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 2021جون  03پنجشنبه     فریده نوری                                                             

 افغانستان 

 بیست سال فرصت های از دست رفته

 احیای مجدد مملکت   بجایترجیح دادن مبارزه علیه تروریسم 

 حال تا  2001تغییرات متعدد و متنوع در ستراتیژی امریکا از سال  

  ،امریکایی ها در شروع ماه جوالی خاک افغانستان را بدون برنده شدن در یک جنگ طوالنی

 نمایند و رها نمودن طالبان در یک موقف قویترک می 

 ( Le Mondeمنبع: اخبار لو ماند ) 

   2021ماه می   31و دوشتبه  30تاریخ: یکشنبه  

   ( Jacques Follorou) خبر نگار: جک فولورو 

 مترجم: فریده نوری 

 ساحه  داخلکابل: خبرنگار 

  که قلعۀ  که نشان دهندۀ اقتدار افغان ها ست،  وجود دارد  باالحصاِر کابل، قلعۀ تاریخی    در باالی تپۀ 

   کوه ها ادامه دارد.و چنین وانمود می شود که تا است مسلط  تخت کابل ی پا  بر

  تشنۀ .  است   متفاوت   کشورها ویرانه های آن نشان دهندۀ سرنوشت یک مملکتی است که از دیگر  

 بازیچۀ قدرت های بیرونی بوده است. خود  آزادی، و در طول تاریخ

آثار باستانی که در جریان    و حفریات   ، کار های احیای مجدد قلعه و مطالعات   2021در این ماه می  

فارس ها، مغل ها، و انگلیس ها می    ،دوره های اشغالگران  ۀ است هر روز نشان دهندۀ آثار باقیماند 

 باشد. 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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در باالی دیوار ها به    نیز   1989و    1979ی از عساکر شوروی بین سال های  ئهمچنین نبشته ها 

 چشم می خورد. 

نیز دیده    1996و    1992ی داخلی بین سال های  ا که مربوط به جنگ هها  برعالوه الشه های تانک  

 ابل گرفتند. به تعقیب آن طالبان قدرت را در ک  کهمی شود، 

که از حضور امریکا شهادت می دهد،    دیده می شود   نظامی افغان  تر یک پایگاه بسیار بزرگ  پائین 

رو به  این حضور  دادن به القاعده بودند،    پناهکه بیست سال بعد از سقوط رژیم طالبان، که متهم به  

 اتمام است. 

تا    ( Joe Bidenرئیس جمهور جو بایدن )  سپتامبر به صورت مکمل خاک    میازده وعده داد که 

در حقیقت، در شروع ماه جوالی به صورت مکمل  تخلیه عساکر از  اما  افغانستان را ترک می کند.  

 افغانستان عملی می شود. 

صلح     عملیۀ  به   وجودی کهآزاد دیده ، با   جوی انتقام گرفتن هستند، میدان راو    جست در    که    طالب ها

قسم یاد می کنند که آن    در دوحه تصمیم گرفته شده،  2020پتامبر  س  12بین االفغانی  که به تاریخ  

اما هر روز ولسوالی ها را اشعال و صدمات مرگ باری به اردوی افغان رسانیده    ، تعقیب می کنند   را

 در اشغال شان است.افغانستان  و تقریباً یک بر سه خاک

عزیمت امریکا یک فصل نو در تاریخ افغانستان باز می کند، که نمایانگر ابهام، بی ثباتی و ناپایداری  

 همراه می باشد. یک احساس بسیار بزرگ ناکامی  با   و از طرف دیگرده وباز یک طرف  

دفتر در  کابل  افغانستان  سابقۀ  در  اجرائیه  فعالً    ،خود رئیس  برای ریاست عالی  که  دفتر  از عین 

»که وقت آن رسیده بود که صلح نمائیم  ،  ی استفاده می نماید، عبدهللا عبدهللا تأسف می کند مصالحه مل

 «. د اما همین فرصت مناسب تلف ش

قرار    ،انتقالی. در وقت دولت  رد عبدهللا عبدهللا در این بیست سال اخیر در ردیف اول قدرت قرار دا

خود   ۀ گمان می رفت که در این وظیف ،انتصاب شد  وزیر خارجه  2001سال  دسامبر صلۀ بُن  در یف

 د. ونم خواهد یک رول مهم در تهداب گذاری سیاسی افغانستان بازی 

 »همه مردم سرشار از امیدواری بودند« 

 مصاحبه با اخبار لو ماند گفته شد. یک در 

واقعاً هم امید وار و هم آماده برای آوردن تغییرات توسط مداخلۀ  » بعد از سقوط رژیم طالبان، مردم  

   .امریکایی ها بودند«
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میالدی، مال عمر رهبر طالبان در یک مصاحبه با یک اخبار سعودی    2002جودی که در سال و با

مبارزه و جدال نو شروع    اعالن نمود که »  (Asharq Al-Awsatوسط )اال ـ  شرق  لها به نام ا

  » آتِش   که   می کند«، پیش بینی نمود شده، شعله هایش دامن زده شد، و قصر سفید را به خاکستر بدل  

 «.  به ارمغان دارد   شکست و ناکامی کامل برای امریکا  ، جهنم

اما قاعده و مقررات سیستم قبیله ای افغانستان نیزعلیه طالبان خود را تغییر دادند. قبایل پشتون، در  

 د. رو گشتاندن ز آن ها اآن زمان  

کاهِش ارتباطات بین اقوام مختلف گردید. از طرف  تأثیر مداخلۀ امریکا باعث بخشیدن آرامش و  

، که در بُن تصمیم گیری شد، تعهد نمود که در مقابل جنگ  رۀ مؤقت ادیگر حامد کرزی، رئیس اد 

 ساالران مقاومت می کند. 

.  به وجود آمد ی دوباره افغانستان قاطع بود، سوء تفاهمات زیاد  اگر در شروع امکانات برای احیا

ولویت قرار  ر اد   زم، مبارزه علیۀ تروری بود   سپتامبر  م تحت تأثیر ضربۀ حمالت یازده  زیاد   واشنگتن 

»یگانه هدف ما از بین بردن تروریست ها و جا بجا نمودن یک دولِت می باشد که تروریست    گرفت 

لد رامسفلد  ادون  این گفته ها را وزیر دفاع امریکا  ها را جا ندهد، و این اولین هدف جنگ است«،

(Donald Rumsfeld  )اعالن نمود.  2001دسامبر  16افغانستان در  ش بهدر اولین سفر 

دیگر ممالک مانند عراق    سوی به  (  Néoconcervateursیک تعداد از محافظه کاران نو )   هدیدگا

 و سومالیا بود. 

 . گردید ار ذ بنا های افغانستان به ملل متحد واگزیر احیای مجدد مؤسسات سیاسی و

  ۀ به مجرد شروع جنگ عراق در یک جبه  2002در آخر سال    ،افزایش یافت   تدارکات   با   فاصله

 جنگ.   جدید 

مقابل    ، درامریکا تصمیم گرفت که پست های مهم و امنیتی مانند پولیس را به جنگ ساالران بسپارد  

 طالبان آهسته آهسته دوباره در داخل خاک افغانستان حضور پیدا نمودند. 

  ۀ تحت فشار ادار کهدر حالی کرزی  کایی ها از یک راه آسان استفاده نمودند. با این تصمیم خود امری

دسامبر    قرار گرفت، امریکا   اول  دوباره    2002در  احیای  در آن  یک فرمان را امضاء نمود که 

سپردن    تصمیم   اما.  شامل بود   اردوی ملی افغان و ممنوع ساختن ملیشه ها، و تسلیم نمودن اسلحه شان

 افزود.  آنان به قدرت   توسط امریکا  قوای امنیتی به جنگ ساالران

نگ  چ   باستراتیژیکی را افشاء نمود: » طالبان      یک اشتباه  در آن زمان جو بایدن سناتور دیموکرات،

باید زیادتر اشخاصی را  ساالران تعویض گردید«. امروز عبدهللا عبدهللا این تحلیل را رد می کند: »  



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

یاسی کشور مدغم می نمودیم و ملیشه های شان باید در  س  عملیۀکه شما جنگ ساالر می نامید در  

اتکاء    به آنها   «. الزم بود شان  جذب می شد به عوض غیر مسلح ساختن   ملی  و اردوی  ملی   پولیس

سبب به وجود  همین   که هم انگیزه دارند و هم جنگ آزموده هستند،  زیرا  »این اشخاِص   . می شد  

  را بدون مقاومت پر نمودند. و این کالن ترین اشتباه   این خالیگاهطالبان    کهآمدن یک خالیگاه شد  

 همان سال های اول می باشد«.  

از برکت اقتدار خود و داشتن    مانند اسمعیل خان   قومندان جهادی یک    2004و    2002بین سال های  

تا به سرحد ایران در کنترول خود داشت. وی می    قوی ترین ملیشه ها شهر هرات و اطراف آن را

قدرت حامد    فوق العاده زیاد نظر به   قدرت این که وی دارای    خواست والی هرات باشد، اما نظر به 

به   بود،  کرزی در کابل  تا از والیت هرات نظر  این دو شخص که    یک موافقه    سبب گردید    بین 

ترک نماید و عواید گمرکی را به  : اسمعیل خان قبول نمود که هرات را  ، به کابل آید صورت گرفت 

گردد، و پروژه    شامل  رژیندر بدل آن داخل کابینۀ دولت به صفت وزیر ا  د. کندولت مرکزی واگذار  

 ها را برای منطقۀ خود به دست بیاورد. 

به اقتدار والیت    را  اقتدار مرکزی گردید و نه موازنۀ   ا ب  موازنموجب    یک سازش و موافقۀ که نه 

 سبب شد. 

سال بعد طالبان نصف ولسوالی های هرات را در کنترول دارند و اسمعیل خان مرد صاحب  بیست  

 قدرت هرات به شمار می رود. 

میالدی، دلیل    2003عراق توسط امریکا در سال در مداخله    لین محلی و بین المللی، سؤبرای اکثر م

به    ۀ عالق  کوچکترین امریکائی ها  »  به گفتۀ عبدهللا عبدهللا:  بزرگ ناکامی اش در افغانستان است.  

 به طالبان اجازه دادند که دوباره بیایند«.  زیرا ، د نندار  افغانستان

پریشان به دلیل عقب  براهیمی  نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، لخدر  در دسامبر همین سال،  

، به  ماندن احیای دوبارۀ دولت و در مقابله با بلند رفتن فعالیت های طالبان در جنوب افغانستان،  

باید تصمیم بگیرند که آرزو دارند مشارکت  شورای امنیت ملل متحد هوشدار داد » جامعۀ بین المللی  

 . نمایند و یا ناکامی خود را خود را تشدید  

 ادامه دارد

                        

 


