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 م٢٠٠۶، بی بی سی                                                                                                              جوالی
 

 'چگونه می توان به افغانستان کمک کرد'
 

 احمد رشيد، نويسنده و خبرنگار مشهور پاکستانی، در مقاله ای با عنوان 
 "فغانستان کمک کردچگونه می توان به ا"

 در روزنامه واشنگتن پست نوشته است که وضعيت سياسی و نظامی کنونی افغانستان از 
 .قبل قابل پيش بينی و پيش گيری بود

 
يس جمهور ومشاورانش و آگاهان سياسی هشدار داده بودند که        ئه احمد رشيد در سه سال گذشته افغانها، ر  تبه نوش

ز نظر اقتصادی کمک شود و در بازسازی تاسسيات زير بنايی وارگانهای امنيتی اين     دولت نوپای افغانستان بايد ا 
مريکا وجامعه جهانی را با  اکشور توجه شود در غير آن صورت، فعاليت دوباره طالبان افغانها را با نا اميدی و       

 . ناکامی مواجه خواهد کرد
 

های آينده به يک پروگراما کنار بگذارند و در مورد  اگر افغانها و جامعه جهانی اختالفات ر،احمد رشيد می نويسد
 .  وجود دارد   ِ کنونی راه حل مشکالت توافق نظر برسند، هنوز برای برون رفت از 

 
 با نمايندگان ارشد جامعه جهانی در کابل خواستار اتخاذ يک      يس جمهور، در نشستِ ئماه گذشته حامد کرزی، ر 

 .  ژی مشترک شديسترات
 

يد حاال وضعيت بد است، در جنوب افغانستان جنگجويان طالبان حمالتی را عليه نيروهای به نوشته احمد رش 
 بيشتر افغانها نگرانند، از    و  مريکايی سازمان می دهندابريتانيايی، کانادايی تحت فرمان ناتو، و همچنين نيروهای  

 اگرچه   ،ان، هم چشمانش را بستهيس جمهورپاکستئال پرويز مشرف، ر جنراينکه پاکستان به جنگجويان پناه داده و    
 .الظاهر هم با دولت آقای کرزی وهم با طالبان همکاری می کند  علی

 
مريکايی و ا تاکيد مقامات در اين مقاله تصريح شده است که برای همکاری بيشتر ميان افغانستان و پاکستان صرفاً    

گامی در راه حل اتهاماتی که دو کشور بر      بايد مريکا به اين کشورها کافی نيست بلکه عمالً  اسفر وزير خارجه 
 . همديگر می بندند، برداشته شود  

 
احمد رشيد با اشاره به تظاهرات خشونت بار ماه گذشته درکابل که در حدود بيست کشته بجا گذاشت نوشته است، اين   

ی از ناکافی بودن کمک  حادثه نشان داد که افغانها از دولت ناراضی اند، و به دنبال همين حادثه بود که حامد کرز         
 . های جامعه جهانی سخن گفت

 
 آقای کرزی را از اين نظر که نتوانسته جلو فساد اداری در دستگاه          ،از سوی ديگر افغانها وهمچنين حاميان خارجی  

والن دولتی را که در فساد و قاچاق مواد مخدر دست دارند مجازات نکرده مقصر       ؤدولت را بگيرد، و يا آن عده از مس   
 . ی دانندم
 

 آقای کرزی نتوانست يک تيم کاری و موثر در کابينه اش گرد آورد، و برجنگ ،احمد رشيد در ادامه نوشته است  
ساالرانی تکيه کرد که افرادشان همين چندی پيش خلع سالح شدند، و اکثريت به اين کار آقای کرزی به عنوان خيانت       

 . ک روند جديد در افغانستان را آغاز کرد  به قرار داد بن نگاه می کنند، قرار دادی که ي 
 

درادامه مقاله احمد رشيد آمده است که البته اين ادعای آقای کرزی نيز درست است که کمهای جامعه جهانی به       
 بسيار کم ، شد انجام و تيمور شرقی برای باز سازی و دولت سازی)سابق(یافغانستان نسبت به آنچه در يوگوسالو

 .بوده است 
 

پروگرام پيش ليس درافغانستان سه سال از وآموزش پپروگرام مريکايی نوشته است که  اشيد به نقل از مقاماتاحمد ر
شصت  ِ ليس ودر حاليکه تاکنون درحدود يک ميليارد دالر برای تامين نياز های پ .  قبلی عقب مانده استۀشدبينی 

 . هزار نفری افغانستان به مصرف رسيده است
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های بين المللی   عکس العملليت هماهنگی ؤو  اکنون الزم است شورای امنيت سازمان ملل متحد مس به نوشته احمد رشيد 
والن سازمان ملل ؤنسبت به بحران و همچنين تدوين ستراتيِژی سياسی واقتصادی برای دولت افغانستان را به مسرا 

 . در کابل واگذار کنند 
ر پيش بود، افغانها دريچه ای را برای همکاری های بين ميالدی با وجود اينکه وضعيت خطر ناکی د٢٠٠٢در سال 

 تا آنها  ند فراهم کرد،المللی به کشور شان گشودند و فرصت و زمينه کار را برای سربازان خارجی و کارمندان امداد     
 . سال جنگ از اين کشور با افغانها همکاری کنند ٢٥بتوانند در زدودن آثار   

 
پيش آمده که اگر جامعه جهانی از خواب غلفت بيدار     طوری هد که حاال وضعيت  احمد رشيد در پايان هشدار می د 

 .نشود ممکن است بار ديگر اين دريچه بسته شود 
 

 

 
 

 ت در جنوب افغانستان افزايش يافته استدر هفته های اخير خشون
 
 پايان


