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   کريم عطائیديپلوم انجينير
  از مطبوعات سويس

   !، ضامن امنيت نيستافغانستاناردوی خوش به رضا در
  تثبيت احصاييه نفوس شرط اساسی پنداشته می شود

 
 
 

 »يک قطعه از اردوی ملی با افراد خوش بزضا«
 

 )von James W. Davis(فون جامس وی ديويس 
ين نويسندۀ اين مضمون، پروفيسور برای روابط ب

 علوم سياسی در يونيورستی سنت ۀالمللی و مدير موسس
  :گلن سويس، نظرش را چنين ابراز می دارد

  
  

 قوای اشغال  به حيثکهمی باشند قوای نظامی امريکا و اروپا که در افغانستان مستقر هستند، مواجه به اين خطر 
برای دورۀ مکلفيت عام اصطالحِ  (فغان  های از طرف پشکیتعويض پی در پی اين قوا ا. کنندۀ دشمن شناخته شوند

برای اين منظور تثبيت . را در کشور قايم نمايدکه امنيت مورد ضرورت  ديده می شود ِ  وسيلۀ ممکن)عسکری
  . احصاييه نفوس شرط اساسی پنداشته می شود

ر يک حکومت مشروع و  استقرا ازلبان را ازقدرت بر انداختند، هنوز هما اينکه امريکا و متحدينش ط ازپنجسال بعد
سالهای اين کشور . دارای اقوام متعدد و زبان های مختلف می باشد، بصورت مطمئن اثری نيستملی درافغانستان که 

که هدف اصلی است،  در راه انکشاف و امنيت و  شده تا استخوان تضيف،دراز در کشمکش های مسلح و خوشنت بار
 رئيس جمهور بوش در ،طالبان و جلوگيری از حمالت بهاری تراتيژیس اتخاذ  درسبقت جستن برای . سوق نگرديد
واشنگتن از اعضای ناتو تقاضا .  نفر ازدياد بخشيد٣۵٠٠ قوای نظامی امريکا را در افغانستان به تعداد ،ماه فروری

   .ست بال طيارات اکتشافی تورنادو را به افغانستان ارسال داشته ا۶ سعی بيشتر بخرچ دهند و آلمان ،نمود
  

  اشغال بدون انتها
 تقويه ِ طالبانتهديد  در برلين ضرورت حضور بيشتر نظامی را  از لحاظ  آلمانقصر سفيد و دفتر رئيس حکومت

 در امتداد سرحد با افغانستان هزارها ،در محالت دور دست پاکستان. اين تهديد حقيقت است.  الزم می پندارند،شده
بعد .  مذهبی در اسالم روبرو می گردند خشونِتمی روند و در آن جا با تفسيِر) مکاتب قرآن(به مدرسه جوان پشتون 

کافر برای آزادی کشورشان  از دورۀ مکتب هدايت داده می شود تا به افغانستان باز گردند و به مقابل بيگانگانِ 
  .بجنگند

 ضعف پوليس و اردوی ملی نيز منشأ می از تداومد بلکه نپروبلم های افغانستان نه تنها از تقويه طالبان نَشأت می کن
 داشته و عالوتًا بر تکرار غلطی های گذشته را در، که در رويا رويی نظامی با طالبان متمرکز باشدیستراتيژي. گيرند

حضور ناتو از طرف افغانها به درين صورت . حضور ناتو را در افغانستان برای مدت غير محدود ايجاب می کند
  . امنيت بلکه بيشتر به حيث قوای اشغالی بيگانه تلقی می گردد کنندۀ حيث تضمينمرور زمان کمتر به
 بحران در افغانستان اين است که يک اردوی قوی وبزرگ ملی ايجاد گردد تا از عهدۀ تضمين ِ راه حل دوام دار

برای .  بر آمده بتواند با وسعت بزرگتر از فرانسه، ميليون نفوس با السنۀ متعدد و يک کشوِر۵/٢٨امنيت يک جمعيت 
  . رسيدن به اين هدف بايد افغانستان دورۀ مکلفيت عمومی عسکری را تجويز نمايد

  

  ښاروال کابل
 هزار عسکر جديد استخدام می گردد؛ هدف ٣هر ما .  هزار مرد مسلح می باشد٣۶اردوی ملی امروز متشکل از 

معاش ماهوار يک نفر عسکر در . سال ميسر است هزار نفری در ظرف تخمينًا يک ٧٠رسيدن به يک قوای مسلح 
 دالر امريکائی بالغ ميگردد و بمراتب بلند تر از اوسط معاش ماهانه درکشور ٧٠ و بعد از آن به ٢۵زمان تعليم به 

 کشور صنعتی پيشرفته مانند امريکا  يکدر حاليکه عسکر مسلکی خوش به رضا در. درس دالر می ٢۵است که به 
 انتخاب درست نيست تا و ظايفی را  برای افغانستان هزارنفری٧٠  يک اردوی خوش به رضایاشد،ل می بموافق حا
  .دست و پنجه نرم می کندکه کشور با آن اجراکند 
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حامد کرزی " اين گفته که .بيشتر رجحان داردمنظور ديگر حکومت مرکزی کابل در تمام کشور از هر تسلط توسعۀ 
 مبالغه است و ارتباط می گيرد به اينکه قوای پوليس و اردو ،"ه رئيس جمهورکابل است نسبت ب اروالبيشتر 

 پوليس ميرسد که اين با مناطق ده ٢ هر هزار نفر در حال حاضر در افغانستان سِر. بمقدارکافی در اختيار نيستند
رقيب و مافيای  که جنگساالرانِ  اين تناسب بطور يقين برای تضمين امنيت در يک کشورِ . نشين سويس برابر است

اشتن دورۀ ذ  تقويه عاجل قوای پوليس با به اجرا گ نخست.استناچيز ن دست آزاد  دارند، بسيار آمواد مخدر در
 سِر  سرتا در در گرفتن امنيت برای مکاتب و زيربناهای دولتی که برای يک حکومت فعالعسکری،مکلفيت عمومی 

  .يات پنداشته می شود، کار بجا و مفيد خواهد بودکشور و ثبات جمعيت آن از ضرور
  

  کنترول سرحدات
ازين لحاظ .  بانجامد نمی توانديتموفقبه  بدون سرحدات مطمئن ،ثانيًا کوشش برای ايجاد يک حکومت موثر مرکزی

 بيش از  بطولِ  سرحد اهميتاز همه بيشتر . سرحدات کشور تشکيل دهدجدی  اولی اردوی ملی را بايد کنترول ۀوظيف
و حمله  کيلومتر با پاکستان است که از طريق آن همه روزه جنگ جويان طالب و القاعده که در تکتيک بغاوت ٢٠٠٠

  .هنمائی شده اند، به افغانستان نفوذ می کنندبه تاسيسات ملکی و نظامی ر
مستقر اند ولی از عهدۀ   هزار نفر اردوی امريکا و متحدين ٢۵در حال حاضر در واليات جنوبی و شرقی افغانستان 

 ، خارج از تصور است که با تعداد کمتِر عساکر از اردوی ملی لذا.کنترول سرحدات با پاکستان برآمده نمی توانند
نظر به وظايف دوگانه، امنيت سرحدات و غلبه بر طالبان و .  مهم بهتر به سر رسانيده شده بتواندۀچنين وظيف

  . خوش برضا بهيچ صورت کافی نيست هزارنفری٧٠همپيمانان، يک اردوی 
  

  یپايان آوردن سن شمول در خدمت نظام
بيابد  ،تلقين مذهبی را که مدرسه ها به جوانان بيکار تزريق می کنند ) alternative (سوم حکومت مرکزی بايد بديل

 حد ،ها از کشوردر بسياری. ان آورده شود سال است بايد پاي٢٢سن شمول در خدمت عسکری که فعًال . و عرضه کند
 سال مکلفيت عسکری برای جوانان محارب ٣الی ٢ يک دورۀ .  سال تعين گرديده است١٨اقل سن شمول عسکری 

 ٣/٢با مکاتب ابتدائی و يا مسلکی ميتواند جمعيت يک کشور را که  سال يا بيشتر داشته باشند، در ارتباط ١٨که 
  .گرائی می پيوندد، ياری رساند بيکاری به بنياد  از لحاظآن بی سواد است ونفوس 

  

  وسيلۀ برای اتحاد
     که جمعيت های زبان و اتنيکمی گردد دولت سازی در افغانستان با بميان آوردن موسساِت مرتبط  ۀچهارم پروس

 در سويس مکلفيت دورۀ عسکری دقيقًا اين رول.  مختلف را نظر به اهداف مشترک ملی به اتحاد سوق دهد)قوم(
،  يکی از اولين موسساِت وحدت  آناز طرف اکثريت چهار جمعيت لسانی و اتنيکی  اردو وزی می کند را باعمده

مکلفيت عسکری که بصورت منظم و دقيق ايجاد شده باشد ميتواند افغانستان را کمک کند،  .ملی پنداشته می شود
  . بخشد تقويه را متحد سازد و مشروعيت حکومت مرکزی را جمعيت های مختلف زبانی و اتنيکی

برای يک سيستم ملی مکلفيت نظامی شرط اول يک احصاييه قابل اعتبار وثبت تغيرات در حيات ملکی از قبيل 
  سال آز آن می گذرد، ٢۵ که سرشماری اخير در افغانستان. اجتناب ناپذير است  ملی، ۀ بسويتولدات، و فيات و غيره

  .  تجويز گرديده در آخر سال آينده تکميل می گرددسرشماری جديد که از طرف حکومت کرزی. ناقص بود
 جدی هستند که در دراز مت وضع امنی را در افغانستان اصالح نمايند ،اگر امريکائی ها و اروپائی ها با اين نظر

  آنگاه بايد کوشان باشند.ند که الزم استخارجی بيشتر از آن درين کشور بما تا قوای  جلو گيری کنندیواز يک موقعيت
تا سرشماری بصورت دقيق، قابل اعتبارو طبق پيشبينی  انجام پذيرد و درضمن حکومت کرزی را تشويق کنند تا 

نظر به تجارب با سيستم های مکلفيت عسکری و عدم . پالن ايجاد مکلفيت دورۀ عسکری ملی را روی دست گيرد
 بهتر ،ئی می توانند در اجرای اين لزوم ديد متحدين اروپا، نظاميان بيشتر به افغانستانميل جامعۀ ملل در ارسال

     . پيشقدم باشند
  

  پايان


