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و شميره   ٤تر 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

  م١٣/٠٣/٢٠١٠                        ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  

  ستراتيزی غرب برای افغانستان در قالب آزمايش
  بعد از اشغال و ظيفه از طرف اوبامه در واشنگتن، مسايل قابل طرح بايد توضيح گردند

  لوتار روهل: راپورتر 
  

ر افغانستان ظاهراً  به صورت عموم  در ازدياد  مقاومت در برابر بست نظامی بين قوای جامعۀ ملل و طالبان د بن
ولی با آن هم، قرار نظر نويسنده، از . ثقل کار در جنگ بدوش امريکائيان قرار دارد. حمالت خارجی می انجامد

ر بعد از اشغال وظيفه از طرف اوبامه، د. ناتو تقاضای بيشتر به عمل می آيد کشور های مختلف عضو اروپائی
  .اتحاديۀ ناتو بايد به سؤال های زياد جواب گفته شود

 
  
  
  
  

دريک تمرين در کاليفرنيا که برای انجام ماموريت در 
هندوکش داير گرديده است، يک تن افسر قوای بحری 
امريکا با يک افغان در نقش کالن شوندۀ يک قريه در 

  .صحبت ديده می شود

  
  

ً  خوشبينانۀ ا وضاع در اواسط سال گذشته، تخمين برلين از انکشاف جريان وقايع در بعد از يک قضاوت نسبتا
 . افغانستان، تحت تأثير ازدياد حمالت تروريستی و روياررو ئی با ياغيانِ  از هر قبيل، و اضحاً  محتاطانه می باشد

المی طالبان از يک ست نظامی بين قوای امنيتی بين المللی و گروپ های مختلف اسن بََواضحاً  ديده می شود که ُب 
.  می گرددبجريان اساسی مقاومت مسلح در برابر قوای بيگانه  و همچنان در برابر حکومت افغانستان تخري

  .تغييرمنفی نابهنگام ظاهری اوضاع در حقيقت صرف تسريع پيوستۀ  تمايل اساسی می باشد
  

  ستراتيژی زنده ماندن
سربازان چريکی از . ن سو درحال توسعه و تقويه احساس می گردداين آگاهی تازه نيست و تمايل از سه سال به اي

هرنوع  که هستۀ محکم آن مليشيای طالبان اسالمی هستند و اما هم مشتمل بر بغاوت کنندگان اقوام پشتون، قاچاقبران 
جود م با و٢٠٠٥و باند های معامله داران مواد مخدر و سربازان مزدور، می باشند، از شروع بحران در ساال 

ً  عقب نشنی های تکتيکی پيوسته عراضی بد ست آورده اند سخن تنها از حمالت بهاری مانند . شکست ها و بعضا
گذشته که بعد از آب شدن برف در کوها به  وقوع می رسيد، دربين نيست، بلکه امواجی از حمالت مداوم  و تصرف 

انات دست به اقدامات جزائی در برابر کسانی که با به تعقيب اين جري. نمودن کوتاه مدت محالت قابل توجه استند
حکومت کابل، ادارات واليتی يا قوای خارجی همکاری دارند، و تخريب مکاتب، دواير دولتی، تخريب عمارات 

 .عدلی و فرار محبوسين، زده می شود
اين . و به ازدياد استشمار کالن ساالن محلی و مامورين محالت که پوشيده همرای خارجی ها همکاری می نمايند، ر

يک نشانۀ مطمئن از تمايل به فاصله گرفتن از اشخاص مقتدر مشروع  و پشتی بانان بين المللی شان  با اختيار کردن 
وعده های مداوم و .  رفتار و سلوک واقعبنانه طبق قواعد ستراتيژی زنده ماندنِ  مردم ضعيف و بی پناه می باشد

 و قظعات ملی وابستۀ عساکِر که مورد تقدير هستند تا وقتيکه الزم باشد، دوام خواهد تکراری قوای محافظ بين المللی
و چه مدتی امريکائی ها و اروپائی "    باشد، چه مدت است؟الزمتا وقتيکه . "کرد، ولی به مرور زمان تقليل می يابد

  ها در افغانستان خواهند ماندند؟



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه دران جرمن آنالين افغ  de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
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به صورت نسبی . ل که هنوز هم به صورت نسبی آرام است، می شنونداين سؤال ها را عساکر آلمانی در منطقۀ شما
ولی . يعنی نسبت به ديگر قسمت های کشور از همه بيشتر در شرق و جنوب در سرحدات با پاکستان در جنوب کابل

 حمالت بر گزمه های آلمانی چند،. م از امنيت حوالی قندز در زون شمالی آلمان ها کاسته شده است٢٠٠٨در سال 
  .آلمان ها حيثيت يک هدف سياسی را پيدا کرده اند. چند گرديده اند

  

  سؤال هايکه هنوز جواب نيافته اند
محاربه های بزرگتر نظامی در شمال هنوز به وقوع نه پيوسته اند ولی در شمال غرب، آنجائيکه آلمان ها دومرتبه در 

از آن وقت به اين سو که نارويژی ها آمادگی موارد . تندحالت عاجل به ياری ايتالوی ها و نارويژی ها بايد می  شتاف
اما از امکان به دور نمی باشد که وضع به . عاجل را بدوش گرفته اند، آلمان ها به دخالت عاجل مجبور نگرديده اند

ت ايتالوی ها و اسپانوی ها در غرب به صورت عموم غير فعال می باشند، ابتکار را دردس. زودی تغيير خواهد کرد
زمانی فرا خواهد رسيد که اين وضع درشمال نيز . نمی گيرند و به نظر آلمان ها کنترول او ضاع را در دست ندارند

آيا آنگاه منطقۀ ماموريت قطعات آلمانی به سويۀ بريگاد تقويه . برای امنيت عواقب وخيمی را در بر خواهد داشت
  خواهد يافت؟

از اين لحاظ اکثريت پارلمان و حکومت .  اردوی آلمان در افغانستان استعقيدۀ اکثر عامۀ آلمان بر خالف ماموريت
صدر اعظم آلمان از اصل موضوع افغانستان تا جای ممکن . کوشش دارند در داخل و در اتحاديه از نظر دور بمانند

ارلمان چون فيصلۀ پ.  دوری می جويد وکوشش دارد، که موفق هم است، در زمينه از اظهار نظر خود داری کند
برای ماندن قوای آلمان در افغانستان تمديد گرديده است، اين محاسبۀ طرفين ائتالف و رقيبان شان می تواند به هدف 

ً  واقعۀ جدی » جائيکه امنيت آلمان نيز بايد دفاع گردد« نايل آيد، تا وقيتيکه در دامنۀ هندوکش  قرار شعار، حقيقتا
  . بميان نيايد

 ولی در ضمن، نصف افغانستان منطقۀ جنگ می باشد گرچه در برلين رسماً  از ذکر کلمۀ .هنوز وضع با ثبات است
 –جنگ  خود داری به عمل می آيد و ماموريت آلمان صرف به حيث کمک به دولت افغانستان که فعاليت های ملکی 

وقتاً  فوقتاً باعث قطع و در هر برخورد لحظاِت، معلوم از تاريخ جنگ، . نظامی را در بر می گيرد، تعريف می گردد
از تصور به دور است که طالبان و ديگر ياغيان با . يا تأخير وقايع می شوند که وخامت اوضاع نيز شامل آن است

وجود پشتيبانی قوی ازطرف پاکستان، امريکائی ها و قوای ديگر جامعۀ ملل را مغلوب نمايند و يا به مشکالت جدی 
تصور به دور است که قوای بين المللی و قوای امنيتی افغان، دشمن داخلی را بتوانند به ولی همچنان از . گرفتارنمايند

  . کلی از پا در آورند و يا برانند
  

  تقاضای امريکا بيشترخواهد بود؟
امريکائی ها در پاکستان می توانند صرف از فضا و از فاصلۀ دور اهداف خود را مورد حمله قراردهند و نه از 

رچه حمالت امريکائی ها از ورای سرحد از طرف اردوی پاکستانی در جنگ برای کنترول مناطق گ. طريق زمين
ولی حکومت پاکستان و اردو نمی توانند عمليات ماورای سرحد را از افغانستان مشروع . سرحد مفيد پنداشته می شود

استثناآِت کوتا مدت با اهداف . ددانسته حوصله کنند بدون اينکه خطر شورش های شديد را از نظر دور داشته باشن
  . نزديک سرحد عجالتاً  ممکن است بدون اينکه مؤثريت دراز مدت مثبت را در بر داشته باشد

برلين می کوشد از همۀ اين چنين  مباحثات در مورد ستراتيژی عمليات نظامی حتی االمکان کنار بماند تا نشود برای 
اما در حکومت انتظار برده می شود که رئيس . ل کشور مکلف گرددماموريت نظامی  خارج زون آلمانی در شما

اينکه اين . جمهور، اوبامه از اروپائی ها و متحدين ناتو بدوش گرفتن مسؤليت های بيشتر نظامی را تقاضامی کند
د و عالوه برآن در اتحاديه نفوذ تقاضا به تعويق انداخته شده بتواند بدون اينکه واشنگتن آسيب سياسی را متحمل شو

اين از لحاظِ  برای برلين مشکل است که رئيس جمهور افغانستان، . خود را ازدست بدهد، سؤالی است خطرناک
  .کرزی، بر عمليات های امريکائی و تانودرکشورش انتقادات شديد و  علنی را تکرار نمايد

  

  خطر ستراتيژی رو به ازدياد است
 رهبران نظامی اتحاديه واضح است که طالبان و القاعده در پاکستان کشف، مغلوب و رانده شده از جانب ديگر برای

عمليات های تهاجمی در منطقۀ سرحدی و همکاری با اردوی پاکستان که اجراآت شان غير شفاف استند، . نمی توانند
. لين با تشويش بيشتر احساس می گرددبه اين وسيله خطر ستراتيژيک ازدياد می يابد که در بر. بايد دوام داده شود

حمالت امريکائی به مناطق سرحدی پاکستان به منظور تخريب تاسيسات عقب نشينی بغاوت کنندگان افغانی، رهبران 
  . هندی را جرأت بخشيد حمالت خود را در کشمير ارزيابی نمايند
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بهۀ جنگ را خلق کرد واين در حاليکه اين انکشاف اوضاع در حکومت پاکستان و در رهبری اردو درک تهديد دو ج
بوجود آمدن احتمالی دو جبهۀ جنگ، در اسالم آباد بيشتر . همکاری هند و امريکا در ساحۀ اتومی قابل تشويش است

  .مورد توجه قرارمی گيرد و تعهدات هند در افغانستان و نفوذ هند درکابل قابل اعتناء می باشد
  

  زنتقسيم مسؤليت ها به صورت غير متوا
از طرف ديگر پاکستان از خود در ظرف . اين پريشانی های پاکستان به آگاهی حکومات ارو پائی رسانيده شده است

در ضمن چريکهای افغانی در سراسر . مدت گزشته هيچگونه عالقه به استقرار ثبات سياسی در افغانستان نشان نداد
کمتر حمالت غوغا . ا در شمال غرب را براه می اندازندکشور در هجوم بوده، مراکز جديد آتش سوزی را در قندز  ي

بر انگيز اسالميست ها، با آنکه در رسانه های بين المللی ُپر می کنند، نيستند که باعث پريشانی می گردند و جبهۀ 
به هر . سياسی ميهن را تضعيف می نمايد بلکه بد امنيتی است که موريانه وار در داخل کشور پخش می گردد

اما تقريباً  .  فی صد اراضی افغانستان محدود می ماند١٠ فی صد عمليات های مسلح و وقايع در ٩٠هنوز صورت 
  . فی صد خاک کشور يا در جنگ است و يا در دست شورشيان می باشد٥٠

ر عمليات های جنگی را در مراکز جغرافيائی شرقی و جنوبی امريکائی ها، برتانوی ها، کانادائی ها و هالندی ها ب
اين وضع در سهم آلمان ها و همچنان فرانسوی ها که سرکوزی وعدۀ توسعۀ آنرا داده است، تشنج را . دوش دارند
اين ها در پرنسيپ در مناطق جنگ به اختيار . عسمکر بايد به شمال محدود بماند١٥٠٠تقويۀ آلمان ها تا . خلق می کند

  .متحدين قرار نمی گيرند
انادائی ها نه تنها به معاونت های نظامی ضرورت دارند بلکه معاونت های روحی و انگلو امريکائيان به شمول ک

هزار عسکر اضافی، نظر به قضاوت نظاميان ٣٠بدون آن هم ارسال  بيش از .  سياسی نيز طرف توجه شان است
و صرف وقتی اين يک زيان سياسی برای ايساف  است .  می دهدشکل امريکائیعالی رتبۀ ناتو به قوای جامعۀ ملل 

جبران شده می تواند که قطعات کشورهای قاره اروپا سخاوت مندانه وسعت پيدا کنند، بدون  قيد شرايط نظربه اوضاع 
  .به عمليات پرداخته و آمادۀ حرکت باشند

در اين جاست که حلقۀ متحدين . تحت چنين شرايط بايد سهم کشور های جامعۀ ملل به اندازۀ قابل توجه توسعه يابد
مراتب قرارداد بين برلين و مسکو : اين حلقه در مناسبات با روسيه نيز تکميل می گردد. رلين را نيز احتوا می کندب

در مورد استفاده از خظ آهن روسی به آسيای مرکزی برای ترانسپورت تدارکات به اردوی آلمان به افغانستان اکمال 
 از طريق بحر، بندر کراچی پاکستان و راه های زمينی همچنان قطعات آلمانی به تدارکات نظامی. گرديده است

  ً  هزار موتر باربردار محمولۀ شان را برای قوای بين المللی به افغانستان می ١٠ضرورت دارد که روزانه تقريبا
بد امنی ها که دامنش در غرب پاکستان همه روزه پهن تر می گردد در درازمدت اين راه ترانسپورت را .  رسانند
  . د می کندتهدي

  

  مراعات بيشتر مسکو
در آينده راه که شمال اروپا را از طريق روسيه به اسيای مرکزی . عصاب نيز در خطر قرار دارد ااما اين طناب

از اين لحاظ . ارتباط می دهد و تا حال از طرف آلمان مورد استفاده قرار می گيرد، اهميت بيشتری کسب خواهد نمود
 بين المللی که بدون قوای نظامی غير ممکن است، مناسبات نيک با روسيه و ممالک تحت بايد برای استقرار حضور

  .نفوذ آن مانمد ازبکستان و تاجکستان،  قايم گردد
 امريکن برای ادامۀ توسعۀ ناتو به شرق، -به اين وسيله با قفقاِز بعد از جنگ جورجيا و مطابق به  پالنهای انگلو

 کيلومتر به ١٠٠٠به اين سوساحۀ اتحاديه تقريباً  ١٩٩٠/ ٩١ابل تأمل می داند که از برلين ق. تماس حاصل می گردد
دريک جای بين بالقانات، دون، ِکريم  و قفقاز نه صرف يک سرحد پيوستۀ بين . طرف شرق توسعه يافته است

رکزی با کاسۀ اين سرحد در حاشيۀ غربی آسيای م. االطلس بلکه همچنان يک سرحد رواداری روسی ديده خواهدشد
  .کسپين در جورجيا و آذزبايجان تماس خواهد داشت

 
  
  

  قوای محافظوی ايساف و تيم های اعمار 
  .منطقوی در افغانستان

کشورهای جامعۀ ملل در ) آر، تی، پی(تيم های 
  حصص مختلف کشور با بيرق های شان نشانی 

  .شده اند

  



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

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

 

  شروع يک سياست مجدد مواد مخدر ضرور است
 برلين و واشنگتن يا لندن اساساً  تفاوت های عميق وجود ندارد ولی قضاوت های متفاوت در بکار بردن گرچه بين

خاصتاً روی دو نقطۀ حساس بهرصورت بايد .   سياسی عرض اندام می کندد-وسايل و يک ستراتيژی مکمل نظامی 
 دربارۀ سياست مواد مخدر غرب، در -٢ در بارۀ سياست ناتو در اروپا و -١: مذاکرات  بين متحدين به عمل آيد

  .افغانستان
 ملکی ايجاد –اگر در يک سکتور سياست شفاف و مصمم جديداً  طرحريزی  گردد و اگر بايد همکاری بهتر نظامی 

ذهر مواد نشه آوِر افغانستان، از طريق آسيای مرکزی، ايران و . گردد، پس مبارزه در برابر مواد مخدر خواهد بود
اتحاديه ناتو . و در اين جاست که  عالقۀ امنيتی و حياتی اروپائی ها جريحه دار می گردد.  وپا می رسدترکيه به ار

  .بايد ملتفت بود که ضمانت ارزش جامعه را بردوش دارد
  پايان

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


