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 سيدھاشم سديـد

  ٢٠١١ سپتمبر ٢٧

  

  !گوھرسياست غرب را بر محک عقل بايد سائيد
  

 پوليس دوران پوليس افغانستان در حال حاضر از لحاظ پرسونل بدون ترديد بيشتر از نيرو ھای عسکری و

از نگاه لباس و تجھيزات و اسلحه نيز پوليس دوره ھای پيشين را به ھيچ صورت . زمامداری ظاھر ـ داوود است

شود، ھنوز ھم پوليس ـ و ارتش ـ  توان با پوليس امروز کشور مقايسه کرد، اما باوجود اين، طوری که ديده می نمی

   علت اين ناتوانی و نارسائی در چيست؟ .يستما به تنھائی قادر به تأمين امنيت در کشور ن

 سپتمبر در ١٣ترور ربانی چند متر دورتر از مقر رياست جمھوری و وزارت دفاع به تعقيب حوادث روز سه شنبه 

شھر کابل، که آنھم در زير ريش آقای کرزی اتفاق افتاد،  حمله راکتی به مرکز نيرو ھای ايساف و سفارت امريکا و 

مله و انفجار در اين شھر طی ماه ھای گذشته نشاندھندۀ اين امر و اين مدعاست که پوليس کشور ادامۀ ده ھا ح

باوجود ميليارد ھا دالر خرج و مصرف برای آموزش و پرورش و تجھيز و تسليح آن نه از مورال باال برخوردار 

نايت پيشگان قانون شکن آشنائی است، نه به تخنيک و تاکتيک ھای الزم مبارزه با گروه ھای مسلح دھشت افگن و ج

  . دارد و نه به عنوان حافظ امنيت و قانون مورد اطمينان مردم قرار دارد

اين واقعيت را . ھدف اين مختصر، بيان اين واقعيت نيست که نيروھای پوليس در کشور قادر به حفظ امنيت نيستند

ر، که ھزار بار تجربه نموده اند و در آينده با فرد فرد ھموطنان ما با ھمه حواس و گوشت و پوست خويش نه يک

  .نيز بدون ترديد تجربه خواھند کرد، بلکه ھدف تعليل علل اين ناکامی و تعليل علل ضعف پوليس است

مرکز فرھنگی بريتانيا که طی آن سيزده نفر کشته شد و بيشتر از ه  يک گروه مسلح شش نفری چندی قبل بۀحمل

 پنج و نيم صبح شروع و تا ساعت دوازه ظھر ادامه داشت؛ شش و نيم ساعت، آنھم نزده نفر زخمی گرديد از ساعت

ندانی امنيۀ شھر کابل، وزارت داخله، رياست امنيت ملی، وزارت دفاع، مقر رياست قومکه  در پايتخت کشور جائی

و تجاری افغانی و جمھوری، تمام وزارتخانه ھا، سفارت ھا و ده ھا دفتر و ادارۀ مھم لشکری و کشوری، و سياسی 

  ! غيرافغانی  قرار دارد

طی اين . جنگ، چنانچه گفته شد، شش و نيم ساعت، از زمانی که پوليس به محل حادثه رسيد تا ختم آن، ادامه داشت

شش و نيم ساعت نيروی پوليس شھر نتوانست مھاجمان را سرکوب يا دستگير کند و آرامش را برگرداند تا اين که 
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ی و انگليسی مستقر در شھر و نواحی کابل به محل حادثه و به کمک نيرو ھای پوليس افغانی آمدند نيروھای امريکائ

  . و غايله را يکطرفه کردند

 ٢١طورمثال از روی نوشته ه نمی دانم تعداد دقيق پوليس افغانستان چقدر است، اما از روی برخی از نوشته ھا، ب

کند،  تن تخمين می ھزار ھژده و لک يک را به افغان پوليس ه تعدادک " افغانستان منظرۀ " سايت وب ٢٠١١ اپريل

ً يک پنجم کل جمعيت کشور، باشنده دارد، آنھم در  می توان گفت که در شھری که کمابيش پنج ميليون، تقريبا

ا به اين رقم ر( وضعيتی مانند وضعيت ناآرام موجود، بايد در حدود بيست و چھار ھزار پوليس، حداقل، موجود باشد

نسبت نفوس شھر تخمين نموده ام؛ و اال نظر به اھميت شھر بايد تعداد نيرو ھای پوليس  در شھر کابل بيشتر از اين 

  .) باشد

تنھا يک تأمل مختصر به نسبت پوليس شھر با تعداد . نددر مقابل، تعداد مھاجمان قرار نوشته ھا نه نفر بوده ا

سازد که پوليس افغانی درحال حاضر چقدر ضعيف و ناتوان و فاقد  یخوبی متوجه اين امر مه مھاجمان ما را ب

  . اھليت و کفايت و توانائی برای حفظ و تأمين امنيت شھر و مردم می باشد

 آتش زدن به تانکر ھا در شھر کابل، حمله به خانه مشاور ۀ ھوتل انترکانتننتال و حادثۀعين قضيه در زمان حادث

در ھر يک از اين حوادث و ده ھا حاثۀ . ن شھر و شھر ھای ديگر کشور اتفاق افتادکرزی و حمله ھای ديگر در اي

  .ديگر تا نيروھای خارجی به کمک پوليس ملی نيامدند، جنگ و زد وخورد به پايان نرسيد

نيروی پوليس شھر کابل با . ن تنھا دو نفر بودنددر حمله ای که به خانه مشاور کرزی، جان محمد خان، شد، مھاجما

ھمه تجھيزات و سالح ھای پيشرفته و سبک و ثقيل و کميت بی شمار خود قادر نشد تنھا ھمين دو نفر را دستگير يا 

  .سرکوب کند

لی و قرار اطالع چندين منبع، زد و خورد ميان حمله کنندگان به خانه جان محمد خان و پوليس ھم چندين ساعت متوا

  .تا آمدن نيروھای خارجی ادامه داشت

در جنگی که ميان پوليس و مھاجمان به ھوتل انترکانتننتال رخ داد نيز قوای خارجی اول با ھليکوپتر و بعد با 

فرستادن تعداد نيروھای زمينی خويش به کمک پوليس افغانی آمد و تنھا با آمدن آن ھا بود که اشغال ھوتل به پايان 

  . يشترين حوادث ديگر نيز وضع از ھمين قرار بوده استدر ب.  رسيد

  . خود خارجی ھا ھم به ناتوانی و ضعف پوليس و وخيم بودن اوضاع امنيتی افغانستان اذعان می کنند

 انگلستان در مورد ۀيکی از مقام ھای پرنفوذ وزارت خارج" سرشير ارد کوپر کولز" قرار  نوشتۀ بی بی سی 

  :ان گفته استوضعيت امنيتی افغانست

 منوال ھمين به ھم فساد وضع. است شدن بدتر درحال امنيتی وضعيت است، خراب) افغانستان در (فعلی وضعيت"

  ".است داده از دست کامال را] مردم [اطمينان دولت و است

  : دبه نظر سفير انگليس در افغانستان، که در اين خصوص در سايت بی بی سی به نشر رسيده است نيز توجه کني

... کند می سقوط آنھا، کمک بدون که ھستند رژيمی نجات برای تالش در حال) افغانستان در (خارجی نيروھای"  

 دردآور است ممکن کار اين که کنند، می تر پيچيده را بحران از خروج احتمالی روند و کنند می عمل کندی به آنھا

  ".باشد

ناکام که مردم از پوليس در حفظ امنيت دارند حاکی از به بن آيا معنای اين حرف ھای خارجی ھا و تجربه ھای 

ليس برای رسيدن به اھداف امنيتی در کشور است، يا امريکائی ھا سياست وبست رسيدن خارجی ھا در تربيت پ
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ھای ديگری را در رابطۀ جنگ در افغانستان، و در رابطه با طالب و جنگساالران دوران به اصطالح جھاد، و 

   القاعده دنبال می کنند که از نظر برخی از ما ھا پنھان است؟ پاکستان و

پس چرا پوليس و ارتش اين کشور با وجود ھمه مصارف ! مردم افغانستان ذاتاً مردم بی شھامت و بی کفايت نيستند

و شوند؟ چرا طالب طی اين ھمه سال سرکوب نشده است؛  گزاف و توانائی ھا قادر به تأمين امنيت در کشور نمی

چرا پاکستان با وجود ھمه تھديد ھای امريکا دست از حمايت طالب و القاعده برنمی دارد؟ يا چرا امريکا باوجودی 

داند که ھم طالب و ھم القاعده در پاکستان اسکان  يافته اند و ھر دو سازمان مورد حمايت بی دريغ  که می

منظور ه  جديت کامل برنميخورد و از سختی الزم باستخبارات نظامی پاکستان قرار دارند، با دولت پاکستان با

  گيرد؟  سرکوب و محو کامل طالب و القاعده کار نمی

مشرف در يکی از مصاحبۀ ھای خويش در مورد اين که چگونه پاکستان در ابتدای ھجوم امريکا به افغانستان 

امريکائی ھا ما را تھديد کردند که اگر حاضر به ھمکاری با امريکا در امر مبارزه عليه طالب و القاعده شد گفت که 

 سؤال اينجاست که اگر امريکا می). نقل به معنی( با آنھا ھمکاری نکنيم پاکستان را به عصر حجر خواھند فرستاد 

تواند با يک تھديد نه چندان جديی پاکستان را حاضر به ھمکاری با خود کند و پاکستان اينقدر از امريکا ترس دارد، 

بار ديگر اين تھديد را ـ اين بار  تم جنگ در افغانستان، اگر امريکائيان واقعاً خواھان آن ھستند، يکچرا برای خ

بينند که حمالت طالب و گروه حقانی و القاعده ھر روز  بطور قاطع و جدی ـ تکرار نمی کنند؟ خصوصاً وقتی می

به ھراس انداختن و در ھراس نگھداشتن مردم آيا ھدف امريکائيان . در کشور ما شدت و ابعاد بيشتری پيدا می کند

افغانستان از وجود و خطر اين نيروھای وحشی و غيرمسؤولی که نه در فکر زندگی و مرگ خود ھستند و نه در 

  پيدا کنند، نيست؟هفکر مرگ و زندگی ديگران، برای اين که خود شان بتوانند در اين خاک جای پائی برای ھميش

  !!ستراتژيک ميان امريکا و افغانستان است از امضای پيمانخاصتاً امروز که بحث 

 

  


