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 ! طا لبان با گذ شت هرروزقوی تر می شو ند
جنگي فراگير را براي خشكاندن تروريسم در  ن خود، سپتمبر، آمريكا به ياري هم پيمانا١١پس از حادثه تروريستي 

به اشكال و با مقاصد مختلف به وفور » ترور«قبل از اين حادثه، . سرايت آرد افغانستان آغاز آردند آه بعدا به عراق هم
 آه ساخت؛ مكتبي را به يك مكتب مبدل» ترور«شد، اما حمله به برج هاي دوگانه تجارت جهاني در نيويارك،  يافت مي

 .بودند سكان دار آن القاعده و طالباني بود آه خود زماني ابزاري براي آمريكا
تروريسم را يك جنگ نابرابر خواند؛ نابرابر از اين جهت آه اين آشور جنگي  در يك ديد آلي، مي توان مبارزه آمريكا با

زاينده آن، وجود  و عوامل» تروريسم «ناهماهنگ را آغاز آرد، در حالي آه هيچ نوع درك صحيحي از پديده ناسنجيده و
 .نداشت و يا اگر هم وجود داشت، توجهي به آن ها نمي شد
اآنون با افزايش دامنه درگيري ها و تلفات در افغانستان، در  جنگ جهاني آمريكا و هم پيمانان اين آشور عليه تروريسم،

چند  آمريكا با آغاز حمله به افغانستان، در طول. ستو با ناآامي خنده آوري روبه رو شده ا سراشيبي سقوط قرار گرفته
توان خلق چالش را ندارند، اما در واقع  هفته، طالبان را به زعم خويش لت و پار آرد و به اين باور رسيد آه آن ها ديگر

  !تروريسم و طالبان نابود شده بودند؟
 در افغانستان در مورد اين آه تروريسم ديگر حضور نظر نيك آمريكا و هم پيمانان اين آشور در سال هاي ابتدايي

نيست، آغاز دردسرهاي بزرگ آنوني بود؛ دردسرهايي آه با افزايش قدرت  اولويتي براي افغانستان و منطقه
 .همراه بوده است طالبان و در مقابل افزايش آشتار غيرنظاميان و همچنين نيروهاي خارجي در افغانستان باورنكردني

ديگر، جان تازه ای به خود گرفته است و اين نيروها توانسته اند از تکنالوژی  کنون بيش از هر زمانیحمالت طالبان ا
طالبان توانسته اند با رهانيدن  .جديدی در مبارزه با آمريکا و ساير هم پيمانان اين کشور در افغانستان، استفاده کنند های

مناطق تحت سلطه خود را افزايش داده و قسمت های مختلف  خود از حصاری که در جنوب برای شان کشيده شده بود،
اين نيروها چنان قدرت يافته اند . تحت تأثير فعاليت های تخريبی خويش قرار دهند کشور به خصوص مرکز و شمال را

ر به نظ. اختيار خود دارند راه کابل قندهار را در راه های جنوب کشور به خصوص شاه قسمت های عمده ای از شاه که
جنگند، بسيار متفاوت تر از طالبان گذشته هستند و از توانايی  می رسد طالبانی که اکنون با آمريکا و دولت افغانستان می

 .برخوردارند باالتری نسبت به آن ها
ای که هفته گذشته به چاپ رسيد، به قدرت جديد طالبان اشاره کرده که با  روزنامه واشنگتن پست آمريکا نيز در مقاله

 .است خالهای موجود در نتيجه ندانم کاری های آمريکا و دولت افغانستان به وجود آمده ستفاده ازا
شورشي ضعيف بود که گاه و بي گاه شبيخون مي زد، مدارس  به نوشته اين روزنامه، يک سال قبل طالبان يک گروه

مالتي متمرکز داشت، اما امروز، اين نامه پخش مي کرد و در مناطق روستايي جنوب ح خالي را به آتش مي کشيد، شب
. صورت دهد يک سازمان شبه نظامي بزرگ تر، مسلح تر و مطمئن تر است که قادر است حمالتی مستمر گروه

از بخش هاي اطراف پايتخت را در کنترول  نيروهاي طالبان تقريبا در همه واليات افغانستان فعاليت مي کنند و بسياري
زندان ها حمله مي کنند و به جان رئيس جمهور نيز سوء قصد مي کنند و   به سفارت خانه ها ومبارزان اين گروه. دارند

 .امدادي خارجي و داخلي را به قتل مي رسانند همچنين نيروهاي
شوراي مالي و دفاعي  اين روزنامه، جنبش جديد طالبان يک ساختار موازي با دولت ايجاد کرده است که شامل به گفته

براي خود وب سايت و دستگاه تبليغاتي بيست  اين ساختار. و مقامات را در برخي مناطق منصوب مي کنداست و قضات 
 .مقامات غربي و افغان کارها را مديريت مي کند و چهار ساعته دارد که بسيار سريع تر از

نفر مي رسد، هم اکنون  روزنامه افزود، هيچ کس باور نمي کند که شورشياني که تعدادشان به ده تا پانزده هزار اين
هزار نيروي بين المللي محافظت مي شود،  قادرند کابل را تصرف و دولت کرزي را که با بيش از يک صد و سي

شهري در ماه هاي اخير به ويژه انفجار در سفارت هند و حمله به يک  سرنگون کنند، اما حمالت پي در پي در مناطق
دولت دور  کابل را به منطقه اي ناامن تبديل کرده و افکار عمومي را نيز ازدر آن حضور داشت،  مراسم که کرزي نيز

 .کرده است
اعضاي . قبل مناطق امن در نظر گرفته مي شدند، حاال در کنترول طالبان است مناطق حومه کابل که برخي تا شش ماه

آتش مي کشند و   در جاده ها بهکارکنان دولتي را ترور مي کنند، بمب گذاري مي کنند ، موترهاي باري را طالبان
 .کنند مسافران را در جست وجوي پاسپورت هاي خارجي و موبايل دولتي بازرسي مي
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قابل باور و  پيمانان اين آشور تاآنون نتيجه اي جز افزايش غير در يك نگاه، مبارزه با تروريسم توسط آمريكا و هم
به گونه  کشتار غيرنظاميان در طول ماه های اخير. ان نداشته استغيرنظاميان بي دفاع در افغانست قابل قبول آشتار غير

داده است، اما در اکثر مواقع، به جای  ای بی سابقه تر از گذشته، دنبال شده و مردم را در برابر نيروهای خارجی قرار
شده، » اشتباه«اين که از کشتار غيرنظاميان باشد، به نوعی با گفته  اين که آمريکا به دنبال راه کاری برای جلوگيری

برای بازبينی و تغيير  نبوده و يا آن ها ناچار به اين امر شده اند و از اين بابت متأسف هستند، از تالش اطالعات درست
 .استراتژی خود، شانه خالی کرده است

يروی هوايی آمريکا  غيرنظامی در بمباران ن٩٠کشته شدن  هفته گذشته وزير دفاع آمريکا در سفر به افغانستان، تنها از
ابراز تأسف نمود و گفت که به نيروهای تحت امر اين کشور توصيه می کند که دقت  در ولسوالی شيندند واليت هرات،

 .به خرج دهند و صرف به يک توصيه اخالقی بسنده نمود تری بيش
اين معنا آه آمريكا با آغاز جنگ عليه تروريسم و تالش  چنين وضعيتي را مي توان به يك تروريسم جديد تشبيه آرد، به

 .است تروريسم در قالبي جديد و يا افزايش دهنده ويراني ها و آشتارهاي تروريسم قبلي بوده براي نابودي آن، پديدآورنده
رهبر در سراشيبی سقوط قرار گرفته و طالبانی که جز چند  حال اين سوال مطرح است که چرا مبارزه با تروريسم

سياست های غلط آمريکا در ! نمانده بود، حال توانسته اين چنين قدرت بگيرد؟ فراری، چيز ديگری از آن باقی
همواره بر اصل  مهم ترين دليل شکست در مبارزه با تروريسم و ظهور طالبان جديد است؛ سياست هايی که افغانستان،

های ديگر برای حل مشکل افغانستان من جمله راه  ستفاده از راهنظامی گری تأکيد داشته و توجه چندانی به بازسازی و ا
 .حل سياسی، نداشته است

کننده صرف افغانستان می کند، تنها يک قسمت جزئی آن، به  از ميلياردها دالری که آمريکا به عنوان بزرگ ترين کمک
 .در افغانستان به راه انداخته استبقيه، مصارف جنگ نابرابری می گردد که آمريکا  بازسازی تخصيص داده می شود و

عليه تروريسم در افغانستان چنين برداشت می شود که اين  متأسفانه از نحوه برخورد آمريکا و ساير سردم داران مبارزه
افتاده و در حالی که همه می دانند ريشه مشکالت در کجاست و چه بايد کرد، » گی روزمره«مبارزه به گونه ای به 

خواهد آمد و سرنوشت اين  گم عمل نموده و منتظر هستند تا ببينند باالخره چه باليی بر سر افغانستانسر در  همواره
  کشور چه خواهد شد؟

دفاع اين آشور به افغانستان  حالی است که منابع خبري وابسته به وزارت دفاع آمريكا با اشاره به سفر اخير وزير اين در
 .نشيني آرده است افغانستان عقب استراتژيك خود درهاي  فاش آردند آه آمريكا از سياست

خبرنگاران اعالم  ان گزارش داده که وزير دفاع آمريكا در جريان سفر به افغانستان در ميان ان سي پايگاه شبكه خبري
جمهوري جورج بوش در حال بازنگري  رياست آرده است آه به همراه معاونان ارشد خود هم زمان با ماه هاي پاياني

 .افغانستان است لي استراتژي آمريكا و ارتش اين آشور درآ
 زيرا دولت مردان آمريکايی! بايد گفت که خير! آمريکا در افغانستان تغيير خواهد کرد؟ اما آيا واقعا راهبرد و استراتژی

ر و صدای کنفرانس های پر س و اروپايی در طول ساليان گذشته به خصوص در طول ماه های اخير، در سخنرانی ها و
حل نظامی و ضرورت تمسک به تالش های غيرنظامی  خود، با سر دادن کلماتی دهان پر کن، از ناکارآمد بودن راه

در مبارزه عليه تروريسم تأکيد می ورزند، اما در عمل، تغييری در شيوه  سخن می گويند و بر افزايش هماهنگی ها
 .شود يش هماهنگی ها از سويی ديگر، ديده نمیتروريسم در افغانستان از يک سو و افزا مبارزه با

مبارزه با تروريسم و افزايش هماهنگی ها، مقامات بلندپايه غرب به  اما در ازای به دست گرفتن يک راه کار کارآمد در
که  به دنبال تعارفات معمول سياسی هستند و در کنفرانس های خود به گونه ای سخن می گويند خصوص آمريکا، صرف

آيند، در حالی که اين خوش بينی،  يچ مشکلی وجود ندارد و آن ها به راحتی توانسته اند بر تمام مشکالت، فائقگويا ه
 .نشسته است فرجامی ناگوار و زجردهنده را برای آنان به انتظار

ر طول ساليان د. به صورت ريشه اي و عميق به پديده تروريسم ننگريسته اند آمريكا و ساير هم پيمانان اين آشور تاآنون
مسير صحيح آن حرآت  مبارزه با تروريسم در افغانستان به عنوان خط مقدم جنگ جهاني عليه اين پديده، در گذشته،

هدف قرار داده و از هدف قرار دادن پناه گاه هاي  نكرده، آمريكا اهدافي پوچ و واهي را همواره در افغانستان مورد
موثر براي خنثي سازي جنگ تبليغاتي و رواني آن، غافل مانده است، در حالي  اساسي تروريسم و به آار گيري روش ها

 .قرار نگرفت امور، بارها هشدارهايي را در اين مورد به آمريكا داده بودند، اما هيچ گاه مورد توجه آه آگاهان
ی تروريسم و پايگاه های افغانستان در طول ساليان گذشته از توجه به ريشه ها دولت مردان افغانستان و آگاهان مسائل

هم پيمانان اين کشور همواره  رانده و بر نابودی اين ريشه ها و پناه گاه ها تأکيد کرده بودند، اما آمريکا و ساير آن سخن
نتيجه رسيده اند که حل مشکل افغانستان به پاکستان و نابودی پناه  اين ريشه ها را ناديده می گرفتند و حال زمانی به اين

 .در خاک اين کشور بسته گی دارد که کار از کار گذشته است ی تروريستانگاه ها
در مبارزه با تروريسم نيست و با هدف قرار دادن بی برنامه  اما در اين شرايط هم آمريکا به دنبال يک استراتژی کارآمد
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 .پاکستان از خاک افغانستان، بر دامنه خشونت ها افزوده است و ناهماهنگ مناطق قبايلی
تروريسم دست به يک ندانم کاری بزرگ ديگر زده و سياست  آمريکا برای جبران ندانم کاری های خود در مبارزه با

اين کشور به جای اين که با پاکستان بنشيند و يک راه کار عملی . روی دست گرفته است های اشتباه ديگری را در منطقه
تجاوزگرايانه، دست به بمباران و انجام عمليات  لی بيابد، در اقداماتیواقعی را برای مبارزه با افراطيون در مناطق قباي و

پاکستان زده که به تيره شدن روابط ميان افغانستان و پاکستان و جان گرفتن بيش  هايی از خاک افغانستان در داخل خاک
  آباد، دليلی بر اين مدعاست م طالبان انجاميده، به گونه ای که حمله انتحاری روزهای گذشته در هوتلی در اسال   حد از

 
  


