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 22/21/2212         دوکتور اقبال عزیز
 

 : افغانستان در چهار راهی مشکالت221۲سال 
 

در روزنامۀ لبیرسیون، فرانسه  221۲دسامبر 22به تأریخ  اینجانب ه ترجمۀ دری مقالۀ است که به قلم)این نوشت
 نشر شده است(

 

در ماه های پیشرو، چندین موضوع کلیدی به سر راه افغانها و هم پیمانهای غربی شان قرار دارد. این موضوعات که  
ت, جمهوریریاست با هم چسپیده و مرتبط اند عبارت اند از خروج عساکر امریکایی در ختم وظایف ناتو، انتخابات 

یان افغانستان و ایاالت امریکا، که ادامۀ کمک های امریکا و عدم قاطعیت مبنی بر امضای پیمان امنیتی)بی اس ای( م
را به افغانستان تضمین می کند. اگراین موضوعات به درستی، عاقالنه و دور اندیشی با درسی که از تأریخ آموخته 

ی ایم، تنظیم و اداره  شود،  در ثبات منطقه نقش اساسی خواهد داشت. در غیرآن به یک دور دیگر هرج ومرج و ب
م نقطۀ عطف  مهمی در تأریخ 221۲ثباتی بزرگتری روبرو خواهیم بود. انتخابات ریاست جمهوری در ماه اپریل 

این کشور خواهد بود. اگر به درستی و ب یک سطح قابل تحمل تقلب صورت گیرد افغانها وطن شان را به سوی 
ثبیت جویانه، تصلح اولین انتقال سیاسی  این پیشرفت،  نو آوری و ساختن یک ملت مستحکم رهنمایی خواهند کرد.

اکر حضور عسارزشمند از روند دیموکراتیک خواهد بود، دریک فضایی که فساد گسترده، ناامنی، بحران اقتصادی، 
 خارجی، نارضایی  و عدم اعتماد اتباع افغانستان را سبب شده اند.

 

یس جمهور فعلی، آقای حامد کرزی و مربوط به باید گفت که کلید اصلی  انتخابات شفاف و عادالنه  به دست رئ
خواهش و تصمیم صادقانۀ  او است که بپذیرد چنین انتقالی صورت گیرد، با آن که  به نفع گروه و جبهۀ او نخواهد 
بود. با تأسف مالحظه میگردد که تا حال چنین عالقمندی  از او بروز نکرده است. کرزی که او خود در انتخابات 

رکیب ت تواند، از قدرت ریاست جمهوری ومنابع کشور به نفع کاندید های خودش استفاده می نماید. او دراشتراک نمی 
 فاده کرد واز نفوذ خود است شکایات انتخاباتی اند،کمیتۀ دو عنصر مسؤول انجام انتخابات که کمیته مستقل انتخابات و 

تخابات دست بزند، بی امنیتی سراسری در کشور ادامه را بر کنار کرد. اگر رئیس جمهور فعلی به ان ناظران خارجی
یابد و تقلب عمده سبب انتخاب یک کاندید نا مشروع شود، اسباب نا امیدی  را به وجود خواهد آورد. احساسات  قومی 
 وفرقه یی و جدایی ها بروز خواهد کرد، حرکت طالبی تقویت خواهد یافت و غربی ها از کشور بیرون خواهند رفت.

 

صحنۀ جنگ در افغانستان، که  دراز ترین جنگ شان محسوب میگردد، نتیجۀ نسبی دارد.  ایاالت متحدۀ امریکاای بر
هنوز از خاک پاکستان  تضعیف شده اند،دهشت افگنی اندکی شبکه های  طالبان هنوز شکست نخورده اند، با آنکه

تری را داشت، فرصت ابراز سیاست خشن و و حکومت کرزی که امریکا از او توقع همکاری بیش فعالیت می کنند
 غیر پیش بینی را در برابر امریکا، از دست نمی دهد.

 

امریکا احتماالً تصمیم گرفته است که در ستراتیجی خود با ارتباط  تعهدات بلند پایۀ خود در مواجهه با این بن بست، 
یافته است که جنگ ناکام  روش و فورمولی رادر قبال افغانستان تجدید نظر نماید. اول اینکه رئیس جهور اوباما 

 امریکا را در افغانستان به پیروزی تبدیل نماید.
م اعالن کرد که طالبان از این به بعد، طرف جنگ امریکا در افغانستان نیستند. این گفتۀ او به این 2212او در سال 

کند، در حالیکه طالبان نه در ایدیولوژی  معنی است که امریکا دیگر طالبان را به صفت گروه دهشت افگن حساب نمی
 د. میدهنحمالت خود را علیه غیرنظامیان و نیروهای امنیتی افغان ادامه  ونه در برنامه های خود تغییر وارد کرده اند و

یکا تقبیح امراز این حالت و طرز تفکر امریکایی میتوان چنین نتیجه گرفت که عمل دهشت افگنی علیه منافع علیای 
کننده است، در حالیکه همین نوع حرکت وعمل علیه افغانها تحمل پذیر پنداشته می شود. کوشش و انرجی ای که 
امریکا از سه سال به این طرف )باز کردن دفتر قطر و تماس های مستقیم( برای باز گردانیدن طالبان و یا الحاق آنها 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aziz_eqbal_2014_afghanistan_dar_tshahar_rah_moshkelat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aziz_eqbal_2014_afghanistan_dar_tshahar_rah_moshkelat.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

روشن است. عالوه بر آن، در طی  دوازده سال جنگ، امریکا قادر به  واضح و ،به پروسۀ سیاسی به خرچ داده اند
این نشد که پاکستان را متقاعد سازد که پالیسی ونفوذ خشمانۀ خود را علیه افغانستان قطع نماید، پالیسی ای که به 

  دهشت افگنصورت متداوم شامل بود بر پناه دادن، مسلح کردن وتقویت وتشویق نمودن طالبان و دیگر گروه های 
به منظور جنگ و اجرای ترور علیه حکومت  و مردم افغانستان و نظامیان ناتو در افغانستان. اراده و تصمیم پاکستان، 

حکومت کرزی،  امریکا را متقاعد به تصمیمی نموده است که در مورد افغانستان با پاکستان غفلت خستگی غربی ها و
نظر می رسد که تحت فشار پاکستان، ایاالت متحده  مبارزه با ابزار اصلی به  برسد. معامله تاریخیدوباره به یک 

ه باز گردانیدن  و الحاق آنها ب سیاست نفوذ اسالم آباد در افغانستان که طالبان اند، متوقف کرده است و حتی ترویج
کستان، دست باز پروسۀ سیاسی، در افغانستان است. در عوض امریکا، با وجود اعتراض و مخالفت های ظاهری پا

دارد که شبکه های تروریستی را در داخل خاک پاکستان خاصتاً در وزیرستان، مورد حمله قرار دهد. باید متوجه بود 
که اکثر حمالت طیاره های بدون پیلوط امریکایی )درون(، تحریک طالبان پاکستان و یا طالبان پاکستانی را، کسانیکه 

و با القاعده تماس و همکاری نزدیک دارند، هدف قرار داده است. همچنان  دشمن اصلی شان دولت پاکستان است 
مالحظه میگردد که طالبان افغان، کسانیکه به مال عمر وفا دار اند و اعضای  شورای کویته هستند، از طرف آی اس 

 فته اند.آی نگهداری می شوند و جای و آدرس شان به همه روشن است، هیچگاهی مورد حملۀ امریکا قرار نگر
 

حالت فعلی نگران کننده است. اگر کرزی به منظور کسب  مصونیت شخصی و نفع کاندید خودش، از عدم امضاء 
قرارداد امنیتی مایل ایجاد  فشار بر امریکا باشد،  امریکا, با احساس ناامیدی ,تصمیم خواهد گرفت که افغانستان را  

تصور بعضی ناظران، افغانستان برای واشنگتن یک اهمیت و طوری که از عراق بیرون شد، ترک کند. بر خالف 
ارزش ستراتیجی بینظیر ندارد که همه خواهشات یک رئیس جمهور نا متعادل و بدبین را قبول کند. در ختم قرارداد 
ناتو از طرف شورای امنیت، حضور قانونی عساکر خارجی در افغانستان ختم می گردد. لهذا، امضای قرارداد امنیتی 
میان افغانستان و امریکا به منظور حضور عساکر خارجی  و ادامۀ کمک های بین المللی که افغانستان به آن اشد 

 ضرورت دارد، امر مهم و الزمی محسوب می گردد.
 

اگر در انتخابات ریاست جمهوری دست زده شود ویا در آن تقلب های همه جانبه صورت گیرد، اسباب بر خورد 
به وجود خواهد آورد. ضمناً اگر امریکا بار دیگر، پالیسی افغانستان را مانند سالهای ختم جنگ خطرناک داخلی را 

طالبان با قوت تمام بر می گردند و آنانی که برخالف  سرد، به اسالم آباد بسپارد، ما حتماً به نقطۀ اول بر می گردیم.
کمک و مقابله با طالبان، مراجعه نموده کمک اخذ طالبان اند، در قالب مظاهر قومی به کشور های همسایه جهت اخذ 

می نمایند. این کشور ها در مخالفت با برتری پاکستان در افغانستان وترس از بنیاد گرایی طالبان به مراجعین خود 
 بار دوم کمک می نمایند. قربانیان این نوع حالت، بار دیگر کافۀ مردم افغانستان، پیشرفت هایی که تا امروز به دست

 آمده وهمچنان امید های جامعۀ بین المللی در این کشور خواهند بود. 
 

 پایان
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