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 م ٢٠٠۶ ديپلوم انجينيرکريم عطائی                                                                                         جوالی، 
 

 بازساری مواجه بخطر در افغانستان
 

يد، سرمقاله  روزنامه معتبر سويس ِان، ِست، ِست، چاپ سوريش که اکثر اوقات امور افغانستان را عميقًا بررسی مينما

 جوالی خود را وقف اوضاع جاری در افغانستان نموده که اينک مطالب آن غرض مطالعه     ٩/٨آخير هفتِه مورخ 

 .خوانندگان تقديم است
 

تقريبًا همه روزه نه تنها در مناطق نا امن جنوب  . طالبان در ماهای اخير در حمالت خود قدرت بيشتر کسب نموده اند  

درحاليکه شورشيان توانائی   . ز کابل و مناطق شمال برخورد های شديد بوقوع می پيوندندو شرق کشور بلکه درمرک

کامل ندارند تا قسمت های وسيع اراضی را در اختيار بگيرند، با آن هم تهديد ازطرف طالبان اسالميست نسبت به 

 .م بمراتب بيشتر می باشد٢٠٠١زمان سقوط شان در سال 
 

 ضعف قدرت دولت 
افغانستان .  مخدر و جنايات مربوط با آن، بنظر عموم، خطر بزرگتری را در تحکيم ثبات تشکيل می دهد  پروبلم مواد 

ساحه زرع کوکنار که ازآن هيروئين بدست می آيد، در سال جاری مجددًا بيشتر     . کالنترين مولد ترياک در جهان است  

ی خود را لبريز ميدارند، بلکه جنگساالران نيز از عايد ُپرمنفعت قاچاق مواد مخدرنه تنها طالبان دخل ها  . شده است

در بعضی حصص کشور . استفاده اعظمی را می برند و قدرت های خودرا که بايد شکستانده شوند، تحکيم می بخشند  

قاچاق ساالران با شورشيان و مامورين فساد پيشه دست ياری بهم می دهند و زخم سرطانی قاچاق مواد مخدر دولت و     

اما تا وقتيکه که دهقان زرع بديل در اختيار نداشته باشد تا برای فاميل خود تهيه نفقه . يد به تجزيه ميکندجامعه را تهد

اين َبال ی بزرگ صرف ميتواند با يک ستراتيزی طويل المدت بمبارزه     . بدارد مجبور بايد به کشت کوکنار بپردازد  

 .  کشانيده شود
 

 کدام عوامل در باز سازی ناقص بوده اند؟    

آ يا ميتوان يک نظم دولتی را به نمونه غربی دريک کشوری با عنعنات و تصورات کامًال مختلف ازآن  : اضافه ازاين

 در دولت داری، عمًال تطبيق نمود؟  

 چرا تحکيم ثبات در مناطق جنوب و شرق کشور غيرممکن است ؟  

 

فته شود، بدون شک پيشرفتهای   اگر وضع بحرانی افغانستان جنگ زده در زمان وحشت آور طالبان در نظر گر       

امروز افغانستان دارای يک پارلمان منتخب و يک قانون اساسی جديد که درآن متاسفانه  . حاصله را نبايد قليل پنداشت

يک حکومت مشروع سر اقتدار است با آنکه . حقوق ُمدرن غربی و اسالمی در تضاد باهم مخلوط گرديده، ميباشد 

 درکشوری باجغرافيای پيچيده و اقوام از هم پاشيده، در بعضی مناطق هنوز ادامه     قدرت نمائی حريصان حکمروائی

ولی اين جريان هميشه همين طور بوده، کسی که در کابل قدرت را در اختيار داشت، ضرور نبود در تمام   . دارد

کمک غربيها بوجود    نهاد های سياسی که در سالهای اخير به ).  مترجم-اين نظر درست نيست (کشور مقتدر بوده باشد
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مبارزه برای قدرت، نفوذ و ملکيت در جاهای ديگر جريان   . آمده، صرف رو ی کش های مقبول را جلوه گر ميسازد    

 .اينکه چنين نهاد ها بطورکلی عرض وجود ميکند به سرحد تعجب دکه ميزند.  دارد
 

 يک وظيفۀ طويل المدت    
و پيرو عنعنات  ) کنزرواتيف(م آن عميقًا  پيرو سنتهای قديم   اعمار يک دولت جديد در يک کشور که قسمت های اعظ    

حتی در دهات نزديک   .  کهنه يک جامعه قبيلوی ميباشد، تابع پيگيری يک زمان طوالنی است ک دها سال بکار دارد    

ی  کابل که مرکز کشور است، جهانی جلوه گرميگردد که با نشانه های ُمدرن نمونه غربی و جامعه آن هيچگونه شباهت   

 .کوچکترين تغيير و تساوی حقوق درين جا انقالت کلتوری پنداشته ميشود. ندارد

چه در بوسنيا، کوزُو و يا افغانستان در هيچ يک بعد از دخالت نظامی غرب توقوعات بيش ازحد مردم برآورده   

.    نام زنی ميشوداگر پروسه بازسازی به مشکل روبرو ميگردد در هرکجا کمک های بيگانه بحيث مدا خله . نگرديد

همينطور هم در دامنه هندوکش از خارجی ها اظهار تارضايتی ميگرددچه که طرز زندگی شان برای افغانها بيگانه    

افغانهای مغرور و آگاه از عنعنات شان، بسيار زود   . اسالم است که طرز تفکر و عمل شان را تعيين می کند. ميباشد

تکبر و تفکر بلند پروازی غربی حس ضديت شان را     . دشه دار گردد  ناراض ميشوند اگر احساسات مذهبی شان خ 

خاصتًا در آنهايکه حضور بيگانه گان را پرداخت قيمتی ميپندارند که برای بازسازی کشورشان بايد  . تقويه ميکند

ل ميشود و    توافق بزودی به عدم آن تبدي  .  بدهند و خود را گول زده ميبينند که در زندگی شان تغييری بمشاهده نميرسد     

 .حتی جای دوستی را دشمنی ميگيرد

رهبری کابل کشور همسايه پاکستان را مالمت مينمايد که در برابر  . برای کسب تقويه طالبان داليل زياد وجود دارد  

اين ها ازمناطق قبايل پاکستان که از کنترول دولت مرکزی خود را تا حدودی    . شورشيان از اقدام جدی کار نميگيرد 

در کابل فراموش نمی  . د و احزاب اسالمی دران جا قدرت را دردست دارند، بداخل افغانستان تجاوز مينمايند       کشيده ان 

 .  با استفاده از طالبان در افغانستان مقاصد ستراتيژی خود را تعقيب مينمود ٩٠شود که اسالم آباد درسالهای  

 

 اميد های بسر نارسيده
اين تعلق به مايوسی . قرار معلوم شورشيان در بين قسمتی از مردم پهلو بندی ميشوند. رف مسله استولی اين يک ط

دهاقينِ  ميگيرد که پولهای امداد جامعه ملل از همه اولتر نسبت بوضع بحرانی امنيت از برابر چشمهای شان غيب    

اداری، خويش ساالری، بی قانونی و خود    اين ها کمافی السابق در بيچاره گی و غربت بسر ميبرند؛ فساد  . ميشود

اشخاص کمی در بين پشتونها . سری جزء  زندگی روزمره گرديده است که رجوع شان را به طالبان دامن ميزند     

سراغ خواهد گرديد که حکمفرمائی مجدد طالبان تند رو مذهبی را آرزو داشته باشند ولی نبايد فراموش کرد که طالبان               
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م موفق به تسخير کابل گرديدند، بلکه آنها و عده می دادند تا هرج        ١٩٩۶ مذهبی شان درسپتمبر نه از لحاظ طرز تفکر 

 .  ومرج را کنار زده ونظم و استقرار را جاگزين آن سازند  

افغانستان که ار نظر اقتصادی، سياسی و نظامی به جامعه جهانی احتياج دارد نبايد به هيچ و جه متکی بخود تنها      

برخالف  . م بعمل آمد و نتايج آن سرسام آور بود  ١٩٨٩ن سهوه بعد از خروج اردوی سرخ در سال  اي . گذاشته شود 

جهان غرب بايد در امداد خود به اين کشور بافزايد و نمی تواند به آن عالقه بگيرد که قسمتی ازاين ملک از کنترول   

که قبل از اقدام نظامی قوای ائتالف، در     برآيد و مجددًا به پايگاه عمليات تروريست های اسالمی تبديل گردد طوري      

 . زمان حکمفرمائی شاگردان مکاتب قرآن، چنين بود

وظيفه نيرو های محافظ بين المللی، ايساف، تحت قوماندانی ناتو در مناظق نا آرام جنوب کشور تو سعه يافته است  و 

به اين خواهد بود که تا چه اندازه در         موفقيت اين وظيفه دشوار متعلق   . درعين زمان پرسونل ايساف تزيد می يابد  

اين کاِر ساده نيست زيرا ايساف نمی تواند بااين اکتفا کند تا صرف . مناظق پشتون نشين اعتماد مردم جلب شده ميتواند

. ايساف بايد در جنگ در برابر شورشيان مسلح نيز دخالت نمايد    . پروژه های بازسازی را از نگاه نظامی حمايه کند

.  الف تحت رهبری امريکا زمانی بحيث ناجی استقبال ميگرديد ولی آن زمان اکنون سپری گرديده استقوای ائت

بسياری از افغانان امريکائی ها را مالمت ميکنند که در جنگهای ضد تروريسم عاليق خود را دنبال ميکنند و    

 . مراعات مردم ملکی را کمتر در نظر ميگيرند

معيار موفقيت و يا عدم آن در پيشرفت بازسازی  . ع اقتصادی ميسر شده نمی تواند  بدون بهبود وضع امنی بهبود وض   

.    درکابل مورد قضاوت قرار گرفته نمی تواند بلکه اصل هدف بايد متوجه مناطقی بيرون از شهرها قرار داشته باشد   

 .ه ميگيرندمردم بايد احساس کنند که نظم جديد به سود آنها در کار است و آنگاه در ثبات آن هم حص  

 

 پايان


