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 م١٠/٠٧/٢٠١٠                                   کاکو جان نيازی
 
 

 جنگقوماندان انتخاب المصری به حيث 
  در افغانستان از سوی شبکۀ القاعده

  
         بدنبال تداوم خشونت گروه های طالبان و القاعده در افغانستان، شبکه القاعده تصميم گرفت تا فردی را به نام 

اتخاذ اين تصميم به همان می ماند که مربی تيم های . نگ در افغانستان به کار بگماردالمصری به حيث فرماندۀ ج
فوتبال در ميدان بازی اتخاذ ميکنند شبکۀ القاعده دريافت که جنرال مک کرستال از سمت اش استعفا کرد و المصری 

  .  و ناتو در افغانستان يافترا بديل خوبی در مقابله با جنرال ديويد پتريوس فرماندۀ جديد نيروهای امريکايی
شبکۀ القاعده که از توانايی های جنرال چهار ستارۀ امريکايی در عراق کامال آگاه است برای مقابله با وی اين 

  .فرماندۀ جديد را در اين بازی انتخاب کرد
نگ و در نهايت مبرهن است که رهبران طالبان و القاعده به طور قطع به مذاکره باور نداشته و خواهان ادامۀ ج

گيرماندن غرب دربحران افغانستان هستند زيرا اين گروه ها مناطق قبايلی را بهترين مکان امن   برای پيشبرد جنگ 
طوالنی در افغانستان و منطقه انتخاب کرده اند، آنها ميدانند که مناطق قبايلی عالقه های غير در پاکستان به شمار 

منطقه به لحاظ اداری {مناطق قبايلی  پاکستان در اين مناطق وجود ندارد زيرا رفته و هيچ کنترولی از سوی حکومت
 گاه مورد قبول افغانستان  خط مرزی افغانستان و پاآستان آه هيچ{شود، به وسيلۀ خط ديورند  خوانده می } خود مختار

  . شود از افغانستان جدا می }واقع نشده است
رب با افغانستان همسايه است، از شرق با دو ايالت پشتونخوا و پنجاب پاآستان لحاظ جغرافيايی، منطقه قبايلی از غاز 

  .  سرحد است و از جنوب با ايالت بلوچستان پاآستان هم
 درصد نفوس ٢يعنی آمتر از {  نفر است ٧٠ هزار و ٣٤١ ميليون و ٣نفوس اين منطقه  ٢٠٠٠بر اساس آمار سال 

  مهم.  آنند  درصد آنها در شهر زنده گی می١/٣ يی هستند و فقط  ی و قبيلهاآثر نفوس اين منطقه روستاي. }پاآستان
  .ميرانشاه، رزمك، دارا بازار و وانه: ترين شهرهای اين منطقه عبارتند از

مهمند، باجور، کرم، اورآزی، خيبر، :  شوند آه عبارتند از  يی تقسيم می قبيله" ايجنسی" مناطق قبايلی به هفت ناحيه 
وزيرستان جنوبی همان منطقه يی است که ارتش پاکستان با لشکر کشی .  جنوبی و وزيرستان شمالیوزيرستان

 سی هزار نفری نتوانست که هيچ کاری در امر پاکسازی اين مناطق از وجود شورشيان طالب و القاعده انجام ظاهرًا
ساير ايالت ها و شهر های پاکستان مانند  اما به يک نکتۀ مهم ديگری بايد وضاحت داد که آنعده طالبان که در  .دهد

بلوچستان، پنجاب، کراچی وحتی در اسالم آباد زيست دارند در سايۀ استخبارات نظامی اين کشور به راحتی زنده گی 
  .خويش را به پيش می برند، وهيچ خطری متوجۀ آنان نيست

شوند آه با نام همان  تر تقسيم می  قومی آوچك های  اگرچه ساآنان مناطق قبايلی در کل پشتون هستند اما خود به گروه
باشنده گان اين مناطق قبيله نشين دارای قوانين منحصر به فرد خود شان بوده که . شوند  يی خوانده می  نواحی قبيله

  .هرگاه فرد يا افرادی به يک قبيله پناه بياورد از آنان در مطابقت با فرهنگ شان محافظت می نمايند
شوند و اگرچه در خاك پاآستان قرار دارد اما دولت مرآزی پاآستان و يا  صورت خود مختار اداره می   اين مناطق به

يا در طول شصت سال از عمر کشوری به نام  و. های ايالتی حق مداخله در امور داخلی اين منطقه را ندارند دولت
  .پاکستان نتوانستند اين ساحه را بر وفق مراد در آورند
 طالبان در اين منطقه مستقر شدند و از اين پس از حملۀ امريکا،  و اين مناطق بعداز سقوط رژيم طالبان در افغانستان،

ی گروه های زمان به بعد بود  مناطق قبايلی به محلی برای مشاجره و استفادۀ جنگی بر ضد دولت افغانستان از سو
پاآستان و سران منطقه قبايلی، پاآستان و امريكا، :  وجه ٣اين مشاجره در واقع دارای . طالبان و القاعده تبديل شد

  . پاآستان و افغانستان
وجه تاآتيكی مخالفت ظاهری پاآستان با : مشاجره پاآستان با سران قبايل يك وجه تاآتيكی و يك وجه استراتژيك دارد

  . زند  دليل پناه دادن به طالبان و القاعده دور می  بهسران قبايل 
 برداری از وضع موجود جهت تحکيم حاآميت خود به منطقۀ قبايلی  وجه استراتيژيكی  تالش پاآستان برای بهره

طقه من(در همين حال افغانستان و امريكا، دولت پاآستان را به دليل استقرار طالبان و القاعده در خاك اين آشور . است
  .مورد نكوهش قرار ميدهند) قبايلی
جهت تنظيم   نظر از اين مسايل، واقعيت اين است آه منطقه قبايلی توانست به عنوان ابزاری در دست پاآستان  صرف

با اين حال با توجه به موقعيت . فعاليت های گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان مورد استفاده قرار گيرد
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استراتيژيکی اين مناطق، رهبران گروه های مسلح مخالف به راحتی ميتوانند در اين مناطق زنده جيوپوليتيکی و جيو 
  .گی کرده و فعاليت های جنگی خويش را عليه دولت افغانستان و گاهی هم برضد حکومت پاکستان تنظيم نمايند

نند ازبکستان، چچنيا درحال حاضر ده ها المصری ريزرف، و شيخ های عرب تبارو ساير اعضای اين شبکه ما
وغيره، در اين مناطق حضور دارند تا در مواقع مناسب به سمت های جهت رهبری جنگ در افغانستان و پاکستان 

  .استفاده کنند
حاال بر امريکا و غرب الزم است تا استراتيژی جنگ را به اين مناطق تمرکز دهد در غيراين صورت جنگ در 

 نظامی جديد در مناطق شمالی و امن افغانستان هيچ دردی را ظاهر به غرب در راس داخل افغانستان ويا ايجاد مراکز
  .امريکا دوا نخواهد
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