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 نويسنده
ھورستل. کريستف ر  Christoph R. Hörstel  

 هترجم
   حميد بھشتی:فارسی ازه ب

  

  پروژه آزمايشی برای برقراری صلح
  افغانستان و طرح برون رفت نيروھای خارجی از

  
  

  االت، مسائل، عکس العمل ھاؤس. ۵
  االتؤس. ١. ۵

  :ريت زسؤاالژه يوه  باشد، بی مسؤالًن طرح غالبا طرح ين عکس العمل در قبال اياول

  

  توان به طالبان اعتماد نمود؟يا ميآ       .١

ک عده  از مددکاران يش مرده بود و ھمراه او يسنده سالھا پي اعتماد نمود، نویبش اسالمشد به جنياگر نم

 . ندارندی مختلف که باطالبان مشکلی کشورھای از اھالیبازساز

  

   دھند؟ی نشان میبنديش پاي مقاومت به تعھدات خویروھايا ھمه نيآ       .٢

 یاما از خط مش.  کنند و نه عملیر مشترک فکر مطوه آنھا نه ب. ن گروه مقاومت طالبان ھستنديبزرگتر

 را مال ی اصلین خط مشيا.  باشندینان ميًطالبان اصوال قابل اطم.  کنندی میروي آنھا پۀ طالبان، ھمیاصل

 . کندی اعالم می رھبری جلسه شورایعمر پس از برگزار
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  ست؟ي بزرگ نیلي خیشيک طرح آزماي یا قندوز برايآ       .٣

 شود، ممکن نخواھد یابيارز) ر قابل کنترليو غ(ار بزرگ يک واحد بسيصورت ه ز کار قندوز باگر در آغا

 کوچکتر از یواحد.  افغانستان قانع نمودی را نسبت به گسترش پروژه بر تمامیاسي سیوالن اصلؤبود مس

 .ستان باشد افغانی بر تمامیشيپروژه آزماۀ جيم نتي تعمی برایتواند مبداء قابل اتکائي نمواليتک ي

  

ھمانطور که ھر : د گفتين باره بايدر ا.  باشدی می صلح منطقه ای مربوط به کوشش ھایراد تکراريک اي

ًگروه کوچک خوانندگان کر، مقدمتا با تک تک اعضاء آن آغاز به تمر نکه سرانجام نوبت به ي کند، تا این ميُ

ھنگام توافق در ه نکه بيسک اير. عمل نمودد يبرسد، با) Ensembleآنسانبل (مجموع گروه خوانندگان کر 

ما در ھر دو سو به اقدامات ). ديبه پرسش سوم در باال توجه کن( اد است يار زيد بسيش آي مشکل پیسطح مل

  . قندوز در نظر گرفته خواھد شدیشين موضوع در پروژه آزمايا. مياز دارياعتماد ساز ن

  

  مسائل مربوط به مجموع طرح. ٢. ۵

  :ز ذکر گردنديشنھاد نين پي کند که اشکاالت ایمصداقت حکم 

 به سرعت نائل ی بعدیشرفت ھاي گردد که پی با شکست مواجه مواليتک ي در یآغاز پروژه در صورت       .١

  .نگردند

ن افغان وجود ندارد ه فعاالين اراده در کليش فرض شده است، اما در واقع ھنوز ايوجود اراده تحول از پ       .٢

 .مان ناتوي پیچه رسد به قوا) جمله در سوداگران مواد مخدراز (

ن سال از برنامه سه ساله ي که مواد مخدر دارد، آغاز پرداختن بدان در دومیخاطر سود فوق العاده اه ب       .٣

شرفت يق پي و کمک به توسعه در محل توفیّسر است و پس از آنکه بازسازيم) کيبا آغاز روابط دموکرات(

 . شده باشدیريد مردم جلوگياجات شديجه از بروز احتيو در نتداشته 

ّ آغاز نگردد، مضرات ی خارجی و طرح برون رفت قوایشياگر قرار باشد به دالئل مھم فوق پروژه آزما       .۴

 شتر خواھد بوديار بيآن بس

 

   قندوز واليتطرح لدراخ در. ١. ٢. ۵

زان يشود که تا چه مي مطرح مسؤالن ي قندوز اواليتر ت حاضر ديط موجود و وضعيپس از مطرح شدن شرا

  . باشندی ماجراء مثبت، قابل یصورته ن استان بيجاد صلح در اي ایه لدراخ، براي نظر درجھات مطروح

  

 ی نظامیت ھايل شده اند، و فعالي بر افغانستان تحمینيطور جانشه گران که بي دیدر کنار حمالت متعدد و جنگھا

 دائم یھايريش توسط درگي از دھھا سال پواليتن ي مردم ای افغانستان و در قندوز، زندگیدر تمامگانگان يعمال ب

 یک و مردم ازبک ميان مردم تاجي میھايري آن درگیالت مختلف شکل گرفته است که محور اصليان اقوام و ايم

 باشند، وجود ی آن پشتون میاکثر اھالً ھستند که غالبا در شھر قندوز که یابنده ايز مشکل رشد ياما طالبان ن. باشد

  .ده انديًک ھا مشترکا در چارچوب اتحاد شمال جنگيش از ھمه ازبک ھا و تاجيدر مقابله با طالبان ب. دارد
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 مناسب و مساعد ی اجتماعی شده و روابط و ساخت ھاید به وضوح شناسائي باین کشمکش ھا مي ایشه تمامير

  . ابندي و استحکام یزيه ريد پاي باین اختالفات ميگام اه  برطرف نمودن گام بیبرا

  

خاطر ه را بيتوان با مدل لدراخ حل کرد، زي را نم–ن مواد ي کشت خشخاش و معامله با ا–ژه مشکل مواد مخدر يوه ب

ن محصول صرفنظر خواھند ين فرض حرکت کرد که مردم از کشت اي توان از ایسود فراوان حاصل از آن نم

ه ن مورد بيدر ا.  برند مصداق داردینکار بھره مي که از ای سطوحیه اقوام در تمامي اعضاء کلین برايو ا. نمود

  .ندي بتوانند به حل مشکل کمک نمای مالیاي و قائل شدن مزای کمک عمرانیاست ھايرسد که فقط اتخاذ سينظر م

  

   کوتاه مدت و درازمدتیچشم اندازھا. ٢. ٢. ۵

ر و تحول يي تغیک برنامه درازمدت برايوند با يد در پي بای میه حل مشکالت فعلن بدان معناست که رايًمشخصا ا

، ی به بازسازین المللير کمک بيش چشمگيو بدون افزا.  قندوز باشدواليت در ی قومیان گروھھايدر مناسبات م

 مردم به یترس و دسیرساخت اجتماعي زید اقدامات الزم جھت بازسازي بایدر کوتاه مدت م. ستيّسر نينکار ميا

 کوتاه مدت یکار انداختن پروژه ھاه در ب. ابدي ی مردم بھبودیط زندگي و در جمع، شرایر دولتي و غیخدمات دولت

د ينگونه پروژه ھا باين معناست که در ايًن مشخصا بديا. ز در نظر گرفته شوديد چشم انداز درازمدت ني بایم

ت اوضاع ي و تثبیق در خدمت اعتمادسازينطريت گشته و بديال رعااعتدۀ  جنبیھمواره متوجه بود که به لحاظ قوم

  . باشدیمحل

  

  ربنا و اساس صلحيز. ٣. ٢. ۵

، سطح یرھبر(ل در ماجرا ي سطوح مردم دخید در تمامي بایگر ميکديان دستجات دشمن ياقدامات موجب اعتماد م

ت شئون و تحت يد با حفظ رعاي بایم مستونرال دم و ژيجنگساالران مانند ژنرال فھ). ٢۶(اعمال گردد ) هي و پایانيم

ت روانشناسانه يفعال. نديز اعالم نمايًن امر را رسما نيگر مصالحه نموده و ايکدي متقاعد شوند که با ین الملليفشار ب

 ز گفتين صورت نيھمه ثر افتد و بو تواند می جنگ می از خاطرات وحشتزای برطرف نمودن مشکالت ناشیبرا

  .داندي میانيژه سطح مي که لدراخ آنھا را وی حل اختالفاتی برایمع جیگو ھاو 

  

 کند، اشاره یه ميکه لدراخ توص"  نھادنیار بوميدر اخت"ّ ممتد به یجاد صلحي این جنبه الزم برايعنوان مھمتره ب

 واليت  مانندیطيژه در محي به وی محلیت ساز و کارھاي سطوح مردم با رعایل نمودن فعال تماميدخ.  شودیم

ه  باشند که در افغانستان بیاھا مرنجا شوي در ای محلیمقصود از ساز و کارھا.  رسدینظر مه ار مھم بيقندوز بس

ط ين امکان موجود در محياستفاده از ا.  باشندیمات و حل اختالفات مي اتخاذ تصمی چارچوب مرسوم برایّطور سنت

ه استفاده از شوراھا ب.  باشدید ميز مفيص امور مھم ني تشخین براي حل مشکالت موجود، بلکه ھمچنینه فقط برا

افتن صلح يرسد اقبال دوام ينظر مه ند صلح، بين دعوا در فرايِت خود طرفيلؤوت مسي تقوی برایثروله ميعنوان وس

  .را باال برد

  

 دادگاھھا و باال یمند توانی باشند بلکه برای میت ادارات محليت شناخته شده نه تنھا قادر به تقويرسمه  بیشوراھا

گانه است که ي بیشرفته طرح برون رفت قوايرا در مراحل پيز.  باشندید ميبردن اعتبار آنھا در نزد مردم مف
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البته در . رنديعھده گه  سابق را بیر نظامي غیروھايفه جذب ني خود افغانستان قادر خواھند بود وظیتي امنیروھاين

  .مراعات گردد یب قوميد تعادل ترکينه باين زميا

  

   نسبت به طرح صلحیاسي سیعکس العمل ھا. ٣. ۵

 انجام شده با ی بدان، مالقاتھای متکی خارجیجاد صلح و برون رفت قواي ایشي پروژه آزمای کار بر رویبرا

ن يکه آخر (زراعت و ماليهخارجه، دفاع، : ت بودي اھمی از وازرتخانه ھا در سطوح مختلف دارایان برخيمنش

) نجا ذکر شده استي ای عمرانی کمک ھاید جھت راھبرديم مردم و لزوم تجديخاطر بخش عظه ه مذکور بوزارتخان

ن مالقاتھا با ين ايمشکلتر. ن طرح مثبت بوديعکس العمل ھمه آنھا نسبت به ا. یاست جمھوريان ريز با منشيو ن

  . نبودني در بیز مخالفت اصولين مورد ني بود، اما در ای، شرانماليهر ي وزیمنش

  

د نقطه يو به ثبت رسيديً ھم کتبا و ھم با نوار و٢٠٠۶ان سال يار به طرح ھورستل که در پايبرخورد مثبت حکمت

 را ی توافق وی شخصیگو و ک گفتي به ھورستل در ی کرزیدر اواسط دسامبر از جانب روابط رسم.  بودیعطف

 پناھنده در شھر ھامبورگ ی از افغانھایجتماع بزرگ ا٢٠٠٨اواسط ژوئن . طالبان اعالم نمود) مذاکره با(از جھت 

 از افغانھا دعوت کرده بود، توافق خود را با یندگيلمان که ھورستل به نمااندگان مجلس يدر حضور دو تن از نما

  .طرح ھورستل اعالم نمودند

  

 که به درخواست ٢٠٠٧لمان در تابستال سال ا یدر نشست فوق العاده حزب سبزھا" Zionون يتس"شنھاد گروه يپ

  . ز بوديت آمين باره به شور پرداخت، موفقيھورستل در ا

  

ت ين طرح از حمايلمان اا در مجلس یال دموکراسيون حزب سوسي و در جناج چپ فراکسیاسي سیانيدر جناح م

  . برخوردار استیروزافزون

  

 یا نسبت به طرح مزبور رھا مش ري خوی تفاوتین کشور موضع بي ایلمان و رسانه ھااد چه زمان دولت يد ديبا

  .کنند
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