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 انهي میايبر آس شمال افغانستان کانون فشار

 
 آمد اما یحساب مه  امن کشور بًا طالبان، شمال افغانستان از مناطق نسبتتي سپتامبر و سقوط حاکمازدھمي ۀ از حادثبعد

 تي امنی اندهيطور فزاه  ھا بی ناآرامني بوده که ائی ھای سلسله ناآرامکي سو مناطق شمال شاھد ني بدسال کيمدت  از

 .سازد ی خطر مواجه ماکشور را ب

وجود ه ب تصور را ني پاکستان ایلي صوبه سرحد و مناطق قبای از شھرھایاري قبل طالبان در بسسال کي تحرکات

 رفتنيخصوص پذه ب.  رو خواھند داشتشي نه چندان دور پندهي را در آیشتري بیھای روزي پیآورد که طالبان پاکستان

 ء ھم اکتفانياما طالبان به ا.  قرار دادی بدتي دولت را در وضعني از شروط طالبان توسط دولت پاکستان، ایاريبس

 بيبه تعق. دندي اسالم آباد مرکز پاکستان رسانیمترلويد را تا صد ک خوري و بونري سوات، دینکرده با تصرف شھرھا

ه افتادن آن ب  پاکستان وی اتومی از سالح ھای بر نگرانی مبنکاي متحده امرالتيخصوص اه  جھان بیاخطار کشورھا

وبه ص نقاط ريمنطقه سوات و سا.  درمقابل طالبان ساختیني خونی اسالم آباد را مجبور به جنگ ھامي رژان،دست طالب

 .دي گردروي دو نني اني ھا بیري محل درگرستان،يخصوص وزه سرحد ب

 و بمباردمانھا بود، با فشار بر طالبان والقاعده در آنطرف سرحد، نا یري درگۀ صحنشهيجنوب و شرق افغانستان که ھم

 سي بادغتيخصوص واله غرب ب مناطق شمال ء شمال ابتدای ھایناآرام .دي بخشتشد زي در شمال افغانستان را نیآرام

.  شددهي کشانزي شمال شرق مانند بغالن و کندز ناتي ھا به والی نا آرامني اۀ دامنیزوده  قرار داد اما بديرا مورد تھد

 را لي دارد، که از جمله عوامل ذی است، عوامل گوناگوندهي گردلي ھا تبدی شمال افغانستان چرا به کانون نا آرامنکهيا

 : رد برشمتوانيم

 :ی داخلعوامل

 به قي را تشوای راند و عده ی به صفوف طالبان می درماندگی را از روکاراني بلي که خی و روز افزونفقر گسترده -١

 .  کندی میحمالت انتحار

 ی برده، توده ھاني از بی عدلی ارگانھاري عدالت را در محاکم و ساني فساد که تأمني ا:فساد گسترده در ادارات دولت -٢

 .نمايد ی متيشکل روزافزون در مقابل دولت قرار داده و صفوف طالبان را تقوه مردم را ب
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 ند،ينمايبه کشت کوکنار م دھقانان کشور را وادارنکهي ای باند ھا در پھلوني ا: مواد مخدرئیاي مافی باند ھاتيفعال -٣

 باند ھا ني ارای بلهي وسنيو طالبان بھترل خواھند شد س متوی الهي بردن ھر عامل بازدارنده به ھر وسنيجھت از ب

 .خواھد بود

به ی روھاي نفرت مردم را در مقابل نده،ي گردیرنظامي و غی که باعث تلفات افراد ملکئی ھااتي وعملی تالش-۴

 از ایعده .  خواھد شدی خارجیھاروي و سبب فاصله گرفتن مردم از دولت و نختهيبرانگ"! حافظ صلح"اصطالح 

 موارد ی و در بعضدهي دی زده اند سود خود را در بحران و نا امنهي تکی و محلی دولتیمقام ھا جنگساالران که در

 .کنندي کمک می ناآرامديتشد  نموده، دری ائتالف و ناتو معرفی به قوت ھاستي خود را تحت نام طالب و ترورنيمخالف

 :ی خارجعوامل

 اني سالی در طیخي خصومت تارر بء پاکستان بنای حکومت ھا:رانيستان و ا از جمله پاک؛هي ھمسایکشور ھا -١

 ناخن افگار افغانھا سود خود  از شهي افغانستان استفاده نموده و ھمفي ثبات ساختن و تضعی در بی از ھر فرصتیمتماد

 ی آبا طالبان جھادی و تنظيم ھای ۀخصوص از رابطه ب. اشد بی متي واقعني ایايتحوالت سه دھه گذشته گو. برده اند

 . کردادي تواني به گونه مشت نمونه خروار میاس آ

، اما با اند مغرضانه را در قبال افغانستان دنبال نموده استي سشهي ھمراني اۀ گذشته حاکم در سه دھی دولت ھا– راني ا

شواھد .  عقب بوده اندیاکستان پی ھامي افغانستان، از رژیاسي سلي در مساخودبه   وابستهیھاروي و تالش و نیتمام سع

 . باشدی طالبان مني از حلقات معتي و حماراني امي مداخالت مستقیايگو ري دو سال اخیکي

 ی سنگابيمثابه آسه  دو قدرت بزرگ که بني در ب١٣۵٧ ثور ی مردم افغانستان بعد از کودتا: بزرگیقدرت ھا -٢

 داني تاز مکهي کاي سابق، امری اتحاد شورویبعد از فروپاش. ست ادهي را متحمل گردريقرار داشته، صدمات جبران ناپذ

 ني اميرمستقي و غمي تحمل نداشته، از طرق مستقا منطقه ری و کشورھاني چه،ي روسئی قدرت نماينبوده، کوچکتر

  ازبکستان و گروهی رھبر حرکت اسالمولداشيحضور روز افزون افراد طاھر . کشورھا را تحت فشار قرار داده است

 و زستاني ھا در قرغی  تاجکستان، بروز ناآرامۀ درلي در طوی در شمال افغانستان، تحرکات نظامینيچي چیھا

 گرفتن از ازي باشد جھت امتی فشارلي وساتواندي ھمه من،ي چگانينکي در سغورھاي ای ھایري و در گتيعال فجان،ياند

 و کاي با امرهيسگ و پشک شدن روس. انهي میاي آسیا کشورھري و سازستاني ازبکستان، تاجکستان، قرغن،ي چه،يروس

 از ی در جھت اکماالت نظامکاي به امرهي روسن دادازي آن امتبي گرجستان و به تعقی ھایري ناتو در درگیکشورھا

 زستاني مناس در قرغی نظامگاهي استفاده از پاازي پرواز در سال، واپس گرفتن امت۴۵٠٠کشور تا   ھوا و خاک آنقيطر

کشور، ھمه   آنقي ائتالف و ناتو از طریھاروي نی اکماالتیکستان به خاطر عبور و مرور کاروانھاياضر شدن تاجو ح

 در شمال انهي میاي آسی و کشورھاني چه،ي مسلح مخالف دولت روسیھاروي در حضور نشهي ھستند که ریلياو ھمه مس

اما . ردي مورد استفاده قرار گتواندي فوق الذکر میورھا فشار بر کشلهي وسثيھا منحروي ننيحضور ا که افغانستان دارد

 را در ابعاد مختلف متحمل یني و ضربات سنگدهي بزرگ گردی کشورھای ھااستي سی که قرباناند مردم افغانستان نيا

 .خواھند شد

  

  


