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و شميره   ٥تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-at@afghanmaqal  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م١٣/٠٨/٢٠١٠                غوث جانباز :ترجمه
 

  بازنگری افغانستان
کیيکتورو :نويسنده(   )ر تاريخوکتود شرق شناس، ،دوبووي

 
و نيم قارۀ " بار غم سفيد پوست ها را به دوش نگيرد"زمانی که برتانيۀ کبير تصميم گرفت ديگر ،١٩۴٧از سال

وضع اين ناحيه مخصوصأ . تا فوقتأ به بحران و تشنج گرايده استهندوستان را ترک گفت، اوضاع در اين منطقه وق
در افغانستان بيشتر شباهت به ١٩٧٨حوادث بعد از ثور  . در افغانستان به وخامت نهاد" ١٩٧٨کودتای ثور " پس از 

وردند و آ غالبأ کمک های کشور های خارجی را به دست می آنهاجوانب درگير در و جنگ های داخلی داشته 
  . درازی داشته اندرجيها در امور داخلی افغانستان دسِتخا

  :داليل و عوامل ذيل ختم بحران افغانستان را مشکل بزرگ برای  اکثر کشورهای جهان ساخته است
   موقعيت جغرافيايی افغانستان آسيای ميانه است؛-
   تداوم معضلۀ افغانستان طی يک مدت زمان طوالنی؛-
  .ذهبی در معضلۀ افغانستان و مداخالت همسايه ها اشتراک عناصر اتنيکی و م-

    اوضاع افغانستان در شرايط کنونی و در دراز مدت ضرورت به تحليل جدی در ارتباط به تهديد ها و خطرات 
  .  از همسايه هايش دارد

  
  "نباختن روی"آرايش به خاطر

مای نزديک و در دراز مدت ميگيرد، عمدتأ آنچه ارتباط به تهديد ها و خطرات برای آسيای ميانه و روسيه در دورن
 آغاز خواهد گرديد، سرچشمه ٢٠١١از تاريخ عودت احتمالی قوای امريکايی از افغانستان که در اواسط سال 

 در اکادمی ٢٠٠٩فيصلۀ آغاز خروج عساکر از افغانستان از طرف رئيس جمهور اوبامه در اول دسمبر . يردگمي
وزير امور خارجۀ امريکا هيلری کلينتون نيز حين بيانيه اش در . حصلين اعالم گرديدنظامی ويست پاينت در برابر م

  .کنفرانس کابل ميعاد ياد شده را تائيد کرد
 ٢٠که به تاريخ " آزادی شکست ناپزير"چنين به نظر ميرسد که دليل اين اعالم از ناکامی عمليات امريکا به نام 

  .می گيرد سر چشمه است،آغاز يافته  ٢٠٠١اکتوبر 
 نظاميان غربی ساده لوحانه  توجه نکردند که ليکنرديده بود، گطالب ها  اعالم  شدن  مغلوب٢٠٠١با آنکه در دسمبر 

 شرق - صرف به مناطق صعب العبور و کوهستانی جنوب و جنوبوا نابود نشده  هراهگ اسالمگ های بزرگروه
 ميان افغانستان و پاکستان جابه جا شدند و  برای حمالت بخشی از اين گروه ها به مناطق خود مختار. رانده شدند

مخالفين مسلح بعد از آنکه نيرو های خويش را يکبار ديگر انسجام بخشيدند، آمادگی . متقابل و جديد آمادگی گرفتند
ند، های الزم را در کمپ های نظامی که در ساحات خارج از کنترول حکومات افغانستان و پاکستان قرار دارند گرفت

 به طور سيستماتيک و ميتوديک به نبردها در نواحی جنوبی ٢٠٠۶تجهيزات و تسليحات خويش را اکمال نمودند و از 
  . شرقی افغانستان پرداختند-و جنوب

مخالفين تغيير يافته و به سطح بهتر قوای آيساف به صورت ناگهانی دريافت که قابليت و کفايت های جنگی قوماندانان 
اينها . خالفين مسلح اشکال و شيوه های مختلف نبرد ها را با انعطاف پذيری بيشتر به کار اندازندم. رسيده است

همزمان با آغاز نبردها و تصادمات جنگی با قوای پياده و نيروهای عکس العمل سريع ائتالف غرب از تاکتيک 
 گزاريهای کنار جاده و مراکز  يعنی انفجار های خودکشی، مين-هايکه در عراق به صورت گسترده پياده ميشود

طی چهار سال اخير جنگ، تعداد تلفات و مجروحين در ترکيب قوای آيساف از . دولتی به طور وسيع استفاده مينمايند
بين المللی تا هنوز موفق به دستيابی به شيوۀ که حمالت مذکور را ائتالف .  فيصد رسيده است۶٠بابت بمب گذاريها به 
  .تدفع کند نگرديده اس
 خويش حين ارزيابی اوضاع افغانستان با ٢٠٠٩در سالنامۀ ) IISS"(تحقيقات بين المللی لندن"انستيتوت نامدار

تشديد عمليات عليه مخالفين و تالش به خاطر بلند بردن قابليت جنگی نيروی : "صراحت نتيجه گيری مينمايد که
 ."امنيتی افغانستان تا کنون کدام نتيجۀ مطلوب نداشته است

 اياالت متحدۀ امريکا قصد ٢٠١٠ تا جون ٢٠٠٩دلچسپ است که الی خروج قوا، طی شش ماه اخير، يعنی از دسمبر 
 ميليارد ٣افزايش مذکور خواهان مصارف .  هزار نظامی برساند٣٠دارد کميت ازدياد قطعات اضافی خويش را به

اتوی خود تقاضا کرد تا کميت  نظاميان خويش را ان از متحدين نهمچن) وزارت دفاع امريکا(پنتاگون. دالر خواهد بود
 در جواب اين درخواست اياالت متحده فيصله کرد تا . هزارعسکر ديگر به افغانستان اعزام بدارند١٠بيشتر ساخته و 

 نفر به ۵٠٠برتانيه  و  نفر١٠٠٠ايتاليا در حدود . بفرستد به اين کشور  اضافی را هزار عسکر٧صرف ناتو 



 
 

 
و شميره   ٥تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.   رابوليت تاسو همکارۍ تهنپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

در عين حال کانادا و آيرلند از کاهش قوای خويش خبر  فرانسه افزايش عساکر خود را رد کرد،. فرستندنستان مياافغ
 هزار ١۴٠ رقم  شمول قوای امريکائی بهبه" صرف" اين اقدامات تعداد مجموعی قوای آيساف ه همۀدر نتيج. دادند
   .خواهد رسيد نفر

طی .  مشاهده نمود١٩٨۴تحاد شوروی در افغانستان در سال    در اينجا ميتوان شباهت های را با حضور قطعات ا
 در تفکر دولتمردان آن وقت شوروی تحولی بنيادی در رابطه به بيهوده بودن استفاده از تاکتيک های ١٩٨۴سال 

کميت قوای .  شوروی ها باالخره درک کردند که جنگيدن در اين کشور آينده ندارد.رديدگمعمول در افغانستان وارد 
 فيصد آنرا ٢٠ بود، که از آن جمله صرف  هزار عسکر١١۵  حدودحاد شوروی در افغانستان در زمان ياد شده درات

ديگر همۀ منابع .) ج.  غ-مطابق متن روسی( قطعات محدود اتحاد شوروی.قطعات و جزوتام های جنگی تشکيل ميداد
تلفات روزافزون . انستان به اختيار گذاشته بودو امکانات خويش را به عنوان  ضمانِت ستراتيژيک حاکميت جديد افغ

نيروهای که در دسترس قرار داشتند امکان توسعه و استحکام حاکميت رژيم را در محالت، و برای شروع . بودند
دسته های بزرگ مجاهدين  را از دست ") نه برای طرد و فرار دادن آنها("عمليات نظامی به خاطر از بين بردن 

  .نميدادند
بری نظامی اياالت متحدۀ امريکا به تعقيب اظهارات رئيس جمهور آن کشور، اصالحاتی را در گراف خروج     ره

 دسمبر در کابل ٨وزير دفاع امريکا روبرت گيتس طی بيانيه اش به تاريخ : قوای امريکا از افغانستان وارد کرد
ناراحتی رهبری . نخواهد کرد" ترک"تان را رهبری افغانستان را تسکين کرده عالوه کرد که قوأ بالفاصله افغانس

حکومت کرزی امکانات دفاعی خود را به طور عينی درک ميکند . افغانستان در رابطه به خروج قوأ قابل درک است
  . سال به مساعدت های نظاميان امريکا احتياج خواهد داشت١۵ الی ١٠و واضحأ اعالم کرده که از 

 طالبها، تأمين و حفظ امنيت داخلی توسط اردو و پوليس ملی افغانستان  مبارزه با  ولی فيصلۀ احتمالی سپردن وظيفۀ
سی و  (٣٧ به ٢٠٠٧کميت اردوی ملی افانستان در اخير . در شرايط کنونی به داليل متعدد واقعی و عملی نيستند

مطابق احصائيه .  کند هزار نفر تقرب٧٠ اين تعداد به ٢٠٠٨انتظار ميرفت که الی اخير . هزار نفر ميرسيد) هفت
کميت پوليس ملی .  هزار نظامی رسيده بود۵٠ افغانستان در اکتوبر همان سال به  ملیهای ساير منابع کميت اردوی

.  هزار نفر رسانيده شود٨٠ به ٢٠٠٨ هزار نفر را تشکيل ميداد و قرار بود الی اخير ۶٢افغان طی همين دوره  رقم 
 قرار بود کميت ی اولدرمراحلمورد اوضاع کنونی افغانستان تذکر رفته است، در طوری که در يکی از تحليل ها در 

اما سطح . آموزش کافی نظامی را ديده باشد تشکيل بدهد که  را هزار افغان٧٠ رقم ٢٠٠٧اردوی ملی در شروع 
 افزون نهايت پائين سواد و درجۀ  غيرمناسبب آموزش های مسلکی منسوبين اردوی جديد و همچنان فرار روز

عساکر در واحد های که در عمليات های جنگی اشتراک دارند، مشاورين نظامی غربی را وادار به اعتراف کرد که 
  .هنوز قبل از وقت است تا از آمادگی کامل اوپراتيفی اردوی افغان حرف زده شود

تيم برای همين هدف در  ١٠٠ تيم به خاطر آموزش کدرها برای اردوی ملی و ۶٠ در افغانستان ٢٠١٠   در آغاز 
.  هزار تن ارزيابی ميشد٢٠٣ هزار و پوليس ١١٣ در اين حال کميت اردو .وليس ملی اين کشور فعاليت داشتندپ

 نشان ميدهند که رهبری ناتو به گمان اغلب تصميم گرفته باشد تا انتقال مسووليت از نظاميان ناتو به منسوبين شواهد
 نمودن عملیتالف به ئمطابق پالن اوپراتيفی آيساف، قوت های ا.  آغاز يابد٢٠١٠قوای مسلح افغانستان بايد در 

  . شروع کرده اند(transition)"انتقال"٤-phase) (مرحلۀ چهارم 
  کميت اردو و پوليس افغانستان در شرايط کنونی به حاکميت مرکزی اجازۀ آنرا نميدهد که نظم و امنيت را در کشور 

 هزار ١٣۴ هزار و پوليس به ١٧٢ تعداد اردوی ملی تقريبا به ٢٠١٠احتمال آنکه الی خزان . مستقالنه تأمين نمايد
 اردو و پوليس افغانستان شدۀ کميت ياد. چندان جدی به نظر نميرسد نفر برسد و در اوضاع تحول کيفی به وجود بيايد،

 مينمايند ولی در عين حال به احتمال قوی از لحاظ شمول گروه های مسلح که به صورت غير قانونی فعاليت
  .قوماندانان اين گروه ها از حکومت کرزی اطاعت ميکنند به دست خواهد آمد

  صاحبنظران عقيده دارند که کيفيت نظامی واحد های جديدالتأسيس حتی در سطح نظاميان اردوی افغانستان طی سال 
حکومتی که به " (ايت از حکومت دوستبرای حم"گ  جنبرای آغازپيمان ناتو .  قرار ندارند١٩٨٩ -١٩٧٩های 

 - ١٩۶۴(عمأل تجربۀ اياالت متحدۀ امريکا و متحدين آنرا در جنگ ويتنام ) واسطۀ همين پيمان به قدرت رسيده است
اين "در هردو صورت اين . تکرار ميکنند) ١٩٨٩ -١٩٧٣(و تجارب اتحاد شوروی سابق را در افغانستان ) ١٩٧۵

  .ميجنگيدخود خويش "  مردمان" حمايت از به  به خاطر"  سوپر پاورها
 سياسی به -   وقتی سخن از خروج قوای امريکا از افغانستان به ميان می آيد، بايد به ياد داشت که اين اقدام نظامی

سپردن مسووليت ها به اتباع افغانستان بالترديد منجر . معنی سپردن کنترول  قلمرو افغانستان، به خود افغانها ميباشد
نتيجه گيری مذکور از تحليل و ارزيابی چگونگی تقسيم وظايف .  عودت تمام قوای آيساف از اين کشور ميگرددبه

مسئلۀ مذکور به مثابۀ يک موضوع کليدی . نيروهای نظامی کشور های مختلف مستقر در اين کشور به دست می آيد
 طی .رديده بودگ نيز مطرح ٢٠٠٨بروری  در فويلنيوسحين مالقات وزرای دفاع کشور های عضو پيمان ناتو در 

مستقراند، هشدار داده بود که ) قندهار(مالقات ياد شده کانادا که قوايش در يکی از مناطق ناآرام در جنوب افغانستان 



 
 

 
و شميره   ٥تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.   رابوليت تاسو همکارۍ تهنپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
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برخی از کشورها . در صورت عدم افزايش قوأ از طرف ساير کشورها، قوايش را از اين کشور بيرون خواهد کرد
که قوای شان در محالت نسبتأ آرامتر جابه جا اند، چندان عالقمندی  به خاطر حمايت از واحد ) ايتالياآلمان، فرانسه، (

در زمان به تحرير درآمدن اين نوشته، تصميم حکومت هالند دربارۀ کشيدن ( های نظامی انگليس، کانادا، هالند 
.  نقاط پر از خطر جنوب مستقر اند، ندارندو دنمارک که در) .ج. غقوايش از افغانستان هنوز رسمأ معلوم نبود، 

روبرت گيتس وزير دفاع اياالت . موضوع مذکور حين مالقات ويلنيوس با شدت خاص مورد بحث قرار گرفته بود
دو بخش تقسيم گرديد، يکی از بخش ها آماده " کشور به ٢۶متحدۀ امريکا خاطر نشان ساخته بود که ائتالف مشتمل از 

  ."  خود بجنگد و قربانی بدهد، در حاليکه بخش ديگر به اين عقيده نيستاست به خاطر آزادی
 نفر از  ١٢٩۶ –کشته : قرار ذيل بود) ٢٠٠١از اکتوبر " (بين المللی ضد تروريزم ائتالف " تلفات ٢٠٠٩در اخير    

تلفات اردوی افغان طی .  تن از اردو های ساير کشور های غربی۵۵٠ نفر منسوبين اردوی امريکا و ٧۴۶جمله 
برعالوه تلفات افراد ملکی در اين کشور در جريان سال های متذکره رقم .  نفر رسيده بود١١١۵٢همين مدت به 

  .دادمی  را تشکيل ٧۵٨٩
کر امريکايی ادر رابطه به تلفات عس.  نفر رسيده است١٩٣٧ به ٢٠١٠ جوالی ٢٠ی تالف ضد تروريزم الئتلفات ا

هزارمين عسکر امريکايی در "مشترک"فته شود که در فبروری سال جاری در جريان عمليات نظامیگبايد 
  .ست نفر رسيده ا١١٨٠ به افغانستان جانش را از دست داد و تلفات متعاقب اين کشور در اخير جوالی سال روان

 آغاز شود در کوتاه ترين مدت ممکن صورت خواهد ٢٠١١   به عقيدۀ بنده، خروج قوا که قرار است در جوالی 
همزمان با کاهش کميت عساکر خارجی، خطر . ، و به احتمال قوی بيش از يک سال را در بر نخواهد گرفترفتگ

در . ندن آنها در قلمرو افغانستان مصلحت نخواهد بودتلفات در ميان آنها باال خواهد گرفت و به همين دليل دير باقی ما
مناطق قرار " ، که حتی در ١٩٨٩-١٩٨٨اينجا ميتوان از حمالت باالی قوای اتحاد شوروی که طی سال های 

در آنروزها هر گروه کوشش ميکرد، ولو اندکی هم اگر شود از بدن اين .  صورت ميگرفتند، ياد آوری کرد"دادی
که در حالت عقب نشينی بود ببرد تا  بدينترتيب کمبودی های شخصی خويش را موقتأ   " د اروپايیغول پيکر ثروتمن"

  )مطابق متن روسی..."*(ببينيد، گالياف را چپه کرديم": تکافو نمايد و بگويد
يسه  امريکای ها و متحدين آنها قابل مقابا تلفات) ١٩٨٩ -١٩٧٩"(قوای محدود اتحاد شوروی"  البته کميت تلفات 

 بنأ يافته  "يدونيزمه"اما بايد به خاطر داشت که جامعۀ معاصر غرب که عمدتأ بر اساس ارزش های فلسفۀ . نيست
  .است تحمل حتی حداقل تلفات را ندارد

  

  خاطره های وحشتناک برای همسايه ها در آسيای ميانه
به عقيدۀ اينجانب بازيگران . اهد شد در افغانستان شرايط برای آغاز جنگ های داخلی مساعد خو٢٠١١  در اواسط 

اصلی اين جنگ ها نيرو های طرفدار غرب که ميخواهند جامعۀ دموکراتيک را در اين کشور ايجاد نمايند و طالبها 
جنگ آينده در افغانستان ميان قوم پشتون و مناطق زيست آنها از يک طرف و اقوام آسيای ميانه و . نخواهند بود

پشتونها با در نظر داشت نفوس ايشان، در هردو طرف خط . ر به وقوع خواهد پيوستهزاره ها از جانب ديگ
، و تعداد جانب مقابل از .)ج.  غ-مطابق متن روسی( ميليون نفر تقرب ميکند٢٧ الی ٢٠که کميت آنها به " ديورند"

فروپاشی تشکيالت و نظام  به وخامت نهادن هرچه بيشتر مبارزۀ داخلی و با رو .  ميليون تخمين ميشود١۴ الی ۵،١٠
، جدايی ها و از هم منطقوی و اتنيکی در همۀ ساحات اجتماعی و قبل از همه در صفوف اردوی افغانستان به اداری

 -١٩٨٩اوضاع  و شرايطی که در آن رئيس جمهور قبلی افغنستان نجيب اهللا طی سال های . وقوع خواهند پيوست
 دسته ها و گروپ های منقسم که در مقابل يکديگر قرار ميگرند .اهد شد  قرار داشت يک بار ديگر تکرار خو١٩٩٢

 -را با خود برده  و در ترکيب ائتالفهای گوناگون سياسی... بخش های از نظاميان مسلکی اردو، اسلحه، تخنيک و
  .نظامی که به ميان می آورند از آن عليه يکديگر استفاده خواهند کرد

 تماميت ارضی افغانستان به دفاع خواهند پرداخت، در حاليکه گروپ های ديگر از يک دولت ملی،" پشتون ها" 
 که اقوام مذکور در آن  مناطقیبه ميان آورده و به مبارزه به خاطر استقالل" ائتالف جديد شمال"چيزی را شبيه 

سال را در بر  ١،۵ تا ١ با در نظر گيری سرعت خروج قوای خارجی از ه پروس اين. دارند خواهند پرداختتزيس
کدام اقدامات را . چنين يک انکشاف اوضاع بدون ترديد چلنجی جدی برای کشور های دور و بر خواهد بود. ميگيرد

  !کشور های دور و پيش در دراز مدت در برابر وضع پيش آمده روی دست خواهند گرفت کس نميداند
شتونها، به مداخالت دايمی  کشور های همجوار در و درگيری جدی و مسلحانۀ  آن با پ" اتحاد جديد شمال"ايجاد يک 

برای فشار های اساسی .  عمأل وجود داشت٢٠٠١ -١٩٩۶امور افغانستان می انجامد، چيزی که طی سال های 
  بردوش کشور های همچون تاجکستان، ايران، ازبکستان و احتماأل "اتحاد جديد شمال" از حمايت نظامی و اقتصادی

  .خواهد بود" اتحاد جديد شمال"روسيه با " ائتالف شمال"قبلی " همکاران"در زمرۀ . ترکمنستان ميافتد
مؤسسات همکاری های "  آسيا به دليل تأسيس- اوضاع جديد جيوپوليتيکی که در جنوب براعظم اروپا

دن به ميان آمده است و هکذا به وخامت گرائي) ٢٠٠٣"(سازمان قرارداد امنيت دسته جمعی"و ) ٢٠٠١"(شانگهای
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نزديکی . قرار خواهد داد" ائتالف جديد شمال"وضع در ايالت سين زيان، چين را خواهی نخواهی در قطار متحدين 
ضاع را به گونۀ که  در روابط ميان چين و هندوستان به نظر ميرسيد، انکشاف او٢٠٠٩ -٢٠٠۴يی که طی سال های 

 .جلوه می دهد  و قويتردر باال ترسيم شد بيشتر
در شرايط کنونی . به ميان آمد١٩۶۴ر سال د" الدکهو" ميان چين و هندوستان از بابت مناقشه باالی منطقۀ   اختالفات

حل و فصل آنرا به نسل های آينده "هردو جانب اختالفات خويش را به حالت انجماد درآورده اند و به گفتۀ چينايها،
. دو کشور به صورت قابل مالحظۀ  بهبود يافته استدر جريان پنج سال اخير سطح روابط ميان اين " .اشته اندذواگ

 به جمهوری مردم چين حادثۀ کليدی و در عين حال سمبوليک در ٢٠٠۴ در واجپای روزۀ صدراعظم هند ١٠سفر 
در شرايط کنونی با آنکه تضاد های موجود ميان دو کشور هنوز رفع . بهتر شدن روابط هند وچين محسوب ميگردد

تشويش جدی که هند قبأل از بابت حمايت چين از رقيب و مخالف . ر پروسۀ فعال تفاهم قرار دارندنگرديده اند، ولی د
پاکستان هرچه بيشتر در ديدگاه  چينايها به . سياسی او در آسيای جنوبی، يعنی پاکستان داشت اکنون ديگر وجود ندارد

 وقف پاکستان در برابر چين اکنون به مراتب بهم. پناه گاهی تروريستان و جدائی طلبان ايالت سين زيان مبدل ميشود
ائتالفات "در عين حال اوضاع مذکور حکومت های چين و پاکستان را واميدارد تا دست به ايجاد . سردی گرايده است

  .اقدام نمايند)  هند(بزنند و عليه نيرو های مشابه در ايالت فوقأ ياد شدۀ سين زيان و جمو و کشمير" موقتی
پروسۀ . است" اتحاد فارسی زبانان"لنج های ديگر جنگ های داخلی در افغانستان شکل يابی سريع    يکی از چ

در صورت که در شمال افغانستان . مذکور به دليل چند اتنيکی افغانستان تا هنوز بدون تحرک باقی مانده بود
ور داشته باشند، ميتوان مطمين بود سرزمينی دارای استقالل سياسی به وجود بيايد و در آنجا اقوام آسيای ميانه حض

ناحيۀ در (العرب شط تا .) ج.  غ-واليتی در قلمرو تاجکستان امروزی( خوجندکه اتحاد مذکور قلمرو يک رنگ را از 
، فارسی زبانان بدون خطر و با "اتحاد"در قلمرو . را احتوا خواهد کرد) همجواری سرحد ميان ايران و عراق

  .ن سرزمين را انکشاف خواهند دادمثمريت تمام زير بنای اي
  ولی انکشاف اوضاع جيوپوليتيکی به شکل که در باال ترسيم گرديد تهديد های جدی را برای کشور های همسايه در 

يکی از احتماالت قوی در اين زمينه، انتقال و صدور جنگ ها و زد و خوردهای نظامی به کشورهای . قبال دارد
ل های برازندۀ گسترش نابسامانی ها و نا آرامی ها به خارج از مرز های افغانستان، يکی از مثا. همجوار ميباشد

  .وضع  است که پاکستان با آن طی سه سال اخير سرسختانه درگير است
  پديدۀ ديگری انکشاف اوضاع به اساس سناريوی ياد شده امواج بزرگ مهاجرين افغان خواهد بود که مناطق زيست 

فشار مهاجرين افغانی را تاجکستان طی سال های . مينهای همسايه گان ترک خواهند کردخويش را به صوب سرز
 هزار مهاجر ٨ الی ۶در اين جا بايد واضح بسازم که طی زمان ياد شده از انصافأ .  آزموده است١٩٩٧ -١٩٩۶

و تاجک از افغان عمدتأ در جزاير دريای آمو جا به بودند، در حاليکه در صورت حرکت صدها هزار ازبک 
به خاطر دريافت " ائتالف شمال"در صورت ورود دسته های مسلح . افغانستان اوضاع کامأل دگرگون خواهد شد

، يعنی به قلمرو کشور های همجوار، حکومات اين دولت را با دشواری های بی حد "عقب جبهه"اکماالت نظامی به 
در . به وقوع پيوسته بود" پنج"ناحيۀ پوستۀ سرحدی  در ١٩٩۴ وضعيتی مشابه در سال. و خاصی روبرو خواهد کرد

جنرال اردوی افغانستان با باقيمانده های جز و تام های خويش دريای سرحدی را عبور نموده به خاک ! آن زمان هفت
  .تاجکستان داخل شدند

ر اين منطقه که هکذا نبايد از نظر دور داشت که با به راه افتادن جنگ ها، وضع حفظ الصحه و اپيديميالوژيک د
  .شديدأ از گرمی هوا متأثر است و کمبودی آب در آن محسوس ميباشد، به وخامت خواهد گرائيد

   ضعف قوای مسلح و نيروهای سرحدی تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان و همچنان بر هم خوردن اداره  فرقۀ 
ظ الصحه و تأمينات اجتماعی در اين  سيستم حفيت عمومی و همچنان وضع موتوريزۀ  روسيه در تاجکستان٢٠١

ی های سازمان همکار"و " سازمان امنيت دسته جمعی"کشور ها بالترديد متحدين اين دول را و قبل از همه 
چنين به نظر ميرسد که مداخلۀ مذکور باعث افزايش تشنج اجتماعی . را جلب و وادار به مداخله خواهد کرد" شانگهای

  . منطقه خواهد شدو اقتصادی در همۀ کشور های
 شروع شود ٢٠١١  بدينترتيب خروج نظاميان امريکايی و سپس هم کشور های ديگر که قرار است در اواسط 

سازمان "و " سازمان امنيت دسته جمعی"عواقب جدی و طويل المدت را برای تمام منطقۀ شرق ميانه، تشکيالت 
  .تتا اخير سال آينده در قبال خواهد داش" همکاری شانگهای

  
  پايان
  

  :توضيحات مترجم
 مرد عظيم الجسه و غولپيکر، فلسطينی تبار، اهل شهر گيف که درجنگ با اسرائيلی ها از طرف – )جالود(گولياف*

  . به قتل رسيد)ع(داود
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  . از کلمۀ يونانی هيدون مشتق گرديده و به معنی لذت بردن و در عين حال شکنجه ديدن ميباشد– هيدونيزم**
  رو. سايت افغانستانه شده از   مقاله گرفت

  ٢٠١٠ جوالی ٢٩: تاريخ نشر به زبان روسی
  :عنوان مضمون به زبان روسی
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