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 بررسی و تحلیل الگوهای موجود
 جنگ بدون چارچوب اخالقی

 

صل اپس ازآن به  و الگو پرداخته اردی دربارهنخست به مو ٬موضوع وضاحت بیشتربمنظوراینجا در    

قوانین می باشد که با استفاده از  الگو٬ مدل یا سلسله ایی از ۰بعمل خواهد آمد  مورد بحث اشاراتی  مسأله

شناسایی الگو معروف  به  الگو ختدانش شنا ۰را تولید نمودیک چیز هرچیزی ویا قسمتی ازآن می توان 

در فرهنگ سخن آمده که  ۰سرشته شده باشد الگودر واقع تولید هرچیزی است که با تکرارعجین و ۰است

گاهی الگوها مانند  ۰مردم الگوها را تشخیص داد  بوسیلهبصورت کلی می توان  ۰ترکی است الگو واژه 

الگوهای پدیده     ۰می شوند  یک صفحه٬ پدیده وتقسیم نمودن دودویی متوازن نامگذاری  فرش کردن منظم

بیرونی الگوها کمالٌ پیچیده بنظرمی رسند٬ ه ظاهردرحالیک ۰های طبیعی ازاصول معینی تبعیت می نمایند

۰می تواند بسیار ساده باشندای ایجاد ویا توصیف شیوه تشکیل آنها قوانین مورد نیازبر  

  ۰افزون برالگوهای ایستا٬ ممکن است از الگوهای پویا مانند نوسان نیزسخن بمیان آید   

گرفته است٬ چرا که اطالعات  قرار  مورد توجه قبل بهبود یافته بیشراز  نیاز به سیستم های اطالعاتی   
فورم های  درمقدار اطالعات   و جهان درحال افزایش دادن  سازی است اساسی در تصمیمعنصر بمثابه 

 ٬یکی ازمسایل اصلی درطراحی سیستم های اطالعاتی مدرن ۰پیچیدگی می باشدمختلف با درجه هایی از
لگو٬ یک ا ۰است  بودن صفت اصلی انسان   یک  تشخیص بمثابه ۰است  تشخیص الگو بطور اتوماتیک

اطالعاتی سطح باالست که یک دلیل آن داشتن سیستم   یک انسان دارای یک ۰از یک شی است توصیفی
   ۰الگوی پیشرفته استقابلیت تشخیص 

طریقه نمایش  (۱برمی گیرد:  الگو چندین مسأله اصلی را درتشخیص   سیستم  طراحی یک ٬بطورکلی   
   ۰عملکرد و تصمیم بهینه (۳گی ها وویژ استخراج (۲ ٬داده ها

قابل تدکر پنداشته می شود که  بررسی  شرایط  تاریخی کشورعزیزما افغانستان  بمفهوم اخص کلمه و    
علل پیدایش تروریسم٬ بنیادگرایی و تجزیه طلبی و همچنان شیوه تشکیل دولت ها در مناطقی از  چگونگی

ویژگی های ملی و عوامل ذهنی   کلمه٬ باید بمثابه نحوه سیرتکاملی جهان بمفهوم عام وکشورهای آسیایی 



 موضعگیری دولت های همجوارهمچنان  مربوط به سیاست داخلی حاکمیت های موجود دراین کشورها و
  ۰ار دادرقنظر مطمحانحأ در مجموعه حوادث مربوط به کشورما تأثیرگذار می باشند٬ را که به نحوی از

در شرایط و وضعیت کنونی٬ عمده ترین تهدید از جانب تروریسم و بنیادگرایی   نباید فراموش نمود که   
کلی نظامیان پاکستانی وحلقات  متوجه کشورعزیزما می باشد٬ مرکزو منبع تهدید یادشده بصورت عمده و

با موجودیت طویل و عریض قوت های نظامی ایاالت متحده و ناتو  ۰مذهبی آن کشور محسوب می گردند
تروریسم همچنان رشد داده شده  می گیرد٬ بنیادگرایی مذهبی وبر که بیشترازپانزده سال را در درکشورما

 اراضی میهن عزیزما  ساحات و  کلیه بین المللی در نظامی   قوت های  نکهبا ایمی یابد و   پنجه وشاخ و
 اصل عادی و وضعیت  و  ترور" می باشند٬ شرایط نگ علیه "ج مودات و  نظامی فعالیت های  مصروف

 ٬واصله قرار اطالعات  ۰بنظر نمی رسد هم ی حتی در فاصله های دور اقعیت موجودیت ثبات سیاسی و
و حکومتی  نموده و نیروهای  حاصل مخالفان سیاسی کشور وسعت  تحت کنترول   ساحه در این  اواخر

 تذکرقابل  ۰شده اند جابجا  گارنیزیون های امنیتی  آنها  دردارند که   تسلط شهرهایی  بر صرف   دولتی
نمی بازگو   اینمورد در راواقعیت   تمامییک کل٬ اگر   اطالعات جمعی٬ بصورت وسایل  که  می باشد

   ۰نعکاس می دهند که جای تأمل می باشدرا اواقعیت از بخشی  نمایند٬ اما

بعضی قبل براین٬ حمایت گسترده "طالب"ها توسط حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیاروپشتیبانی    
نیروهای مسلح  گردید تا  آنها٬ سبب  از قوای نظامی خارجی درکشور مخالف حضور  حلقات ازگروها و

خود همراه  و بخش بیشتری از اهالی کشور را با  تحت کنترول خویش افزوده مخالف بر وسعت اراضی 
با درنظرداشت  وضعیت  منحصربفرد  جنگ  درکشور٬ نیروهای ناتو قبل ازهمه  به  ۰سازند  همصدا و
 دادن رارقهدف ومورد معموالٌ ازاثراشتباهاتی درتشخیصو هدیاکتفأ ورز نمواضع مخالفامالت هوایی برح

در نتیجه موجی از   گردند کهمی  این رهگذر افراد ملکی متحمل مشکوک٬ بیشترین آسیب را از محالت 
  ۰نارضایتی را علیه نحوه عملکرد نظامیان خارجی ببار می آورد

 گرفتن نیروهایریشه  شاخ وپیدایش و تقویت و بعمل آمده که یکی ازعوامل تذکرمورد این درچنانچه     
نیروهای  ۰باشدزرع  و قاچاق  بی سابقه  مواد  مخدر درکشورمی دهشت افگن٬ مسأله کشت٬ بنیادگرأ و 

در اینمورد  ۰زمینه مبارزه با این شرمتوسل گردندر ندارند تا به اقدامات موثری درموقعیتی قرادر ئتالفا
قدرت های محلی خل تشکیل دولتی نظام حکومتی کشوروسبوتاژ نیروهای موجود در داسنگ اندازی ها و

ضایتی بخشی از اهالی کشور بوده و سبب ساز نار و جنگ ساالران نباید فراموش خاطرما گردد که خود 
خش و پاهالی کشور نیز شرایط فقر گسترده  بیکاری و نبود مدرک عایداتی و موجودیت   نان وسعتچهم

  ۰مهیأ می گرداند مساعد وکشورما زندگی  مجموعهودهشت افگنی را در تروریسم ٬بنیادگرایی گسترش

و کامالٌ واضح   مسأله این یگر اکنون د ٬کشوردر نحوه سیرحوادث و  با درنظرداشت وضعیت کنونی    
بنأءاٌ  ۰در شرایط کنونی کشورما با بن بست مواجه گردیدندمبرهن گردیده که ایاالت متحده وهم پیمانانش 

   ۰در صدد آن شدند تا ستراتیژی شان را در قبال حوادث کشورما اصالح وترمیم نمایند

ایاالت متحده٬   ئتالف بین المللی به رهبریقوای ا  برای  کشورماکامل  ترک   نباید فراموش نمود که    
 ٬سیاست های ایاالت متحده بصورت کل ۰ی محسوب می گرددرغیرمنتظره و نهایت دشواناگهانی٬ اصل 

شان را بر  می باشند تا کنترول  درصدد آن  مساعی   با تمام نشاندهنده این امر می باشد که امریکایی ها 
گاز و تسرشار نفبرموجودیت ذخایر شواهدی دال  ٬عالوه برآن ۰ن ما همچنان ادامه دهنداراضی سرزمی

و انحصارگران نفتی را در صفحات شمال افغانستان٬ عالقمندی صاحبان ومالکان شرکت های چند ملیتی 
  ۰گردیداز پیش سبب  بیشنیز

نگهای درمورد افغانستان تدویر درکنفرانس منحصربفردی که تحت نظارت سازمان همکاری های شا      



عملکردهای جانب  کشورهای عضو کنفرانس٬ اقدامات و که حکومات   بعمل آمد امرتأکید   یافت٬ به این
اقتصادی در کشور٬  -ثبات اجتماعی قراری مثابه  یک کل٬ بمنظور بربین المللی را ب  جامعهافغانستان و 

  ایجاد وسایل و امکاناتوتوانایی های اردوی ملی کشورما٬  ارتقای ظرفیت٬ساختارهای دموکراتیک ایجاد
و   قضایی افغانستان و تأمین شرایط موثریت و کارآیی ارگان های عدلی وتأمین نظم و قانون در کشور و

همچنان و  بوده  مطرح بحث   منطقه کشورما و در قبال   موضوعاتی که مسایل و  فصل امکانات حل و
 قرار  مورد مطالعه و بررسیمی باشند٬  مواجه   نمنطقه با آ هایی که افغانستان وچالش  طبیعتتأکید بر

های تروریستی وعملکرد مورد تداوم فعالیت هامورد سلسله مسایل دیگروازجمله دردر همچنان ۰شد داده 
تبادل نظر یادشده نیز  محالت  در مخدرمواد   قاچاق مبارزه فعال وهمه جانبه علیه ترافیک و درمنطقه و

٬ در بدست آمده از قاچاق مواد مخدر  صورت گرفته واین مسأله جداٌ قابل نگرانی پنداشته شد که از مبالغ
ثبات تمامی  درنتیجه  که  بعمل آمده  تقویت و وسعت دامنه فعالیت های تروریستی وسیعاٌ استفاده  جهت 

   ۰دی قرار می دهدمنطقه را بصورت یک کل مورد تهدید ج

 فاکتور ۰"طالب"ها تشدید بعمل آمداقدامات وعملکردهای می باشد که طی سال های اخیردر قابل تذکر    
همدردی کمک ها و ابراز  بخصوص گردیده و موفقیت های نسبی آنها  معینی سبب ساز  های مشخص و

احوال  و  حال اما ۰می شود  پنداشته  اینمورددر قابل ذکر کتورهای مهم وجمله فاازاهالی کشوربخشی از
بعضی  وجود آنکه  با ٬طی دوسال اخیر بخصوص ٬سیاسی کشور -و بخصوص  وضعیت نظامی کنونی 

احوال کنونی به تشنج  اوضاع و درشرایط و ٬مناطق صلح آمیز پنداشته می شدند بمثابه  ازمحالت کشور
"طالب"ها دست اندرکاران امورچنین پنداشتند که  ۰تشنج ازمناطق جنوبی کشورآغازگردید ۰گراییده است

به تصرف چند منطقه  اعالم موجودیت شان٬ صرف قادرکشورما در نخستین مراحل وسایرمخالفان مسلح 
٬ اما بزودی قادر به تصرف بسیاری شده وبا وجود تصرف مناطق موردنظر٬ تسلط چندانی برآنها نداشتند

از محالت ومناطق کشورگردیدند که عمدتاٌ دربرگیرنده بعضی از مناطق ومحالت درجنوب وشرق کشور 
۰می گردید  

سازمان   مأموریت همکاران  برای کارمندان و  "تایمز" نقشه ای را به چاپ رسانید که طی آننشریه     
 زأخطرو محالت تشنج  مناطق عمده   آن در  نمود که و دیزاین   در افغانستان٬ نقشه ای را طراحیملل 

 ٬خوست ٬پکتیامناطقی شامل والیت های  ٬درطول مدت زمان سال های قبل ۰معین ومشخص گردیده بود
دارند٬ بمثابه  موقعیت  که در جوار خط "دیورند" و نیمروز کندهارگان٬ هلمند٬ ارز ٬ذابل ٬غزنی ٬پکتیکا

   ۰نها را مورد تهدید قرار می دادمناطقی پنداشته شده بود که درجه باالی خطر آ

موجود در بخش های جنوبی٬ جنوب شرقی و مناطق شرقی  محالت پس از مدت چندین سال٬  بعدها و   
 ٬عالوه برآن ۰شدند  کانون های تشنج پنداشته بمثابه گردیده و مناطقی با "درجه باالی خطر"  شاملکشور

مناطق که قبالٌ بادغیس٬ فاریاب٬ بغالن وبخش های جنوبی بدخشان  شامل  ٬شمال کشور  بعضی ازمناطق
دارای   محالت بمثابه "مناطق و کنونی  شرایط در ٬ و محالت کامالٌ آرام و بدون خطر شمرده  می شدند

      ۰محسوب می گردند متوسط خطر"موجودیت 

گیری های وهمچنان درأ گردیده نظانی "معمول" اجر دوامداری٬ عملیات   محالت متذکره٬ به گونه در   
امور ادعا می   وناظران  محققان ۰می گرفت  صورت نیز و مخالفان مسلح   دولتینظامیان  محلی میان 

اما محالت  ٬برمراکز اداری محالت مربوطه تسلط داشته ورزیدند که دولت و نیروهای حکومتی صرف 
وحاکمیت مخالفان مسلح قرار داشت که  تحت تسلط ٬بصورت یک کل همه و ٬مسکونی و خارج از مرکز

شی و قاچاقبران مواد مخدر بوده و بازار باندهای آدمک مرج حاکم  هرج ومتذکره   در بسیاری از محالت
مطابق گزارش ساالنه  ۰درجاده ها نیز رو به فزونی نهادو موارد سرقت گرم بوده رهر زمان دیگبیش از

ی بین المللی تأمین امنیت در کشور با وجود کوشش های فراوان٬ عفو بین الملل٬ دولت افغانستان ونیروها



و سعی ودند٬ با وجود تالش های فراوان وبه تأمین امنیت برای باشندگان سرزمین ما نبدر اوایل امر قادر 
درنتیجه خرابکاری های دشمنان   متأسفانهبسط وگسترش آن٬  تأمین امنیت و وسیع بمنظورکوشش نهایت 

 ۰گردید مبدلغیر قابل دستیابی به امر ٬ اصل تأمین امنیت در اراضی میهن محبوب مامام مردصلح وسلم 
اقدامات وعملکردهای خرابکارانه دشمنانه مخالفان دیگرجانب جانب بمباردمان های قوای هوایی وازاز یک

هزاران تن از  ۰داخلی کشور افزود وانجام ترور و انتحار در داخل کشور٬ بیش از پیش به تشنج اوضاع 
  ۰گوناگون سر به نیست گردیده و به خاک وخون غلطیدندهموطنان ما به اشکال وصور 

جدی اصل حاکمیت بصورت مخدر٬  مواد نقش واثرگذاری تجارت  جنگ ساالری و ٬حکومت ضعیف   
برخورداری از   امنیت دولتی با  نیروهای ۰را مورد تهدید  جدی قرارداد افراد به حقوق احترام و  قانون

قانون بازساری مراجع عدلی وارگان های حراست از ٬حقوق بشر را زیرپا می نمایند ٬مجازاتافیت ازمع
  ۰باالی همگان بصورت یکسان تطبیق نمی گردد قانون نشده و همچنان دست ناخورده باقی مانده و

کلی وچه از ش فانه چه ازلحاظ شرایط و وضعیت در کشورما متأس قابل تذکار می باشد که  مسأله   این   
"طالب"ها ساحه واراضی  ٬چه طی سال های اخیر ۰جهت منفی سیر نموده استرهگذر کیفی وماهوی در

جنگی شان را بخصوص در بعضی از والیت های شرقی کشوربیش  عملکردها و انجام اقدامات نظامی و
بخصوص وضع امنیتی وغانستان شمال و مناطق غربی افوضعیت در ۰ازهرزمان دیگروسعت بخشیده اند

  و تعریف چندانی نداشتهنیز ٬که با ازبکستان و تاجیکستان هم مرز می باشند در والیت های شمالی کشور
کشورکه در مجموع آرام   همچنان الی همین اواخر مناطق ومحالت شمال وغرب ۰استبه تشنج گراییده 

ناگواری در مورد تشدد گرایی و انجام اقدامات  خبرهای اکنونمی گردیدند٬ اما   وبدون درگیری محسوب
تخریبکاری در ساحات دولتی ومحالت بود  تروریستی علیه اشخاص وافراد نظامی وملکی و انجام انواع 

  ۰وباش اهالی ملکی بیدفاع کشور به گوش می رسد

٬ آنها اقدامات تروریستیچگونگی انجام  جنگجویان و تاکتیک  که در گردیدباید متذکر   بعدی  درمورد   
چنین عناصر در عملکردها و اقدامات جنگی مجاهدین  عناصر جدیدی به مشاهده می رسد٬ از موجودیت 

به  از آنها   اثری حتینیزها فعالیت های "طالب"  چگونگی و همچنان در ۱۹۹۰ـ  ۱۹۸۰سال های  طی 
 ٬مورد نظر اهداف و حمله  بر روریستی تاقدامات  عملیات و انجام دراینجا  سخن از  ۰نمی خورد  چشم

مهمات  و در صورت امکان٬ دسترسی به سالح ورسانیدن افراد نظامی و اشخاص ملکی   بمنظوربه قتل
)بصورت کشورنظامی موجود در تأسیساتتخریب کاری در ٬پولیسمنسوبان  همکاران ونظامی٬ حمله بر

موجود حکومتی و بسررساندن اقدامات  کلیه تأسیسات  رسانیدن به صدمه   مشخص و در صورت امکان
کشور مردمان بیدفاع ملکی  علیه ویا انجام انتهار وانفجار (مفهوم "قدرت دولتی" هتخریبکاری درارتباط ب

  ۰گیردصورت می 

تروریستی  در عین زمان انجام اقدامات  تالش های نمایشی و ٬کشور طی سال های اخیر در اراضی     
محالت کشور بمنظور ترور اشخاص وافراد سرشناس کشور نیز به مشاهده چه درمرکز وچه درگی٬ بزر

  ۰رسید

  ٬ یعنی ایجادمی باشد روشن  واضح و  مجریان اقدامات متذکره گان وسازماندهند نتایج  اهداف کلی و    
اما آنها با  ۰دستیابی به اهداف ومقاصد مورد نظر ٬این میانمیان اهالی کشور ودرفضای رعب و وحشت 

باشندگان شریف کشور و افشای نیات ناپاک وغیر  چنین اعمال٬ جزایجاد انزجار ومخالفت اهالی و انجام 
کرده های شان٬ دستآورد  موجی از نارضایتی اهالی کشور برعلیه فعالیت ها و انسانی شان و برانگیختن 

  ۰دیگری نداشتند

  ماه مارچ سال دوهزاروهفدهم سوم      


