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 1۷/۱1/2۱1۲ دوکتور اقبال عزیز

  

 : افغانستان در چهار راهی مشکالت2۱1۲سال 

در روزنامۀ لبیرسیون،  2۱1۲ دسامبر2۷)این نوشته ترجمۀ دری مقالۀ است که به قلم دوکتور اقبال عزیز به تأریخ 

 .فرانسه نشر شده است(

هم پیمانهای غربی شان قرار دارد. این  در ماه های پیشرو، چندین موضوع کلیدی به سر راه افغانها و

موضوعات که  با هم چسپیده و مرتبط اند عبارت اند از خروج عساکر امریکایی در ختم وظایف ناتو، انتخابات 

ریلست جهوری, و عدم قاطعیت مبنی بر امضای پیمان امنیتی)بی اس ای( میان افغانستان و ایاالت امریکا، که 

به افغانستان تضمین می کند. اگراین موضوعات به درستی، عاقالنه و دور اندیشی  ادامۀ کمک های امریکا را

. در غیر ان ثبات منطقه نقش اساسی خواهد داشتدر   ،با درسی که از تأریخ آموخته ایم، تنظیم و اداره  شود

در ماه  مرج و بی ثباتی بزرگتری روبرو خواهیم بود. انتخابات ریاست جمهوری به یک دور دیگر هرج و

و با یک سطح تقلب قابل مهمی در تاریخ این کشور خواهد بود. اگر به درستی م نقطۀ عطف 2۱1۲اپریل 

صورت گیرد، افغانها وطن شان را به سوی پیشرفت،  نو آوری و ساختن یک ملت مستحکم رهنمایی تحمل 

دریک  د،موکراتیک خواهد بویدتثبیت ارزشمند از روند  صلح جویانه،این اولین انتقال سیاسی  خواهند کرد.

و عدم اعتماد اتباع ی تحضور عساکر خارجی, نارضای، بحران اقتصادی، فساد گسترده، ناامنیکه  فضای

 افغانستان را سبب شده اند.

 

باید گفت که کلید اصلی  انتخابات شفاف و عادالنه  به دست رئیس جمهور فعلی، آقای حامد کرزی و مربوط به 

صادقانۀ  او است که بپذیرد چنین انتقالی صورت گیرد، با آن که  به نفع گروه و جبهۀ او خواهش و تصمیم 

نخواهد بود. با تأسف مالحظه میگردد که تا حال چنین عالقمندی  از او بروز نکرده است. کرزی که او خود 

ای خودش استفاده می در انتخابات اشتراک نمی تواند، از قدرت ریاست جمهوری ومنابع کشور به نفع کاندید ه

از  ،شکایات انتخاباتی اند ول انجام انتخابات که کمیته مستقل انتخابات و کمیتهؤترکیب دو بدن مس نماید. او در

اگر رئیس جمهور فعلی به انتخابات دست بزند، بی  را بر کنار کرد. ناظران خارجی نفوذ خود استفاده کرد و

قلب عمده سبب انتخاب یک کاندید نا مشروع شود، اسباب نا امیدی  را امنیتی سراسری در کشور ادامه یابد و ت

به وجود خواهد آورد. احساسات  قومی وفرقه یی و جدایی ها بروز خواهند کرد، حرکت طالبی تقویت خواهد 

 یافت و غربی ها از کشور بیرون خواهند رفت.

 

نتیجۀ نسبی  ترین جنگ شان محسوب میگردد، صحنۀ جنگ در افغانستان، که  دراز ۀ امریکاایاالت متحدبرای  

، هنوز از خاک تضعیف شده انددهشت افگنی اندکی شبکه های  دارد. طالبان هنوز شکست نخورده اند، با آنکه

و حکومت کرزی که امریکا از اوتوقع همکاری بیشتری را داشت، فرصت ابراز  فعالیت می کنندپاکستان 

 برابر امریکا،  از دست نمی دهد.سیاست خشن و غیر پیش بینی را در 

 

ی خود با ارتباط  تعهدات بلند پایۀ ژ تصمیم گرفته است که در ستراتیامریکا احتماالا  ،در مواجهه با این بن بست

که جنگ ناکام  فورمولی را خود در قبال افغانستان تجدید نظر نماید. اول اینکه رئیس جهور اوباما روش و

م اعالن کرد که طالبان از این به 2۱12ه  پیروزی تبدیل نماید، یافته است. او در سال امریکا را در افغانستان ب

بعد، طرف جنگ امریکا در افغانستان نیستند. این گفتۀ او به این معنی است که امریکا دیگر طالبان را به 
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های خود تغییر  دیؤلوژی ونه در برنامهیدر حالیکه طالبان نه در آ ،صفت گروه دهشت افگن حساب نمی کند

. از این حالت و طرز میدهندحمالت خود را علیه غیرنظامیان و نیروهای امنیتی افغان ادامه  وارد نکرده اند و

تفکر امریکایی میتوان چنین نتیجه گرفت که عمل دهشت افگنی علیه منافع علیای امریکا تقبیح کننده است، در 

انرجی ای که امریکا از سه  حالیکه همین نوع حرکت وعمل علیه افغانها تحمل پذیر پنداشته می شود. کوشش و

های مستقیم( برای باز گردانیدن طالبان و یا الحاق آنها به  باز کردن دفتر قطر و تماساین طرف )سال به 

واضح وروشن است. عالوه بر آن، در طی  دوازده سال جنگ امریکا قادر 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 

ه صورت متداوم شامل بود بر پناه دادن، مسلح کردن وتقویت وتشویق نمودن طالبان و دیگر گروه های دهشت ب

افگن  به منظور جنگ و اجرای ترور علیه حکومت  و مردم افغانستان و نظامیان ناتو در افغانستان. اراده و 

به تصمیمی نموده است که در  ، امریکا را متقاعدحکومت کرزیغفلت تصمیم پاکستان، خستگی غربی ها و

ایاالت ، فشار پاکستان به نظر می رسد که تحت .برسد معامله تاریخیافغانستان با پاکستان دوباره به یک  مورد

متوقف کرده است و حتی ، متحده  مبارزه با ابزار اصلی سیاست نفوذ اسالم آباد در افغانستان که طالبان اند

. در عوض امریکا، با وجود اعتراض در افغانستان است ،نها به پروسۀ سیاسیباز گردانیدن  و الحاق آ ترویج

و مخالفت های ظاهری پاکستان، دست باز دارد که شبکه های تروریستی را در داخل خاک پاکستان خاصتاا در 

ن(، وزیرستان، مورد حمله قرار دهد. باید متوجه بود که اکثر حمالت طیاره های بدون پیلوط امریکایی )درو

تحریک طالبان پاکستان و یا طالبان پاکستانی را، کسانیکه دشمن اصلی شان دولت پاکستان است و با القاعده 

تماس و همکاری نزدیک دارند، هدف قرار داده است. همچنان  مالحظه میگردد که طالبان افغان، کسانیکه به 

اس آی نگهداری می شوند و جای و آدرس از طرف آی  ،اعضای  شورای کویته هستند و مال عمر وفا دار اند

 شان به همه روشن است، هیچگاهی مورد حملۀ امریکا قرار نگرفته اند.

 

از عدم  ،نیت شخصی و نفع کاندید خودشواست. اگر کرزی به منظور کسب  مص حالت فعلی نگران کننده

تصمیم خواهد گرفت که  ,اس ناامیدیاحس، امریکا, با ا یل ایجاد  فشار بر امریکا باشدقرارداد امنیتی م ءامضا

ی ، افغانستان براک کند. بر خالف تصور بعضی ناظرانافغانستان را  طوری که از عراق بیرون شد، تر

ی بینظیر ندارد که همه خواهشات یک رئیس جمهور نا متعادل و بد بین ژواشنگتن یک اهمیت وارزش ستراتی

، حضور قانونی عساکر خارجی در افغانستان ختم می رای امنیتف شورطرا قبول کند. در ختم قرارداد ناتواز 

گردد. لهذا، امضای قرارداد امنیتی میان افغانستان و امریکا به منظور حضور عساکر خارجی  و ادامۀ کمک 

 های بین ا لمللی که افغانستان به آن اشد ضرورت دارد، امر مهم و الزمی محسوب می گردد.

 

همه جانبه صورت گیرد، اسباب بر  های یا در آن تقلب جمهوری دست زده شود واگر در انتخابات ریاست 

خورد خطرناک داخلی را به وجود خواهد آورد. ضمناا اگر امریکا بار دیگر، پالیسی افغانستان را مانند سالهای 

م بر می گردند و طالبان با قوت تما ختم جنگ سرد، به اسالم آباد بسپارد، ما حتماا به نقطۀ اول بر می گردیم.

آنانی که برخالف طالبان اند، در قالب مظاهر قومی به کشور های همسایه جهت اخذ کمک و مقابله با طالبان، 

مراجعه نموده کمک اخذ می نمایند. این کشور ها در مخالفت با برتری پاکستان در افغانستان وترس از بنیاد 

بار دیگر کافۀ مردم  مایند. قربانیان این نوع حالت،گرایی طالبان به مراجعین خود بار دوم کمک می ن

لمللی در این کشور خواهند اپیشرفتهای که تا امروز به دست آمده وهمچنان امید های جامعۀ بین   ،افغانستان

 بود. 

 پای
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