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  م٢٣/١٢/٢٠٠٨                               ديپلوم انجينر کريم عطائی
  
  

  در دروازۀ جيو پوليتيک
  

 دسمبر خود را وقف اوضاع در افغانستان کرده ٢٠/٢١روزنامۀ معتبر ِان ِست ِست چاپ زوريخ سرمقالۀ اخير هفتۀ 
  :و می نويسد

  
 سفرمی کرد،  ُپتس دامی اشتراک در کنفرانسم  برا١٩٤٥هنگاميکه رئيس جمهور امريکا، هری ترومن، در سال 

او . ، نيز شامل بودهومرلياس از ستراتيژيست،  »The Day of the Saxon« در جملۀ لوازمش يکی هم کتاب 
 .  در جهان جاهای وجود دارند با اهميت يک پيامد سنگين برای بشريت: شته بودباً  نيم قرن قبل در اين کتاب نوتقري

اين چنين محالت دروازه های استند .  فتح شرط است در حاليکه شکست بربادی ملی تلقی می گردددر چنين مناطق«
که از آن ملت ها ميروند و می آيند؛ بعضاً  تاقهای ظفر اما بعضاً  آن گذرگاهای تنگ که از طريق آن ملت ها برای 

و ) ايندوس(کش الی وادی سند  منطقۀ هندو».هرات يک چنين مکان است؛ کابل يکی ديگر. هميش گم می شوند
درياهای معاون آن که امروز افغانستان، پاکستان و هند را در بر می گيرند، سياستمداران و جنراالن غربی را بارها 

  .مصروف خود داشته اند
  

  آيا با طالبان مذاکره به عمل آيد؟
هومر ان کوشش می نمايند، کلمات برای قطعات ناتو که مايوسانه در صدد يافتن يک ستراتيژی مؤفق در افغانست

شکست در برابر ائتالف طالبان، جنگ ساالران محلی و جنگجويان خارجی جهادی .  تازه بگوش می رسدلياس
اين ادعای شان که  يک فکتور نظم جهانی می باشند، . عواقب ناگواِر وسيع را برای متحدين در بر خواهد داشت

س جمهور آينده، بارک اوبامه قبالً  به اطالع رسانيد که افغانستان مرکز فعاليت رئي. اعتبار خود را از دست خواهد داد
  .او پول بيشتر و ازدياد عساکر را وعده کرد. های امريکا خواهد شد

انتخابات رئيس جمهور صورت می گيرد و چانس رئيس جمهور . سال آينده برای افغانستان يک سال کليدی خواهد شد
در حاليکه تاحال . عالوه بر آن قوای بين المللی شکل قوای امريکائی را خواهد گرفت. فعلی، کرزی، خراب است

را تشکيل   قوا٣بر٢ غربی مساوی بودند، در آينده شمار نظامی های امريکائی معيار قوای امريکائی و قطعات ديگر
ن هراس دارند از اينکه درنقش سيل اکنو. اروپائی ها تا حال متمايل بودند افغانستان را جنگ خود بدانند. خواهد کرد

  . بين قرار گيرند و با تقاضاهای امريکا مواجه گردند
بعد اينکه در عراق ترکيب ازدياد عساکر و . در جهت يابی ستراتيژی امريکا پيشنهاد مذاکره با طالبان شامل است

 که آن مؤفقيت درجنوب افغانستان همکاری با اقوام وضع امنيت را بهبود بخشيد، در واشنگتن اين اميد پخش می شود
انتظار برده می شود که مقاومت افغانی مانند عراق به دو عنصر آمادۀ مذاکره و بنياد . نيز خواهد توانست تطبيق گردد

  .گراه تقسيم گردد
ِ  تکرار قضيه را به مشکل مواجه می سازند اراضی کهسار افغانستان از نظر نظامی به . در ضمن عواملی زياد

مردم  طرز زندگی دهاتی دارند، اکثرًا بی سواد هستند و از سی سال به اين سو به جز از . نی قابل کنترول نيستآسا
اين گونه شرايط زمينه را  برای ريشه گيری کهنه پرستی و تحجر طالبان مساعد . جنگ چيزی ديگری را نمی شناسند

خانات "ردد، افغانستان از قديم به اين سو يک مجتمع از بر خالفِ عراق که از مرکز آن دولت تنظيم می گ. می سازند
عالوه بر آن اقوام پشتون از دو قرن به اين طرف  در راندن بيگانگان . با قدرت ضعيف مرکزی می باشد" منطقوی

  . تجارب کافی اندوخته اند که از همين لحاظ منطقۀ شان نا آرام ترين کنج امپراطوری برتانيا را تشکيل می کرد
  

  جزيه يی دولت پاکستانت
در . تخفيف خشونت بزودی از اين لحاظ ممکن نيست که نيم قاره آشيانۀ اصلی تروريسم بين المللی جهاد شده است

هندوکش در جنگ با اردوی شوروی  در مکاتب دينی و کمپ های مهاجرين با اعمال مجاهدين و روح اسالميت ، 
جنگ در اين جا موقعيت عقب . طانی افغانستان به پاکستان ريشه دواندعالوه بر آن غدۀ سر. القاعده عرض وجود کرد

استقرار ثبات درافغانستان در صورِت ممکن است که غرب با . نشينی خود را دارد و ساختار دولتی را تهديد می کند
 آميز به نظر می هنوز پيشگوئی ها که اين کشور سقوط خواهد کرد، مبالغه. دريافت راهی پاکستان را  به ثبات برساند

تی های خبپاکستان هر چه بيشتر به مرکز بد. ولی تجزيۀ قدرت دولت معيار پريشان کننده را اختيار کرده است. رسد
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چون حکومت و رئيس جمهور   . آسيای جنوبی تقرب می ورزد زيرا مشکالت آن به افغانستان و هند سرايت می کند
  . اند، خاصتاً اردوی پاکستان کسب اهميت می کنددر اسالم آباد ضعيف 

مؤسسۀ رژيم سقوط کردۀ رئيس جمهور و قوماندان اعالی اردو، مشرف، اردو را بی اعتبار ساخت اما اين يگانه 
وقتی طلبان و افراطيان کشمير را تقويه می کرد، بازهم در ) آی اس آی(گرچه استخبارات نظامی .  ملیاست با عنعنۀ

اردو آهسته آهسته  به اين خودآگاهی می .  قاطعانه در اقدام استه ایل قوای نظامی در برابر اسالميست ها تا اندازحا
يد در تجهيزات و نه تنها امريکا بلکه اروپا هم با. رسد که با طالبی شدن، يک مرض مهلک جامعه را تهديد می کند

  .مک های خود را شدت بخشندچنان در تطبيق  پروگرام های ملکی کتربيۀ اردو و هم
  

  حملۀ تروريستی بر هنِد جديد
اين . يکی از تاق ظفر ها که از آن ملت ها می آيند و می روند مستقيماً  پهلوی هوتل تاج محل در مومبای ايستاده است

ارتقاء هند   )Gateway of India  ( بنا که قدرت جهانی امپراتوری برتانيا را بايد عالمه گذاری می کرد امروزبنام
تروريست ها که تاج محل را در دست داشتند به تصوير . را به يک قدرت بزرگ در يک نظم جهانی تجسم می کند

:  ظاهر گرديدقدیمدرعقب روی کار مجلل کمپنی نرم افزار، هند . جديد خودی کشور هند نير حمله کردند
يزم را تشکيل دهند، قوای پوليس با تفنگ های سياستمداران بی کفايت که غفلت کردند واحد های ضربتی ضد ترور

. جنگ جهانی دوم که از عهدۀ کار خود برآمده نمی توانند، جامعۀ که از قبرستان های مذهبی احاطه شده اند
هندوستانی های که از پيشرفت های خود مغرور اند بايد ببينند که انکشاف سياسی با انکشاف اقتصادی هم گام شده 

با بروز خشونت در مومبای اين هم پيداست که در جنوب آسيا چند مسئلۀ محدود در راه بهبود قرار ولی . نمی تواند
اين . م هند و پاکستان در آستانۀ جنگ بر آمدند٢٠٠١بعد از سوء قصد باالی پارلمان در دهلی در سال . گرفته است

 نيم قاره را يک سو گذاشته بود نفوذ ٩٠ی امريکا که در سالها. خامت نکشده واشنگتن کمک کرد تا اوضاع به ومرتب
 به هومرلياساز معنی ستراتيژی در منطقه از عصر .  سپتمبر به اين سو توسعه بخشيده است١١ امروز از  راخود

اکنون امريکا پاکستان را وادار ساخت تا تقاضای هند را در سپردن طراحان اصلی . اين سو چيزی کاسته نشده است
ً  به گوشه بکشاندترور بصورت قاطع رد ن واشنگتن از حکومت هند . کرده بلکه چند نفر از افراطيان را مؤقتا

  .طرفداری کرده و به اين وسيله برايش اختيار نمودن يک موقف معتدل را سهولت بخشيد
  

  مسدود نمودن ممکن نيست
رتيکه دهلی و اسالم آباد سرايت خشونت از افغانستان به شمال پاکستان و کشمير می تواند صرف تخفيف يابد در صو

گرچه پاکستان نسبت روياروئی اخير با انتقال قطعات نظامی از شمال کشورش به سرحدات با هند . همکاری نمايند
. تهديد کرد ولی پاکستان ضعيفتر ازآن است که همزمان با اسالميست ها در داخل و يک رقيب خارجی پنجه نرم کند

دگی ها با همسايه را قصداً  دامن می زنند تا اردوی پاکستان را مصروف نگاه قدرت های افراطی از اين لحاظ کشي
  .حمله های تروريستی مانند مومبای برای اين براه انداخته می شوند تا پروسۀ صلح با هند را  تخريب کنند. دارند

بی او ضاع با همسايه تعقيب کند، در صورتيکه با خرا قدرِت بزرگ شدن جاطلبی خود را در راه صرف هند می تواند
هيچ قدرتی نمی تواند در بين سند و گنگا از آن کنار رود که در کابل يا در مناطق قبايل پاکستان . اش فلج نه گردد
تا وقتيکه هند و . همچنان برخالفی ها در نيم قاره بصورت مستقيم باالی افغانستان تأثير بسزای دارد. وقوع می يابد

ی موازنه باهم را نيابند، تا وقتيکه افراطيت اسالمی در رقابت بين هردو کشور نقاط ضعيف پاکستان توانائی بر قرار
  .را می بابند، کوشش های دول غربی نمی توانند در افغانستان به صورت دوام دار مثمر ثمری واقع گردند

  
  پايان


