفوذ پاکستانيان برسد و ازموجوديت مخبرهای آی ِا آی درکابينه سرگوشی بعمل می آيد  
  . دخالت دارند چه پريزيدنت کرزی در انزوا قرارگرفته است لنًا در فيصله ها آنها عيکی از وزيران اظهارميدارد که 

اين نظرقابل ترديد است چه حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان پس ازسفرش به پاکستان هشدار صريحی به کشور  (
دخالت درامور افغانستان را متوقف سازيد ويا خطر گسترش بی ثباتی در منطقه را "های همسايه داد و گفته است که  

 ."بپذيريد
هرگونه تالش برای ايجاد  : "م گفت٢٠٠۶ فبروری٢٣آقای کرزی در گفت وگويی با خبر نگار اسوشيتيد پرس بتاريخ 

انقطاب قومی در افغانستان و يا تضعيف اين کشور درست عين وضعيت را در کشور های همسايه به وجود خواهد     
بنا برين بايد آنها   . ند که در افغانستان هم زندگی می کننددر کليه کشورهای منطفه همان اقوامی زندگی می کن .  آورد

 .")بدانند که اين بار بازی دگر گونه شده است  
 

 اکنون تحت حکم  رحيم  - با فهيم از قوم تاجک  مدتی بحيث وزير دفاع -اردوی افغانستان درنظم افغانستان نوين
 متوسل ميگردد و زيادتر تحت نفوذ پاکستان قرار    وردک ازقوم پشتون و ملی گرا، هر روز بيشتر به پشتون گرائی    

از جنرا الن عمده شنيده ميشود که درين اوا خر مردان بلوچ ازان طرف سرحد به  اردوی افغانستان شامل    . ميگيرد
 .  شده اند 

 

 حضور بيشتر در صفحات شمال کشور
آنها اکنون نه تنها در واليات . عه بخشندطالبان درصدد آن اند که نفوذ خود را خارج از مناطق مسکونی پشتون ها توس  

گلبدين  . پکتيا، زابل، قندهار، و ارزگان فعاليت دارند، بلکه در شمال، در بادغيس، بغالن، و فارياب نيز  فعال ميباشند
 حکمتيار، يک افراطی اسالمی که  تربيه شدۀ سياسی دست حميد گل است و تا سرحد رهبر حزب اسالمی ارتقا نموده،  

ازتحقيقات بنديان جنگی، قوماندان های محل در نزديک سرحدات، شنيده اند که تروريست      . لبان و ساطت ميکند  به طا
ادعا   . های زيادی از عراق بحيث تمرين  دهند گان به پاکستان آمده اند که بصورت عموم در وزيرستان اقامت دارند

هم چنان شنيده ميشود که   .    نيز انسجام می بخشند ميشود که ايشان برعالوۀ تمرين تروريستها، حمالت انتحاری را   
حميد گل بين اسالم آباد، کراچی و وزيرستان در رفت و آمد دايمی بوده و تماس هارا بين گروه های مذهبی که  

 .افراطيون اسالمی را در افغانستان پشتی بانی دارند، اردو، آی ِاس آی و طاليان تنظيم می کند   
 

 پايان
 

 از مطبوعات سويس
  

                                                 
  2چنين يک سندی در دست نيست 


