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  ديپلوم انجينير کريم عطائی
  )ِان، ِست، ِست (ِاکارت فون کال ِاِدن

  

    الزم و ملزوم يک ديگراندصلح در افغانستانوانکشاف 
  اقدامات نظامی برای مدت مديدی الزمی پنداشته می شود

  
 خوا هانه شر از امور ب اين کشور  در اقدامات غرب در افغانستان اکثرًا فراموش خاطر می شود کهسخن ها روی در 

 ، عالقۀ غرب١از اين لحاظ به نظر نويسنده. استمورد بحث مبارزه در برابر تروريزم اسالمی بلکه ه ِندر ميان گپ 
  .اقدامات الزم بعمل آيد ،در درازمدت چه از نگاه ملکی و چه از نگاه نظامی  افغانستان،دراگر  ،محفوظ خواهد بود

  
افغانستان برای القاعده محل عقب نشينی، . ظاهرًا به فراموشی می گرايد ،شورکاين بين المللی در قوای دخول دليل 

اين گروه تروريستی نه تنها مسؤول حمالت در نايروبی و دارالسالم، . را ساخته بودجای تربيه و پايگاه تشکيالت 
الی و جربا نيز بر دوش واشنگتن و نيويارک شناخته می شود بلکه هم چنان مسؤوليت حمالت را  در لندن و مادريد، ب

افراطيون اسالمی هدف داشتند و هدف دارند، تا تمام منطقۀ شرق نزديک و شرق القاعده و شبکۀ بين المللی . دارد
در افغانستان از نگاه دخالت .  تبديل نمايند٢ميانه را بی ثبات سازند و جوامع آنجائی را به عقب گرائی تئوکراتی

  . عاليق امنيتی غرب مد نظر استۀو حمايحفاظه ر قدم اول بلکه دصورت نگرفته  خواهیبشر
  

  زمان، توان و حوصله
 بصورت عموم اين قسمِت هدف در وظيفه بايد .درحال حاضرخطر تروريزم اسالمی از افغانستان نشأت نمی کند

  توفيق حاصل "یانسانتحقير"ک ايدولوژی ولی با وسايل نظامی نمی توان برمبارزه در برابر ي. ايفاشده تلقی گردد
باقی نمانده بلکه اين حقيقت غيرقابل انکار که با لهجۀ امريکائی در عقب آن پيشکش می شود، بايد درنظر. نمود
بازسازی و اعمار اين وقتی ميسر است که انکشاف، .  افغانستان نبايد به حالت گذشته رجعت کند. پياده گرددعملدر

اين پروسه به زمان، پول، توان و . و ابتر شده است، براه انداخته شود ساله تخريب ٣٠اين کشور که در جنگ های 
 بايد جد و جهد بيشتر را جامعۀ بين الملل . چند سال قبل تخمين شده بود آنچهحوصلۀ بيشتر ضرورت دارد نسبت به

داده شوند که روزی در حالتی قرار  بنياد هاهمه   بايد افغانستاندرهم شکستۀ کشوِردر.  دهدو توقعات را تقليلبخرچ 
  . پايه دار باشد ؛ ثبات در اين کشوربايددی از عهدۀ کار خود بر آمده بتواننبدون حضور جامعۀ بين الملل

با  .دنشمار بيشتر افغان ها افکار معتدل داشته و از بازگشت طالبان بيم دار.  در خطر استانهاما اين هدف بلند همت
لمللی کمافی السابق  پشتی بانی می شود، شمار کسانيکه از وضع انکشاف از اقدامات نظامی و ملکی بين اآنکه 

 فی صد افغانها بی سواد هستند و روزنامه خوانده نمی توانند، ولی ٨۵. تاحال، راضی نيستند، رو به ازدياد است
زير شده و به اين طرف در کشور شان سرا  م ٢٠٠٢ پول ازسال ینگفته یمبالغکه ازراديو و تلويزيون می شنوند 

از اين لحاظ اکثر . سند اين همه پول کجاشده است؟ باتمام آرزوهای نيک هنوز از ترقی و پيشرفت اثری نيسترمی ُپ
 را برای کمک به یاين منبع مهم پول  طالبان.افغانها برای تغذيۀ فاميلهای خود به توليد مواد مخدر رجوع می کنند

ازدياد توليد مواد مخدر،  -به اين ترتيب حلقۀ شيطانی.  ف می رسانندا به مصر"جنگندگان خد"دهاقين و استخدام 
  . به وجود می آيد– بحران وضع امنيتی و تقويۀ طالبان

  

  حکومت ضعيف مرکزی
 درتاريخ افغانستان چنين - از انکشاف فوق العاده بطيی باز سازی، محبوبيت حکومت مرکزی هابا نارضايتی

تصميم قاطع رئيس جمهور کرزی اکثرًا فاقد .  نيز رو به نزول می گرايد- استحکومت مرکزی ضعيف سابقه نداشته
وزير خارجه سپنتا که در . افراطيون در ولسی جرگه هم بيشتر کسب قدرت می کنند. و غير جدی عمل می نمايد

رده است، در  سال بحيث پناهندۀ سياسی در آلمان به سر ب٢٠صحنۀ بين المللی به نظر نيک ديده می شود و بيش از 
  .لب اعتماد گرديدسماه می از طرف پارلمان 

فی صد از ٢۵ می رسانند که پيشرفت ها تا حال در افغانستان مانند انتخابات ديموکراتيک، حصه داشتن یاين چند مثال
ی قلۀ هندوکش که آب مدر  ميليون دختران و پسران به مکتب، برفی را ماند ۶زنان در پارلمان ويا شمول دوبارۀ 

 نظامی و از همه  دراموربرای اين مطلب ارتقای اقدامات.  انجام نپذيردچيزی که شده است،گردد اگر اضافه از 
 امنيت و ،بدون انکشاف:  ضرورت استو شاخص معين که پرنسيپ شبکۀ امنيتی را تعقيب کندبيشتر در امورملکی 

  . انکشاف دستياب شده نمی تواند،بدون امنيت
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  2 و مذهبنی بردينت حکومت مب
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قتل گروگانان در هفته های اخير و هم چنان حمالت روزمره به نظاميان بين المللی نمايان گر آن استند  و اختطاف ها
اگر گمان گردد که  به عمليات ناتو و . که از عمليات های نظامی در افغانستان مانند گذشته صرف نظر شده نمی تواند

قوای ضد ترور در چوکات  از  واکتفا می شود ،قوای ايساف که ازطرف شورای امنيت ملل متحد وظيفه دار است
  . صرف نظر شود، خطای خواهد بود جبران ناپذير)"  Operation Ebduring Freedom(عمليات صلح پايه دار "

ولی تلفات مردمان ملکی نه تنها .  دليل آورده می شودOEFقربانيان افغان های  ملکی اکثرًا در برابر عمليات های 
  از يک جانب،اساسًا دليل اين تلفات. بلکه در عمليات قوای ايساف نيز صورت گرفته است OEFدر عمليات قوای 

از طرف ديگر در کمبود عساکر  و ،  را به حيث سپر استعمال می کنند ها که انساننجنگ های غير منظم طالبادر
چنين واقع می گردد که حاظ از همين ل. زمينی ناتو و عدم موجوديت عساکر با فعاليت های خاص، قابل سراغ است

  . اين گونه تلفات را باعث می شودکه عساکرزمينی مجبورًا کمک های قوای هوائی را تقاضا می نمايند 
  

  به همکاری های بهتر احتياج است
بهر .  باز سازی و اعمار به حمايه عمليات هردوقوااحتياج دارد، وOEF موفقيت بهموفقيت ايساف : اين تثبيت است

 تی تربيه قوای امني،ارتباط بين حمايت نظامی و اعمار ملکی. ين هردو بايد در آينده  بهتر هم آهنگ گردندصورت ا
موجود  که قوای امنيتی را تهديد می کند، بايد و  نظر به خطر. افغان را چه در پوليس و چه در اردو احتوا می کند

ا برای پوليس و اردو، نماينده يشتر، اعمار شفاخانه هتجهيز بهتر، معاش ب. دوظايف شان به صورت جالب تنظيم گرد
د ايفای خدمت نلمان، تاديۀ جبران در آخر وظيفه، اين عوامل می توانحقوق پوليس و نمايندۀ اردو در پاربرای دفاع از 

 در اين زمينه دولت های که تربيۀ پوليس و اردو را بر دوش دارند، چه. دندرپوليس و اردو را دلچسپ جلوه ده
  .اروپايی ها و چه امريکاييان، بايد در آينده همکاری بهتر داشته باشند

اشد ضرور است که حاال يک يا دو . بصورت يقين بديل زرع خاشخاش بدست بيايد همچنان خيلی مهم است تا باآلخره
يکی از اين . ردندپروژۀ بزرگ درمناطق ده نشين جنوب کشور روی دست گرفته شود تا مردم آنجا به آينده اميد وار گ

 هبطورمثال آلمان می تواند ب. پروژه ها می تواند سرمايه گذاری در امور تربيۀ مسلکی، مخصوصًا جوانان باشد
اگر در افغانستان در تصميم .  بپردازد و شهرت نيک خود را استواری بخشددوباره تجهيز کردن تخنيکوم قندهار

 بيشتر مجبورًا به طالبان رو می آرند تا درصورت باز گشت به قدرت از جامعۀ ملل شک و ترديد راه بيابد، افغانهای
 يک کشور را بحيث حلقۀ ضعيف در زنجير جامعۀ ملل طالباندر صورتيکه . انتقام قهر آميز آنها به امان مانده باشند

  .به عساکر خارجی، پوليسان و افرادملکی توسعه می بخشندنيز  حمالت خود را ،تشخيص دهند
  

  نستان به حيث سمبولافغا
 ارزش مهم سمبوليک و باز شدن بروی غرب،جوامع  آن  در از لحاظ تجدددرمجادله  بين ممالک اسالمیافغانستان 

به وقوع می ) مقصد از آلمان است(اين مجادله يک مناقشۀ جهانی است که هم چنان در مساجد  شهر های ما . دارد
يعنی شوروی شکست؛   اول"شيطان" گردن است که در آن یراضی مقدس افغانستان ا،برای افراطيون اسالمی. رسد

قدرت های معتدل در جهان اسالم خاين به وظيفۀ مقدس پنداشته می . دوم،  امريکا رسيده است"  شيطان"و حاال نوبِت 
  ند يا خير؟و عده های خويش را به سر می رساغرب که آيا از اين لحاظ در تمام جهان اسالم متوجه آن هستند . شوند

عقب نشينی قبل از وقت توان اتحاديه را بدنام و رسوا . موضوع افغانستان تا حال بزرگترين پووژه برای ناتو است
باز گشت طالبان نه تنها . تبديل می کند" دولت نرکوتيک"ضعف در عمليات، افغانستان را به يک . می سازد

الوه بر آن وضع در پاکستان به حيث يک کشور دارای قدرت ع. افغانستان بلکه تمام منطقه را بی ثبات می سازد
  . به جوش می آيند) برای اروپا نيز(اتومی حساس تر می گردد و اسالميست های افراطی با عواقب غير پيشبينی شده 

  
  پايان


