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 ایاست،   یشیطالبان و نظامیان پاکستان نما انی"کشمکشها" م یاآ

 ؟ ی واقع

  یرخ م  ورندید  در امتداد خط  یطالب و نظامیان پاکستان  انیجنگجو  انیروزها م  نیکه ا  یکم رنگ   یزد و خورد ها  
از     ی . ناظران و آگاهان امور حتدیمبدل گرد  ایپکت  تیدند پتان وال  ی در ولسوال  اریبه جنگ نسبتا تمام ع  اً ریدهد اخ

 سخن زدند.   زیجنگ ن افتنیاحتمال وسعت 

 ها  یپاکستان یگر لهیح

افغانستان در    یدر اراض  ستهایترور  یخود را( را به جا بجا ساز  هیطالبان را )گروه تحت الحما  یپاکستان  نظامیان
 نمودند.  یافغانستان حمله نظام  میمورد را بهانه قرار داده به حر نیمتهم ساخته، هم ورندیمناطق همجوار با خط د

 ی کائیدالر امر  اردیلیم   ۹تا    دینما  یقاضا مت  یغرب  یسابقه از کشور ها  یب  یحال، با پر روئ  نیپاکستان، در ع  حکومت
باشد از انجماد بکشد و    یم  دیق  یغرب  یکشور ها   یها   منجمد شده را که  پول متعلق به افغانستان بوده و در بانک

 .  دیطالبان نما لیتحو

  یاز  کابل،  از جامعه جهان ابتینهاده و عمال به ن شتریاش چند قدم ب بانهیو عوام فر  یاسیس ی گر له یآباد در ح اسالم
  ی ناهنجار  تیدالر مبذول دارد. در وضع  اردیلیم  ۴،۲بشر دوستانه را معادل به    یطلبد تا به افغانستان کمک ها  یم

مبالغ هنگفت به   نیبود که ا  نیتوان مطم  یقرار دارد، م  نستانافغا  یو مخصوصا بانک   یمال  ستمیاکنون س  نیکه هم
 . افتیطالبان انتقال خواهد  ی"  پاکستانانیو مرب رانیافالس شده "مد یها سهی به ک مایمستق  ینحو

 دو گانه اسالم آباد در مقابل طالبان  یس یها و پال یطالبان و پاکستان انیزد و خوردها م یاساس عوامل

و جان گرفتن است. طالبان   نیل تدودر حا  یرساند  که در بطن گروه به ظاهر "متحد" طالبان، انشعاب بزرگ  یم  منابع
پاکستان را از خود دور سازند و از کنترول اسالم آباد خارج شوند.    یو غالم  یانشعابگر تالش دارند لکه وابستگ 

پاکستان در اگست سال پار  توانستند قدرت را    یک یستیوژو ل  یدوامدار نظام  تیو حما   یطالبان که در اثر همکار
" و  ی عموم  ری"مد   ثیاز اسالم آباد به ح  یاعتراض  چگونهیماه بدون چون و چرا و ه  ۱۵  بای در کابل غصب کنند، تقر

احساس افغان بودن در ذهن    یاز طالبان که هنوز جرقه ها  یبخش  یریانعطاف پذ  کنی ارشد" اطاعت نمودند؛ ل  ی"مرب
  ی به نظامیان پاکستان   رهیوغ  یمال  ،یفکر  یا وجود دارد، و  در تفاوت به رهبران طراز اول شان وابستگ آنه  جدان و  و

دستور    ابدیتا معادله حاکم هر چه زودتر خاتمه    ندی نما  یندارند، کوشش م و  امر  بدون  بتواند مستقالنه  و طالبان 
 .رندیت خود بگ به دس راابتکار عمل  شیخو یو خارج یها در امور  داخل یپاکستان

به    یها و عدم دسترس  ی(  از روش پلکستانیفوقان  ی در رده ها   یدر داخل طالبان: )به شمول عده ا  انشعابگران
و دوگانه اسالم آباد   بانهیعوام فر یبوده، به باز وسیبه شدت ما یاز طرف جامعه جهان یملموس اقتصاد یکمک ها

( ندارند. طالب استقالل طلب درک نموده  اکستان" )پی عموم  ریصداقت "مد  یباال  یباور   چگونهیه  گریبرده و د   یپ
 شناختن طالبان برآمده نتوانست. تی بخاطر به رسم یجهان تیاند که اسالم آباد از عهده جلب حما
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و فهم فراتر از آنچه در    تیعلم  ،یشوند که دولت دار   یملتفت م  شتریطالبان استقالل طلب( هرچه ب  ای)  نیمنشعب
وابسته به   ریو متعهد و غ  یافغانستان به وطن دوستان واقع  تیریخواهد. مد  یشود، م  یم  سیتدر  ینید  یه هامدرس

)   نیبه صورت قطع فاقد آن استند.  منشعب  یطالبان  یکه اکثر مال ها  لیدارد، خصا  ازیها ن  یاجنب  ریپاکستان و سا
ب استقالل طلب( هر چه  م  شتریطالبان  اسا  یمطمئن  منبع  ها  یسشوند که  وابستگ   ی جار  یفالکت  افغانستان   یدر 

 باشد.  یپاکستان م انیطالبان و به اصطالح امارت شان از نظام میرژ اریعتمام

پاکستان را در انظار    تیث یاند که اعتبار و ح  یگریدر  پاکستان عوامل د  یمال  ونیانفالس  شیو افزا  یساختار  بحران
و  فیدولت ناکام، ضع کی شتریزند و پاکستان را هر چه ب یلطمه م  دایطرفداران انشعاب در داخل گروه طالبان شد

طالبان استقالل   انیرا م  یاسیس   -  یتضاد ها و تشنج نظام  زرو  انیگذارد. عوامل مذکور در پا  یم  شیماجراجو به نما
 سازد.   یم شتریطلب و اسالم آباد هر چه ب

وقوع منازعه    یها  نهیداشته باشد و زم  یدر پ  یجد  اریتواند دورنما و عواقب بس  یم  ی و تشنج کنون  تیوضع  یابیارز
نفوذ طالبان استقالل طلب   شیفراهم سازد. افزا  یطالبان استقالل طلب و نظامیان پاکستان  انیرا م  یمسلحانه بزرگتر

  دهیافغان گرد ریطالبان پاکستان پرست، غ دیمنجر به تجر کینزد یشدن آنها در داخل طالبان، در دورنما رومندیو ن
 دور افگنده خواهند شد.  یاسیو سرانجام از صحنه س
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