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  م٠٣/٠٨/٢٠٠٨            ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  
  

  تمرين واقعيت در هندوکش
  
  

که شامل روزنامه های معتبر اروپا و جهان است، در شمارۀ تاريخی ) سويس(روزنامۀ ِان ِست ِست چاپ زوريخ 
  : آگست، سرمقالۀخود را تحت عنوان باال وقف افغانستان کرده، می نويسد٣/٢
  

سنگ مقبره های کشته شدگان ناتو . اری در افغانستان رو به ازدياد استحشمار سوء قصد ها با بمب و حمالت انت
در بعضی واليات . سياست دول غربی معلوم است در يک نقطۀ سکون رسيده باشد. اسمای جديد را  رقم می زند

دست داشته را حفظ کنند در حاليکه آنچه بيرون از فعاليت های عساکر افغانی و خارجی محدود به آن اند  تا مواضع 
مطابق به اين وضع فضای سياسی در حکومت های غربی . مناطق بود و باش قرار دارد تحت حاکميت طالبان است

در برلين حتی  وضع با اواخر حاکميت فرانسوی ها در ويتنام مقايسه می شود که ديين بيين فو خروج . تيره است
  .د چين براه انداختفرانسه را از هن

  

  فضای خشنودی در پيترسبرگ
م در پيترسبرگ گرد هم ٢٠٠١در دسمبر سال راين فضای سياسی، هنگاميکه جامعۀ ملل در ارتفاعات باالی دريای 

ً  رانده شده و اردوی . جمع شدند تا آيندۀ افغانستان را به مشوره گيرند، طوری ديگر جلوه می کرد طالبان ظاهرا
دليل  ارسال قوای غربی با .  می گرديدايد وظيفۀ ملت سازی و اجرای کار های انکشافی را عهده دارجامعۀ ملل ب

  . و پشتی بانی از حقوق زن به کرسی نشانده می شدیموکراسيايجاد د
  خشونت، تجاوز شوروی، به تعقيب آن جنگ های خانگی و -خشنودی با حقايق افغانستان که در دو دهه درد های 

جنگساالران . بعد از خروج شوروی مجاهدين به يکديگر تاختند.  کشيده بود، در ضديت قرار داشت-لبان رارژيم طا
قدرتمند نمی توانستند حاکميت خود را حسب الخواهش در عمل پياده کنند؛ چه سرگروپ ها خود را مستقل ساخته درۀ 

کالشنيکوف و دالر قاچاق مواد مخدر   پادشاهان کوچک در کشور که هريک صاحب -را درقبض خود می آوردند
آنزمان اين سؤال عرض وجود می کرد که آيا افغانستان اساساً  .  از قدرت را می گرفته ایبود، به زعم خود پارچ

  .هنوز يک کشور است و يا طوريکه تاريخ آن بيان دارد اکثراً  به قلمرو های جداگانه تجزيه می گردد
  

  ف مبالغه آميز جنگاهدا
ان وقتی تجلی می کند که با بحر.   امروز وضع آنچنان که تعريف می گردد، بحرانی نيست٩٠يسه با سالهای در مقا
ازين لحاظ سياست افغانستان در قدم اول يک تمرين  . های منتطرۀ کنفرانس پبترسبرگ در مقايسه قرار داده شودمعيار

ت در مناطق شمال و غرب را نمی توان ه ثباميت ضعيف مرکزی درکابل  و نمبيش ازيک حکو. واقعيت است
يابی که  در حقيقت. دستياب کرد و برای رسيدن به اين هدف ناچيز هم، بايد به قدرتمندان بی اعتبار محل اتکاء کرد

اعتراف به خود هم به آن متعلق است اهداف نامنهاد جنگ، مانند انکشاف ديموکراسی، حقوق مساوی زن ومرد و   
قوای غربی در کشور است تا مانع گردد که افغانستان يک مرتبۀ . ی هستند که بدرد نمی خورندپلوراليسموس ضايعات

اين يک خود بينی و سنجش قدرت سياسی است که درين جا بروز می کند؛ و . ديگ به پايگاه تروريسم مبدل گردد
  .  به ناکامی انجاميد١٩شباهت دارد به تجاوز انگلستان که در قرن 

 ٩٠که در سال های » دخالت بشری«دوکش شباهت به ختم پارچۀ موسيقی دارد در انکشاف مفکورۀ ماموريت در هن
بدون يک عالقۀ شفاف خودی ، بايد قوای جامعۀ ملل . با گمارش قوای نظامی از نگاه خود پرستی شروع شده بود

ليکه يک دهه قبل سوموليا راترک ر اين جا را ترک می گفتند مث تنظر به آيندۀ مغشوش افغانستان و تلفات عايده وقت
  .کردند

همه از يک . بينانه بازهم در افغانستان باقی خواهد ماندين است که ناتو با وجود تصميم بدولی درنهايت امر، قضيه چن
افغانستان اولين  آزمايش مهم .  را دردست ندارد ایستراتيژی خروج سخن می گويند ولی هيچ يک چنين  ستراتيژی

مقصد نه تنها از بی .  تا حال اين آزمايش بخوبی انجام نيافته است. جديدش بعد از جنگ سردنقش تو و است برای نا
موازنگی تقسيم و ظايف است که در آن امريکائی ها ، برتانوی ها ، کانادائی ها و هالنديها در جنوب د رجنگ هستند 
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امی ظبصورت عموم قوای ن. يار کرده اندامت اخترام اقآدر حاليکه آلمان ها و فرانسويها در مناطق بصورت نسبی 
 هزار نفری را می سازند در حاليکه فرانسه صرف ٦٠امريکائی ها نصف قوای . غير مهم جمعبندی شده اند

در مذاکراتی که بعد از مارش امريکا در عراق، راجع به همبستگی اتحاديه  . نفر عسکر به اختيار گذاشته است١٧٠٠
  .حائز در جۀ بهتر می باشد" اروپای کهنه"، امريکا نسبت به صورت گرفت 

  

  ضرورت قوای بيشتر
 اردوی متحدين يک موجود مغلق است و اين در قسمت قوای ايساف که از طرف ناتو رهبری می شود نيز صدق می 

يژی کلی در قطعات جامعۀ ملل به سويۀ ملی، نسبت معيار های غير هم آهنگ  کشورهای عضو، يک سترات. کند
نظر به اين وضع مذبذب و به تأخير انداز چنين تأثير گذار نيست که افغانستان برای ناتو اولويت داشته . وجود ندارد

کوماندوهای منطقوی مانند سردار نشينان مستقل عمل می کنند، : ايساف ميدان سرچرخی بيروکراسی شده است. باشد
ازين .  انسجام، در پروگرام های نظامی و ملکی نا رسائی ها داردکوماندوی مرکزی در کابل مانند کلۀ بی مغز و

ه می امی پنداشتظثر و از همه بيشتر ازدياد قوای نلحاظ ضرورت شديد به يک دکتورين واحد، يک اورگانيزيشن مؤ
  . شود

زار  ه٦٠ف ولی با آن هم  در هندوکش صر. است از نظروسعت به اندازۀ يک سوم از عراق بزرگتر نافغانستا
.   هزار عسکر به عراق اعزام داشته است١٦٠عسکر خارجی حضور دارند در حاليکه امريکا در اوقات مختلف الی 

شورشيان محدود می توانند دسته بندی های کالنتر را تشکيل دهند و ازين لحاظ  در برخوردهای غير مساوی قوای 
سقوط در هندوکش را ناتو . ات خود را تقليل دهند اکثر حکومت های غربی آرزو دارند قطع. کافی ضروری می باشد

اين سؤال . نمی تواند قبول کند و اگر می خواهد در ادعای خود يک فکتور جهانی باشد، نبايد از اعتبار ساقط گردد
به اين اساس، گرچه رضايت به آن نيست ولی با آن هم بايد . پرستيژ از ديرزمان هدف مهم جنگ گرديده است

  . ر به اختيار گذاشته شودپرسونل بيشت
در صورتيکه : مثمر ثمری شده باشد" افغانی ساختن"تقليل حضور قوای جامعۀ ملل آنگاه ديده می شود که ستراتيژی 

سيده است ولی قدرت جنگی آن ملی تاحال به نصف شمارپالن شده رپوليس و اردوی ملی توسعه يافته باشند؛ اردوی 
وضع پوليس که در جنگ های گوريالئی قربانی های زيادی را متحمل .  های داردنسبت تربيه از طرف ناتو پيشرفت

  . تا اينکه اقغانستان سرنوشت خود را خود بدست گيرد بايد انتظاربيشتر را کشيد. شده است، قناعت بخش نيست
ولی نه به صلح د بدست ياشور خواهد توانست به ثبات بيشتر دراز مدت، ک" افغانی سازی"با ازدياد قوای غربی و 

ائتالف طالبان، القاعده و مجاهدين که از ده ها سال به اين سو از جنگ زندگی به سر می برند، نمی شود با . دايمی
تمويل فراوان تروريسم از مجرای قاچاق مواد مخدر و . تجهزنظامی که از نظر سياسی قابل قبول باشد، مغلوب گردد

  .اری می رسانديی عقب نشينی می يابند، درين راه کستان جای امن براااينکه اين عناصر در آن طرف سرحد با پ
ن اسالم آباد به جد وجهد نبايد در مالمت کرد. تان، پاکستان شامل استاظ در هر طرح سياست منطقی افغانسازين لح

 ولی پاکستان گرچه اين مالمتی به جاست. ارزه با تروريسم مساعی کافی بخرچ نمی دهد، غرق شودباين که در راه م
با حق به جانب بودن می تواند جواب بدهد که ناتو بايد اوًال کوشش های خود را در راه ناکافی بودن کرده هايش تقويه 

ً  مالمتی از زبان وزير خارجۀ آلمان. بخشد تاوقتی بی اعتبار خواهد بود که برلين انکار کند  شتاين ماير خاصتا
دزد بازی نمی تواند جای  سياستی . ز برخورد هاست، بگماردکت پاکستان که مرحداواحدهای نظامی را در امتداد سر

را بگيرد که با فشار متداوم و همچنان تشويق، کوشش نمايد اسالم آباد را ، تا جای امکان به يک روش مصمم در 
 اروپائی ها تصور ،در نظر: غانستان خواهد بود فلی اين جا هم قاعدۀ مهم، سياست او. برابر طالبان تحريک نمايد

  .دقيق دارند ولی در عمل امريکائی ها را پيش قدم می سازند
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