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 از يک کودتا در کابل جلوگيری                          

 THE NEW YORKERمنتشرۀ وبسايت " ستيف کال"مقاله از 

رابطه به دو کانديد ب�اقی مان�ده ای رياس�ت جمه�وری گف�ت در بارک اوباما روز سه شنبه  
اگر اين ها به تعهدات شان پا بند بمانن�د، م�ردم ش�اهد انتق�ال مس�المت آمي�ز ق�درت از ي�ک "

 ".خواهند بود ]افغانستان[به رئيس جمهور ديگر در تأريخ  رئيس جمهور

تعه��دات را روز جمع��ه ای گذش��ته زمانيک��ه ب��رای وزي��ر خارج��ه امريک��ا اي��ن " ج��ان ک��ری"
. جل��وگيری از ي��ک کودت��ا ب��ه کاب��ل پ��رواز نم��ود و دري��ن ک��ار موف��ق ه��م ش��د، بدس��ت آورد

انج��ام داد، بع��د از س��يزده س��ال ک��ه اي��االت متح��دۀ امريک��ا و " ک��ری " معامل��ۀ را ک��ه آق��ای 
ن�د، اي�ن را را به کرس�ی رياس�ت جمه�وری افغانس�تان نص�ب نمود" حامد کرزی" متحدان، 

 .ممکن ساخت که يک انتقال سياسی مسالمت آميز صورت بگيرد

 تف��اوت در چ��ه چي��زی اس��ت؟ چه��ار ت��ن از حاکم��ان
ب��ه دس��ت جاگزين��ان ش��ان ت��وأم ب��ا  اس��بق افغانس��تان

م�ال محم�د [يک�ی ديگ�ر ش�ان . خشونت از ب�ين رفتن�د
مؤفق به فرار ش�ده و تبعي�د ش�د ک�ه ش�ايد نظ�ر ] عمر

اي��ن . در پاکس��تان باش��د ب��ه بعض��ی فرض��يات اکن��ون
بايد ب�ا مالحظ�ه ب�ه ت�أريخ " بارک وباما " بيان آقای 

ارزش موضوع برای اياالت . متأخر افغانستان باشد
اگ�ر معامل�ۀ . متحدۀ امريکا و اروپ�ا خيل�ی بلن�د اس�ت

انج��ام داده اس��ت، ناک��ام ش��ود، " ج��ان ک��ری" را ک��ه 
جن�گ  مرحلۀ از افغانستان می تواند دفعتاً داخل يک

اي�ن ک�ار از ي�ک جان�ب . خلی پر از خش�ونت ش�وددا
می تواند باعث بی ثباتی پاکستان و همسايه های ديگر افغانستان شود و افغانستان يک ب�ار 

 .ديگر به حيث پناه گاۀ امن، مورد توجه جنگجويان جهانی قرار گيرد
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ب�رای   .ارادی است" جان کری"هنوز هم دليلی وجود دارد که بگوئيم اين اقدام مصلحتی  
رهب�ران فرق�ه ای و ق�ومی افغانس�تان  ب�ه اينس�و بيشتر از يک سال تا به چند هفت�ه ای اخي�ر

اي��ن ب��ه . هس��تند" ق��انون ش��کنان"ن��ه بلک��ه " جنگس��االران"ن��زد اي��االت متح��دۀ امريک��ا ديگ��ر 
خ��وبی م��ی رس��اند ک��ه اکن��ون ب��رای اي��االت متح��دۀ امريک��ا فاجع��ۀ ي��ک جن��گ داخل��ی خيل��ی 

يک نم�ودن ق�درت ب�ين اي�ن ه�ا اس�ت، ص�رف نظ�ر از اي�ن ک�ه چ�ه بزرگتر از افتض�اح ش�ر
 .کسی برنده شود

ي�ک ش�بکه ای از والي�ان مرب�وط اتح�اد . جوالی همه چيز دفعتاً تغيير ک�رد 7روز دو شنبه 
ش��مال، م��أمورين اس��بق وزارت دف��اع و امني��ت مل��ی هم��راه ب��ا ي��ک تع��داد ن��ا معل��ومی از 

به راه اندازی يک کودتا که در آن کاندي�د م�ورد  افسران و قوماندانان پوليس، ظاهراً برای
آنها به اين عقيده بودند ک�ه . را به قدرت برسانند، فعال شده بودند] عبدهللا عبدهللا[نظر شان 

ه�دف اص�لی اي�ن کودت�ا . رأی ه�ا را دزدی ک�رده اس�ت] اشرف غن�ی احم�دزی[رقيب شان 
 .قرار دارد" کرزی" از آقای کاخ رياست جمهور افغانستان بوده است که اکنون در اختي

 درس�ت در هم�ين. ا چيان بتوانند کامي�اب ش�ونددرينجا يک احتمال کم وجود داشت که کودت
برق��رار م�ی کن��د، وی و " عب�دهللا" ي��ک تم�اس تليف��ونی ب�ا داکت��ر " ب��ارک اوبام�ا" اثن�ا آق�ای 

اينه�ا جن�گ وس�يع را ک�ه . حاميان مسلح اش را به دست کشيدن ازين ک�ار وادار م�ی س�ازد
مليش�ه ه�ای . می توانست خيلی دشوار و توأم با خون ريزی باشد ،می خواستند دامن بزنند

و  "ک��رزی"در ي��ک نب��رد ن��ه تنه��ا ب��ا طالب��ان بلک��ه ب��ا پش��تون ه��ای طرف��دار  خ��ود را ش��مال
دس�ت آورد .  روبرو م�ی ديدن�د" اشرف غنی احمدزی"حاميان کانديد مورد نظر شان آقای 

ص��حت، تعل��يم  و تربي��ه، توق��ع حي��اتی، مخ��ابرات و توس��عۀ  ه��ای بزرگ��ی در بخ��ش ه��ای
م ب��ه اي��ن س��و حاص��ل ش��ده بودن��د، م��ی توانس��ت ب��ه س��رعت ف��رو 2001ش��هرها ک��ه از س��ال 

 .بريزد

" ب�ه داکت�ر " ب�ارک اوبام�ا" در يک وضع متشنج، ظاهراً نيمه ای شب در واشنگتن، آقای 
 .وقف از اين حرکت امر می کندتليفون می کند، او و حاميان مسلح اش را به ت" عبدهللا

ب��ر " عب��دهللا"ح نب��ود ک��ه آي��ا آق��ای روزی م��وحش، زمانيک��ه اي��ن ه��م واض��بع��د از ي��ک چن��د 
ب�ه کاب�ل نشس�ت نم�وده و م�ذاکرات را " ج�ان ک�ری" حاميانش کنترول کامل دارد ي�ا خي�ر؟ 

 .آغاز کرد
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انتخاب�ات برای رسيدگی به تقلب که صورت گرفته بود، باي�د هري�ک رأی ک�ه در دور دوم 
ب�ين الملل�ی م�ورد ارزي�ابی  جامع�ۀ بکار رفته بود در حضورداشت و تحت نظ�ارت مس�تقيم

ب��رای جل��وگيری از ش��ورش و طغي��ان بع��د از تکمي��ل پروس��ه ش��مارش . ق��رار م��ی گرف��ت
ب�ه .  دوبارۀ آرأ، کانديدان ب�االی ي�ک فورم�ول ش�راکت در ق�درت ب�ا ه�م ب�ه تواف�ق رس�يدند

ناکام م�ی ش�ود باي�د ب�رای چ�وکی رياس�ت اجرائي�ه ک�ه مع�ادل  که یاساس اين موافقه کانديد
ايج��اد خواه��د ش��د، خ��ود  ]کاندي��د برن��ده[ص��دراعظم اس��ت ک��ه از جان��ب رئ��يس جمه��ور آين��ده

 .و يا کسی را که معرفی کند می تواند مستحق اين مقام شود بازنده کانديد

ط�ور توانس�ت ب�ين اس�ت ک�ه چ] جان ک�ری[اين معامله مبين قابليت و توانايی وزير خارجه 
اي�ن قض�يه اس�رائيل و س�وريه نيس�ت . هردو طرف در اثر مذاکره، يک تعادل را ايجاد کند

و . ب��رای ح��ل آن از راۀ ديپلوماس��ی ق��وی کوش��ش نم��وده ب��ود" ج��ان ک��ری" ک��ه چن��دی قب��ل 
 .احتماالً اين قضيه ای عراق امروز هم نيست

. هميش��ه ب��ه نظ��ر رس��يده اس��تدر افغانس��تان ب��ا وج��ود آنک��ه مح��رک ق��وی ب��رای مص��الحه 
افغانستان اکنون يک بخش از سيس�تم ب�ين الملل�ی م�ی باش�د ک�ه ب�ه ملي�ارد ه�ا دال�ر و کم�ک 
. های جامعۀ جهانی را برای پرداخت حقوق کارمندان بخش امنيتی ش�ان بدس�ت م�ی آورن�د

الن دال. افغانستان با وضعيت ضعيف که دارد نميتواند بدون اعانۀ بين الملل�ی فعالي�ت نماي�د
ول�ی . قدرت که در عقب اشرف غنی و عبدهللا هستند از حمايت بين الملل�ی فاي�ده م�ی برن�د

م در ان�زوا و خش�ونت دوام�دار 1990مردم عام که در اط�راف اينه�ا هس�تند در س�ال ه�ای 
بس��ر ب��رده ان��د و ت��رجيح م��ی دهن��د ت��ا بخ��ش از ت��آريخ ش��ان را ک��ه در نيم��ۀ ق��رن بيس��ت ب��ا 

 .، دو باره احيا نماينداستقالل و صلح وصفی بود

کاندي�د بازن�ده در نتيج�ۀ . هنوز هم در چند هفتۀ آينده فش�ار ه�ای ق�وی وج�ود خواه�د داش�ت
. ارزي��ابی و ش��مارش دو ب��ارۀ آرأ مطمئن��اً در م��ورد ص��حت پروس��ه مش��کوک خواه��د مان��د

ک�ه ج�ای " ج�ان ک�ری"فش�ار ه�ای ت�ازۀ را در راس�تای تطبي�ق پ�الن ] کانديد بازنده[مظنون 
ايج��اد خواه��د نم��ود، زي��ررا اي��ن  ،درت را ب��رای کاندي��د بازن��ده در نظ��ر گرفت��ه اس��تدوم ق��

در مطبوع�ات افغاانس�تان و . قسمت از معامله خيلی گيچ کننده و نا مکم�ل ب�ه نظ�ر م�ی آي�د
کش�ور هن�وز . در سرک ها احساسات بين پشتونها و غير پشتونها در حال بلن�د رف�تن اس�ت

 .هم بشکل ناراحت کنندۀ ای در خطر قرار دارد
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اتح��اد ش��مال مط��رح م��ی ش��ود اي��ن اس��ت ک��ه آي��ا اگ��ر س��ؤال ک��ه در م��ورد ش��ورای نظ��ار ي��ا 
در نتيج��ۀ ش��مارش نه��ايی بازن��ده اع��الم ش��ود، ب��ا چ��ه اق��دامی دس��ت آورد بيش��تر " عب��دهللا"

 خواهد داشت؟ با سازش ويا انجام کودتا؟ 

جواب روشن است يعنی با سازگاری با ت�يم رقي�ب، ول�ی مقام�ات ب�االيی ش�ورای نظ�ار در 
 .د داشتندنزين را خواهمورد آن استدالل به غير ا

. قضيۀ کودتا از نظر اتحاد شمال در شرايط کنونی به راه انداختن يک جنگ مس�تقيم اس�ت
پنجش���يری ه���ا و متح���دين آنه���ا ب���رای متمرک���ز ش���دن ب���ه ي���ک جن���گ ب���ا طالب���ان ب���دون در 

و رفق�ايش ب�رای گ�روه طالب�ان مهرب�ان ب�اقی مان�ده " ک�رزی"نظرداشت خطری ک�ه زم�انی 
تلف شدن ميليارد ها دالر و تکنولوجی بلند نظامی از امريک�ا . واهند داشتاند، دست باز خ

در افغانستان خيلی درد آور خواهد بود، ولی ب�االخره اس�لحه و پ�ول اي�ران، روس�يه و هن�د 
. پنجشيری های قبالً هم در چنين يک موقعيت ق�رار داش�ته ان�د. اين خأل را پر خواهد نمود

آنه�ا . يقاً معتقد ان�د ک�ه ادع�ا ه�ای سياس�ی ايش�ان برح�ق اس�تآنها با متحدين هزارۀ شان عم
نمی خواهند بخاطر حمايت قصير المدت اي�االت متح�دۀ امريک�ا ادع�ا ه�ای ش�ان را قرب�انی 

اي��ن ه��م معل��وم نيس��ت ک��ه ت��ا چ��ه زم��ان ديگ��ر قص��ر س��فيد و ک��انگرس امريک��ا اي��ن . نماين��د
داد زيادی افغانها ازين ت�رس دارن�د تع... باز نگهميدارند به افغانستان شيردهن اقتصادی را

بعض��ی از . امريک��ا وابس��ته ب��ه زم��ان اس��ت خ��روج ک��ه وق��وع ي��ک جن��گ داخل��ی بع��د از
پنجشيری های دو آتشه از همين حاال می خواهند ابتکار عم�ل را در دس�ت بگيرن�د و خ�ود 

 اينه�ا اتهام�ات رأی ه�ای دزدی ش�ده را ب�رای رس�يدن ب�ه اي�ن ه�دف بهان�ه. را آماده بسازند
 .قرار می دهند و کوشش می کنند خود را در انظار جهانيان حق به جانب جلوه بدهند

برای هم صحبتان خويش چنين وانمود می کند که بطور کلی امريکا و ايران ب�ه " کرزی" 
. اساس يک توطئه می خواهند اتحاد شمال را ب�ا اس�تفاده از وی و پش�تونها نيرومن�د بس�ازد

ولی با در نظرداشت همۀ حيله گری های ک�ه ... باور هم باشد حتی به همين" کرزی"شايد 
اي��االت متح��دۀ امريک��ا از جان��ب ک��رزی و متح��دين وی در ده��ۀ گذش��ته ب��دون ک��دام عک��س 

 .العملی متحمل شده است، اين يک تئوری پوچ می باشد

به اساس بعض�ی راپ�ور ه�ا، ک�رزی و غن�ی  در جري�ان بحران�ات اخي�ر بش�کل خصوص�ی 
را رد نمايند و امريکا را به جنگ طلبيده و ب�ا " جان کری" اگر آنها معاملۀ نشان دادن که 

طالبان متحد شوند، طالبان آنها را به حيث قهرمانان ملی گرای پشتون خوش آمديد خواهند 
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ولی فرضيۀ عمومی بر اي�ن اس�ت ک�ه طالب�ان آنه�ا را در اول�ين مرک�ز ش�ان ب�ه ج�رم . گفت
اين فرضيه ای خواهد بود که هيچ ک�دام ازينه�ا ن�ه .  آويختخيانت به اسالم به دار خواهند 

اگ�ر جنگ�ی در بگي�رد، بهت�رين راه آم��اده . ک�رزی ن�ه غن�ی حاض�ر ب�ه امتح��ان در آن ش�وند
 .ساختن اولين هليکوپتر و پرواز به سوی ابوذبی  خواهد بود

يکی از شاهان مؤخر افغانستان ک�ه ب�ه ش�کل ص�لح آمي�ز آن خ�ارج از حيط�ۀ ق�درت وف�ات 
م به جال وطنی رف�ت، ول�ی در 1973وی در سال . نمود، اعليحضرت محمد ظاهرشاه بود

بحي��ث ي��ک مهم��ان آق��ای ک��رزی ب��ه وط��ن " باب��ای مل��ت" م  ب��ا لق��ب رس��می 2002س��ال 
ش��اۀ که��ن س��ال اس��بق، س��ال ه��ای اخي��ر عم��رش را بحي��ث س��مبول مليگ��را و قاب��ل . برگش��ت
وی . ی افغانس�تان س�پری نم�ودملت در صحن وسيع کاخ رياس�ت جمه�ور و حرمت احترام

م  رحل��ت نم��ود و ب��ا حض��ور گس��تردۀ از م��ردم 2007در س��ال ] اعليحض��رت باب��ای مل��ت[
 .بطور شاندار آن به خاک سپرده شد

برای دورۀ تقاعدش يک مح�ل ب�ود و ب�اش حص�ار ش�ده را متص�ل ب�ه ک�اخ " حامد کرزی" 
" ک�رزی"طبي�ق ش�ود، ت" ج�ان ک�ری"اگر معاملۀ . رياست جمهوری در کابل بنأ کرده است

و ب�رعکس اگ�ر وی و متح�دانش . شايد بتواند در آنجا زندگی کند و بطور صلح آميز بميرد
را غلط به محاسبه بگيرند، کشور را به بشکل غ�م  آينده دهللا و متحدانش چند هفتۀو يا عب -

 .انگيز آن به صوب ويرانی مسير خواهند داد

: تعقي������������ب کني�������������د در ب������������ارۀ نويس������������نده اي������������ن مقال������������ه لين������������ک ذي������������ل را
coll-http://www.newyorker.com/contributors/steve 

 .برای ورژن انگليس اين مقاله به لينک ذيل مراجعه شود
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