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  ايمل خان فيضی
             ٢٠١١ جوالی ٠۵

  

  :حمالت پاکستان
   تجاوز در جواب به تجاوز است

  
کات يک ستراتيژی مخفی سازمان  از افغان ھای اجير در چواک افغانستان توسط گروه ھای کوچکیتجاوز از خ

دفع چنين در جواب به آن و گيرد و پاکستان  صورت می) پاکستان(استخباراتی امريکا در آنسوی سرحد 
  .دھد عمليات غيرمستقيم امريکا در خاک خود، حکومت افغانستان را با حمالت جوابيه تحت فشارقرار می

  
حمالت پاکستان برخاک افغانستان در جواب به 

 ی است که توسط افغانھایمخفي - يات نظامیعمل

از چندی بدينسو در خاک ای . آی. اجير سی

به . گيرد صورت می) مناطق سرحدی(پاکستان 

اساس برخی از منابع رسمی غرب و افغان، 

سازمان استخبارتی امريکا، سی آی ای، يک تيم 

برای پيشبرد عمليات  افغان را-  نفری٣٠٠٠اجير 

  در صورت ضرورت،مخفی در افغانستان و

دارد و از آنھا درھردو طرف سرحد ميان  دراختيار ) مناطق سرحدی- پاکستان (خارج از سرحدات افغانستان

  . کند افغانستان و پاکستان استفاده می

مقامات پاکستانی شکايت دارند که در پھلوی اھداف ملکی، پوليس سرحدی آنکشور از سوی  ازچندی بدينسو

  .وی افغانستان مورد حمالت مرگبار قرار گرفته اندگروه ھای مسلح از س

 در رسانه ھای داخلی کشور و يا ازسوی ديگر نھاد ھا ای. آی. مسلح افغان سیھای ه که ازاين گرو وصف آن با

تی کشورھای دخيل در جنگ اسازمان ھای استخبار  حکومت افغانستان،، ولیشود رسماً نام گرفته نمی

اجيرکه برخی از منابع تعداد افراد آنرا سه ھزار و از موجوديت و فعاليت ھای اين گروپ ھمه ... افغانستان، ناتو

که  وجود اين  به اساس بعضی از گزارش ھا اين گروه با.خوبی آگاھی دارنده  بگويند، برخی ھا پنج ھزار می
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 انجام می) وی آنکشورجدا ازنيروھای امريکائی سی آی ای و نيروھای خاص ارد(عمليات خود را بيشتر مستقالً 

  .١گيرد دھد، عمليات آنھا در ھم آھنگی با ناتو صورت می

 تحت تربيه، تجھيز و تمويل امريکا قرار  در داخل و خارج از افغانستانافراد مربوط به اين گروه از سالھاست که

توانند در   میهمجھز باسالح ھا و ديگر وسايل و امکانات پيشرفتۀ عصر، افراد مربوط به اين گرو. دندار

د نجام دھای ان.آی. سیمورينأ مھرگوشه و کنار کشور و حتی خارج از سرحدات کشور عمليات مخفی را به امرِ 

  . جوابگو نيستندیه ھيچ کس ِ ديگر بو جز ھمين سازمان

درد، ندان امنيۀ  واليت کندھار و عبدالخالق ھمقوم، افراد مربوط به اين گروه، مطيع هللا قانع، ٢٠٠٩در سال 

ارنوالی استيناف آن څمدير مبارزه با جرايم جنائی را با يکتعداد ازمحافظين پوليس در يک حملۀ مسلحانه در دفتر

دليل دخالت غيرمستقيم قدرت ھای غربی در اين حادثه، رئيس جمھور کرزی بعد از ه ب. واليت به قتل رساندند

  ...تا مجرمين را فوراً به مقامات امنيتی افغان تسليم کنندتقبيح نمودن آن، از نيروھای ائتالف بين المللی خواست 

با روی کار آمدن ادارۀ اوباما، توسعۀ عمليات مخفی در خاک پاکستان يک  بخش مھم از ستراتيژی جنگی امريکا 

 ای ھم از لحاظ سياسی و ھم اقتصادی.آی.مسلح اجيرافغان برای  سیھای استفاده ازاين گروه . باشد در منطقه می

عبور نيروھای امريکائی از سرحدات افغانستان و داخل شدن آنھا به خاک پاکستان به ھدف اجراء . باشد مفيد می

به گفتۀ بعضی ھا، سی آی ای مجبوراً به . عمليات، برای دولتمردان امريکا باعث ايجاد درد سر شده است

زده بود، بازگشت " مجاھدين"وه ھای  دست به ايجاد گر١٩٨٠ستراتيژی کالسيک خود که توسط آن طی سالھای 

  .نموده است

  :نمايد سپينسر اکرمن، ژورناليست امورنظامی در امريکا در اين زمينه چنين اظھار می

 شود، زمان آن می رسد که زمانی که از لحاظ سياسی و يا نظامی اقدام برای عمليات مستقيم امريکا مشکل می"

  ."انجام دھند) عمليات را(تمويل نمود تا آنرا نيروھای محلی چريکی را تربيه، تجھيز و

پرسند که چرا ناتو و حکومت  در اين روزھا که حمالت نظامی پاکستان برخاک کشور ادامه دارد، برخی ھا می

 پرسيد که ئیال را بايد اول از آنھاؤ جواب اين س.کابل در مقابل به اين تجاوز پاکستان خاموشی اختيار کرده اند

يگاه ھای نظامی دائمی امريکا در افغانستان را به گردن انداخته اند و نعره سر می دھند که پايگاه دھل ايجاد پا

و دخالت ھای ... ھای امريکائی حفظ تماميت ارضی کشور و امنيت داخلی را در برابر دشمنان داخلی و خارجی

اکت پاکستان بر خاک افغانستان  فير ر٣٧٠اصابت بيش از .  کند تضمين می) کشورھای ھمسايه( آنھا ۀبيشرمان

  .طی سه ھفتۀ اخير مثال خوب از تضمين حفظ تماميت ارضی افغانستان توسط نيروھای نظامی امريکا است

ولی خاموشی . ناميد" ميان دو سنگ آرد شدن"توان حالت   قرار دارد که آنرا مییحکومت افغانستان در حالت

. جنگی اين قدرت ھا باعث حمالت پاکستان برخاک افغانستان شده استامريکا و ناتو به دليل اينست که ستراتيژی 

دھد و قيمت اين چنين خودسری ھای  امريکا توسط اتباع افغان در خاک پاکستان عمليات خودسرانه انجام می

وه تجاوز از خاک افغانستان توسط گر. امريکا را اکنون مردم بيچارۀ افغان در حمالت جوابيه پاکستان می پردازند

ھای کوچک از افغان ھای اجير در چوکات يک ستراتيژی مخفی سازمان استخباراتی امريکا در آنسوی سرحد 

گيرد و پاکستان در جواب به آن و دفع چنين عمليات غيرمستقيم امريکا در خاک خود،  صورت می) پاکستان(

  .دھد حکومت افغانستان را با حمالت جوابيه تحت فشارقرار می

                                                 
1 http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=11697593 
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 که اکنون در یتجارب.  به يک البراتوار سياسی قدرت ھای غربی مبدل گرديده است٢٠٠١بعد از سال افغانستان 

گيرد، دامنۀ آن از سرحدات  ازسوی قدرت ھای غربی صورت می) جغرافيه افغانستان(اين البراتوار سياسی 

نتيجه، جواب تجاوز به گردند و در اين چنين تجارب به تجاوز مبدل میکه کند و ھمان است  کشورھم عبور می

  .شود  که باشد، با تجاوز داده مییھرسطح

 
  


