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  :يادداشت

ا " بھشتی"ضمن ابراز امتنان خدمت ھمکار گرامی ما آقای  رای م را ب که زحمت ترجمۀ اين کتاب را متقبل شده و آن
شر ه ن رديم ک ذکر گ د مت د، باي ته ان ال داش ب ارس تن آن از جان ذيرش م ای پ ه معن ورت ب يچ ص ه ھ اب ب  کت

اب "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال سندۀ کت د نوي اد طرز دي ع ابع ه در جمي نبوده، به جرأت می توان نوشت ک
  .در مغايرت و مخالفت با نظرات ما می باشد

ا ه ھ يلۀ اعالمي ه وس م ب ا ھ ار ھ ال ب ر پورت صديان و ما طی مدت بيش از دوسال عم ته ھای مت يلۀ نوش ه وس م ب  و ھ
ایخويش ھمکاران قلمی   تذکر داده ايم که در قدم اول بار مسؤوليت بيش از سه دھه فاجعه را در افغانستان، کشور ھ

تان خاجی  د دس ه باي ر از ھم ز اولت ۀ درد انگي ن فاجع تم اي رای خ  اشغالگران ، و ايادی داخلی آنھا به دوش داشته و ب
اريخ . خارجی را با ايادی خود فروختۀ آنھا از افغانستان کوتاه کردداخله گران و ممتجاوزان  در ھمين جا بار ديگر ت

ه وجود  ستان صلح، آرامش و بھروزی ب اھی در افغان يچ گ ن خواست ھ ی شدن اي دون عمل ه ب را شاھد می گيريم ک
  .م منطقه را با خود به آتش بکشاند تمايافت تانخواھد آمد، بلکه اين دور وتسلسل خشونت آنقدر ادامه خواھد 

ذا در خطوط  د، ل دگان نماي از آنجائی که پورتال تصميم گرفته است در آخر اين کتاب نقد کاملی را تھيه و تقديم خوانن
  .کلی ، بخش ھای جداگانۀ کتاب بدون تبصره به نشر خواھد رسيد
ما نيز بايد الی اخير کتاب صبر نمايند؛ بلکه عکس نبايد چنان پنداشت که گويا خوانندگان ارجمند و ھمکاران گرامی 

ه  سلم است ک تاده شود، م اران فرس ا ھمک آن ھرگاه نقدی بر موضوعات مطرح در اين کتاب از جانب خوانندگان و ي
  .بدون تأخير به نشر خواھد رسيد
  AA-AA                          اداره پورتال

  

 یروھاي برون رفت ن صلح و طرحی برقراری برایشيپروژه آزما

  افغانستان  ازیخارج
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  مقدمات           .١
  وضع موجود. ١                .١

ا شرکت یل خطرسنجيتحل ال سکیئامريک امبر ؤ مGlobal Security یتيوري گلوب ه ٢٠٠٧رخ دس ستان را ب  افغان

اک است، ي درصد کشور به م۴٠:  کرده استیم بنديل تقسي به قرار ذیتيلحاظ امن ه ٣٠زان متوسط خطرن  درصد ب

د گر وجودي احتمال خطر کم دیا داراي خطر یمناطق ب.  فوق العادهیزان باال و مابقيم ان ي پ٢٠٠۶در سال . ندارن م

ديپ "۶۴٠٠ناتو  ا" ش آم ه بخش ھ ما ب اري عملیًرا رس ذاریات انتح اني خیھاي، بمب گ  ی و رو در روئ(IED) یاب

ه اینيش بي آگاھان پ٢٠٠٧در سال . م نموديم تقسيمستق د ک ا پاي نمودن ام ت ه بين ارق د يان سال ب ر خواھ ش از دو براب

ر از ایاما ھمواره ارقام رسم.  گرفتی صورت میشين افزايست که چنين مرتبه اين سوميد و ايرس وان ي کمت ا عن نھ

ا در سال ي بایمان ناتو مين قرار پيبد. شده اند ه تحر٢٠٠٧ًد مطمئن ام خوي ب ه باشديف ارق رد تبل. ش پرداخت اتينب  یغ

ازه ايفيرد به کي گی صورت مافغانستاننه جلوه گر نمودن دخالت ما در ي که سالھاست در زمیجارناھن ده ي رسیت ت

  .ستيمان ناتو ني پیگر موضوع فقط بر سر گول زدن مردم کشورھايحال د: است

شارات ٢٠٠٨ اپريل" (ق، پاکستانيکانون حر" ام یمن در کتاب آت شان) Droemer & Knaur، انت  دادم ًمشروحا ن

ستان ب ستان، در پاک صنعه که چگونه مقاومت افغان ایطور ت ران . شوديت مي تقوی جاسوسی توسط سازمان ھ رھب

ستانیسازمان جاسوس (ISIتگر خود را در يک مأمور ھداين نظام، ھر ين در ايريطالبان و سا رجم- پاک ا )  مت ّو حت

اط اتر ارتب دي خویدف اد دارن نگتن . ش را در اسالم آب ردم ھدف واش ه م شتبار ب ودن اوضاع سخت و وح عرضه نم

اتو مي پیکشورھا دیمان ن ا ب ه آن کشورھا ني باشد ت اين گون ستقر و ه  خود را بیروھ ستان م ستمر در افغان طور م

  .نديش محدود نماي خوی را در کشورھایت اطالعاتيک و امنيروابط دموکرات

ل ٢٠٠٨در آغاز سال  ان در مقاب اي و نالم ستان در ن آنير متحديز س ۀي دو گزافغان ران اوت ب امال متف شارکت یً ک  م

ّنش را با عبارت تا حدين گزياول.  وجود داشتیاسيس وان توصيم" شتريھمانگونه که بود، بلکه ب"ز ير آمي تحقیِ ف يت

  . بود٢٠٠۶ان نوامبر ي در پاRigaگا يمان ناتو در ريدار سران پيانگر حاصل ديبا بين تقريکرد و ا

م گرفت مبلع کمک خود را ي تصمالمان نمونه یبرا!  توسعهیشتر کمک براي بیمقدار: شتريود، بلکه بھمانگونه که ب

د، قصد دارد مبلغ يز با توجه به اوضاع جدي برساند و ن٢٠٠٧ون در سال يلي م١٠٠ش داده، به يورو افزايون يلي م٢٠

ال  ور را در س ه ٢٠٠٨مزب رايلي م١٢٠ ب ديون اف اناز . ش دھ اي نالم اال بي نیدي جدیروھ اه ًز احتم اي نیج  یروھ

تجات عملیرا نروژي به افغانستان خواھند آمد زینروژ ا دس د ساختيع خوي سریاتي ھ ا خارج خواھن . ش را از آنج

ه معنيا ده فعالین ب ه توسعه خزن انت ارتش ي ادام اھنگ.  باشدی م“mission creep„ الم ان تمدیدر ھم ا زم د ي ب

ائيمأمور وا در پ ا٢٠٠٧ز يت ق ارکوس ک م و سي از بنMarcus Kaimم ي ، م وان یه ايتوص) ١(است ياد عل  را عن

ه . ست به اتمام رسانديتبخش ني را که رضاOEF" ی تداوم آزادیات نظاميعمل"توان ينکه چگونه مينمود در جھت ا ب

د،  بدالمانل مردم ي تورنادو که خالف میماھايتوان به انضمام ھواپيات مزبور را مي عملیگفته و ده ان انجا فرستاده ش

  . حساب کردISAFت ي امنی برقراری برای کمکین المللي بی قوایپا

ا و ي وظایر اسمييگا و تغي کنفرانس سران ناتو در ریريم گيت تصميوضع بتي ھOEFف تورنادوھ ه مناس ا یچکون  ب

 . باشدی آن مۀم تازياست مربوطه نبوده بلکه تنطي در سیر اساسييجاد تغي ایاوضاع نداشته و به معن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 یدر نوشته ا) ٢ (Scheererِ و شرر Noetzelِ نوتسل ی به نامھاSWPاست ياد علم و سيدو تن از ھمکاران بن

 را خاطر یع نروژي سریاتي مبارزه با شورش، جھات مثبت برون رفت دستجات عملی براستراتيژیتحت عنوان 

با ياما افزودن و شدت دادن به دخالت، تقر. رنديا بگ آنھا ری جایلمانا یروھاي کنند که نیه مينشان ساخته، توص

شتر يت بي بعد به عدم امنی جنگ داشته است که البته مدتی و کوتاه مدت براّی به لحاظ محلیج مثبتيًشه موقتا نتايھم

  .شتر و دراز مدت منجر گشته استيده شده و به خسارات بيش کشيًتا به بدتر از پيو نھا

شارد ھولبروک ي با بحران ھا دارند، مانند ری که تجربه ایاستمدارانيز سيناسان و ن از کارشیارينظر بسه ب

Richard Holbrooke) خواھد داشت، ھمانگونه که مدل یًمطمئنا سرانجام تلخ" دين گونه ادامه دھيھم"روش ) ٣ 

مور افغانستان در  از کارشناسان ارشد ایکي.  و مدل انگلستان در قرن نوزدھم نشان دادند١٩٨٨ در سال یشور

است در قبال يّز مصرانه خواھان تحول سين) ۴(ورک يويا در نين از دانشگاه کلمبيراب. نام بارنت ده جھان ب

  :ف نموديتوان توصين مينده را چني افغانستان در آیت براي کسب موفقی تازه برایلذا راھ.  باشدیافغانستان م

ه حاصل آن صلح برون رفت سازندهی براستراتيژی یزيبرنامه ر نظم ک اده يپۀ  وقفیدار باشد و آغاز بي پای و م

  یشيک پروژه آزماين طرح در يکردن ا

 :رسندينظر مه  بی ضرورینش اصول روشنينکار گزي ایبرا

درال ی را سر دھد قصد دارد به جمھورالمان ی قوایھر که اکنون شعار برون رفت فور  .١ ان ف  یابي در جھت الم

ا ين پي ای به ھر دویعالوه بر آن و! اروپا و ناتو: ز دو جنبه صدمه وارد آورد اش ایاست خارجيس ه از دھھ مانھا ک

وي صلح آمیژگيش ويسال پ د زيز خ انده ان ات رس ه اثب ديش را ب ل ي دلی خود و بین صورت بيان وارد ساخته و ب

  . کندیاشند، رھا م بی مناسب می کارسازی به لحاظ مبانیات سازندگي عملی را که برایامکانات اساس

د ي تجدیطور اصوله نرا نداشته باشد که در باره اقدامات درون افغانستان بي ایگر ھر که ھنوز آمادگياز جانب د  .٢

ا و بی میجه ايّانمدت به ھمان نتي او در میاست اتخاذيًد، مطمئنا سينظر نما اتو و اروپ ه ن انژه يوه  رسد ک دان الم  ب

 .دچار گشته اند

ازه ایابي ن جھتيک چني که در یخره کسو باال  .٣ ه باي ای ت د ک ستان را از ين تصور را داشته باش د اوضاع افغان

اھیورترا امپرايز.  کندیت نمود، راه شکست را انتخاب ميخارج ھدا اد جم ستان و اتح ن ي، ھر دو ایر شوروي انگل

 .موده انديراه را پ

االخره کس  .۴ ه نمیو ب ال ک د، ح ه فکر کن واني ک داي ست ارج ھ ستان را از خ ه پلياست افغان ود، ب  یاي در آسیت نم

ز دي بایاز است، مي نیمرک ر فرصت ب ه اينديز بين نيست س اميشد ک ق تم ا تواف ط ب دت فق ار در درازم ت ینک  مل

 .ّسر استيگان آن مين ھمسايافغانستان و مھمتر

  انهي میاي در آسی قویت توسط محوريتثب:  تازهیآغاز. ٢. ١

ه راه حلیابي دستی، که درازمدت و برایگري دیمبناعنوان ه ب دت ملي اصی ب اه م ق کوت ارغ از عالئ ن ي و بیِل و ف

ان: ه استيل قابل توصيشه ذي باشد، اندیالملل ه خوالم دام در منطق ستان ھر ک تراتژي موقعیش داراي و افغان ک يت س

انالمان.  باشندی میمھم ا مجددای پس از شکست در دو جنگ جھ ه تنھ شورً ن وی ک دی ق شته است، بلکه تب ه ي گ ل ب

ستان ب.  دھد، شده استی از خود بروز مینان بخشيت و اطماز که آثار ثبي نیقطب آرام ل آن افغان ا در مقاب ش از يام

ت يجاد ثبات، آرامش و امني ایبرا.  سال گذشته به فالکت افتاده استی خود در عرض سیخاطر ضعف درونه ھمه ب

ه : ديعمل آه  فاحش ملت افغانستان گوشش بی برطرف نمودن ضعف ھایشود که برايه مي توصی مرکزیايدر آس ب

ه ی و کمک به توسعه این المللي بی ضمانت ھای، فزونی و خودگردانیت اصوليستم آراسته به حاکميک سيجاد يا  ک
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وان از اين صورت ميبد. یزان فعليد باشد به دستکم سه برابر مي مفیبه لحاظ راھکار انکه يت درت ھ ه  بی خارجیق

  .  نمودیريت بکشانند، جلوگاً منطقه را مجددا به عدم ثبیخاطر کسب نفوذ و قدرت در افغانستان تمام

  ط و فرصت کميط محيشرا. ٣. ٢

رايگرا وده، ب اتو نب ع ن ه نف ستان ب امي آسیش مسلط و فاکتور زمان در افغان ه اطراف یا و تم ستان منطق  منفعت افغان

ه سيو ا. دارد ستان استن ب ذارين جھت سرماين در ايه و چيرا روسيز. ود مقاومت در افغان دانجا یه گ رده و ب  ک

ه ھمین بدان معناست که به لحاظ نظاميا. فرستندياسلحه م ه باشد در اين دلي فقط ب م ک ّسر ي میروزين جنگ پيل ھ

ط را فقط با ين شرايو ا.  بازگشت شودیّط با ھنجار و مرتبيعتر به شرايد ھر چه سريد توجه داشت که بايلذا با. ستين

ا فرصت باقيدست آورد، و فقط در صورته توان بيّ مھم موجود میروھايه نيمشارکت مقاومت افغانھا و کل ست يکه ت

  .٢٠٠٨مه سال ينده و تا ني ماه آ۵ در عرض یعنياقدام گردد، 

ايشرا ه ھ ا قطعنام ِط با ھنجار و مرتب مطلوب، ھماھنگ ب ازمان میّ م س وق مھ ه چارچوب حق ل ک رایل  ی الزم را ب

  : شوندیف ميل تعريدھند، به قرار ذيل ميمبارزه با ترور تشک

اي از صدور فعالیريرون، به موازات جلوگي بیسوه جاد صلح در درون و بيا الیستي تروریت ھ ن مربوطه، ي و فع

  .ول باشدؤرفتن تعھدات و مسيت پذيک و قابلي دموکراتیتي مشروعی مستقل که دارایق حضور دولتياز طر

اھیخيات تاريحاصل تجرب وای و آگ افع و تناسب ق ر من راي موجود ای ب ه ب وق شرایابي دستینست ک ه ھدف ف ط ي ب

  :د برآورده باشندي بایل مي ذیاصل

اعیھبذک، مي مداخله کننده از قصد نفوذ ھژمونیروھاين  .١ صادی، اجتم ا تعرۀ ري و غی، اقت ه ب اال در يخود ک ف ب

   کنند،یاقض باشند چشم پوشتن

ن ي در بیت حزبيچ ممنوعيافته و ھي کشور مشارکت یند آتيد در فراي بای افغانستان میاسي مھم سیھمه گروھھا  .٢

 .نباشد

د مير مستقيا غيما ي که در گذشته مستقی خارجی کشورھایتمام  .٣ وده ان ال ب ستان فع  یتأيست در ھي بایم در افغان

ه ک- یمشورت ر ھمانگون روه رھب وزنیه گ شکی ب ري  در چارجوب -افت يل ي ت رانس، ش ديک و مقيک کنف . د گردن

ده این المللي بیونھايسيت با کمأين ھين تفاوت ايمھمتر د در ای اداره کنن ته ان ون وجود داش ا کن ه ت ه اي ک ا ينست ک نج

ودن کليجاد تعادل نفوذ ميموضوع بر سر ا وده، بلکه مقصود برطرف نم اه نيان آنھا نب را.  استی خارجیفوذھ  یب

 منطقه عبارتند از ۶+٣ یکشورھا). دي توجه کن٢به بخش (استفاده نمود " ۶+٢مذاکرات "ات يتوان از تجربينکار ميا

اگر عبارتند از يسه کشور د. کستاني، ازبکستان، و تاجیران، پاکستان، عربستان سعوديا ه . هين و روسي، چامريک ب

ه يل حضور مبارزان عرب در افغانستان و عالقه زيدل به یحساب آوردن عربستان سعود ااد جھان عرب ب ن اس مه ب

دم دخالت سيدر ا.  باشدیالدن م وای آتیاسين چارچوب، ع وده و تقي دخی ق دان، از طريل، فرض و الزم ب ق يد ب

 . گرددیت مي، توسط قرارداد تثبیھي تنبیاياقدامات پا

را  .۴ ستان فرایب الي افغان نج س لح پ د ص شاۀ ن اد بخ رر میعتم رایّ مق ه اج ردد ک ت ی گ رون رف رح ب  ط

Disengagement planمرتب کمک برایپله پله و به موازات آن بافزونۀ  شدی، با اھداف زمانبندی خارجی قوا ِ  یّ

ايجه موجب نقصان نيتوسعه، ھماھنگ گشته و در نت ام. گرددي حاضر در کشور مین المللي بیروھ اي نیتم  یروھ

 .انه مزبور عمل خواھند نمودي صلح جوستراتيژیًقا بر طبق يق مربوطه دینظام

  :ن طرح عبارتند ازي ایان افغانھا براي مذاکره در میطرف ھا

  ،یدولت کرز  .١
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 ،) افغانستانیحزب اسالم( مقاوم مسلح، متشکل از طالبان و  ح ا ا یروھاين  .٢

 م،تسوم، ژنرال دياف، فھي، سیاتحاد شمال توسط پروفسور ربان  .٣

 .رهيالت، زنان و غيکشاورزان، ا: ی اجتماعیندگان گروھھاينما  .۴

  :ن باشديتواند چني میشنھادي از طرح صلح پیان کوتاھيب

  .یند سه مرحله ايک فرايل در ي دخیروھاي و بر نین المللي بیگريانجي بر میجاد صلح متکيکوشش در ا

  :ر استن قرايھدف مورد نظر ھمانگونه که در آغاز مطرخ شد بد

اي از صدور فعالیريرون، به موازات جلوگي بیسوه جاد صلح در درون و بيا الیستي تروریت ھ ن مربوطه، ي و فع

  .ول باشدؤرفتن تعھدات و مسيت پذيک و قابلي دموکراتیتي مشروعی مستقل که دارایق حضور دولتياز طر

  ست با طالبان مداکره کندي مجبور نالماندولت . ١. ٣. ١

 و ی مقدماتیشياده نمودن پروژه آزماي از دول ناتو به قصد قابل پیکيست که يه ھم ني ندارد و قابل توصیتياصال اھم

  . مقاومت مسلحانه وارد مذاکره شودیگر از گروھھاي دیکيا يخاطر خروج از افغانستان با طالبان، ح ا ا و ه ب

 و چه یش، چه در سطح شخصيشاپيافقات الزمه پرش است که تويه دست اندرکاران، قابل پذي کلیاما به ھر حال برا

 یشياده کردن پروژه آزمايش از آغاز پيت، درست پيو البته در نھا. رندي، صورت گیر دولتي غیبا کمک سازمان ھا

واي به آزمایکه برا رون رفت ق ل از ب د ی خارجیش نھادن کل برنامه، قب ام خواھ ت، باي انج دارھاياف رار و م  یئد ق

درکاران، موجب اطمی ھمگیبت رسند که براگذاشته و به ث رددي دست ان ان خاطر گ ا ا. ن ا نيام ه ينج ز الزم است ک

ا اال صورت گيپلماتي دیکوشش ھ ات ب ان در سطح مقام ه موجب ايک، آنچن د ک اد اطميرن ديج ان الزم، باش ه . ن البت

، خود را نسبت بدان یشيوژه آزماد در آغاز پري بایم، ميار، فھي، مال عمر، حکمتی کرزیعنيشرکت کنندگان افغان، 

  .نديمتعھد نما

  امريکابا توجه به تحوالت داخل : یزمانبند. ٢. ٣. ١

دن دولت يقدرت رسه نکه به ھنگام بينان نسبت بديخاطر کسب اطمه  عمد بی از رویشياده کردن پروژه آزمايآغاز پ

ه مثبتيجد انس تجرب راید، ش ور آي رئی ب ده يس جمھ ان د، پامريک ات شي بمان ا از انتخاب تامريک د گرف رار خواھ .  ق

ذي بای مامريکاد يند که دولت جديآيوجود مه  بی مناسباترنقرايبد را بپ ه و بيل آن نيدل. رديد آن ه يم از ايز تجرب نست ک

اتو از م/ الف : نھا موجب خواھد شد که يش از ايدن بيانتظار کش ذاکره فاصله گيطالبان تا شکست کامل ن د و يز م رن

ف يعنوان ضعه وگرنه ب. ش گذارديش را به نماي مجبور خواھد بود عزم راسخ خوءر ابتداي نامريکا یولت بعدد/ ب 

  .و لرزان جلوه گر خواھد گشت

   و طرح برون رفتیشي پروژه آزمایمعرف. ٢

  یشي طرح آزمای برایواليتانتخاب . ١. ٢

ه فعالۀ دي برگزی ھاواليت از یکي در یشيک طرح آزمايگام نخست با آغاز  د ک د ش ته خواھ بش يکشور برداش ت جن

رايت کلي و قابلی اصولیف نبوده و آمادگيمقاومت در آن ضع ا را ب اران آنج در ک امیه دست ان رای تم ه و ب  ی برنام

  .ًنمونه و عمال بسنجد

ه در چارچوب نقش یژه ايت وي اساس موقعهب ور ترجواليت وجود دارد ISAFز ي و نOEF ک ه ي مزب ا در منطق ًح

ايرا تصور ايز. د باشدي بای در افغانستان مالمانت يولؤسم ه س ا زمانیر کشورھاين مشکل است ک اتو ت که ي عضو ن

ا ا. ندي نماعملی آنرا ،نجام آن نباشدان پروژه حاضر به يدولت متبوع طراح ا سلما در ھر ينجال ايب ًن طرح صلح، م

اواليت از یکيد ي انجام آن نبای برا باشد و البتهی شدن معملیز قابل يگر ني دیھاواليتک از ي ردد، یھ  آرام انتخاب گ
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ل مالحظه ايبلکه الزم است که م اي از فعالیزان قاب ا ایت ھ ا موجود باشد ت روژه ينکه در پاي مقاومت در آنج ان پ

ن فقط يا المانت يولؤه تحت مسيدر شمال افغانستان، در ناح.  را از آن کسب نمودینانيجه قابل اطمي بتوان نتیشيآزما

  :ل اندي به قرار ذواليتن يمشخصات ا.  تواند باشدی قندوز مواليت

   در شمال افغانستان،یريزان موارد درگين ميدارا بودن باالتر   ·

 ک ھا و ازبک ھا،يان پشتون ھا، تاجي می قومیوجود چالش ھا   ·

داد نفراتیکيدر آن نزد) ميفھ( مواد مخد ین فرماندگان باندھايتري از قویکيحضور    · ان سه ھزار و ي می ھا با تع

 ده ھزار،

 ،)ّدور تردديکر(ن ي از صدور ھروئیزان باالئيوجود م   ·

  یشي طرح آزمایمبان. ٢. ٢

  رد،ياده نمودن طرح از جانب مقاومت صورت نگيش از آغاز پي پیا مقدماتيت يچگونه فعاليھ       .١

  و آواره،ی فراریه اھالي کلیقائل شدن حق بازگشت برا       .٢

دی دولتی توسط دستگاه ھایا فشاريت يچگونه فعاليھ       .٣ دھاھ، فرمان واد مخدر یان بان ايا ني م غالگر یروھ  اش

 رد،يانجام نگ

 )۵( در آن ستراتيژید نظر به لحاظ يًانا تجدي توسعه و احیِش بال درنگِ کمک برايافزا       .۴

  مأمور طرح صلح. ٣. ٢

ور را در ی عھده مأمور طرح صلح واگذار مهن اقدام بين ايولؤ مس،یبه لحاظ پرسنل روژه مزب  یکيً گردد، که بدوا پ

ا شاغل باشديطور دائم مقه ست بي بایول مزبور مؤمس. اده خواھد کردي کشور پیھاواليتاز  وده و آنج ستان ب . م افغان

ردي که خود انتخاب خواھد نمود پیش را از محلي کار خویو د ک اال ھمکاران خواده خواھ ه احتم ز خود يش را نيً ک

 خواھد نمود یاري به او ی قندوز فردواليتک از ھفت بخش ي کمک به او از جمله در ھر یبرا. انتخاب خواھد نمود

سيکه مأمور ا شه ش را بيخوۀ فيوالنه وظؤنکار شده و م د دادیکمک دو من ام خواھ را.  انج ام اغلب فعالیب ت ي انج

  .کار گرفته شونده  توانند بیز مي نیگري افراد د مربوط به پروژهیھا

دوز فعالأين دو ھيعالوه بر ا ستقر در شھر قن ود، يت ثابت م د نم رایکيت خواھن سائل سی ب  و یاسي حل و فصل م

د در نقش ي باشد، میم که فرمانده باند مواد مخدر مياز جمله فھ. نديوجود آه ان اقوام بي که می مسائلی برایگريد توان

  .دي عمل نمایاسيس

اره شد شماریشيِگام نخست پروژه آزما ه اش ه ک ذاکرات غی را ھمانگون مي از م ر، یر رس اران ام در ک ا دست ان  ب

دراخ يتشک شور ل ه در من ه از جمل د داد ک ده و در آن کل) ١سطح  (Lederach-Pyramideل خواھن ه حساب آم ه يب

ط توسط ين گشته و اي تأمدي بای میدماتن مرحله مقينه ايھز.  باشندی میمسائل مطروح قابل بررس ک سازمان ين فق

دي بودجه از جانب دولت دریزان قابل مالحظه ايابد که در گذشته مي تواند انجام ی میردولتيغ وده باش ه . افت نم البت

. ستينکار مناسب ني ای براالمان اش به دولت یکيخاطر نزده ب) ی فنی ھای ھمکاریالمانت يجمع (GTZسازمان 

  . دھدیل مي را تشک٢ باشد که در منشور لدراخ سطح ی میليت عامله، متشکل از افراد دخأين ھيترمھم

د واليت از یکيک سال در ي مزبور به مدت یشيپروژه آزما رون رفت خواھ ه طرح ب ه مرحل ھا اجرا گشته و سپس ب

توسعه ۀ ن مرحله، سه پلي در االيتوھر . گردديگر افغانستان را شامل مي دواليت ١٢ًد که بدوا عالوه بر قندوز يرس

  : قابل گذر خواھد بود که صلح برقرار باشدی خواھد نمود که ھر کدام فقط در صورتیرا ط

   صلحیبرقرار: ١سال 
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ا ادیآغاز بازگشت پناھندگان؛ مسلح بودن به اسلحه ھ رل ميّ، تحمل و نیّ ع رايشوند؛ تھيز کنت دمات ب  جنگ یه مق

ت يه فعالي موقوف بوده، کلیاسيافت؛ ھرگونه سرکوب سيش خواھد ي برابر افزا٣عه،  توسیشود؛ کمک برايتحمل نم

ا ا زمانISAF و OEF یھ لح را بنماي ت ات ص ت مراع ه مقاوم ديد پايک ه تحريان خواھن د يک بايافت؛ از ھرگون

  .Mediation یگريانجي ارتباطات توسط می و برقراری شود؛ آغاز اقدامات اعتماد سازیريجلوگ

  کيآغاز روابط دموکرات. ۴. ٢

  کيآغاز روابط دموکرات: ٢سال 

ام نه ، برون رفت گام بواليتانتخابات دولت  ايگ ه فعالی خارجیروھ اي، ادام ال یت ھ ه اعم  آغاز شده، از ھر گون

ات م وذ در انتخاب وگي باینف را.  شودیريست جل ار مي ایب ا ندي باینک ايً مخصوصا ب دار یروھ رار و م  مقاومت ق

  .گذاشته شود

  یت مليآغاز حاکم: ٣سال 

  . آغاز شدهیت ھاي، ادامه فعالی خارجیروھايبه اتمام رساندن برون رفت ن

ر می  که صلح مراعات ی مادامدي بای طرح برون رفت میتمام ستان را در ب ه سراسر افغان د سه پل ردد، در رون گ

  .رديگ

  

 
 

  ) تواند انتخاب شودیھا مواليتک از يًاصوال ھر  (قندوز: شنھاديش بر طبق پي محل آزماواليت): سال اول (١پله 

سيه ميش، اما توصين محل از پيي، بدون تعگري دواليت ١٢): سال دوم (٢پله  اطق تحت م ه من  یتيت امنيولؤشود ک

  .ح داده شوندي ترجالمان

  . افغانستانیگسترش به تمام): سال سوم (٣پله 

ا کلیه طک دوره پنج سالي پروژه دستکم در ی تمامین فقط به لحاظ زمان سنجيبنابرا د شد ت واي خواھ  ی خارجیه ق

  .نديافغانستان را ترک نما
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ال رعايار مھم است که نظاميان بسين ميدر ا ا کم روژه، ب ه پ وط ب اطق مرب رده و ترجيان در من ا نقش يت عمل ک ًح

اي توسط نینيگزي نموده و قابل جاءفايس را ايلوپ ه در صورتي پلیروھ ند، البت سليس باش ه در اختيکه ت ار يحات الزم

 .آنھا باشد

ورت ت فعاليدر ص ب مقاوم ايکه از جان امیت ھ ورت گی نظ د و در يرد، فراي ص د ش ع خواھ دوا قط ور ب د مزب ًن

ر اعضاء ي عضو ناتو و سایکشورھا. افتن کل پروژه گردديان يتواند موجب پايابند ميت ھا ادامه ين فعاليکه ايصورت

ه مخفير مستقيطور غه ه بًما و نيشوند که نه مستقيائتالف ضد ترور متعھد م ا و ن ه علن ه در ايًم، ن ال ين فرايان د اعم ن

رده و یا با اقدامات خود آنرا بيجاد کنند، يا مزاحم آن شده، مانع بر سر راه آن ايند ينفوذ نما را ترمز ک  اثر ساخته، آن

  . مانع آن گردندّیکله ا بي

ارً قرار گرفته، بدوا سیت ماليند مزبور مورد حماي فرایتمام ه ي را دریه برابر کمک توسعه ج ود ک د نم افت خواھ

ه می ساله بعد۵ک برنامه يدر  ه، ب ه مرحل ه ب اي، مرحل ول کمک ھ د ین المللياس بي توسعه در مقیزان معم  خواھ

  . ديرس

  


