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   آرزوهای آلمان برای افغانستان
   خروج به تنهائی ممکن نيست–سياست تغيير نکرده 

  
 می باشد که سکرتر دولتی برای امور دفاعی و عضو اکادمی مشورتی ازلوتار ريول ٢٠٠٩ اپريل ٢٩نوشتۀ تاريخی 

به حيث پروفيسور در امورارتباطات بين ) آلمان(اکنون در پوهنتون کوُلن  بود و Defense College Romناتو  
  .المللی و ظيفه دارد

  
دليل آن    . در برلين بهار به پريشانی استقبال می گردد و اما اميد تغيير اوضاع در افغانستان انتظار برده می شود

مبنی براينکه آلمان اختيار دارد که اقدامات نظامی خويش را نيت نيک و پيشنهادات رئيس جمهور براک اوبامه 
ً  ازدياد  نه بخشد کلمۀ . نظر اين است که از لحاظ بدبينی مردم سال انتخابات بدون صدمه سپری گردد. عجالتا

  .بعداً  در نظر گرفته خواهد شد » exit strategyستراتيژی خروج « سحرآميِز 
  

  
  
  

ر افغانستان ، گماشتن قوای نظامی آلمان د
  :چنانکه برلين تصور می کند

ديدار صلح آميز بومی ها و عساکر اتحادی 
  .آلمان در قندز

  
  

 پاکستان نه تنها از جانب رئيس جمهور امريکا به –اوضاع در جنوب غرب آسيا در هردو طرف سرحدات افغانستان 
ضحاً  با ريسک های روز افزون برای همچنان در حکومت آلمان وضع وا. صورت رسمی خطرناک تخمين می گردد

در اين ضمن برلين ساحات ديگر  .مؤفقيت ناتو در خود افغانستان و برای امريکا در پاکستان خوانده می شود
اوضاع  و به سر رسانيدن ماموريت قطعات نظامی خود شان و . سرحدات را در جنوب و شرق در نظر می گيرد

گرچه اطراف کندز نيز امنيت . ور يدون انديشه مثبت ارزيابی می گرددمؤثريت کمک به امورملکی در شمال کش
  .خود را از دست داده و آلمان ها بيشتر مورد هدف قرار می گيرند

 

  »اعصاب قوی و نفس دراز« 
بله، اين تا حال از همه بيشتر در قبيله های انگشت شمار پشتون ها در شمال که طالبان شروع به توسعه کرده اند، 

. اين ها در همه محالت کشور عبارت از گروپ های مختلف و اتحاد های محلی اند که فعاليت می کنند. ر استضرو
عمليات های نظامی قطعات محافظ ايساف  . در قدم اول برلين زيادتر به اتحاد با سران تاجک و ازبيک اعتماد دارد
اما . راز مدت بکلی مثبت ارزيابی می گردندکه از طرف ناتو رهبری می شوند در مجموع مؤفق و در يک بينش د

م به اين سو در تناقض بوده و از يک موقف حساس ٢٠٠٦نبايد فراموش کرد که فکتور وقت با سير انکشاف منفی از 
  .قرار داده است» اعصاب قوی و نفس دراز« از همين لحاظ هم  برلين شعار سياسی خود را . نمايندگی می کند

 ناتو از افغانستان مشروط است به انتقال مؤفقآميز بارسنگين دفاع و امينيت بردوش اردو عقب نشينی ستراتيژيک
) سابق(هنوز هم شاخص بيان شدۀ وزير دفاع. آلمان ها به تنهائی نمی خواهند درخروج خود اقدام نمايند. وپليس افغانی

 داخل خواهيم گرديد و يک جا هم بيرون يک جا« : م قابل اعتبار است که گفته بود٢٠٠١امريکا کولين پاول از سال 



 
 

 
  ٤از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. مانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صمي
 maqalat@afghan-german.de 

ولی راپور های غير رسمی از قرار گاه قطعات آلمان بين قندز و مزارشريف بد بينانه تر جلوه می . » خواهيم رفت
کنند؛ اين راپورها نمايندگی دارند از نارضايتی رهبری ، از قلت تجهيزات و پشتيبانی سياسی که از طرف حکومت و 

ولی آزمايش حوصله داری . يقيناً  ماموريت آلمان در افغانستان هنوز در بحران نيست. داده می شوندپارلمان کم بها 
موقعيت اردوی آلمان از نظر مالی ، پرسونل و تجهيزات و اما از لحاظ روانی نيز تحت فشار قرار . به درازا می کشد

  .دارد
ير ماليه، از مبلغ پيشنهاد شده در بودجۀ سال مصارف فعاليت های نظامی در خارج کشور، به اساس محاسبۀ وز

از جمله، مصارف نظامی در .  مليون يورو بلند رفته است٩١٧،٤ مليون يورو به ميلغ واقعی ٦٣٨م از ٢٠٠٨
 عسکر در ٣٥٠٠در اين مبلغ مجموعی مصرف پرسونل برای .  مليون يورو را در برمی گيرد٥٣٦افغانستان مبلغ 

مليون، ذخيرۀ مواد مورد ضرورت به ١٥٦، مصرف تدارکات نظامی از فاصلۀ دور به   مليون ١٢٠افغانستان به 
ً  .  مليون يورو بالغ می گردد١٣٦  مليون يورو برای مصارف اساسی و روزمره بکار برده شده ١٢٤باقی تقريبا
  .است

  

  بد بينی در بين باشندگان آلمان
ق برخالف دوام حضور قوای نظامی شان در افغانستان هستند و نظر به نتايج همه پرسی اکثر مردم آلمان کمافی الساب

چون عالمات روشن مؤفقيت در افق شناخته نمی . بدبينی دارند در برابر اطالعات مؤفقيت ناتو در جنوب شرق آسيا
ائی رهبران بلند رتبۀ نظامی ، جنراالن امريک.  شوند، اين فضا رهبری قوای نظامی آلمان را به پريشانی می کشاند

انکشاف در افغانستان صحبت دارند که می بايست از آن ممانعت به » سقوط تدريجی«مک کيرنان و پتُرويس از يک 
  .اين است همچنان نظر رسمی حکومت آلمان. عمل آيد

نمايندۀ خاص رئيس جمهور اوبامه، ريچارد هولبروک، بيان داشت ، مؤفقيت و يا عدم آن در آيسای جنوب غرب 
اين بيان را قبل از سال ها سکرتر جنرال ناتو، جپ دهوپ اسخفر، که وظيفه اش در . والی است حياتیبرای ناتو س

تقاضای . حال اختتام است، نيز داشته و تقاضای جديت بيشتری نظامی را با به اختيار گذاشتن قطعات زيادتر کرده بود
ً  از طرف برتانيا و مطاق به آن .  پولند، مورد اجرا قرار گرفته استاو  تاحال در اروپا به پيمانۀ ناچيز، عمدتا

تشنجات سياسی در بروکسل به ميان آمد که ظاهراً  رو پوش می گردند ولی توزيع مجدد نفوذ اعضا را را در داخل 
  .اتحاديه به نقص آلمان باعث می گردد

 عسکر آلمان در ٣٦٠٠ل تقريباً  در حا.  نفر تقويه نمود١٥٠٠هرچه باشد، برلين قدرت قطعات را  در افغانستان الی 
در فيصلۀ تازۀ پارلمان اجرای عمليات های نظامی شامل استند و از طرف واحد عمليات، برای . کشور حضور دارند
 عسکر می توانند آماده و به عمليات ٤٥٠٠الی . عمالً  قبول گرديده است) يک قطعۀ تقويه شده(موقع خطردر شمال 

له آلمان يکی از سه کشوريست که با به اين  وسي. گماشته شوند
اما به . قطعات بزرگتر در ناتو برای افغانستان حضور دارد

صورت عموم از طرف قطعات آلمان در قرارگاه شان از فعاليت 
های عملياتی خود داری به عمل می آيد که به نظر برلين کناره 
ر گيری ايتالويها، اسپانوی ها يا هنگری ها در اين زمينه شديد ت

اکثر کشور های مشترک بايد از دادن تلفات و به . تخمين می شود
صورت کل در محدود داشتن رسيدن خسارات از احتياط کار 

  .  بگيرند
  

 
 
 

 در افغانستان ساختمانی تيم هایايساف و محافظوی قطعات نقشۀ        
    

  کوهای کاغذ از شرايط  
آلمان در عقب ديوارهای ازکاغذ سنگر می گيرد که در بروکسل از شرايط برای بکار گرفتن کانتيگنت آلمانی ايساف، 

 ٢٠٠٩در اين شرايط تغييری در فيصلۀ پارلمان آلمان برای سال . ۀ قرارگاه در شمال انباشته شده استخارج از ساح
اعضای اتحاديۀ ناتو اين را قبولدار است و آنهای که در مناطق بحرانی جنوب در گير اند، عواقب . رخ نمی دهد
متشکل از امريکا، برتانيا، " گروپ جنوبی"يک . اشته شدهستۀ يک فراکسيون در ناتو گذ. نيز متقبل اند سياسی آنرا

 از همه کشور های که قطعات شان در جنوب افغانسنان، -کانادا، هالند، پولند و دنمارک، آستراليا خارج از اتحاديه
.  هم شديد ترين محاربه ها ومرکز ثقل حمالت طالبان انتظار برده می شود، تشکيل گرديد٢٠٠٩جايکه درسال 
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ندگان حکومات اين ممالک به تازه گی در مورد ادامۀ گماشتن قوا  در مناطق فيصله کن نظامی، جداگانه به نماي
                                                                                . مشوره پرداختند

در ضمن بايد ياد آور شد که آستراليا، کانادا و هالند قبالً  از گماشتن قطعات خود برای يک موعد معين اطالع داده و 
ی امنيتی سياسی در افغانستان، جانب اتحاديه را نيز نا آرام می سازد با بی قراری لحظات ب. يا به آن اشاره نموده اند

 ٤٠٠٠.  عسکر اضافی امريکا را برای افغانستان به اطالع رسانيده است١٧٠٠آنکه رئيس جمهور اوبامه ارسال 
  .هزار ديگر بايد برای تربيۀ اردوی ملی افغانستان گماشته شوند

  

  راه حل مؤقت سياسی؟
م ٢٠٠٨جنرال آلمانی، هانس کريستوف آمون، در سال . سيت قبلی آلمان را بيشتر برمی انگيزداين موضوع حسا

ولی برای برلين اين پرو گرام . پروگرام تربيۀ پليس افغانستن را که عمالً  در محل اجرا می گردد، رقت انگيز خواند
مليون يورو برای ١٢با . له می باشدسمبول روشن امنيت ملکی در برابر نظامی بوده و از مسؤليت های وزير داخ

  تربيۀ اردو و پليس در آينده با آنکه صدر اعظم آلمان، خانم مرکل، از کوشش های بيشتر سخن می گويد 
  .چيزی بهتری انتظار برده نمی شود)  ميليارد دالر به مصرف رسانيده است١امريکا برای اين مقصد تا حال (

نظر چنين . فکر می شود تا يک راه حل مؤقت سياسی جست و جوگرددبه صورت کل در حکومت آلمان روی آن 
اين نظر به کمک . است که صلح نسبی با دادن خود مختاری به قسمت های جداگانۀ کشور به دست آمده می تواند

به نظر برلين صرف به اين صورت  ممکن خواهد گرديد با . قدرتمندان محل و مليشاهای شان استوار خواهد بود
کنار آمد و با آنها متحد گرديد تا عمليات های نظامی به پايان برسند، از توسعۀ خطرناک جنگ " بان معتدلطال"

  )مترجم. اين نظر آلمان افغانستان را به تجزيه می کشاند( . جلوگيری گردد و تا اندازۀ به ثبات نايل گرديد
ت امکان، شرط اول است برای انجام  چنين تفريق نمودن  بين دشمنان در افغانستان و پاکستان، آنهم در صور

در قدم اول آرزوست بدون مشکالت مزيد سال انتخابات به پايان برسد تا نيات . پيچيدگيها که منجر به جنگ می شوند
در . نيک و پيشنهادهای رئيس جمهور اوبامه مختل نگردد بدون اينکه عمليات های نظامی شدت حاصل نمايند

ن در جنوب غرب آسيا نتايج خود را برمال سازند و َصرفِ  انرژی رياست جمهوری صورتيکه تجارب واشنگت
تا فيصله روی دوام مسؤليت ها يا خاتمۀ به . اوبامه واقعيت شرق را در بر داشته باشد، آنگاه بيالنس کشيده خواهد شد

د بود  ولی با وسايلی که تا اقدامات برلين پوشيده خواه )exit stratgy(تدريج به معنی شروع در ستراتيژی خروج 
  .حال به کار گرفته شده است در ستراتيژی جديد همکار خواهد ماند

  
 

**************** 
  

  عالمات انکشاف جديد
  :انکشاف اوضاع از نظر آلمان عالمات شش گانه دارد

امريکا در طرح . حضور نظامی بين المللی با ازدياد تقويۀ قطعات هنوز بيشتر شيوۀ امريکائی اختيار می کند -١
در اين صورت با وجود وعده های .  و رهبری قوای بين المللی ايساف قدرت بيشتر حاصل می داردپالن

واشنگتن در مورد مشوره های متحدين در ناتو، هنوز مشکلترمی گردد، پيشنهادات و داليل اروپائی به سمع 
  .رسانيده شوند

وار استند که تا حال بودند البته با قدرت ستراتيژی جديد که اوبامه توضيح نمود روی همان متودها و وسايل است -٢
به .  بزمين در ساحات جنگ در سرحدات با پاکستان-بيشتر امريکا و با احتمال قوی با اجرای عمليات های هوا

اين طور شايد وضع، بيشتر شکل جنگ را اختيار کند مجزا از اينکه سياست توضيح شدۀ امريکا و ناتو در بارۀ 
تأثير سالح از . امی و زيادتر درمورد کمک ها برای ساختمان امور ملکی، افاده می کند نظ–عمليات های ملکی 

 .نظر سياسی نيز در طبقات مردم آسيب رسيده، رخنه می کند
دراين ضمن همچنان توسعۀ جنگ واقعی در شرق و جنوب افغانستان به پاکستان از جانب امريکائی ها عالمه  -٣

کيلومتر سرحدات مشترک به وقوع خواهد پيوست، جنگی خواهد بود از ٢٦٠٠ًآنچه در تقريبا . گذاری شده است
طرف اوبامه در برابر تروريست های اسالمی که در آن می خواهد برنده باشد، بايد از نظر نظامی و با عمليات 

 .های خشونت بار استخباراتی در غرب پاکستان نيز صورت گيرد
هر دو طرف سرحد برای ناتو نيز اوضاع ، به کار برد نيرو، و به وجود آمدن يک ساحۀ عمليات نظامی در  -٤

ازاين نگاه در سال های آينده آسيای جنوب غرب به حيث يک کل مورد نظر . تقسيم بارسنگين را ، تغيير می دهد
قرار گرفته و همرا با آن شروع مجدد يک سياست مشترک در برابر پاکستان، ايران، ممالک همسايۀ آسيای 

 . روسيه که به آنها ارتباطات ناتو در افغانستان همين حاال احتياج دارد، ضروری پنداشته می شودمرکزی و 
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هدف پالن رئيس .  ساختار قوای امنيتی افغانستان و آماده گی فعاليت آنها پيشرفت های قابل مالحظه دارند -٥
 هزار ٤٠٠ تا ٣٠٠بين جمهور اوبامه برای قدرت مجموعی اردو و پليس ملی تحت کنترول حکومت مرکزی 

شورشی ها برای حمالت : البته فکتور وقت حساس است. نفر ، زياد معلوم می گردد ولی قال تطبيق است
 .بزرگتر جمع و از پاکستان تقويه می شوند

ناتو به حيث يک اتحاديۀ . اوضاع داخلی پاکستان الی حال از انکشاف بيرونی حتی از امريکا،  کنار می ماند -٦
نفوذ معينی را در انکشاف . تالنتيک می تواند صرف از نظر سياسی در نظريۀ امريکائی ها مؤثر باشد ا–اروپا 

 .  داخلی پاکستان نه ناتو و نه اتتحاديۀ اروپا به دست آورده می توانند
  

  پايان


