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  !درحال حاضروپنج سال قبل !افغانستان
 صفر= امريکا + مافيای بين اللملی، جامعۀ جهانی، وناتو

   
چالش های موجوده ونگرانی وضعيت امنيتی در افغانستان نه تنها اينکه ريشه های بيرونی وپالن گزاری های کشور 

دولت .  واجرای پالن های مافيای بين اللملی در افغانستان عنوان می شودهمسايه پاکستان می باشد، بلکه ترسيم
افغانستان باگذشت پنج سال اخيردر راستای امنيت و تحکيم ثبات با انکه از رفاقت و حمايت جامعۀ جهانی و کشور 

چاق و ترافيک شکل گيری مجدد طالبان، کشت، قا. ولی بازهم با ناتوانی مواجه است. های غربی برخوردارمی باشد
و بآلخره اين ها همه از جمله دست . مواد مخدر، دست درازی ومداخالت کشور پاکستان در امورات داخلی افغانستان

دولت افغانستان درحال حاضر درسخت ترين شرايط با اين پديده داخل . آورد های مافيا درافغانستان به شمار ميروند
به دليل اينکه رده بندی های مناب و مسلکی در تشکيل و . اه باقی نيستمبارزه می باشد اما حاال برای پيروزی ج

. و تنها به ساختن يک نظام مصلحتی اکتفا شده است. ساختار کابينه در چوکات دولتی مورد توجه قرارنگرفت است
ی اند که از آن بازبودن مرزها، عبور و مرور شورشيان از پاکستان به افغانستان، و قاچاق مواد مخدر از جمله موارد

سکتورهای امنيتی در افغانستان به خوبی نمی توانند که از . به عنوان تهديد بزرگ  درمقابل دولت افغانستان ياد کرد
که اين خود . و دليل اشکار آن عدم موجوديت تجربه کافی و داشتن تحصيالت نظامی می باشد. حدود شان دفاع کنند

.  مناطق مختلف افغانستان به خصوص واليات همجوار پاکستان  را فراهم می سازدزمينه استفاده و فعاليت مافيارا در
نيروهای خارجی در افغانستان از آغاز ماموريت شان تاحال نه توانسته اند که جلو رفت آمد های شورشيان را در 

ان باشد بلکه هم دستی و اين حرف نميتواند دليل خوبی برای بيرون رفت از اين بحر. مناطق مرزی افغانستان بگيرند
 دست آورد های جامعۀ جهانی را باهمکارن غربی شان در طول پنج سال گذشته بيايد. آنها را با مافيا نشان می دهد

اين . در افغانستان و به خصوص در مورد مسايل امنيتی و مبارزه آنها را در مقابل تروريزم به ارزيابی بگيريم
  .ميکنيمموضوع را از جهات مختلف پی گيری 

  !شکل گيری مجدد طالبان:الف 
چراطالب ها  بعد از سقوط امارت شا ن توسط اياالت متحده امريکا دوباره بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی به 
عنوان جبهۀ مخالف دولت سر بلند کردند؟ برای آنها زمينه مقابله و فراهم نمودن امکانات از قبيل جنگ افزارها و 

در حاليکه طالب در افغانستان هنگام فروپاشی شان به حدی  . کشوردر اختيار شان قرار ميدهدپول نقد را کی وکدام
پس شکی وجود ندارد که در حال حاضر طالب ها در . نها زنده شوندآگمان نمی رفت که دوباره  کافی ناتوان شدند و

تاکتيک جديد . ه های انتحاری ميبنيممثال زنده اين حرف را در انجام حمل. افغانستان از سوی کشوری حمايه ميشوند
و در دوسال اخير بيشترين حمالت از سوی آنها در . طالبان هنگام اجرای حمله خودکشی استفاده از وسايط نقيله است

پس معلوم ميشود که در عقب اين کار دست پنهانی وجود . کابل و واليات کشور با استفاده از همين تاکتيک بوده است
و بايد . آنها پول ميدهند تا آنها بتوانند که اوضاع  امنيتی را به نفع کشور تمويل کننده به چالش بکشاننددارد و برای 

  .گفت که از همين جريان در کنار تمويل کننده گان مافيا نيز بهره بردادری ميکند
  .اجرای عمليات و سرکوبی شورشيان در واليات از سوی نيروهای خارجی:ب

  امی قوای خارجی برضد جنگجويان در افغانستان نتيجه مثبت را در پی ندارد؟چرا عمليات های نظ
همه . به دليل اينکه عمليات وبالخره سرکوبی دشمن روی يک پالن جنگی و بدون ساخت بافت صورت نمی گيرد

 از عمليات وهرگونه سازش ميان نيروهای خارجی با مخالفان دولت قبل .واره مردم ملکی قربانی عمليات آنها ميشوند
فکر کنيد شمار دقيق نيروهای خارجی در افغانستان به پينجاه هفت هزار دوصد پنجاه تن . دور از امکان نمی باشد

. ميرسد و هدف آنها در افغانستان مبارزه و سرکوبی القاعده، طالبان و بال خره تروريزم بين اللملی را تشکيل ميدهد
در حاليکه از خوب ترين امکان مدرن . ف شان که شکل سمبوليک دارد وفا نماينداما آنها نه توانسته اند که به اين هد

و در کنار اين موضوع شمار شورشيان طالب در افغانستان به مراتب کوچکتر بوده و توان . جنگی بر خوردا اند
ی دوگانه متحدين دولت و اين حرکت نشان دهنده پاليس. مبارزه واقعی را با نيروی به اين پيمانه و امکانات را ندارند

  .افغانستان می باشد
  .هما هنگی نادرست و عدم موجوديت تفاهم بين نيرهای خارجی : ج

در حاليکه هدف آنها درافغانستان به يک نقطه که مبارزه با دهشت افگنی و تروريزم را تشکيل ميدهد ضروت نيست 
د تحت فرمان يک نقطه واحدبوده اند،که اين چنين که ميان آنها کشمکش واقع شود،زيرا نيروهای خارجی درهمه موار
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نيست نيروهای هرکشوربا ميل خويش در حرکت اند،وکشيده گی های اخير آنها ميرساند که حر کدام اهداف گونه 
مثال خوب اين حرف عمليات  اخيروبازپس گيری ولسوالی موسی .وتحت يک قوامنده حرکت نمی کنند. گونی دارند

که از .ببينيد قبل از بازگيری ولسوالی موسی قلعه واگزاری ان برای طالب ها چه شکلی داشت.ستقلعه واليت هلمند ا
پس معلوم است که ازخالء . اين عمل نيرهای خارجی معلوم گرديد که آنها در ميان شان توافق فکری و جنگی ندارند

، القاعده و دوستان طالبش با کوشش ايجاد شده ميان نيروهای خارجی و دولت افغانستان درکنار مافيا بين اللمی
که همزمان با اين موضوع مردم بيچاره مابه شدت به کام بدبختی . پاکستان استفاده يی خوبی را کرده ميتوانند

که اين خود نمايان گر ستراتيژی نادر ست دولت افغانستان و جامعۀ جهانی را با ياران غربی اش به . فروميروند
  .تصوير ميکشد

 
 پايان

 


