
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
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 لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م١٩/٠٢/٢٠١٠                        ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  

  ثبات افغانستان بدون همسايه هايش ممکن نيست
  

يک ستراتيژی برای افغانستان صرف وقتی به مؤفقيت می انجامد که کشور های همسايه نيز در نظر گرفته شده 
اسالم آباد در مبارزه با تروريزم بيشتر حصه . کستان صدق می کنداين موضوع در برابر ايران، هندوستان و پا. باشند

  . دارد نسبت به آنچه غرب احساس می کند
  ١نوشته از بابک خلعتبری و يانا کاظم

  
 کشور در لندن ضمن      ٧٠قبل از چندی هيئت ها از .   انجام ماموريت نظامی در افغانستان در کوتاه مدت ديده نمی شود

که از طرف همه اشتراک کنندگان مورد قبول واقع گرديد  نتيجۀ به دست آمده. يم دور هم جمع شدنديک کنفرانس عظ
اين َدرک به اين معنی می باشد که تاحال آنچه انجام . عبارت بود از اينکه بايد برای افغانستان يک رهنما تدوين گردد

 وجهی  بين المللی آشتی تشکيل می دهد  که با آن شروع مجدد را ايجاد يک صندوق. پذيرفته به ناکامی انجاميده است
  .مخالفين حکومت تشويق گردند تا سالح خود را به زمين بگذارند

  

  طالبها خريداری نمی شوند
  

اين فکر که يک صندوق وجهی برای آشتی با افراطيون اساسگزاری گردد همانطوريکه نو آوری است، مورد   
. اری کرده نمی توانددطالب را کسی خري: نتقدين هميشه يک موضوع جادارددر ضمن شعار م. مناقشه نيز می باشد

همچنان عوارض جانبی را نمی توان کنار گزاشت زيرا حتی همين حال در بين عساکر و پوليس افغان نا رضايتی ها 
ر عين زمان طعنه زنان می پرسند چرا اسالميست های پشيمان مکافات مالی بدست می آرند و د. به مشاهده می رسند

خدمتگاران دولت حيات خود را همه روزه برای يک ماهه معاش که از تخمين يک صد دالر تجاوز نمی کند، به خطر 
جای سؤال نيز است که آيا شدت اقدامات برای تمرين و تعليم اردوی ملی زود تر به مؤفقيت خواهد . مواجه می سازند

  رسانيد؟ 
صرف الی سالهای کم بايد شمار شان . رند تا يک اردوی آمادۀ نبرد باشند هزار عسکر فاصله از آن دا٩٤تخمين 

قوماندان اردوی پاکستان، جنرال کيانی، برای اين موضوع . دوچند گردد تا غربی ها امکان خروج را دستيابی نمايند
ً  ناممکن می داند، که اردوی به اين وسعت را از امروز به فردا خل. توضيحاتی دارد به نظر او . ق کرداو تقريبا

انکشاف يک چنين اردو نه تنها به تمرين و تعليم پايدار ضرورت دارد بلکه در رهبری آن به افسران صاحب تجربه 
به عقيدۀ ". جادو گری از کاله کشيد"يک ساختار رهبری را نمی توان در ظرف سالهای محدود به . نيز احتياج است

  .تخمين گرديده است" بلند پروازانه" بسيار وی انتقال مسؤليت به قوای امنيتی افغان
  

از اين . اينکه ديموکراسی در کورس های عاجل آموخته شده نمی تواند، در مثال های متعدد، تاريخ از آن شاهد است
لحاظ بعد از سی سال بحران از ملت افغان نبايد انتظار داشت که در کوتاه ترين فرصت يک ديموکراسی به معيار 

زيرا اين .  سپتمبر به تعويق افتاد، نبايد فراموش گردد١٨انتخابات پارلمانی که الی تاريخ . د نمايدغرب را ايجا
انتخابات نه تنها يک آزمايش ديموکراسی افغانی را تمثيل می کند بلکه آزمايشی است برای تصاميم اتخاذ شدۀ 

نجاميد که عمارت روبنای ديموکراسی شکست مفتضحانۀ انتخابات به تخريب سياسی خواهد ا. کنفرانس لندن نيز
ترتيب فهرست جديد رای دهندگان و هم چنان تغييرات در کميسيون مستقل . افغانستان را به سقوط مواجه خواهد نمود

انتخابات، تصميم استواری خواهد بود در آنچه که از انتخاب جنجال بر انگيز رئيس جمهور در سال اخير بايد 
  .آموخت

  
شمال افغانستان از .  يک استراتيژی مؤفقيت آميز بايد مکلفيت کشورهای همسايه نيز پيشبينی شده باشدعالوه بر آن در

ايران غرب افغانستان ر از دير زمان به اين سو . طرف کشورهای آسيای مرکزی به حيث منطقۀ حائل ديده می شود
همچنان پاکستان جنوب افغانستان را در صورت روياروئی با هند ُعمق ستراتيژی . منطقۀ تحت نفوذش می پندارد

برخالف، طالبان پاکستانی . خود دانسته و در اين مورد طالبان افغان را در برابر آن کشور به حيث متحد خود ميخواند
ت بين پاکستان و هند به حيث يک انجام اختالفا. و القاعده را تهديد دانسته و در برابر شان ميارزه به عمل می آيد

                                            
.را درکابل و اسالم آباد رهبری می کند و ويانا کاظم اسيستانت پروزه می باشد» بنياد آدناور « بابک خلعتبری ١  



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

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

 

ولی پاکستان بعد از سوء قصد در مومبای حاضر نيست قطعات . فيصلۀ با ارزش در ثبات منطقه اثر انداز خواهد بود
  .خود را از سرحدات با هند عقب کشيده برای مبارزه با طالبان به مناطق سرحدی با افغانستان بگمارد

  

  پاکستان گره کشاست
  

در مناطق قبايل پاکستان .  قوای پاکستانی دو تهاجم را به درۀ سوات و وزيرستان جنوبی به عمل آورددر سال گزشته
پاکستان در مبارزه با تروريزم بيشتر از آن در فعاليت است که . در حال حاضر پنج ديويزيون نظامی  در محاربه اند

اکستان مصارف گزاف جنگ را در کشور عالوه بر آن پ. از طرف غرب احساس و به نظر قدر نگريسته می شود
ضمناً  در جنگ با طالبان بيشترعساکر، پوليس و مردم ملکی پاکستانی به قتل می رسند نسبت به . خود می پردازد

روی اين ملحوظات، اهانت آميز خواهد بود اگر غرب از پاکستان تقاضانمايد تا در . کشور همسايه اش افغانستان
پاکستان يک قسمِت از حل : از همه بيشتر بايد تغيير فکر به عمل آيد. يشتری به خرچ دهدمبارزه با طالبان سعی ب

اين کشور نبايد صرف به حيث شريک در مبارزه با تروريزم . مسئله را می سازد، نه يک قسمت از اصل مشکل را
فيک مشروع سرحدی که تجارت منطقه و ترا. بلکه همچنان به حيث شريک در استقرار صلح افغانستان شناخته شود

به صورت مصنوعی اقوام پشتون را از هم جدا می کنند، شرايط نهايت مهم را در انکشاف کلی افغانستان تشکيل می 
  .دهند

  
اگر در افغانستان تمايل منفی در رشته های امنيت، ديموکراسی، اعمار دولت و فساد دوام کند، تجزيۀ کشور تهديد 

برا جلوگيری از آن با يد عميقاً  . عات بين المللی، اوضاع به خانه جنگی خواهد کشيدبعد از خروج قط. خواهدد کرد
استقرار ثبات در . عجله در خروج از افغانستان افالس سياسی و اخالقی غرب را در بر خواهد داشت. نفس کشيد

را سرعت می بخشد و اتحاد محکمتر کشورهای همسايه اين پروسه . افغانستان سالهای زيادی در بر خواهد گرفت
  .متضمن دوام بيشتر خواهد بود

  
  پايان
  
  

   
  
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


