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  م٢١/٠٢/٢٠٠٨                             ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  

  موضوع افغانستان و مشکل حکومت کانادا
  هارپر رئيس اوپوزيسيون ليبرالرا با خود می گيرد

  بحث است" ميشن مورد"شکل و دوام 
  

، رئيس حکومت "هارپر"داشته می شود، درمجادلۀ تمديد مکلفيت قوای نظامی کانادا در قندهار که منطقۀ جنگ پن
ديون با موافقت پيچيده و . را به طرفداری از خود جلب کند"  ديون"، موفق گرديد رهبر اوپوزيسيون ليبرال "توری"

  .غير روشن خويش چانس، ممکن خوب انتخاباتی اش را از دست داد
  

   فبروری ٢٠اوتاوا 
ً  دلخراش برای مردم عام و  عسکر ٢٥٠٠اليت قندهار، جائيکه کانادا از مدتی به اين سو با حمالت تازه، خاصتا

درچوکات قوای نظامی ناتو قطعۀ جنگی با اهميت را تشتکيل می دهد، مباحث سياسی داخلی کانادا راجع به تمديد 
 مبنی بر" اوتاوا"طوريکه سوء قصدها ثابت می  کنند معلوم می گردد که بيان تکراری . اوج گرفته است" ميشن"

اشتفن "رئيس محافظه کار حکومت، . اينکه آزاد ساختن واليت رو به پيشرفت است، بدون شک از حقيقت بدور است
که در مجلس نمايندگان صرف از يک اقليت پشتيبانی می شود، اکنون می خواهد مدت اقامت قوای آن کشور " هارپر

  .م تمديد نمايد٢٠١١ارلمان تا سال م  پيشبينی گرديده است، از طرف پ٢٠٠٩را که عجالتاً  الی سال 
  

  "توری"چال موفق 
در نظر گرفته شده است، از طرف وی به حيث مصالحه " هارپر"م که درحال بطور تخمين از طرف ٢٠٠١١سال 

تقاضای . را از خود ساخته باشد" اشتفانی ديون" پيش می گردد تا رهبر رسمی اوپوزيسيون و رهبر حزب ليبرال 
 ميشن قوای کانادائی که دو سال قبل از طرف پارلمان با يک اکثريت بسيار ناچيز و  به کمک برای ختم" ديون"

با خواست " ديون"اين تقاضای . م تعين گرديد، جدی بود٢٠٠٩چهارم حصۀ فراکسيون ليبرال ها، فبروری سال 
درال قابل پذيرش است در در پارلمان في" کيوبيک"اکثريت مردم کانادا همنوا می باشد؛ و از طرف جدائی طلبان 

، حزب سوم چپ گراِه اوپوزيسيون خروج فوری قوای کانادا را از افغانستان طالب "ديموکراتيک نو"حاليکه حزب  
  .اند

در موقف ظاهراً  سرسختانه اش، به نرمی بگرايد، رئيس حکومت طريق برسی موضوع را از " ديون"برای اينکه 
را " جان َمنلی" اکثراً  راه حل مناسب پنداشته می شود، جستجو نموده و طرف يک کميسيون تخصصی فرا حزبی که

او در حکومت ليبرال ها در پهلوی ديگر و ظايف امور وزارت خارجه و معاون . به حيث رئيس آن تعين کرده است
ا تعقيب می رئيس حکومت را عهده دار بوده و از دير زمان به اين سو در ساحه امنی و نظامی مشی محافظه کاران ر

ميشن " تمديد –چون او بر عالوه طرفداريکپارچگی  بيشتر امريکای شمال می باشد،  سمت دهی توصيۀ اش . کند
در قسمت تنقيدی راپورش بی پرده اظهار نظر می " َمنلی"و اما .   خالف انتظار نيست–قوا بدون قيد وقت " جنگی
ً و ظيفۀ قوای بين ال. دارد تهديد می گردد زيرا تجهيزات دست داشته نا مکفی " ايساف"مللی اوً  می گويد که اساسا
  .است

حکومت کانادا، ناتو و ديگر اعضای ايساف مورد تنقيد قرار می گيرند و دوام اقامت قوای کانادا را " َمنلی"در راپور 
کمک به قوای  م بايد از طرف کشورهای اتحاد، جهت ٢٠٠٩الی فبروری سال . به حد اقل دوشرط  مربوط می داند

يک " اوتاوا"کانادا بطور تخمين يک هراز نظامی جنگی به قندهار که منطقۀ جنگ است ارسال گردد در حاليکه 
ً  شديد در . تعداد هيلی کوپتر های نيمه ثقيل و وسايل پرتاب بصورت اوتومات، تهيه خواهد کرد هردو شرط قصدا

اين شرايط امنی برای آن پيشبينی شده اند تا در صورت .  شده بتواندنظر گرفته نشده اند تا به سهولت به اختيار گذاشته
  . خروج، يک بينی خميری باشند

  

  سقوط اوپوزيسيون ليبرال
که فرانسوی " کيوبيک" در ايالت –نفوس قابل قبول نيست  % ٥٥چون تمديد مکلفيت قوای جنگی از طرف تقريباً  

مسکون است، خاصتاً  ازلحاظ انتخابات " بيلی"يسيون  که در ايالت  ديون رهبراوپوز– می رسد ٣ بر ٢زبان است به 
م ٢٠٠٢پارلمانی، که بزودی و يا بعدتر داير خواهند گرديد، می خواهد بر ضد اين پروژه، مضمر در اينکه کانادا از 
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 به اين معنی که "هارپر"چال شطرنج .  نفرکشته بلندترين بهای خونی را پرداخته است،  اقدام نمايد٧٩به اين سو با 
" ديون"، پيشکش کند، فشار را باالی "َمنلی" قوای نظامی را تو سط سرشناس ليبرال، "Missionميشن "دليل تمديد 

، معاون و " ميکايل ابگنا تيف"عالوه برآن .  بيشتر می سازد، تا موضوع افغانستان را شعار انتخابات قرار ندهد
  . د در داخل حزب، ناراضيان موضوع افغانستان را رهبری می کندکه به حيث باشه شهرت دار" ديون"رقيب 

اين .  افغانستان را به موضوع رای اعتماد ارتقا بخشيد–يک قدم فراتر گذاشته و ميشن " هارپر"رئيس حکومت، 
وپوزيسيون بعد از با آنکه هنوز رای گيری بعمل نيامده است، رهبر ا. مسئله ديون را مجبور نمود تا واقعيت را بپذيرد

ً  از  الهام گرفته و در معنی تسليمی بال " ايگناتيف"احتکاکات داخلی مصالحۀ مغلقی  را قبول کرد که گويا ظاهرا
به پايان برسد الکن از ختم موعد مکلفيت  م٢٠١١به اين اساس بايد مکلفيت نطامی در سال   .شرط را در بر دارد

طوريکه . وجوديت قوای نظامی بايد به موقف دفاعی تغيير داده شودم کرکترجنگی م٢٠٠٩حاضر يعنی فبروری 
" َمنلی"توضيح می دارد بايد کانادايی ها در واليت قندهار باقی بمانند اگر شرايط تقاضا شده مطابق راپور " ديون"

ل تخنيکی ، قبول گردند ولی بايد از عمليات تعرضی جلوگيری بعمل آيد و حضور آنها محدود به تأمين امنيت مساي
  .اقتصادی و بشريی امور بازسازی باشد

به همه مشترکين قضه معلوم است که خط : از مشاهدين و رتب بلند پايۀ نظامی،  حتی کنايه آميز، شنيده شده است
. فاصل بين تعرض و دفاع در اراضی افغانی، تا وقتی که عساکر در پست های خود حاضر باشند، از معنی عاريست

رئيس حکومت . قوای نظامی خود می تواند در محل تشخيص دهد که چه تعرضی می باشد:  داشتبيان" ديون"
خود را مطابق به " Resolotionريزولوسيون "با شکران پيشنهاد صلح ليبرال ها را قبول و وعده کرد متن " هارپر"

. وکرات های چپ از او حمايه نموددفاع نموده حتی در برابرحمالت لفظی ديم" ديون"او در پارلما از . آن تغيير دهد
 .  او گفت ليبرال ها و توری ها ملتفت و ظايف خويش در برابر دولت می باشند

نه تنها به " ديون"به اين ترتيب . در مبارزۀ انتخابات آينده، چپه شدن ليبرال ها به عواقب منفی منجر خواهد گرديد
، جائيکه او بدون آن به حيث يک " کيوبيک"در واليت خودش يک ضربۀ قوی انتخاباتی روبرو خواهد بود، خاصتاً  

که داو طلب نقشۀ عدم مرکزيت است، خواهد داشت، بلکه برای " هارپر"موقف مشکلی در برابر " مرکزيت خواه"
فرصتی را فراهم خواهد کرد تا طبقۀ ليبرال های چپ گراه را به طرفداری از خود تحريک " ديموکرات های نو"

که ليبرال ها سقوط خود را در موضوع افغانستان به هيچ صورت در آوازۀ موفقيت بر حکومت سرسخت اين. نمايد
بعد از اصرار بر تهديد سقوط . توری نمی بينند، اثباتی است برای اظهارآنی از هراس رفتن بسوی صندوق انتخابات 

فته می شود که فرصت مساعد تری را بايد حکومت در چند هفتۀ آينده  در بحث بود جه، حال از قرارگاه ليبرال ها گ
  . انتظار کشيد

  

  داليلی مخالفين جنگ
.  از تغيير تفکر ليبرال ها نيز مستفيد خواهند گرديدBloc Québécois، جدائی طلبان "ديموکرات های نو"در پهلوی 

در اين موضوع حساس از خواهد بود که در کمپاين انتخاباتی آينده " هارپر"ولی استفاده کنندۀ عمده رئيس حکومت 
در جملۀ ديگر مخالفين سياسی بايد صرف از جدا " هارپر. "جانب اوپوزيسيون رسمی انتظار پشتی بانی را دارد

 که درحال شروع کرده اند دوسيۀ افغانستان را در کيوبيک ضد جنگ جداً  در بررسی بگيرند، هراس Blocطلبان 
که معنی تمديد جنگ را در " توری" از يک اکثريت  Blocصرف: ا دارندآنها اين شعار را در دست اجر. داشته باشد

را در پشتی بانيی " ديموکرات های نو"و " ديون"زور آزمائی " هارپر. "بر دارد، جلو گيری کرده خواهد توانست
  . انتخاب کنندگان چپ گراه، به بی تفاوتی می بيند

، برای او بيشتر  درد سر "ميشن نظامی"لسفۀ تاريخی بر ضد از جانب ديگر گروه بی طرف ها هستند که با داليل ف
ل ها را به صدا می آورند، هدر حاليکه رسانه های جمعی بطرفداری از مکلفيت نظامی در افغانستان د. خلق می کنند

 حتی رهايی ببخش های" پوبليسيست های انفرد به آموزش از تاريخ اين کشور جنگزده اشاره داشته می نويسند که 
از ناکامی های برتانوی ها  و روس ها در دو قرن گذشته بی شرمانه . بايد دندان سردندان می گرفتند" قدرت مند

.  چنی ، نيز مو فق نخواهند گرديد–بوش ) در کانادا(نتيجه گيری می گردد و گفته می شود که ادارۀ غير محبوب 
در افغانستان بعضی از ناظرين را به اين پيشنهاد می  ايساف –مقايسۀ دقيق شمار قوای نظامی بين شوروی و ناتو 

  .رساند که يا بحران شديد اوضاع را در نظر داشته و يا از آن کشور خارج گردند
  

  پايان
  

  


