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  م٢٠٠٧جوالی ٢٨                 روديگر دريوسازمناتع آلمانی، :نويسنده
  ديپلوم انجينير کريم عطائی: ترجمه

  
   . درنظر استقطعات نظامی آلمان شامل ايسافدرين نوشته 

  

  تهديد می کند؟انتها آيا هراسی بدون 
   حاال نوبت به دفاع از سقوط رسيده است–ستراتيژی برای افغانستان غلط بود 

  
قانون .  را به صدا آورده استزنگ های خطر تکان ديده، ِ افغانستان  درواقعات اخير در دامنۀ بحرانی هندوکش،

 وراين ها نه اينکه در کوها و قريه جات کشور حض. اجرات در اکثر ساحات هر روز بيشتر به طالبان تکيه می کند
 نفوذ شان  همکشور ،هم چنان در خارج. ، بلکه نظام سياسی ضعيف البنيه را نيز شگاف کرده اند دارندبال انکار

انفجار های انتتحاری، گرفتن   با ذهنيت عامه وسياست را در کشور های ناتو،ی دانندم بيشتر شده به اين معنی که
  . به نهادهای مخالفين وروانیروحیاين است حملۀ هوشيارانۀ  .گروگان ها و تهديدها مغشوش نمايند

  
دريا های است  (Seine و سين Rheinاسالميست ها می توانند هرلحظه فشار را الی صدور تروريزم به راين 

و شماری از زوسيال سياست بازان سيز ،  Lafontaineچپی های طرفدار الفونتين . بلند ببرند) آلمان و فرانسهدر
تصميم صدر . هستند" احمقان مفيد"ديموکرات های دلير، شعار های عقب نشينی سر می دهند؛ اين ها برای طالبان 

ازهم اين ترس واقعيت دارد که .   نيست بيهوده"روش با افغانستاندرنگاه داشتن "اعظم آلمان و وزير خارجۀ وی 
باقی ناشدنی را متضرر می سازد و به اين صورت نقصان تالفی  محور هم آهنگی امنيت بين المللی پاشيدن ناتو،
  .خواهد ماند

  
 است، اعمار امور ملکی، در جريان  تقويۀ نظاميان و توجه بيشتر دری مذاکره برا، با وجود اينکه در حال،با آن هم

زيرا غرب با دشمنان مصمم دچار است که منابع سوق قوای . دوام وظايف در نگهداری صلح خالی از خطر نيست
.  به جامعِِۀ غنی متلون المزاجبشری شان تقريبًا محدوديت ندارد و انگيزۀ شان آنهارا بيشتر قوت بخش است، نسبت 

 قسمت .ازحقوق دولتی يا حقوق انسانی، می جنگندباکی  گونههبچ تمام قضاوت خودی بدون با " ندگان خدا کنجنگ"
 يتمؤثرجامعۀ مرد ساالر از حقوق مساوی زنها و .  کهنه پرست به اين مفکوره نزديکی داردِ های زيادی افغانستان

سران . صتًا طبقۀ ممتاز از دگرگونی مکمل کلتوری هراس دارندا خ،بسياری از اين ها. معارف خود داری می کنند
   . قاچاقبران عمدۀ مخدرات و مال ها در جمع بازندگان قرار دارندقبايل،

  
جنگساالران، سران  با  را طالبان،وقايع تازه شاهدی از آن دارند، که مردمان غير وابسته به عقيدۀ دينی ،برعالوه

ی چند Elizafeth Rufinاليزابت روبين   خانم.شريک عاليق خويش می دانند" اشخاص رسمی"قبيله و شماری از 
 بصورت واضح بيان می Opiumاوپييوم  معامالت با  مثالِ يک اين موضوع را در"نيويارک تايمز"قبل در مجلۀ 

 از او .تمام کشور درخدمت ديلرها قرار دارد: ، می نويسدسط وا سطح بر دراو از گفتۀ يک معتمد قاچاق. دارد
 عراده ، اردو و پوليس در برابر تاديه پول:يد ومی افزاترانسپورت خميرۀ اوپييوم و پودر هيروئين سخن می گويد

 افغانی معاش ٢٠٠٠ عساکر ماهانه .پرسونل باالبين با پول خريداری می شوند. جات خود را به اختيار می گذارند
شبکۀ اين ديلر که چند وزير نيز شريک آن : روبين می گويد . دارند و من به ايشان يک صد هزار افغانی می دهم

اگر رهبر يک محل پافشاری نشان دهد، طالبان در برابر پول اورا سر به نيست می . مطمئن عمل می کند بسيار نداست
  .کنند

  
 که اساس اقتصاد کشور را تخريب مزارع خاشخاش.  می سازدمعامالت مواد مخدر برابر سوم حصۀ توليدات ملی

 دالر به ١۶٠٠کيلوگرام خميرۀ ترياک  ١ا ب: ايساف نمی باشد از و ظايف  زيرا بديل آن ميسر نييست،،محو می کند
بسياری انسان ها بطور مستقيم يا غير .  دالر تجاوز نمی کند٩دست می آيد در حليکه قيمت يک کيلوگرام چارمز از 

.  يک دولت قوی زياد استايجادمستقيم از معامالت ترياک حيات به سر می برند و از اين لحاظ مقاومت در برابر
يک اقتصاد بديل بعمل آيد، بايد از نظر دور نماند که اين طبقۀ فساد پيشه آنرا سبوتاژ می  انکشاف هرکوششی که برای

   .نمايد
  

البان و قدرت ط اين را  کهبعد از بيش از پنجسال بازسازی حقيقتًا اين جا و آن جا پيشرفت های به مالحظه می رسد
د را حريق می نمايند، معلمين را سر می برند و بسوی آنها مکاتب جدي. مندان محل برای خود تهديد می پندارند

 راهای ارتباطی و حمل ونقل رقاتب های اقتصاد طبقۀ اوسط را  فير می کنند؛ و چون) برقع(دختران بی چادری 
مساعد و ترافيک مواد مخدر را برمال  خواهد ساخت، لذا به مراکز ساختمان حمله صورت گرفته و انجبنيران 
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 و در حاليکه حمله، تهديد و مقاومت در  دشمن اعالن می گردندحيثه  بکمک کندگان بين المللی. نداختطاف می گرد
  و  ؛انه عمل می نمايد قوای ايساف بعد از انفجار انتحاری در قندز محتاط،برابر ايجاد ثباب دولت جوان بعمل می آيد

 ،د مندی نداشته و يا محتاط می باشقوای نظامی در اجرای وظايف خود کافی تنو":  شودبالفور آواز انتقاد بلند می
   ". می کنند و طالبان جسور آنچه بخواهند عملمافيای مواد مخدر چنانکه استفاده جويانِ 

  
د لذا ن بشکن را ايجاد ثبات را از پيش ببرند، بايد مقاومتی اقتصادي–کسيا نيکه می خواهند، پرو گرام های سياسی 

ر دفاع می کوشد از اين عمل جلو گيری کند، زيرا او می دقيقًا وزي. گيردپيش  در  را يد شدت عملقوای نظامی با
کونيگ نمايندۀ تقاضای تام طبق مطلب درين است که . خواهد ريسک در برابر عساکر خود را به حد اقل پايان آورد

يابد بلکه عساکر موجود بايد بصورت هدفمند در برابر شمار عساکر ازد ياد ضرور نيست  ، ِان در افغانستان،يو
 و منسوبين حکومت کرزی که بدون نات تنظيم شده قرار داده شوند به شمول طبقات مختلف ممتاز افغانستاجناي

 تجهيز  ستراتيژی به معنی چنين تغييِر کهآيا اين.  به سر می برنددر کشور" authorityاوتوريتی "وقارهيچگونه 
حوصلۀ .  شک و ترديد استرد، مو خواهد بوددر آلمان قابل قبول ،بصورت ممتدعمل و مؤثريت  شدت قطعات با

  "اشغال گران" دانند که دقيقًا می  دارند، زيرا ،دوام دار را اسالمييست ها و متحدين شان از حلقات مافيای مواد مخدر
  .تا ابد در ملک نمی مانند

  
يکا دريک قبل از چند روز دستگاهای مخفی امر.  فضای سياسی عرضه می کند،کمتر دليل برای اطمينانعالوه برآن 

در ساحۀ عقب نشينی شان در شمال . م  خود را يافته است٢٠٠١متفقًا تثبيت کردند که القاعده باز قدرت سال  راپور
پيچی را در   راه کج وجنرال مشرف رئيس دولت پاکستان. غرب پاکستان ظاهرًا هجوم  برآنها ممکن بنظر نمی رسد
اميرکائی ها اطمينان  . امريکای متحد خود اختيار کرده استبين اسالميست های مخالِف ُپر قدرت در کشورش  و

آنچه امريکائی ها را درخواب سياهی پخش می کند . ندارند که او بزعم خودش اوضاع را تحت کنترول داشته باشد
 حتی رسانه ها . يافت خواهند رسیبه سالح اتومی دست اين است که اسالميست ها روزی قدرت را در دست گرفته و

 دارند بر اينکه امريکا همزمان به سالح اتومی پاکستان و القاعده در مناطق قبايلی در امتداد سرحدات تجسس
  رانيز شمتحدين بلکه  کشانيده می شود  عميقترامريکا نه تنها در عراق به منجالب جنگ.  حمله خواهد کرد،افغانستان

  .با خود می کشاند
  

م ، امروز بايد گفته شود، که دور ٢٠٠١وظيف قوای ايساف در دسمبر  پارلمان آلمان در مورد ت،در اتخاذ تصميم
خواست . هدف توظيف، ديد مؤفقيت و ريسک ها غلط تخمين گرديدند. نظری کافی در ستراتيژی و جود نداشته است

  مدد رسانيده شود، قسمی که دفع تروريزم و،در حفظ و ايجاد حقوق بشر و امنيتاين بود که به حکومت انتقالی 
حال خطر تروريزم  رفع نگرديده، صلح درک ندارد . مقاومت که انتظار برده می شد، بجهان ديگری متعلق باشند

، شبکۀ جهان شمولش بيشتر از پيشتر نا معلوم و اسالم افراطی قدرت مند است. بلکه ازدياد خشونت ها باال ميگيرند
چرا اين انکشاف . اسالمی در اروپا قابل سراغ انداعضای آن اکنون با نسل های دوم و سوم  در رستۀ مهاجرين 

  پيشبينی نگرديده بود؟
  

به "  منظور استتمديد خدمات قطعات" گفته شود ،بصورت ساده کافی خواهد بود آيا  و. استوار استهنوز جبهۀ وطن
 مسايل ملکی از انکشاف منفی اوضاع چنين جلوگيری وظايف قطعات، هم آهنگی بهتر نظامی بااين معنی که تمديد 

 مشکلتر، ٢٠٠٢ و٢٠٠١بمفاد قطعات نظامی تغيير مسير دهد؟ موقعيت نسبت به سال های مل آرد که جريان  بع
 مؤفقيت و غلبه مورد بحث  درحال.بی انتها تهديد می کندترسِ .  است غير قابل محاسبه،تحرک و ريسک ها بزرگتر

جلوگيری از در  محدوديت ضرر،  جديد در از يک ستراتيژی. پريشان کننده استاز سقوطجلوگيری نيست بلکه 
اروپا و آلمان بايد وزن خود را ، صالحيت کلتوری . سرعت خرابی اوضاع، صرف نظر بعمل آمده نمی تواند

  امريکا اعاده بهتخريب شدۀاعتماد را در پلۀ ترازو قرار دهند تا  مشترک خودرا و اوتوريتی قدرت صلح طلبی خود
  جلو گيری گردد؟حيثيت بدون نتهای ايک  خون ريزی ساليان دراز وازچطور می توان . گردد
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