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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٢٦/٠١/٢٠١٠                                           ديپلوم انجينير کريم عطائی
  م٢٥/٠١/٢٠١٠ شپيگل آنالين

  

  ستراتيزی افغانستان
  شش قدم تا حل مشکل طالبان

  

  
  

در تياری اکنون متحدين .  تی حاکم استن می گذرد و هنوز هم خشونت و بدخهشت سال از ماموريت ناتو در افغانستا
ه تخصص در امور احمد رشيد ک.  طالبان مذاکره نماينددر اين فکر اند تا بايک ستراتيژی جديد هستند و حتی 

  . به شپيگل آنالين توضيح کرد که چطور يک معامله با افراطيون به مؤفقيت انجاميده می تواند،افغانستان دارد
  

ته اند، ولی آنها در سال الت مطمئن در پاکستان نشسدر محآنها آيا با طالبان مباحثه و مذاکره ممکن است؟ رهبران 
اکنون آنها در تمام کشور پيدا . غانستان که زمانی آرام بود، توسعه بخشيدنددر غرب وشمال افگذشته حمالت خود را 

طالبان عالوه بر آن در اردوی ملی و پوليس نفوذ کرده اند و حتی در مؤسساتی دخيل هستند که امريکا از . هستند
فی تعطيل گرديده ه های انکشاژدر قسمت های وسيع کشور پرو.  به بعد مسؤليت آنها را می خواهد ترک گويد٢٠١١

لبان هم کمپاين ترس و وحشت خود اط.  نصف کارکنان يونو کشور را ترک گفتند زيرا احساس خطر می کردند. اند
، به ملل متحدهمه آنهايکه با حکومت کار می کنند، مؤسسات خيريه و کمکی، گروپ زنها يا . را وسيعتر ساخته اند
  .مرگ تهديد می گردند

  
، قوماندان قوای ناتو در افغانستان و هم داويد پتروس، لوی درستيز عمومی  مک کريستالجنرال ستانلیهمچنان 
رئيس جمهور اوبامه     . در افغانستان صرف با قدرت سالح حاصل شده نمی تواند قيت توضيح کردند که مؤفـامريکا

.  طالبان از در مذاکره پيش آيدو اضح ساخت که او القاعده را می خواهد نابود کند ولی آمادگی خواهد داشت تا با
که از کوشش کابل مبنی بر مذاکره با آن   گفتنظامی ويست پاينت، در بيانيۀ خود در اکادمی ٢٠٠٩اوبامه در دسمبر 

  .طلبانی که از خشونت دست بکشند و حقوق ديگران را محترم بشمارند، پشتيبانی می کند
  

لبان صرف همکاری پوشيدۀ ابرای  معامله با ط پذير است؟ يست های افراطی امکاناما آيا مذاکره با اسالم
لبان دلچسپ باشد، از خشونت جلوگيری ا سياسی و بشری که برای طيک ستراتيژی نمايان.  استخباراتی کافی نيست

 امريکا و .، ضروری پنداشته می شودرا رد می کنندکرده بتواند و غضب آن افغانهای را تسکين دهد که هر مصالحه 
برای آشتی با طالبان و شمول . ستراتيژی سخن گفتند ولی چيزی بدست نيامديک و در سال گذشته در مورد چنين نات

  :دوبارۀ شان در جامعۀ افغانی بايد آمادگی های گرفته شود، از قبيل
  .اشندهمسايه های  افغانستان و ديگر کشور های منطقه بايد از آشتی با طالبان تحت رهبری افغانستان متقاعد ب -
 ارائه دارد که تحريم ها در لبان را ان بايد به  شورای امنيت ملل متحد لست آن رهبران طاحکومت افغانست   -  
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صورت ممکن است که آنها از خشونت دست بردارند راين د. برابرشان رفع و از شمار تروريست ها کشيده شوند      
 . افغان را نمی پذيرندطالبهای روسيه و هند تا حال اين چنين. و القاعده را ترک گويند      

. شورای امنيت ملل متحد بايد در يک فيصله به حکومت افغانستان صالحيت مذاکره با طالبان را درج نمايد -
 .امريکا، ناتو و ملل متحد بايد از اين پروسه پشتيبانی نمايند

عالوه  .ن را بر دوش داشته باشند و متعلقين شاهناتو و قوای امنی افغانستان بايد مسؤليت امنيت طالبان بازگشت -
با برآن مؤسسات خيريۀ بين المللی از قبيل کميساريات پناه گزينان ملل متحد و کميتۀ صليب سرخ بين المللی 

حکومت افغانستان بازگشت طالبان را نظارت نمايند، تاديات مورد ضرورت را تحت اجرا قرار  داده، جای بود 
  .اسکان دوباره را به راه باندازندوباش، مکتب و ديگر ضروريات 

اين . در اختيار داشته باشدکميتۀ آشتی تحت رهبری حکومت افغانستان با يد وسايل کافی، آموزش و پرسونل يک  -
 و بصورت شفاف و مفصل امور امنيت، اعاشه و اباتۀ هکميته با قوای غربی و مؤسسات بشری همکاری داشت

  .داشتطالبان باز گشته را بر دوش خواهد 
پاکستان و عربستان . قوای نظامی پاکستان بايد امنيت و کمک های بشری را به باز گشت کنندگان تضمين نمايد -

مانند ديگر جنگجويان افغانی قبل (سعودی بايد طالبان را کمک نمايند تا يک حزب سياسی مشروع تأسيس نمايند 
امريکا بايد همه .  را در اختيار بگذارند محل بی طرِفکره با رهبران طالبانهردو کشور بايد برای مذا). از آنها

  .محبوسين باقی مانده در گواتنانامو را آزاد نمايد
  

اطمينان برای شان لبان در صدد آن برآيند که اد، شايد طن نمايان و شفاف تعميل نگرد، بزودی ترتيباتاگر اين همه
 در ره و بعد از خروج امريکائی ها کوشش کنند کابل را دوباآينده را انتظار بکشند ماه ١٨  تا خواهد بود و بهتربخش

به احتمال قوی يک خانه جنگی جديد که قوای ناتو از آن جلوگيری نخواهند توانستند، بروز خواهد . تسلط خود بيارند
  .کرد

  
بان در چون همه رهبران طال. تقاضای عمدۀ طالبان اين است که قوای خارجی ضرب االجل خروج را تعين نمايند

  .، جهت مذاکرات بيشتر مربوط به آن خواهد بود که آيا استخبارات پاکستانی آنرا قبول می کندپاکستان زندگی دارند
  

  دخالت پاکستان احتمال ندارد  
واشنگتن از نظامينان پاکستانی : در ماه های گذشته نظر به اين وضع تشنج ها بين امريکا و پاکستان شدت حاصل کرد

 همچنين متحدين شان را –" حبس نمايد يا به قتل برساند " در کويته و کراچی  راه رهبران طالبان افغانیتقاضا دارد ک
که اين است پاکستان جواب ولی . مانند، جالل الدنی حقانی و گلبدنی حکمتيار که در وزيرستان شمالی به سر می برند

  .قوای امنيتی آن توان بيشتر ندارند. حل کندخود مصروف آن است، تا مشکل خود را با طالبان و تروريستان 
  

آل خره  ب چه،.به اقدامات تهاجمی بپردازددر واقعيت احتمال آن نمی رود که پاکستان در برابر رهبران طالبان افغانی 
ولی نظاميان پاکستانی از خروج امريکا  . بعد از خروج امريکا از افغانستان متحدين بالقوه سراغ می گردددر آنها 

 هند در  بيشترنيز خوف دارند زيرا خانه جنگی ها  و هرج و مرج را باعث می گردد و عالوه برآن پاکستان از نفوذ
  . خوف داردافغانستان

  
ً  از تجارب سال های گذشته کمتر آموخته گرچه امريکا و ناتو راه های سازنده را در . اند جامعۀ بين المللی ظاهرا

د و از اين لحاظ  مناطق پر نفوس و جاده های ارتباطی را حفاظت نموده و کمک های مبارزه با شورشيان پيموده ان
ولی بسياری کشور های ناتو ميل ندارند در مبارزۀ شديد با طالبان . مناطق به اختيار می گذارنددر اين  راانکشافی 

واحد های نظامی از کشور .  دارند يا ماموريت شان جنبۀ دفاعی داردقرار گيرند زيرا يا حکومات شان ملحوظاِت
از اين لحاظ .  به کمک امريکا ضرورت دارندهای قدرتمند مانند آلمان، اسپانيه و ايتاليا همين که وضع حساس گردد

 متوجه کشور های نمايند که آنهارا ضعيف و بی ميل  راجای تعجب نيست  که طالبان کوشش دارند ثقل حمالت خود
  .تشخيص می دهند

  
  . آنچه تاحال بوده است، بميان آيدز ا،موقف بايد اساسی و مفصلاين   عالج.ستاوضاع حساس ا

  
  پايان
  
  


