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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan ه آدرس ذيل با ما تماس بگيريدلطفًا  ب. 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 

  م٠٥/٠٩/٢٠٠٩                                 ديپلوم انجينير کريم عطائی
  
  
  

  در دامنۀ هندوکشتعلل کشورهای اروپائی 
   سپتمبر چاپ زوريخ٥/٦مؤرخ ) nzz(سرمقالۀ  آخر هفتۀ روزنامۀ 

  
ستاد و بر رئيس جمهور عساکر اضافی به دامنۀ هندوکش فر. بحران افغانستان در امريکا جنگ اوبامه ناميده می شود

 . قراری صلح کشور را به حيث موضوع برازندۀ سياست خارجی خود بيان کرد
 از همه بيشتر مخالفين جنگ عراق مانند جرمنی و –جنگ اوبامه ؟ قبل از سال های محدود کشورهای اروپائی 

ه از عراق کرده بهتر دست آنها در اين جا می خواستند نشان دهند ک.  می ديدندخود افغانستان را ميدان نمايش -فرانسه
  . نه حمالت بی رحمانۀ نظامی بلکه يک همکاری عاقالنۀ عناصر ملکی و نظامی شعار قرار داده شد: به کار هستند

  

  قطعات کمکی اروپائی
ضمناً  امريکايی ها دو بر سه قطعات خارجی را به اختيار گذاشته، ستراتيژی نانو را با تهاجم آن درجنوب تعيين می 

اعضای اروپائی . و کوشش دارند طرفداری اقوام پشتون را به حيث جبهۀ دفاعی در برابر طالبان حاصل دارندکنند 
پالن های ساختار قوای . ناتو تغيير ماموريت نظامی بين المللی و از دست دادن اهميت خود را خاموشانه پذيرفتند

اروپائی ها ديگر . ان بآلخره جزء باطله دانی گرديدمستقل نظامی اروپا، در دامنه های خاک ُپر و دره های افغانست
 کلمۀ ديگر است برای ناکامی جنگ اوبامهاز اين لحاظ مفهوم . بيشتراز اين قطعات کمکی امريکارا تشکيل نمی دهند

  .اروپائی ها
عنی که  بحث دارد که امريکائی ها از مريخ آمده ، اروپائی ها از زهره، به اين مروبرت کاگانمؤلف امريکائی 

برخالف . امريکائی ها قدرتمندی سياسی را جلوه می دهند و برای اين منظور از وسايل نظامی استفاده می کنند
اروپائی ها عقيده دارند در جنت صلح و غنا زندگی دارند و از اين لحاظ صرف به دپلوماسی و حقوق دول اعتماد می 

اگر کشور های اروپانی به استثنای برتانيه .  توی مثبت تالفی نماينداروپائی ها بايد اين تعريف کم زدن را با مح. کنند
و هالند که در دامنۀ هندوکش حضور دارند نخواسته باشند سهم مساوی نظامی در مبارزه با طالبان بگيرند، می توانند 

  . را به پايان رسانيدبا وسايل زهره می توان نيز کار های زيادی. اقالً  رهبری را در اعمار امور ملکی بدوش گيرند
از . حقيقت مسلم است که بدون يک ادارۀ فعال ، بدون قضا، پوليس و رشد اقتصادی استقرار ثبات  غير ممکن است

همين جهت اروپائی ها بدون اينکه از تذکر اهميت عناصرملکی خسته شوند امريکائی ها را از نگاه قرارگرفتن 
يکن اروپائی ها پند اخالقی خود را چنان ناديده می گيرند که قابل جزا می ل. مجبوری بر قوای نظامی مالمت می کنند

زمانيکه دول کمک کننده باز سازی امور دولت افغانستان تخريب شده را مورد مذاکره قرار دادند اروپائی ها . باشد
س و برتانوی ها مبارزه با ايتالوی ها امور قضا ، آلمان ها امور پولي: اين وظيفۀ بس سنگين را بين خود تقسيم کردند

  .مواد مخدر را بر دوش گرفتند و هرسه کشور ناکام ماندند
کشور های زياد از گماشتن قطعات خود برای تعقيب ساالر های . ريفورم امور قضائی نا تمام به جای خود باقی ماند

ا صرف تعداد کم مشاورين را    آلمان ها شمار قليل پوليس را تربيه کردند زير. قاچاق مواد مخدر خود داری کردند
ارسال داشته اند و عالوه برآن توجه شان چنان به سويۀ چند رهبر پوليس متمرکز گرديد که هر اکادمی پولس در 

 مسؤليت برای ٢٠٠٧فقط در سال . برلين بسيار ناوقت در اصالح اين کانسپت اقدام نمود. آلمان به آن فخر خواهد کرد
به هرصورت اکثر کشور .  سپرده شد که از آن به بعد وظيفۀ چند ملتی پوليسی را بردوش داردتربيه به اتحاديۀ اروپا

 رهنما تخمين می ٢٣٠٠در حاليکه ناتو ضرورت را . های اتحاديه به ارسال بيش از چهار يا پنج رهنما اقدام نکرد
  . خارجی را در نظر دارد٢٤٥کند، اتحاديۀ اروپا 

  

  بسيار کم و بسيار ناوقت
فداران خروجِ  عاجل از افغانستان، اکثراً  دليل می آورند که حضور هفت سالۀ قوای ايساف برای کشور صلح را طر

ولی مثال تربيۀ پوليس نشان می دهد که فقط قبل از مدت کم عملی کردن يک سياست منتاسب به . در پی نداشت
 به هدر رفت ، سال های که طالبان از بيهودهبع سال های زياد از نگاه قلت پرسونل و منا. بزرگی کشور شروع گرديد

 ٢٤باشنده ١٠٠٠در کوسوو سر هر . معيار های غير کافی ماموريت در امور نظامی دوام دارد. آن استفاده بردند
باشنده ١٠٠٠ عسکر سر ٢عسکر خارجی می رسيد، در افغانستان قبل از ازدياد قوا توسط واشنگتن تناسب  کمتر از 
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 ترس آور ح همچنان با تمام کوشش از طرف امريکا ماموريت در دامنۀ هندوکش ناچيز بوده و با شب.محاسبه می شد
  . ويتنام قابل مقايسه نيست

اروپائی ها در آينده نيز هزارها دليل می . شکايات از ناحيۀ غيرکافی اجراآت نظامی قارۀ اروپا بدون انعکاس می ماند
بسيار . وانستند يا قوت جنگی آنهارا نظر به شرايط ملی بايد تضعيف می کردنديابند که قطعات خود را تقويه کرده نت

بآلخره اتحاديۀ اروپا در سکتور ملکی همبستگی و قوت عمل نشان دهد که آن رويای خوش خواهد  مهم خواهد بود که
 وزن ماموريت اگر مؤفقيت دست دهد که از پوليس فساد پيشه قطعۀ نيرومند تشکيل گردد. بود در سياست خارجی

  .بسياری از عساکر را باال می برد
يک افغانستان به حيث مخفی گاه . اگر جنگ اوبامه ناکام گردد اروپائی ها به حيث سيل بين باقی نخواهند ماند

تروريزم امنيت شان را به خطر مواجه می کند، زيرا اکثر مشمولين تازۀ جهادی از اروپا بوده و پالن های حمالت 
در صورت که غرب از دامنۀ هندوکش عقب نشينی کند خطر طالبی شدن . را در آنجا طرح می کنندتروريستی 

عقب نشينی از همه . اين کابوسی نيست صرف برای برتانوی ها با اقليت پاکستانی شان: پاکستان را نيز تهديد می کند
ی مرکزی نيز، زيرا در آنجا  و آسيا–بيشتر ناتو را تضعيف نموده و به اين صورت موقف غرب را در جنوب 

اين اميد که بعد از خروج، ريسک . روسيه و چين منتظر اند تا از اين اکشاف بهره برداری خود را به راه اندازند
زيرا اطمينان در دست نيست که آيا . افغانستان را با پايگاه های نظامی در منطقه تقليل بخشيد، اغوا کننده است

  . ناتوی آشکارای تضعيف شده را از آزادی تحرک مانع نشوندپاکستان يا ديگر ممالک يک
  

  سهم گيری قليل سويس 
شمار زياد کشور های اروپائی می توانند ادعا نمايند که شايد کافی عمل نمی کنند ولی بازهم با قطعات خود حضور 

هزار ها دليل اکثرًا سياسی اين جا هم . برخالف سويس دو افسر اخير خود را سال گذشته از افغانستان کشيد. دارند
اما چنانکه امريکا وضع اروپائی ها را غير وابسته احساس می . داخلی وجود دارد که چرا چنين اقدام به عمل می آيد

  .کند ، اتحاديۀ اروپا سويس را با تقليد از ديگران مالمت می نمايد
در همکاران سالهای درازش با خشم از آن رو سويس بايد در مجادلۀ دفاعِ  خود از رازداری بانکی قبول کند که چق

به افغانستان  را رازداری بانکیدرست است که در برلين هيچ کس . همبستگی سرک يک طرفه نيست. گشتاندند
به گذشته برنده تر می   ولی تذکرات که سويس نيز از يک افغانستان با ثبات مستفيد می گردد نسبتارتباط نمی دهد

اين تنها يک ژست است که حساب . با يک اردوی مکمل عرض وجود کند توقوع ندارد Bernبرنهيچ کس از . باشد
می شود حضور پوليس سويس يا مانند سهم گيری در مبارزه با دزدان . می شود و الزم نيست جنبۀ نظامی داشته باشد

ه کانادا در اين چوکات به چنانچ. دريائی در سواحل سوماليا، در چوکات وظايف پوليس اروپائی  در نظر گرفته شود
  . حيث غير عضو اتحاديه نيز شامل است

مانند » failed states«ار اخير جنگ سرد به اين سو شمار وظايف چند مليتی برای به ثبات رسانيدن دول نا مؤفق 
. افزايدکدام کشور و به چه شکل در آن سهيم می شود که دربلند رفتن  وقار ش می . افغانستان ازدياد يافته است

آنچه در انتها به شمار می آيد گماشتن پرسونل . هميشه کافی نيست صرف با پول وپروژه های امدادی سهيم گرديد
  . کنداختيار را  از مسؤليت گريزپابرای سويس الزم است بداند که نه بايد شهرت. است ولو در محيط دشوار باشد
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