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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                        زیآرين  :ليکوال  ٢٧-١٢-٢٠١٠  ني
 

 !مشكل افغانستان راه حل نظامى ندارد
 

تداوم جنگ، نا امنى ها، تلفات مردم ملكى، ازدياد وحشتناك خشونت، بى قانونى، بى بندوبارى، زورگويى و ٌقلدرى، 
عمليات نظامى مخالفين مسلح، دولت، ناتو و امريكا بخصوص در مناطق جنوب غربى، جنوبى، شرق و شمال شرق 

 داغ و نگرانى جدى، در مرآز توجه حلقات سياسى، اجتماعى، افكار عمومى جهان و ۀلئآشور، همچنان بعنوان مس
 . آشورى ما قرار داردۀسياست گذاران ذيدخل در قضي

، رهبرى ملكى و نظامى اياالت  در نظر است اين موضوع درين اواخر بخاطرى در صدر مسايل دگر قرار گرفته آه
ان آغاز نموده، طى روز هاى آينده بازنگرى استراتيژى خود را در مورد  آه جنگ را در افغانستمتحده امريكا، آشور
 .افغانستان اعالن نمايد

اوضاع بسيار پيچيده و بغرنج افغانستان به وضاحت نشان ميدهد آه تمام سياست گذارى هاى داخلى و خارجى در 
، واقعى، عقالنى و منبطق با مورد افغانستان، در عرصه هاى مختلف به بن بست رسيده و به يك بازنگرى عميق

غربى، حقوق بشر، حقوق زن، انتخابات رياست به شيوۀ نسخه هاى خارجى مانند دموآراسى . شرايط آشور نياز دارد
جمهورى، انتخابات ولسى جرگه، شوراى هاى واليتى، اقتصاد بازار آزاد و غيره درد مردم افغانستان را مداوا 

 .اقت فرساتر و العالج تر ساخته استنتوانست و اين درد ها را عميق تر، ط
جنگ . طى يكسال گذشته واقعيت هاى در افغانستان برمال شد آه نميتوان آن را آتمان آرد و يا آن را ناديده انگاشت

درين سال بمقايسة هر سال دگر بيشتر و خونين تر شد و ميادين جديد جنگى در نورستان، آندز، بغالن و تخار چهل و 
جديد ترى روبرو ساخته، تلفات نظاميان خارجى خاصتًا مشکالت افغانستان را با ۀ ر در معرآچهار آشور حاض

.   بيست و پنج فيصد بيشتر ميباشد-٢٠٠٩ نفر نزديك مى شود آه به مقايسه سال ٧٠٠تقريباً امريكايى و انگليسى به 
 . دگرى نيز رخت سفر بربندندۀ عد٢٠١١هالند عساآر خود را از افغانستان فرا خواند و قرار است آه در سال 

آشور .  شفافيت بين المللى گفته شد آه دولت افغانستان سومين دولت فاسد جهان ميباشدۀدر همين سال از طرف ادار
درجه اول درين رديف سوماليا است آه اصًال دولت و حاآميتى ندارد، در واقع افغانستان داراى دومين دولت فاسد 

 .دنيا ميباشد
 راپور دگرى نشر شد آه افغانستان از نظر امكانات ايجاد طبقات اجتماعى مقام سوم در ٢٠١٠اه نومبر در اواخر م

اين بدان معنى است آه افغانستان يك طبقه بسيار آوچك و انگشت شمار مليونر و ملياردر . جهان را آسب نموده است
 ۀ شده اند آه خود ميتواند يكى از عوامل عمددارد و اآثريت مردم بطرف فقر، بيچارگى، بيكارى و درمانده گى سوق

 .تداوم جنگ در آشور باشد
 دگر نشان ، يكبار٢٠٠٩ به تعقيب انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوى سال ٢٠١٠انتخابات ولسى جرگه سال 

ن انتخابات، آميسيو.  جعل، تقلب و تزوير همراه بوده و جنجال هاى جديد را بار آورده استاداد آه اين انتخابات ب
آميسيون سمع شكايات انتخابات، جمعى از برنده گان و سفارتخانه ها اين انتخابات را با تمام غلطى هاى مشهود، 

ارنوالى افغانستان از ستره محكمه رسمًا تقاضا نموده تا بازهم مشروع ميخواند، در حاليكه در يك انكشاف اخير لوى 
 !غى اعالم نمايدنتايج اين انتخابات را مل

اگر اين موضوع را به همين گونه ادامه بدهيم ده ها و صد ها مشكل دگر وجود دارد آه وضع را در افغانستان به بن 
 امريكا بحيث ۀمصيبت بزرگ حاال درين است آه اياالت متحد.  روند را غير ممكن ميسازدۀبست آامل رسانيده و ادام

ورد افغانستان ميخواهد آه همين حالت را با زور سرنيزه و تفنگ به مردم اصلى سياست گذارى ها در مۀ گردانند
 . را بر ملت تحميل آند آه توان رهبرى آشور را در شرايط بسيار بحرانى تاريخ افغانستان نداردۀبقبوالند و ادار

ند و براى د آه آشور خود را دوست دارن فعلى افغانستان اشخاصى نيز وجود دارۀدرين شكى نيست آه در ادار
عمران و شگوفايى آن تالش ميكنند ولى سيستم جارى بحدى نا متجانس، ضعيف، بى اراده و غرق در منافع شخصى، 
تنظيمى و گروهى است آه امكان آار سازنده و هدفمند را تقريبًا به صفر نزديك نموده و مردم افغانستان را از خود و 

 .نيروهاى بين المللى بسيار دور ساخته است
 امريكا براى پر آردن اين فاصله تالش نكند، ۀا وقتيكه دولت افغانستان و حاميان بين المللى آن خاصتًا اياالت متحدت

هر نوع عمليات نظامى براى اشغال زمين و ايجاد حكومتدارى بيهوده بوده و جز ازدياد تلفات ملكى و افزايش نفرت و 
 .انزجار مردم از وضعيت موجود حاصلى نخواهد شد



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

حكومت هاى خوب در مناطق بسيار دور افتاده وقتى ساخته شده ميتواند آه متصديان حكومات واليات آن ها پاك، 
شفاف، حسابده، مسلكى، متعهد و آارآن باشد و اينگونه حكومات در واليات وقتى ساخته شده ميتواند آه دستگاه 

 !رآن باشدمرآزى حكومت در آابل پاك، شفاف، حسابده، مسلكى، متعهد و آا
تا وقتيكه اياالت متحده امريكا به استراتيژى جنگ خود در افغانستان تجديد نظر نكند، واقعيت هاى سخت جامعه 

سقف نو نشكافد و طرح نو . افغانستان را مدنظر نگيرد، بر اشتباهات سنگين و خونين نه سال گذشته خود اعتراف نكند
گى تحت عناوين خنجر و شمشير و توپ و تانك و طوفان و صاعقه و  جنگ و راه اندازى عمليات جنۀنياورد، ادام

 .گره جنگ افغانستان همچنان باز نشده باقى خواهد ماندست آورد منطقى نخواهد داشت و آوررعد و برق هيچ د
نوشته بود آه مشكل افغانستان ) ١٣٨٥عقرب / ٢٠٠٦نومبر ( گنج در سرمقاله شماره دوازدهم سال اول خود ۀجريد
اينك چهار سال بعد از اخطار اولى يكبار دگر با صراحت و . افغانستان به منطق نياز دارد. اه حل نظامى نداردر

بن بست رسيده، نسخه هاى امريكايى نتيجه نه داده، آشور بطرف ?  جرئت تمام اعالم مينمايد آه مشكل افغانستان به
و دود از دور بشمام ميرسد، بايد عقالنى تر و واقعى تر بحران هاى عميق تر نزديكتر شده ميرود، بوى خون، باروت 

فكر آرد و تصاميم جدى گرفت، در غير آن بايد بصورت قطع منتظر فاجعه بود و آنگاه پشيمانى سودى نخواهد 
  !داشت

  
 پايان

 
  


