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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م٢٩/٠٧/٢٠٠٩                     ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  
  

   در افغانستان١)Sisyphos(سيسيوفوس
 

ب  که مرتکـی پادشاه در برابر تقصيراين. وس پاد شاه کورينت بودـدر افسانه های خدايان يونانی سيسيف: يادداشت
همين که سخره به باال رسيده بود دوباره به دره .  می لوالنـيـد را در نشيبی کوه به باالایشده بود بايد در جهنم سخر

  .وس مجبور بود کارش را از سرگيردـمی لوليد و سيسيف
   

  . رسندان مياز افغانستـ !ی خارجی و افغان و تلفات بيشتر ملکی هاهاتلفات زيادتر در اردو ،بيشتر آورپيام های هراس 
، مانند لکه های تيل در روی  نشانی می کنند راظامی و مؤسسات خيريهنقاط سرخ که مناطق خطرناک برای قوای ن

بدبينان ) دسته جمعی( ِ سدر مراکز ممالک غربی آواز کوَر.  را می پوشانندی اراضی به سرعت روی نقشه ها،آب
وم ـهولی مف. ، هرچه بلندتر به گوش می رسددارند را تقاضا  قوای شانکه ستراتيژی خروج يعنی انجام ماموريت

  . را در بر داردشکست  وناکامیديگری کلمۀ دو برآمد را افاده می کند، ِ معقول پالن  ونظمکه  "خروجستراتيژی "
  

  اجمیشرفت تهـيـپ
شان يفترين موقعيت ـبعد از سقوط رژيم طالبان جنگندگان خدا تقويه گرديدند زيرا فرصت از دست داده شد تا در ضع

جهاد " شکست القاعده در عراق از افغانستان مهمترين ميدان نبرد بين .فتندقاطعانه تحت حمالت قرار می گر
بيشتر به طالبان امروز . و مخالفين ساخت که باعث سرازير شدن افراطيون تمرين ديدۀ خارجی گرديد" تروريزم

ساکر شکل حرفه ای  می جنگند و اين از روی بمب گذاری در پهلوی سرک ها درک می گردد که قربانيان آن ع
لبان آموخته اند تا مواد انفالقی را  از نظرنظامی و تروريستی به اماهرانتر بوده و طتخنيک شان . غربی می باشند

عوض اينکه بمب ها  صرف پهلوی موتر منفلق گردند، اکنون عالوتاً  با وسيلۀ ضد تانک نيز مورد حمله . کار ببرند
  .قرار می گيرند

در برابر دشمن اه هم  رو با ازدياد است که از همه بيشتر امريکائی ها و برتانوی ها تلفات عساکر ائتالف از اين نگ
به قرار گاه های محفوظ و گزمه ها منحصر صرف اگر در گذشته حضور نظامی . ی کار می گيرندماز حمالت تهاج

احد های غربی صرف در حمالت باالی و% ٨٠چون . يات بزرگتر قوای پياده به راه انداخته می شوندلاکنون عم بود،
  . دناراضی صورت می گيرند، کوشش به عمل می آيد تا آشيانه های مقاومت تحت حمالت شديد قرار گير% ١٠

هنوز تقويه يی قوای امريکائی و تغيير تکتيک . کوشش های نظامی در افغانستان در يک مرحلۀ انتقالی قرار دارد
از اين لحاظ در . تتيجۀ مثبت را در بر ندارد در حاليکه عاليم منفی آن مانند ازدياد تلفات جانی فوراً  ظاهر می گردند

البته سياست جديد رئيس جمهور اوباما در مورد افغانستان عمالً  تا اندازۀ پينه . قدم اول نبـايـد حوصله را از دست داد
اما اين ها در ضمن شبيه گرچه قوای ائتالف در هر برخورد مؤفق هستند . ی وسيعکاری بوده نسبت به يک ستراتيژ

نی اش در جنگ های گوريالئی امکانات ازيرا افغانستان صعب العبور و همسايۀ ای پاکستوس می باشند ـسيسيفکار
کستان اکه پ را در دست ندارد ه ایهمچنان اوباما هنوز نسخ. کافی را برای عقب نشينی دشمن عرضه می دارد

  .تا سرحدات خود را جداً  محافظت نمايدشود واداشته چطور 
است که عملی نگرديده با وجود کوشش های واشنگتن تا حال در مناطق قبايلی پشتون نشين هيچيک پروسۀ سياسی 

 آمده نظامی از بازگشت طالبان جلوگيری به عملقوای ه تا در مناطق تحت کنترول تپشتيبانی مردم را همراه داش
سياست همه چيز نيست ولی بدون .  چيزيکه در عراق عملی گرديد در دامنۀ هندوکش به مشکل تطبيق می گردد.بتواند

  .سياست در افغانستان نيز همه چيز بی معـنـيـست
  

  عالفسالهای دراز غير
ترتيب فرصت تربيۀ پوليس به اين . کشورهای اعضای ناتو بايد سالهای غير فعال بودن را جبيره کننداز همه بيشتراما 

از دست رفت و نتيجه اين شد که امروز مسايل جنائی برای افغانها مشکل بزرگتری را خلق کرده است نسبت 
تشکيل اردوی ملی در افغانستان بهتر اجرا . در مناطق عاری از قانون طالبان دوباره عرض وجود می کنند. تروريزم

                                                 
هيکلی است در ميتولوِژ يونان قديم  ١  



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان
 .د ازغور کامل بما ارسال بداريد خود را بعخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 هزار نفر مسلح سخن در ميان است ولی در ٨٠گرچه از . رگرفته می شودمی گردد ولی درين قسمت هم از تظاهر کا
  . آن آمادۀ عمليات می باشد% ٥٠حقيقت کمتر از 

کشور های در واحد های . قوای ضربتی عمل نمی کند و هنوز هم به حيث يک هيدننانو وظايف خود را به سر نه رسا
ور مثال آلمان ها در به تعويق انداختن بط. بيق می گردندتطجداگانه که مانع جريان امور می شوند مقررات  اعضا

اوباما تا حال . عمليات بيشتر از نظر سياسی تا نظامی هدايت می شوند که البته بی معنی است. کار استادی دارند
 اين بود در ظرف سالها چه در اروپا و چه در امريکا عقيده بر. نتوانست اروپائی ها را به اقدامات بيشتر تشويق نمايد

تفکر درنزد  اساسی طرزتغيير. شا برای به اختيار گذاشتن منابع الزم پنداشته شودـماکه افغانستان يک ميدان جانبی ت
  . اتالنتيک هنوز رخ نداده است اروپائی اعضای ناتو در طرف

  
  پايان

  


