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 2007 ماه می 7 مورخ – روزنامه ی تورنتو استار 
 

  تورنتو –پيکار پامير :  بر گردان
 

 چرا کا نا دا  بايد  در افغانستان بماند ؟
 

 و استاد  بخش آموزشهای امنيتی يونيورستی  RANDجونز کار شناس امور سياسی موسسه ی . جی. ست :  درآمد 
 2007وی اخيرا مقاله يی نوشته که در شماره ی مورخ هفتم ماه می . دجورج تاون  اياالت متحده ی امريکا ميباش

مقاله ی جونز حامل نظر مثبت  مبنی بر کوشش های . روزنامه ی انگليسی زبان  تورتنو استار بچاپ رسيده است 
ان گرامی تقديم الزم دانستم ترجمه ی مقاله ی مذکور را غرض مطالعه ی خواننده گ.  جنگی کانادا در افغانستان ميباشد 

 : نمايم 
 

اين .  در کانادا  ، حرکت فزاينده يی مبنی بر لزوم خروج  سربازان کانادايی از افغانستان در حال شکل گيری است "  
"  کانادا بايد افغانستان را ترک گويد " و "  فرا رسيده ؟) ازافغانستان(آيا موقع رفتن " حرکت با  چاپ عناوينی چون 

اينهمه حرکات ،  ممکن است  اشتباه غم انگيزی را در قبال داشته .  رخی از روزنامه ها به نمايش درآمدوغيره  توسط ب
خروج از افغانستان ،  ضربه شديدی بر کوشش های نا تو در افغانستان وارد خواهد کرد و امنيت کانادا را  از . باشد 

سانه های گروهی کانادا وجود دارد که لزوما بايد بر طرف در اينجا سه تخيل در ميان ر.  بنياد به تحليل خواهد برد 
 :  گردند 

 
مرز .  اينست که گو يا کانادا  نياز واقعی امنيتی در افغانستان ندارد و کار بيشتر از اين نبايد انجام داده شود تخيل اول  

م جهانی ميباشد ،  چنانکه در يازدهم  پاکستان مرکزفعاليتهای القاعده و کانون رقابت شبکه های تروريس–های افغانستان 
شبکه های تروريستی مذکور با طالبان رابطه ی تنگاتنگ داشته  اسامه بن الدن  و ايمان الظواهری .  بود2001سپتامبر

 القاعده ،.  اينها  محور حمالت  انتحاری افزايش يابنده عليه نيرو های ناتو در افغانستان ميباشند . آنها را رهبری ميکنند
از امکانات استراتژيک  و لوجستيکی نيرومند و ارتباطات منظم در پاکستان  و به ويژه ،  در اداره ی فدرالی مربوط به 

 . مناطق قبايلی آن کشور برخوردار است 
 

را قادر ميسازد تا حمالت تروريستی در سطح بين المللی را به راه ) تروريستان (  اين ساختار و امکانات ، آنان 
، القاعده به کانا دا هم  2006چنانکه در ماه اکتوبر. شهروندان کانادايی نيز مورد تهديد ترويسم قرار دارند.  زند اندا

.  اخطار داده گفت که به مدد خدا به اقدامات مشابهه نيويارک ، مادريد ، لندن و خواهران ديگر آنها متوسل خواهند شد 
شش حمله ی بزرگ تروريستی  درجهان انجام داده و اين حمالت در مناطق  تا کنون در هر سال 2002القاعده از سال 

اين شبکه ی تروريستی در هر سال مرتکب صد ها عمل .  اروپا ، آسيا ، خاور ميانه  و افريقا رو به افزايش است 
 از مهارت های طرزالعمل کاری القاعده با همه پيچيده گی هايش ،  قهرستی. تروريستی در افغانستان و عراق ميشود 

انفجاری و حمالت انتحاری را احتوا مينمايد که در واقع ، بيانگر يک ساختارسازمان يافته بوده و اين امکانات ، آن را به 
 ...دشمن بسيار خطرناکی مبدل نموده است 

 
.  يد را کاهش نخواهد داد نيروی القاعده ، تهديدی عليه کانادا  ميباشد که خروج کانادا از افغانستان به هيچصورت اين تهد

ارزشمندی کانادا نها يتا در مخالفت  با همان سازمان تروريستی يی است که حاصل کار آن  احيای طرز ديد اسالم 
 . القاعده  را نبايد آرام گذاشت ، بلکه  آنرا نابود بايد کرد.  راديکال در خاور ميانه  ميباشد 

 
 اينست که چون  ساير اعضای نا تو مسووليت های شان را طور شايد و بايد انجام نميدهند ، بنابران ، کانادا  تخيل دوم

اين ، البته درست است که تعدادی از اعضای ناتو توانمنديهای جنگی . بايستی سر بازانش را از افغانستان بيرون برد 
م اينست که فقط کشو ر های کانادا ، امريکا و بريتانيا  اين خاليگاه شان را در افغانستان محدود کرده اند ، نتيجه ی آن ه

را پر مينمايند  و اما اين ،  دليل شده نميتواند که کانادا  بايد نيرو هايش را از افغانستان  خارج نمايد ،  بلکه اين معضله ،  
طول وعرض عمليات رقا بتی  .  ن گويد کانادا را در يک گروپ کوچکتری از کشور ها ميکشاند که بايد با عمل خود سخ

 . کشور های متحد هميشه از روی ميزان  سهمگيری آنان در ايفای مسووليت های شان تعيين  ميگردد
 

من ، ظرف چهار سال اخير به مراتب .   سر بازان کانادايی در افغانستان چنان عمل ميکنند که در جهان رقيب ندارند
مثال ، .  و عمليات  سر بازان کانادايی را در طول خط اول جبهه از نزديک مشاهده کرده ام سفر هايی به افغانستان داشتم
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نيرو های کانادايی تا کنون از قدرت يابی طالبان در شهر استراتژيک قندهار که زادگاه مال عمر رهبر طالبان ميباشد ، 
 .  . .جلو گيری بعمل آورده اند 

 
انصافا بايد گفت که عمليات نا تو در افغانستان درهم . انستان وسيعا نا اميد شده است  اينست که ميگويند  افغتخيل سوم 

آماده ی عمليات جنگی ساخته )   پاکستان ( طالبان و گروپهای شورشی ديگر در پايگاه اصلی شان . برهم شده است 
ناتو بايد . نه در شهر های افغانستان شورشيان  تنها در روستا ها ميتوانند پيشروی  يا شکست داشته باشند ، . ميشوند

گزينش پناهگاه در مناطق پشتون نشين . بکوشد تا امنيت و بازسازی  روستاها در جنوب و شرق کشور تآمين گردد 
پاکستان توسط طالبان  و نجات آنها از اين طريق ، مورد سوال و انتقاد قرار دارد ، با آنهم پيروزی  بر شورشيان مسلم 

 چنانکه اوضاع امنيتی در غرب ، شمال ومناطق مرکزی افغانستان بهتر بوده و مردم از حضور نيرو های .خواهد بود
اين اشتباه خواهد بود اگر عليه فعاليت های نا تو در افغانستان زهر پراگنی .  ناتو در آنجا ها با گرمی حمايت مينمايند 

پهای ديگر را دليل بر لزوم  خروج نيروهای ناتو از افغانستان شود و يا نا کامی در راه نا بودی کامل القاعده  و گرو
نقش کانادا در افغانستان غرض شکست دادن القاعده و اسالم راديکال خيلی مهم بوده و حصول موفقيت در . . . دانست 

ن درکانادا ،  ازتعهد و اينهم  اشتباه خواهد بود اگر بد بينا.  اين زمينه ،  مستلزم وقت بيشتر و امکانا ت وسيعتر ميباشد 
 . "موفقيت کشور خويش بکاهند 

  
 )پايان(

 


