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منطقویوژیکاسرتاتمطالعاتمرکز

نوییزوسیمهاوسرتاتېژیکود مرکزې

ره ش)ـه۱۳۹۳سنبله۲۹الی ۲۲از (۸۵:ش

هاي پشتو، دري، است که به زبانوار اسی و اقتصادي هفتهیین نشریه مجموعۀ تحلیل رویدادهاي مهم سا
گذار، تا نهادهاي سیاستگرددنطقوي تهیه و نشر میلیسی و عربی، توسط مرکز مطالعات استراتژیک و مانگ
ن استفاده نمایند.آاز 
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مقدمه

ه کې، د افغانستان او پاکستان په رسحدي سيمو کې د پاکستان  نو مرکز د اوونيز تحليل په دې  ې د سرتاتېژيکو او سيمه ييزو 

ون او د  ول هېواد په کچه د ناامنيو د زياتېدو همداحکومت پر وروستيو اقداماتو د افغان لوري غرب راز په دې وروستيو کې د 

او د کورنيو چ ندونودع د وزيرانو ارو او ميل دفا په ت ر اووروستيو  ، د مرکز د اوون تحليل د بورډ شننې لولئ.په ت

ي، چې د * ې په اوږدو کې د خندق کيندل پيل ک ه مودې راهيسې د پاکستان حکومت د ډېورن فريض کر له تېرې 

ون يې راپارولی دی. له دې رسه هم مهاله د افغانس رسحدي سيمو د پاکستا ختي کې پهتان پهافغان لوري توند غرب

تې ده.  ل بيا زور اخېستی او مرګ ژوبله هم پکې او افغان حکومت د پاکستان د واکونو توغنديزو بريدونو يو 

ل لپاره  ون کې، په کابل کې د دغه هېواد د سفارت استازی احضار ک او د وروستي  ينې وروستيو اقداماتو په غرب

رو ملتو  خه د شکايت خربه کوي.د مل و کلونو راهيسې د نو د امنيت شورا ته له پاکستان  افغان حکومت له تېرو 

ه دي؟ واب توان نه لري؛ د دې ناتوان اصيل عوامل  ونو پر وړاندې د متقابل  وا پاکستان د بريدونو او 

ول هېواد په کچه د امنيت خرابوايل دغه* ان ته اړولی دی. د پارملان دواړو د هم راز په دې وروستيو کې د  افغانانو پام 

و په پرله پسې ډول د کورنيو چارو وزير ر ، د ميل دفاع وزير او د ميل امنيت د عمومي رياست مرستيال د دغه ج

کارېده وابونو کې نهييل او ناتوا له ورايه  تل، چې تر ډېره يې په  واب ويلو لپاره وروغو او د  . دغو وضعيت په ت

نی کال د تېرو چ ی13ارواکو س ولو خون وباله او د دولت د وسله والو کالکلونو په پرتله، د افغانانو لپاره تر 

ه؛  واکونو عمليات او مرسته او مخالفينو د پراخو بريدونو خربه يې وک واکونو راتلونکی وضعيت، د بهرنيو  د افغان 

ه کېلو لورو د مرګ ژوبلې اصيل عواملهمدارن ل شوي ، هغه موضوعات ديد  ې چې د دې اوون په تحليل کې 
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جنگ اعالم ناشدة پاکستان

و ادامۀ حمالت راکتی آن از سوي پاکستانبر سر حفر خندق در مرز دیورنددر کنار مسائل دیگر، در این اواخر یک بار دیگر 
افغانستان در برابر این اقدامات پاکستاندو کشور افزایش یافته است. اینمیان گومگوهاقی افغانستان، بکشور بر مناطق شر

چه دالئلی دارد؟،نستان از جواب متقابلناتوانی حکومت افغااینکهوقعیتی قرار دارد؟ ودر چه م

موقف نیروهاي خارجی مستقر در افغانستان

. این حمالت درشرایطی یش از دونیم سال قبل بود که حمالت موشکی پاکستان به مناطق سرحدي شرق کشور آغاز شدب
ها سکوت در جواب این سوال ور داشتند. فرمانده نیروهاي خارجی بعد از مدتصورت گرفت که نیروهاي خارجی در کنر حض

گفت که ما از وقوع چنین حمالت اطالعی ،سوي مرز به خاك افغانستان خاموش اندها در برابر حمالت از آنکه چرا آن
نداریم.

و دوام این ا بیش از پیش تیره ساخت.این خاموشی نیروهاي خارجی در برابر پاکستان روابط میان حامدکرزي و امریکا ر
که چرا کار عمومی در داخل کشور قرار دادافسوالنیز در برابر اینرانیروهاي مسلح افغانستان،حمالت از آن زمان تا امروز

هاي سالحآیند داشت؛ نیروهاي افغان فاقد پردازند. این سوال جوابی ناخوشنمیها در برابر این حمالت به جواب متقابلآن
دوربرد براي مقابله با حمالت پاکستان اند.
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یک پیمان میان امریکا و پاکستانۀ شایع

به منظور سرکوب القاعده و طالبان قصد حمله به افغانستان را داشتند، دو کشور ایی زمانیکه نیروهاي امریک2001درسال 
همکاري با امریکا علیه . در مورد اینکه شرایط ایران برايافغانستان یعنی پاکستان و ایران با امریکا همکاري کردندۀ همسای

این کشور براي همکاري در اما در مورد پاکستان شایعاتی وجود دارد که ؛معلومات دقیقی در دست نیست؟بودهطالبان چ
ها را پذیرفت:سرنگونی طالبان، سه شرط داشت که امریکا آن

دود باشد.افغانستان باید محة در آیندنقش هندوستان- 1
.بند آبگردان ساخته نشود،ریزندمیکه از افغانستان به پاکستانایی هروي رودخانه- 2
داخلی تجهیز گردند.هاي نیروهاي مسلح افغانستان باید در حد مقابله با چالش- 3

حقیقت نزدیکاین پیمان را به ۀ جهانی در طول سیزده سال گذشته به افغانستان، شایعۀ جامعهاي یک نگاه دقیق به کمک
افغانستان در تا روابط میان هند وپاکستان تالش نمودهاي حساسیتسازد؛ امریکا در طول این مدت براي جلوگیري از می

گردید، دهلی جدید معین حفظ شود. حتی زمانیکه دولت افغانستان از هندوستان خواهان بدست آوردن اسلحه ۀ یک فاصل
دبانه رد کرد.ؤاین خواست را م

نیز نیروهاي مسلح بخصوص ساختن بندهاي آبگردان روي دست گرفته نشد و ایی زیربنة طول سیزده سال هیچ پروژدر
حدي که رئیس جمهور کرزي سال گذشته دستور داد تا ه مجهز نگردید. بو دوربردسنگینهاي افغانستان به سالح

به منظور استفاده در سی گردیده و در جهت ترمیم آنهاسنگین از کار افتاده در دیپوهاي اردوي افغانستان بررهاي سالح
اي روي دست گرفته شود.جنگ برنامه

نیروي هوایی افغانستان

بدون نیروهاي زمینیروشن است که ناپذیر نیروهاي نظامی یک کشور است واین نکته کامًالایی بخش جدایی نیروي هو
ثر عمل نماید.ؤتواند در جنگ بصورت مایی نمیپشتیبانی نیروي هو

نیروهاي ،این کشور نپرداخت. قبل از جنگ خلیجایی اما امریکا نه تنها در افغانستان بلکه در عراق نیز به تجهیز نیروي هو
از بین برده توسط امریکاکه بخشی از آن در جریان جنگ خلیجندبسیار قدرتمند برخوردار بودایی مسلح عراق از نیروي هو
هاي به کشوربراي جلوگیري از نابودياز طرف صدام حسین2003امریکا در سال ۀ جریان حملشد و بخش دیگر هم در

ضبط گردید.ها دیگر فرستاده شد و توسط آن کشور
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خود به افغانستان ۀ هرچند افغانستان فاقد طیارات جنگی بود اما بیاد داریم که امریکا حمل،امریکا به افغانستانۀ در زمان حمل
کوپتري آن تعدادي از طیارات مسافربري آریانا نابود شدند. چند هلیۀ کابل آغاز کرد که در نتیجایی به میدان هورا از حمله

.ندو نابود شدندامریکا آنها را مخفی کرده بودند، آماج حمله قرار گرفتۀ از حملدر اختیار طالبان بود و قبلکه هم 

بی بی مهرو فعال نموده بودند اما در نخستین ساعات حمله، این دستگاه نیز ۀ در آن زمان طالبان دستگاه راداري را در تپ
افغانستان بود.ة امریکا براي آیندۀ فت و از بین رفت که این عمل بخشی از برنامآماج قرار گر

اما بعد از ،مجهز خواهد کردایی شد که امریکا نیروهاي مسلح افغانستان را به جدید ترین تجهیزات هومیدر ابتدا گفته
وتمند تر است این سیزده سال این مسئله مشخص شده است که امریکا چنین قصدي را نداشته است. عراق که کشوري ثر

کهنه و از رده خارج ة اما امریکا فقط چند طیار؛دست دوم از روسیه خریداري نمایدة چند طیارتوان را داشت که در این اواخر
کوپتر نیز از روسیه خریداري نمود.اکثر شان غیر فعال اند و چند هلیان نهاد که در اختیار افغانست"بابري"ة شد

ناتوانی از جواب متقابل

دولت افغانستان بارها تهدید نموده است که اگر حمالت پاکستان به افغانستان ادامه یابد، نیروهاي مسلح افغانستان به جواب 
مشرانوجرگه حرف عجیبی زد. وي گفت که رئیس جمهور ۀ افغانستان در جلسۀوزیر داخلاما اخیرًا؛متقابل خواهند پرداخت

اما این کار عملی نشد. اینکه چرا عملی نشد من جوابی براي آن ،متقابل در برابر حمالت پاکستان را دادۀ دو بار دستور حمل
ندارم!

حقیقت همین است. اما ،تان برخوردار نیستمداودزي نخواست بگوید که ما از توان الزم براي حمالت متقابل در برابر پاکس
اند.، مجهز نشدهدفاع بپردازنده خارجی از خود بۀ که بتوانند در برابر حملایی هسالحنیروهاي افغان به 

شکایت به شوراي امنیت

اکستان شکایت به شوراي امنیت سازمان ملل متحد از پ،عنوان آخرین راه حله بشود که افغانستان ناچار است تامیگفته
ثیري بر وضع داشته باشد. در شرایطی که اعضاي دایمی شوراي امنیت أرسد که این کار افغانستان تنمیاما به نظر؛نماید

حتی حضور نظامی دارند و باوجود این علیه پاکستان حتی به اعتراض لفظی هم،سازمان ملل متحد در افغانستان
را چه انتظاري دارد؟!پردازند، افغانستان از این شونمی
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ی کالس کال د  ولو خون افغانانو لپاره تر

و د مرګ ژوب يانو او وليس و و مياشتو کې د افغان پو اولوړې کچېلې د په تېرو شپ ه کې د کورنيو چارو ،په ت په مرشانو جر

ې ندونو وروسته، د افغان ج ر نې زياتې شو د راتلونکي په اړه داو ميل دفاع وزيرانو له  ې دي.خلکو اندې

واکونو  و  انونو مسؤولينو روان ملريز کال، پر افغانستان د امريکايي او نا کلونو کې د 13يرغل وروسته، په تېرو لهد امنيتي ار

ندونو يې داسې برې ر ی کال وباله او له  ولو خون واکونو لپاره تر واکونه، چېيافغان  ونو پر د رواافغان  وا نو او راتلونکو 

ونو رسه مخ دي.وړاندې له پرا خو نن

و تلفات کېلو لورو او ملکي و د 

ولو  واکونو لپاره تر نی کال د افغان  ه کې وويل، چې س ې په استجوابيه غون د کورنيو چارو وزير عمر داوودزي د مرشانو جر

و مياشتو کې  ی کال و. د ده په وينا، د روان کال په تېرو شپ يس وژل شوي او يوازې له ميل تنه ميل او سيمه ييز پول2212خون

واکونو د مرګ ژوبلې کچه 2506پوليسو  ه د افغان  پيان شوي، چې په دې تو خورا لوړه ده.د پوره کال په محاسبهتنه 

ه کې غون ان ه او ويې ويل، چې ،د افغان رستېرو د مرګ ژوبلې لوړې کچې ته د شهيد اوون په  ولسمرش کرزي هم اشاره وک

ي.50امنيتي راپورونو له مخې کابو هره ورځ د  پوړي چارواکي افغانان وژل کې املان هم همدا راز د ميل دفاع وزارت يوه ج

ې او وييل يې دي، چې هره اوون  ر کې تنه افغان رستېري د100خربي اژانس ته د دغې کچې د لوړېدو خربه ک ې په ډ ج

ي. وژل کې
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خه،د دولتپه وينا، په دې کال کېد وزير يايلتنه وسله وال 5503د وسله والو مخالفينو له ډلې  تنه 2370وژل شوي او جن

نور ژوبل شوي دي.

رپخوا اعالن شوې او نه يې په اړه کره معلومات شته دي؛ همنهمخالفينو د مرګ ژوبلې کره شمېرې، د دولت د وسله والوخو  م

ه غواړي چې د افغان  ي او امنيتي چارواکي په دې تو وسله والو له همدې امله واکونو د مرګ ژوبلې لوړه کچه توجيه ک

تلو خربه کوي. و چنده مرګ ژوبلې او مخالفينو ته د پوليسو د 

و مياشتو کې د کالسد ، د کورنيو چارو وزير د معلوماتو له مخې يو شپ و د955له لوم 2394کېدو او وژل تنه وليس و

پيانېدو خرب  ل شوی.نورو د  که هم خو دا شمېره ورک و د مرګ ژوبلې تر حقيقې کچې ډېره کمه ده؛  د يوناما (په د ملکي و

او ويل شوي وو، چې د  رو ملتونو دفرت) په وروستي راپور کې د ملکيانو د مرګ ژوبلې په ت کال په 2014افغانستان کې د مل

و مياشتو کې  يو شپ ي وژل شوي او1560لوم پيان شوي دي.3280تنه وليس و تنه نور 

واکونو عملياتد بهرنيو 

ه هم افغان امنيتي چارواکي ادعا کوي، چې  واکونو يې س کال په يواز که  ېديل يو او له بهرنيو  ن مرسته نه ده ې رس ج

تې بهرنيو په حقيقت کې س کال هم ډېری سيمې د خو، چې له همدې امله يې د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوې ده؛ غو

واکونو هوايي مرسته بنده شوې، سيمه واکونو  واک په مرسته ساتل شوې وې او کله چې په هغو سيمو کې د بهرنيو  د هوايي 

روله وتلې ده. واکونو له کن هم د افغان 

بارۍ کې ل واکونو په  تل شوې، بيا نو ولې نژدې هره ورځ د بهرنيو  واکونو مرسته نه وي غو ونه افغانان که له بهرنيو  س

ي ولو سيمو امنيتي؟وژل کې واک هم افغانانو ته سپارل شوی دی.او عملياپه داسې حال کې چې د 

بارۍ کې واکونو په  و کې په کون کې د بهرنيو  واکونو د مرستې په پلمه شوې وه،په همدې ور تنه مېرمنې 14، چې د افغان 

پيان 13او ماشومان ووژل شول او  رو ملتونو د سازمان استازي يان نور  يوال سازمان او په کابل کې د مل نې ن شول، چې د ب

ه وغندله. کوبيش هم دا پې

ه الوتکو په بريدونو کې، يا قصداً او يا هم د ناسمو استخبارا راپورونو له امله عامو له لويه رسه  واکونو د بې پيلو د بهرنيو 

ه افغانانو ته پراخه مرګ ژوبله اوړ  ه الوتکې يوازې وسله وال مخالف په ن ويا بې پيلو ي چې  ودل کې ي؛ خو ظاهراً داسې 

کوي.
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ه الوتکو پ ينېه بريدونو کېد بې پيلو تې مرګ ژوبلې  ېوروستد او او له امله يې د په نورستان واليت کې بريدونه،پې

لورو مېرمنو تنو ملکيانو د وژل کېدو، 41 ن کې د  لورو په شين ون د  ر کې د ماشومانو په  او ماشومانو وژل کېدل، په لو

ه په پروان واليت کې د پوليسو پر پوسته د دريو تنو وژل کېدلتنو وژل کېدل، د کندهار په خاکرېز ولسوال کې د  او همدارن

ې،بريد په پايله کې .يادولی شود دريو پوليسو د وژل کېدو پې

ه يې ان رسه درلودل، چې وروست پې هم په تېرو کلونو کې دغسې بريدونو د افغان رستېرو غچ اخېستونکي بريدونه هم له 

ې مخکې،  تو و ور په هرات کې د يوه افغان رستېري له خوا په مخامخ ډزو کې دريو امريکايي رستېرو ته د مرګ ژوبلې او

ه ده يانو د وژل کېدوېري له وژل کېدو رس د افغان رستد بريد پر مهال ، چې پې .مخنيوی وشوه د نورو امريکايي پو

انوژونکي بريد او دغه راز  ولو باامنه سيمه کې  واکونو د کابل په تر ې 8پر بهرنيو  تو پې يانو ته د مرګ ژوبلې او بهرنيو پو

ه هم  وده، چې که  واکونو ت رات کم شوی؛ خوو ول هېواد په کچه د دغو  الهم د وسله والو مخالفينو په بريدونو کې د 

ې له افغا کولو رسه واکونو د مرګ ژوبلې پر پای ته رسولورسه، درنه مرګ ژوبله وراوړي او په بشپ ډول د ج نه همد خپلو 

دي توانېديل.

واکونو د تجهيز ژمنې د افغان 

اوونو کې افغانانو د افغانستان د ج"د امريکا لپاره" کله چې د امريکا ولسمرش  و پ ه؛ نو په پېن ه وک ې د پای ته رسولو پرېک

ه وشوه.  ول افغانستان د امنيتي چارو د مسؤوليت سپارلو هوک ته د 

او د  نی پ د پروسې لوم ار د امنيتي چارو 2008د امنيتي مسؤوليتونو د لې واکونو ته د کابل  س مياشت کې، افغان  کال په ا

و وويل، چې تر 2010و رسه بشپ شو. وروسته په د واک له سپارل کال پورې د دې پروسې د پای ته رسولو هوډ 2014کال کې نا

لري. 

و کې د  و دا وړانديز، په شيکا و له خوا تاييد شو او له پالن رسه 2012د نا ه کې، د دغه سازمان د غ کال د مې مياشتې په غون

ول افغانستان د امنيتي چارو و  ن چې کومې ژمنې له افغان سم د  اک افغانانو ته وسپارل شو؛ خو د امنيتي واکونو د سپارلو تر

ې پورې نه دي عميل شوې. واکونو رسه شوې وې، تر نن ور

واکونه روزي او پر  د په به کې به افغان  ې وه، چې د امنيتي واک د لې و ژمنه ک مختللې وسلې به يې په واک کې امريکا او نا

ې کچې وسلو او تجهيزاتو ته هم الرسسی نه لري او له کومو سيمو يورکو  ي واکونه دا مهال د خورا  ې خالف افغان  ؛ خو د 
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واکونو  ر د افغان  د وړ نه وو، په بشپ ډول ورانول، م ي توکي يې چې د لې واکونه وتل، خپل تاسيسات او هغه پو چې بهر 

ل. په واک کې يې ورنه ک

واک ر د افغان  ي، چې وروستی هغه يې هم د لندن کنفرانس و؛ م يوال کنفرانس کې ژمنې کې دا ونو د پياوړتيا لپاره په هر ن

ېر نه دي، يا مرستې يا خو ای ،عميل جامه نه اغوندي او يا هم د افغان دولت د داخيل ستونزو له کبلهد مرستو په  نه دي پر 

يوالو ميلياردونه ډالره  ول شوې او د ن .او نور فرصتونه له السه وتيل ديمرستې ل

يخو هاخوا بيا د دولت د وسله والو مخالفينو بريدونه او فعاليت ورځ تر بلې  واکونه اوس هم په ډېری لرې پراخې او افغان 

ي؛ خو امنيتي چارواکي بيا  الت کې د خپل بشپ ملت ته له دې رسه رسه همپرتو سيمو کې کالبند شوي او د هوا له الرې يې اک

واک ډاډ ورکوي.

ينې ولسوال که له يوې خوا  ولو خربه کوي؛ خو دا هم مني چې  ونو بريدونو د شن امنيتي چارواکي د وسله والو طالبانو د زر

و کلونو راهيسې د طالبانو په ولکه کې دي. په س کال کې هم د وسله والو طالبانو د بريدونو له پراخېدو رسه دوو نوروله 

و نورې هم د سقوط له خطر رسه مخ دي.هم لسواليو و  ی او  سقوط ک

ه هم افغان چارواکي وايي، چې ا واکونو س کال په يوازې رسکه  ې او له فغان  ه ک د دولت له وسله والو مخالفينو رسه ج

واکونو رسه د تې؛ خو په حقيقت کې س کال هم له افغان  واکونو يې مرسته نه ده غو واکونو مرسته مله وه. بهرنيو  بهرنيو 

ي حضور پای ته 2014نو دا چې د  واکونو د زياتې برخې وتلو رسه د هغوی پو خه د بهرنيو  کال تر پايه به له افغانستان 

واکونو رسه نه وي واکونو مرسته هم له افغان  ي، که له دې وروسته د بهرنيو  ېر کايف رسې هم ونه تجهيزاتاو د اوس په 

ينې سيمې هم د دولت د وسله والو مخالفينو ولکې ته لري ايي  واکونو د تلفاتو کچه به هم خورا لوړه يش او  ، د افغان 

پای.وريش

ارتباط با ما:

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:ایمیل

www.csrskabul.comوب سایت:

رۀ  +)93(784089590اس: ش
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