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  دکتور عاصم اکرم: نويسنده
  م٢١/١٠/٢٠٠٨                     افغان جرمن آنالين : ترجمه

  

  يک ستراتيژی جديد برای افغانستان
  

درين . تغيرات بنيادی و تجديد نظر جدی ضرورت استتطبيق يک سلسله برای نجات افغانستان از قهقرای کنونی، 
  .ده و تعادل را به گونه فيصله کن تغير خواهد دادجا پالنی پيريزی می شود که روی چهار اصل استوار بو

 
امروزکه ما وارد هشتمين سال مداخالت بين المللی به رهبری امريکا ميشويم و در حاليکه اوضاع  روزبروز رو به 
وخامت ميگرايد، امريکا باآلخره متوجه گرديده تا ستراتيژی خود را در قبال افغانستان اصالح نموده و يک ستراتيژی 

گرچه قابل قدر است که پس از سالها اغماض ادارۀ جورج بوش در آخرين روزهای . جديدی را روی دست گيرد
حکومت داری اش متوجه ناکامی خود شده و راه عالجی را توسط ازدياد قوای پياده پيش نهاد کرده است، ولی 

ت آنها را از مشخصات بنيادی اين کشور فرستاندن عساکر بيشتر امريکا و متحدينش به افغانستان هنوز هم عدم شناخ
  .نشان می دهد

 
متأسفانه هر دو کانديد رياست جمهوری، جان مک کين و بارک اوباما، با اين پيشنهاد با تفاوت های جزئی هم نظر 

من يقين دارم که حصول عالج درست در نيات نيک هردو نهفته است، ولی سناتور اوباما، با برگزيدن سناتور . هستند
و بايدن که خيلی پيشتر از جان مک کين متوجه سير نزولی اوضاع در افغانستان شده بود، امتياز بيشتری دارد اما ج

  .معلوم می شود که راه پيشنهاد شده شامل همان يک راه نامطلوب، يعنی ازديادعساکر است
  

ه ناکامی شديد را در بر خواهد در غير آن نتيج. برای جلو گيری از اشتباهات جهت حفظ موقف، هيچگاه دير نيست 
من در اينجا در چند کلمه چهار پايه ای اساسی را که ستراتيژی و پالن جديد روی آن پيريزی شده به منظور . داشت

  .حصول موفقيت در افغانستان و برای نجات وطن از يک مصيبت غمبار ديگر با نتايج عالج ناپذيز آن بيان می کنم
  

. ه  درين جا تشريح می شود الزم وملزوم يکديگر بوده و تطبيق همزمان آنها ضروری استچهار پايه و يا ُرکنی ک
گرچه مسايل . واگر خواسته باشيم  بايد کوچکترين ذره ای مشهود موفقيت در نتايج آخری آنرا عميقا  مد نظر بگريم 

ه شده می تواند اما عقيده برين است حاد و جدی ديگر چون جنگ و بيداد قاچاق مواد مخدر آشکارًا درين ليست گنجانيد
  .که برای فايق آمدن بر مشکالت عديدۀ افغانستان چهار موضوع را که در زير تشريح شده مدنظر بايد گرفت

  
     اردوی افغانستان بايد جدًا تقويه گردد-١

ر گذشته هم اصرار باالی اين مطلب د. بايد عظمت اردوی افغانستان قابل رويت بوده وعمالً  زور بازو نشان دهد
برای .  نفر رسانده شوديکصدو پنجاه هزارتعداد عساکر افغان با يد اقًال به : کرده ام  و باز هم تکرار می شود که

 يک در صد  بصورت ايده آل شمارين بعد از سی سال زد و خورد ضرورت مبرم به امنيت دارد، بايد ا کهمملکتی
 عساکر بايد به د افغانستان تعدای که برای نفوس تقريبی بيست و پنج ميليونبه اين معنی. تناسب نفوس را دارا باشد

رشد سريع اردوی افغانستان از نگاه کميت و کيفيت آنرا به يک قوۀ بزرگ و قابل  .  هزار نفر ارتقا يابددوصد و پنجاه
د مانند وعده های ميان گر چه درين مورد گفت و شنودی در جريان است ولی اميد ميرو. احترام تبديل خواهد کرد

  . خالی گذشته روی کاغذ نمانده و در عمل نيز پياده شود
  

ضرور نيست خود را به سويه ئی قطعات عالی اردو های غربی برساند تا ها و معيار ی گ در آماداردوی افغانستان
ن است يعنی شناخت از افغان ها در ميدان عمليات برتری های دارند که اردوی خارجی فاقد آ. موثريت داشته باشد

  اراضی، ساحات و مردم  که هرگز پول و يا سالح پيشرفته جانشين آن شده نمی تواند
  

ً  اعضای قوای امنيتی بايد معاش بهتر داشته و هم امتيازاتی برای حضور شان در نقاط حاد در نظر گرفته  عالوتا
بدين صورت افراد واجد شرايط . را ثابت می سازدواقعاً  اينجاست که پول تا آخرين حبه و دينار ارزش خود . شود

د بود بين قوای امنيت، ناردو و قوای امنيتی که در فکر خانواده و معشيت زندگی خود هستند، ديگر محتاج نخواه
  .مليشه های جنگ ساالران و يا قاچاق چيان مواد مخدر بهترين را انتخاب کنند
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 نيتیبرای آنانی که شامل خدمت در قوای ام. افی مهم است اما همه چيز نيستچنانچه گفته آمديم، بلی، پول به اندازۀ ک
 پيدا شود که بصورت کل دولت را يک دولت مشروع و عالقمند به وطن بشناسند نه یمی شوند، بايد چنان احساس

 کابل می تواند تنها تغيير در رهبريت و دولت. دولتی فاسدی که در برابر مسايل اساسی از خود اختيار نداشته باشد
در غير آن تنها و تنها . اين اعتماد را دوباره بين مردم بر قرار ساخته و اهدافی را روبراه و اميد های را زنده نمايد

  . عدم عالقه به جنگ و حس نجات جان جايش  را خواهد گرفت
  

    تغيير جهت ماموريت و ساحۀ حضور تمام قوای خارجی – ٢
ی داخل يت تمام عمليات امن.بين المللی بايد کامال به سرحد با پاکستان تغيير جهت داده شودکائی و ي قوای امرتماموري

  .قلمرو افغانستان بايد به اردو و قوای امنيتی افغانستان سپرده شود
  

موجوديت عساکر سرگردان خارجی درخاک افغانستان که به هيچ ذيصالحی به جز از خود وقعی نمی گذارند 
ده و اين نه تنها تخلف از حاکميت ملی افغانستان است بلکه باعث رنجش برخ عظيم نفوس گرديده و غيرقابل تحمل بو

در نتيجه  توجه وعالقۀ آنها را بصورت روز افزون به طرف گروه های مسلح که با طرز و ترتيب قدرت فعلی در 
  . کابل مخالف اند، معطوف می سازد

  
 یضحاار ويبه ميان می آيد، اصل بسنيست هم  در يک خاک که از آنها ا ماموريت مببوقتی سخن از عساکر خارجی 

اين . که توسط عالم معروف يونانی ارکيميديس در ساحه علم فيزيک پی ريزی شده است به اذهان خطور می کند 
ی،  مقدار فشار وارده توسط يک قوۀ خارج:اصل در رابطه با موضوعات سياسی وجهانی چنين توجيه شده ميتواند که 
  . عکس العمل محلی ئی توليد ميکند که يا به آن مساوی است و يا بيشتر از آن

  
يک سلسله عمليات منسجم بين المللی، به اساس يک فيصله نامۀ ملل متحد که سرحد افغانستان و پاکستان را مرکز 

ين افغانستان و پاکستان که سرحد ب. توجه قرار دهد و به تعقيب شورشيان در قلمرو پاکستان اجازه دهد، کليدی است
بنام خط ديورند مسمی است خط 
راست نه، بلکه کج و معوج، بسيار 
طويل، کوهستانی و متخاصم است 
. که دو مملکت را از هم جدا می کند

اين سرحد مانند چلو صافی است که 
اسلحه، مواد انفجاری، پول، مواد 
مخدر و مليشه ها از آن عبورکرده 

 دولتين در و باعث عدم استقرار
درين جاست . هردو طرف می گردد

که تمام توجه بايد به آن معطوف 
  .گردد

تمام قوای بين المللی چه فعال زير 
باشند و ) ايساف(قوماندۀ ملل متحد 

يا چه مثل اکثر قوای امريکائی و  
بعضی از متحدين اروپائی شان خود 
سرانه وآزادانه دست به عمليات می 

ملل متحد رفته بايد زير بيرق  زنند،
در اين صورت امکان آن ميسر . و با اطاعت از فرمان جديد ، خط سرحد را تا حد امکان بطور بيسابقه مسدود نمايد

  .خواهد شد تا فعاليت های خشونت آميز گروهای مسلح در هر دو طرف سرحد کاهش يابد
   

بوده تا بصورت آشکار شرايط امن را در اميد می رود که انسداد خط سرحد فرصت خوبی برای تقويۀ قوای امنيتی 
امتيازی که با بهبودی . داخل کشور ايجاد و حکومت مرکزی خارج از محدودۀ کابل اظهار موجوديت کرده بتواند

اوضاع امنيتی حاصل ميگردد، يکجا با ايجاد  تسحيالت اقتصادی و اجتماعی برای مردم، دولت مرکزی را سزاوار 
  . محلی اش خواهد ساختمقام بهتری درچشم اتباع 
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همزمان با تضمين سرحدات جنوب و شرقی افغانستان توسط قوای .  اين تعديالت درماموريت ها و تفکيک وظايف
بين المللی و تقليل خشونت های سرحدی ،نتايج عالی را بار آورده و توجه قوای امنيتی افغانستان را بطرف امهای دو 

که يکی آن قاچاق :  و سد راه اعادۀ اوضاع عادی گرديده معطوف خواهد کردمعضله که وطن را به بربادی کشانده
  .بيداد گر مواد مخدر  و ديگر آن مليشه های شخصی می باشد

 
   ازدياد فزايندۀ فشار بر پاکستان-٣

 اسالم آباد با کوشش های عاطل  و تعقيب غير جدی سران القاعده، طی سالهای متمادی به سازمان های تندرو فرصت
آنرا مهيا کرد تا دوباره رشد کرده و مجدانه نه تنها برای بی ثباتی افغانستان بلکه بی ثباتی پاکستان نيز در داخل 

  .قلمروش فعال باشند
  

پاکستان بايد مرکز توجه اياالت متحده و متحدين بين المللی اش باشد و با وارد شدن فشار شان آنرا وادار به همکاری 
 ندهد قلمروش منطقۀ امن برای مليشه های مسلح باشد و برای عمليات شان از آن استفاده نمايند، و اوال اجازه: کنند تا

  .ثاتيا گروه های را که به تشويق القاعدۀ و سبک طالبی در قلمروش فعاليت دارند تضعيف و مهار کند
 

آباد ديده شده که ضمن آن به پاکستان فشار وارد شده تا بيشتر و اخيراً  تجديد نظری در پاليسی واشنگتن در قبال اسالم 
قوای امريکا چه از هوا و چه از زمين به صورت متواتر در قلمرو پاکستان نفوذ کرده و . جدی ترعمل نمايد

 بمباردمان اهداف به اصطالح با ارزش هم که توسط طيارات بی پيلوت صورت ميگيرد، آنقدر پيش پا افتاده شده که
. ديگر در مطبوعات امريکائی انعکاس ندارد يعنی به اين مفهوم که عنوان های درشت به آنها اختصاص داده نميشود

طبيعی است که اين تغيير روش توأم با ايجاد فشار باالی مردم سرحدی بوده که مناسبات پاکستان را با مردم قبايلی 
اشد که پاکستان ازين مرحله گذشته و در شکل و اساس روابطش اما شايد وقت آن رسيده ب. اين مملکت متأثر می سازد

  .با مناطق قبايلی تجديد نظر نمايد تا از فروپاشی مطلق نجات يابد
  

 واشنگتن، لندن، پاريس، رياض، بيجنگ و ديگران بايد هرچه زودتر بر اسالم آباد فشار آورند تا ماشين جاسوسی  
 معاونت ها، انفاذ تحريم ها و يا اصالً  با حواله و تطبيق اولين سلسله تحريم ها را مهار کند و با قطع) ISI(نظامی خود 

بگذاريد هرکس هرچه گويد و لی توصل به کجدار و مريز . به اين مملکت نشان دهند که تا چه اندازه جدی هستند
  .هنوزهم يک وسيله مؤثر و دلخواه ديپلوماتيک پنداشته می شود

  

   سياسی موجوده در افغانستان   تجديد و ترميم پروسۀ-۴
 حکومت در افغانستان بايد عوض شود، چه اين حکومت يک دستگاه ضعيف، غير مؤثر، و ناکامی است که متاسفانه  

در مدت هفت سال گذشته حکومت آقای حامد کرزی نتوانسته خود را اليق  . جدّا گرفتار مرض رشوه خوری است
  . اينکه اعتماد مردم افغانستان راجلب  کنداعتبار  بين المللی تبارز دهد و يا

  
باوجود کمک های کورکورانه واشنگتن، ادارۀ موجوده نتوانسته است تا هيچيک از اساسی ترين وظايف يک دولت 

وقت آن رسيده است تابنشينيم و سر در گريبان کرده و بدين بانديشيم که افغانستان سزاوار . منصۀ اجرا بگذاردبه را  
دولت مفيد و مقتدر بوده ميتواند؟ يک دولت ملزم به رفاه و آسايش مردم و آگاه از مسؤليت های بی کرانی چگونه يک 

که بار رنج و عذاب را از روی شانه های هموطنانش امروز بکاهد و زندگی بهتری را  برای فرزندانش فردا در نظر 
  .گيرد

  
نکه در يافتن راه حلی مؤثرانه و واقع بينانه مؤفق شد و برای اي. است» بن « چيزيکه الزم است تعديل توافقنامۀ 

برعالوۀ .  افغانستان را از قعر منجالب بدبختی هائی که دامنگيرش شده است کشيد، همه چيز را از نو بايد سنجيد
اينکه به منفعت مردم افغانستان تمام خواهد شد، هر حرکت پيشرو قابل مالحظه رضايت خاطر جامعه ذيعالقه بين 
المللی را کسب کرده و آنوقت اعضای آن جامعه خواهند توانست به آرای عامۀ خود تفهيم نمايند که تعدادی از اهداف 

  .شان  که هفت سال قبل پايه گذاری شده بود  جامۀ عمل پوشيده است
  

ده بدون شک آرزومنديهای ديموکراتيک و اشتراک مردمی در پروسۀ سياسی بسطح جهانی از ارزش خارق العا
. اما تا اکنون اين اميال همه خواب و خيال بوده و بصورت صحيح و دلخواه بدست نيامده است. برخوردار است

غانستان امروز قطعاً  در موقعيتی نيست که به بازی های سياسی در رسيدن به آرزوهای خود از طريق انتخابات آزاد فا
مسئله روز افزون  اما ر راه قابل غور و مداقه بوده می تواند،در حاليکه بعضی موانع س. و عادالنه جامۀ عمل بپوشاند

پس چلنج اصلی عبارت از ايجاد يک پروسۀ جديد . عدم امنيت يکی از واضحترين ِاشکال  زدودن اين موانع است
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 و م  بن که زادۀ زد٢٠٠١ نه مانند موافقت نامۀ ،سياسی است که حتی االمکان بايد از شفافيت کامل برخوردار باشد
مزۀ تلخ بن را نه تنها گروپ های ذيدخل بلکه حتی بيشتر آنهايکه . بندهای مخفی و زور آزمائی های پشت پرده بود

دعوت نشده بودند چشيدند و امروز آشکار است که پروسه بن به صورت بسيار زشت در همه اهداف خود کوتاه آمد و 
شد، يک ائتالفی از رقبائی به وجود آمد که  نه تنها به  بصورت بی سابقه دروطن سرازير درحاليکه سيل پول خارجی

  .يکديگر تن در نمی دادند بلکه مصروف کارشکنی و تحقيريکديگر نيز بودند
  

در قبال اشتباهات هفت سال گذشته، واضحاً  به يک پالن جديد و يک دولت جديد با يک رهبر جديد ضرورت احساس 
 يک قدرت قابل اعتبار را دوباره بر مسند کابل بنشاند، که نه تنها در ساحۀ به يک عمليۀ روشنی نياز است تا. ميشود

تقويۀ امنيت ، بازسازی اقتصاد و توسعۀ اجتماعی عمال مؤثر باشد بلکه در تحکيم  پرنسيپ حاکميت  ملی نيز از دقت 
  .الزم کار بگيرد

  
کومتی که دلسوزی خود را به مردم در در عوض يک حکومت بهتر، حکومتی که ظاهرا ساخته ئی واشنگتن نباشد، ح

عمل ثابت سازد، ميتواند به نوبۀ خود در واليات صاحب اعتبار و در مقابل مخالفين مسلِح پيشرو از موقف بهتری 
اين چنين يک حکومت قادر خواهد شد زمينه ساز مذاکرات با عناصر ميانه رٍو گروه های مسلح شده . برخوردار باشد

ث بروز انشعابی در بين گروه های ملی گرا و گروه های افراطی دارای وابستگی های غير و خواهد توانست باع
  .افغانی، که خواه بقايای القاعده و يا کدام سازمان پاکستانی و يا عربی ديگر باشند، گردد

  
يندگان مؤسسه ملل متحد به حيث ميانجی و متضمن می تواند يک گروپ سه نفری ازموسيفدان بيطرف، خصوصاً  نما

سابقۀ ملل متحد را به افغانستان، مثل االخضر ابراهيمی، که با شناسائی اوضاع افغانستان از مزيت خاص برخوردار 
گروپ سه نفری به نوبۀ خود يک لست هفت نفری افغان های سرشناس و مستقل را ترتيب و . ميباشند، تشکيل دهد

ی را پيشنهاد نمايند که شامل رهبريت جديد با کابينۀ جديد باشد تا وظيفه خواهد داد تا اساسات يک سلسله تغييرات بنياد
متعاقبا يک . افغانستان را دوباره به راه راست هدايت و اعتماد و حيثيتش را در داخل و خارج دوباره اعاده نمايد

يدخل هستند دور ميزی کنفرانس به ابتکار ملل متحد  تمام ممالکی را که به نحوی از انحا در پروسۀ کنونی افغانستان ذ
خواهد کشاند که تا اندازۀ به کنفرانس های برلين، پاريس و توکيو، که در مورد بازسازی اقتصادی داير شده بود، 
شباهت خواهد داشت، مگر اين بار برای تطبيق تعديالت عاجل برای نجات افغانستان و حتی منطقه با شعارهای 

ن بيشتر آن در لجنزار جلوگيری و مهر تصديق و تضمين را به مرام نامۀ وسيعتری داخل فعاليت شده و از فرو رفت
ناگفته نماند که دراين مرحلۀ نوين همکاری بين المللی . اصالح در محيط جديد با ستراتيژی جديد جهانی خواهد زد

ملل متحد، جامعۀ  يعنی دولت افغانستان، اياالت متحده، سازمان -بمنظور حل بحران افغانستان، برای طرفين ذيدخل 
  . وظايف و تقسيم اوقات مشخص تعيين خواهد گرديد-اروپائی، پاکستان وامثالهم 

   
شايد اين عمل يک قدم به عقب جلوه نمايد اما حقيقت اين است که تالش های بشری و مالی طی ساليان متمادی قسمی 

 دور از منطق نخواهد بود که يک قدم به عقب پس. که شايد و بايد نتيجۀ مطلوب نداده و از آن بکلی انحراف شده است
تنها اين مرتبه مسلح با داشتن عقل و تجربۀ ايکه از درس های هفت سال گذشته . رفته و همه چيز از نو سنجيده شود

آيا . آموخته شده است و مجهز با تصميم قاطع بمنظور تطبيق عاجل تعديالت و تغييرات الزمه گام برداشته خواهد شد
  يک طفل هفت ساله توقوع نمی رود تا از عقل خود استفاده کند؟ حتی از 

  
  

  خالصه
  

درين جا چهار رکن پالنی  . برای نجات دادن افغانستان از سقوط قهقرائی به تعديالت بنيادی و تفکر جديد نياز است
  :منفی فعلی را دگرگون خواهد کردمعادلۀ پيشنهاد می شود که به صورت قطعی 

   
در کوتاه مدت حد اقل يکصد و پنجاه هزار  و مطلوباً  به دو صد و پنجاه  : دوی افغانستانتقويه سريع ار .١

  . هزار نفر
 از طريق توقف تمام عمليات شان در داخل افغانستان زير تغير جهت ماموريت قوای امريکائی و بين المللی .٢

  .ستان متمرکز و آنرا مسدود نمايندنظارت ملل متحد تا اين عمليات منحصراً  به سرحدات بين افغانستان و باک
  . تا  قاطعانه   مقابل خشونت های سرحدی داخل مبارزه گرددفشار اعظمی به شمول تعذيرات باالی پاکستان .٣
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  ٥از ٥ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

به نفع ايجاد يک کتلۀ دولتی انتقالی که  قادر به  ابراز آزادی، ميم و تجديد پروسۀ سياسی در افغانستان تر .٤
دولتی با چهرۀ جديد زير چتر ستراتيژی نوين که باعث بروز اعتماد در داخل . مؤثريت و ثالبت از خود باشد

 . منفی کنونی را از بنياد تغيير دهدمعادلۀو خارج افغانستان شده و 
 

  پايان
 


