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  م٢٠٠٧     فروری               ديپلوم انجينير کريم عطائی
  

  سيگنال خطر از افغانستان
 

 ،سايط جنگی در افغانستانو طالبان از حمالت بهاری شان و مشکل ناتو از عدم کفايه پرسونل و هوشدار درين روزها
ت وزرای خارجه و دفاع در نشرات هفته های گذشته اجتماعا. ندنشرات عمدۀ بين المللی را بخود مصروف ساخته ا

چاپ زوريخ ) ِان ِست ِست( م  روز نامه ٢٠٠٧ فروری ٢۴/٢۵شمارۀ اخير هفتۀ . کشور های عضو ناتو جای داشتند
جريان اوضاعی افغانستان کرده است که اينک ترجمۀ متن  و قف  را زير عنوان باالبا تيراژ بسيار بلند سرمقالۀ خود
  .آن به عالقه مندان تقديم است

 

  
  

حتی از هجوم بزرگی که .  قدرت بيشتر حمالت را در دست دارندطالبان اسالمی در جنوب و شرق افغانستان
پيشگوئی های تيره و تار بدوران گروهی از طرف  .کند، سخن در ميان استميحکومت کرزی را دچار پريشانی 

ه  خانه جنگی های دوباره و تجزيضی ديگر،عد و برهرج و مرج قرار دااست که افغانستان در آستانه سقوط به 
   . دانند تصور دور نمیمناطق پشتون شرقی و جنوبی را از

که ازسالها به اين طرف تحت رهبری را حقيقت اين است که طلبان قوای ايساف تحت رهبری ناتو و قوای ائتالف 
امريکائی ها بعد از سقوط . ندد، در سال گذشته به تلفات شديد مواجه ساخته اندر برابر اغتشاشيون می جنگامريکا 

 که با حمايت قوای هوائی امريکا اتحاد شمال. م خود را زياد در امنيت حساس ميکردند٢٠٠١طالبان در خزان 
م با شکست رژي.  خود بيارد کابل را در تصرف آن زمان توانسته بود بدون هيچگونه مقاومتاکثريت آن تاجک اند،

طالبان قدرت را . تمام توجه به عراق معطوف گرديد. می کار به انجام رسيده استقبلی، گمان چنين بود که قسمت نظا
  . در تاريکی شب از کابل فرار کرده بودندو از دست داده بودند ولی از نظر نظامی به شکست رو برو نشده 

  

  طالبان بحيث ناجی
ه در دست داشته و شورشی ها را که از ناتو در اکمال قطعات و وسايط حربی پا فشاری دارد تا ابتکار عمل را دوبار

اما تا وقتيکه طالبان در .  کند عبور می نمايند، بصورت موثر دفعبطرف افغانستانبه سهولت ، سرحد را پاکستان
 و مبارزۀ پاکستان در برابر تروريزم  دو پهلو بماند، مشکل خواهد بود  می يابندمناطق قبايل غربی پاکستان پناه

اينکه طالبان در مناطق پشتون نشين از . ولی اين يک طرف قضيه است. گردندمغلوب ثر شورشيان بصورت مو
 ،در برابر اين جريان. طرف باشندگان منطقه حمايه می شوند، طرف ديگر قضيه است که وضع را خطير می سازد

بيشتر و عدالت بيشتر را اگر دهقانان از طالبان مصونيت بيشتر، عايد . جديد ترين وسايل حربی هم بی تاثير می ماند
، انتظار دارند، سيگنال های پريشان که از طرف غرب حمايت ميگرددو ادارات محلی آن نسبت به حکومت مرکزی 

   .کنندۀ خطر است که احساس ميگردد
  

نون  آيا تاريخ اک وقبال بعمل آوردندهزاره ها از سقوط رژيم طالبان استاکثر پشتون ها مانند تاجکها، اوزبک ها يا 
م با بدست آوردن قدرت در کابل انجاميد، نبايد ١٩٩۶که در سال تکرار ميگردد؟ طالبان موفقيت نظامی خود را 

بلکه وعده های ختم هرج و مرج جنگهای ) ست نا آشناکه برای اکثر افغانها( تفسيرکرخت قرآن بدانند مشکور
 . نها را به پيروزی رسانيدخانگی، تامين عدالت و باالخره احيای آرامی و امنيت بود که آ

نبايد فراموش کرد که بعد از تغيير رژيم جريان اوضاع  نسبتًا خوب شروع شد با آنکه بازسازی بعد از سی 
 ت کوتاه ددر م. سال جنگ در کشوری بکلی تخريب گرديده و درهم و برهم، از صفر بايد آغاز ميگرديد

باز سازی سريع سياسی در . ندجمهور انتخاب گرديدپارلمان ويک رئيس قانون اساسی به تصويب رسيد، 



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
2

ولی اکثر مسايل بصورت . کشور اين تخيل را بميان کشيد که همه امور در راه درست قرار گرفته است
  . با حقايق از اول باهم فاصلۀ زياد داشتندها و تقاضااتتوقع.  باقی مانده اند و رو پوشروبنا

  

 و هارکشاپا قوانين و قواعد خود ديده ميشود که با پرنسيب های َودر چند کيلومتری کابل جهان ديگری ب
 عقيدۀ افغانستان کشوريست با.  مدد رسانان به اساس يک جامعۀ متجدد، هيچ سر و کاری نداردیاسميناره

عميق اسالمی، در حصص بزرگ مقيد به رسوم و عنعنات کهنۀ قوم ساالری که تابع قدرت و آقائی می 
  جوئیيکه کوچکترين قدم های رقابتئدر جا" ملت سازی"و يا " ساختمان موسسات" ز قبيل مفاهيمی ا. باشد

  . و زنده ماندن مورد بحث است، هرگونه معنی را از دست ميدهد
  

  از دست ميروداعتماد 
در ) دول غربی(ملل ۀ کوشش های جامع. مبارزه در افغانستان در کابل نه بلکه در اطراف به فيصله ميرسد

مناطق شرقی و جنوبی که تحت . طق آرام شمال متمرکز گرديداباز سازی از همه بيشتر به پايتخت و من
به اين اساس ناخواسته زمينه . مرحله نظر به ملحوظات امنی از نظر افتادتهديد طالبان قرار دارند، از اول 

بان و خوشبين می يابند ارتباط ميگيرد به مايوسی ا پشتياينکه آنه.  گرديددر آن مناطق برای اغتشاشيون آماده
 ولی در زندگی روز مرۀ ،ايشان يک حکومت منتخب را در کابل دارند. بسياری از باشندگا پشتون قريه جات

خود پيدايش کثر شان بی کار هستند و از روز ا.  حظه نمی رسدبمالبهبودی شان از سقوط طالبان به اين سو 
   .ر می بردندر غربت بسدر قع

بعد از پنجسال . مايوسی قابل توجه دامنگير مردم شده است ،حتی در پايتخت باوجود پيشرفتهای نمايان
صرف نظر از خارجی ها و بعضی  . و استفاده از انرجی برق هنوز هم نا کافيستی نرسيدئ بجابازسازی

رند، در خانه های بسياری از افغانها افغانهای غنی که در منازل مجلل عقب ديوار ها با محافظين زندگی دا
 از يک بازسازی موفق سخن . و در تابستان شديدًا گرمی زجر دهنده حکمفرماست مطلقیدر زمستان سرد

جرأت رفتن روی جاده را در ميان بوده نمی تواند در حاليکه مددگاران خارجی در کابل هم بدون محافظ  
  . ندندار

  

افغانها، بسياری اين حکومت از طرف . امدار در حال کاستن استاعتماد به حکومت کرزی بصورت دو
 مانند آبی است که  جاریضعو. ای روزمره مردم پنداشته ميشود از پريشانی هرضعيف، آغشته بفساد و دو

به آسياب اسالميست ها و عنعنه پرستان که در حال اختيار نمودن رو به ازدياد قدرت هستند و نفوذ شان در 
آنچه در حال . ی که تمايل بغرب دارند، رو به افزايش است، ريختانده ميشودئآنهاتی به نقص موسسات دول

.  اقتصاد مواد مخدر است که دولت و جامعه را از داخل تجزيه ميکند،حاضر در افغانستان رو به باروريست
ز پوليس قريه گرفته الی ان ي فساد اداری پيوست با قاچاق هروئنها دخل طالبان مملو ميگردد،از عايد آن نه ت

منظور از تنظيميان (کرزی برای تحکيم قدرتش مجاهدين قبلی .  دفاتر دولتی را  در بر ميگيرد،در کابل باال
همچنان در پارلمان جنگساالرانی . استجا داده و جنگساالران مشکوک را در حکومت ) است، مترجم

اين ها در کوشش هستند تا با بکرسی نشاندن يک . ندنشسته اند که بايد به محکمه جنايات جنگی سپرده ميشد
 بروی قربانيان ی ديگریيلس مانند  اينقانون امنستی، خود را برای هميش از تعقيب عدلی نجات دهند که

بايد شک . عيت حکومت هنوز هم تخريب ميگرددمشرو در صورت موفقيت  وتلقی ميشودجانيان جنگی 
  يک نظام مطمئن، خانه جنگی های شروع دهه نودبشانه بخون آغشتۀ  تادستهاچنين جانيان داشت که با 

  . بميان آورده شودوسالم
  

  
  

   سياف را با خود دارندرمظاهره چيان درکابل که عکس جنگساال
  .از قانون امنستی بمفاد جانيان جنگی پشتی بانی ميکنند
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  وقت تنگ است
رزه نمود و در عين زمان اعتماد مردم پشتون را در ثرًا پشتون هستند مبا طالبان که اک در برابرمشکل است

اگر سخن بجايی بکشد که  . اغتشاشيون در قريه ها آشيانه گرفته اند. مناطق عمليات های نظامی بدست آورد
ی بيگانه که بحيث ناجی استقبال ميشدند، نزد مردم اشغالگر شناخته شوند، افغانستان از دست اقطعات نيروه

اين مردانگی . بر اشغالگران افغانها هميشه بصورت قطعی و موفقانه از خود دفاع کرده اند در برا.رفته است
  .  و يک قرن بعد تر  اشغالگران روس بدرستی درک نمودند١٩را نيروهای برتانوی در قرن 

اگر حکومت کرزی نتواند وضع زندگی مردمان قريه نشين را خاصتًا در جنوب وشرق بهبود بخشد، نفوذ 
دهقانان بايد در وجود خود احساس کنند که . دنی را نميگيرئصرف وعده ها جا. ان ازدياد می يابدشورشي

اميد است  برای اين منظور وقت از دست . عرضه ای بيشتر دارد نسبت به طالبانحکومت کابل به ايشان 
  . نرفته باشد

  
  پايان

       


