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 2021جون  06یکشنبه                                                            فریده نوری        

 افغانستان 

 بیست سال فرصت های از دست رفته

 چهارم قسمت 

 مصاحبۀ لو ماند با احمد رشید، خبرنگار پاکستانی 

 ( Le Mondeمنبع: اخبار لو ماند ) 

   2021ماه می   31به نو دوش  30تاریخ: یکشنبه  

 (  Jacques Follorouخبر نگار: جک فولورو )

 مترجم: فریده نوری 

 گذشته:  به ادامۀ

یک خطر   ، رئیس جمهور جو بایدناردوی امریکا از افغانستان بدون قید و شرطبا اقدام خروج 

 بزرگ را به عهده گرفت 

 ، که ارتباطات شورشیان با القاعده را یک تهدید دراز مدت می پندارد.تحلیل یک متخصص پاکستانی

  ویسندۀ یک نپاکستانی، متخصص تحریک طالبان است. وی    ندۀاحمد رشید یک خبرنگار و نویس

(، که در آن مخصوصاً به امریکا خاطر  2009تعداد زیاد کتاب، از آن جمله برگشت طالبان در سال ) 

 موجود است. دید دوباره نماید، زیرا خطر باختن جنگ نشان می سازد که در ستراتیژی خود باز

ریاست جمهوری  بیست سال جنگ در افغانستان الزم شد تا واشنگتن در زمان  چرا    سوال لو ماند: 

   ؟صلح را با طالبان امضاء کند ۀ فبروری در دوحه معاهد  29خ  ی مپ قبول کند که به تاردونالد تر

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 

file:///C:/Users/Hamid/Desktop/www.esteqlaal.net


 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

مپ این بود تا بتواند در زمان مبارزات انتخاباتی خود  برای دوباره  یگانه هدف دونالد تر  جواب: 

بدون    . وی اعالن کند میالدی خروج عساکر خود را از افغانستان    2020رئیس جمهور شدن در سال  

 .را مد نظر داشت  ، و نه منافع افغان ها را منافع امریکایی ها نه  داشتن یک ستراتیژی،

رک اوباما نیز یک نماینده  امیالدی ب  2009امریکا چندین بار کوشش کرد که صلح نماید. در سال  

میالدی    2010ر سال  برای افغانستان و پاکستان تعین کرد، ریشارد هولبروک ]بصورت آنی در دسامب

فوت نمود[, برای پیشبرد صلح بسیار انرژی مصرف نمود. مگر وی در داخل ادارۀ امریکا منزوی  

 شده بود. 

را به دوش  بسیار کالن   قماریک  عساکر خود   ملکامروز, جو بایدن با سرعت بخشیدن به خروج م

گو  برای خروج عساکر، یک معاهده با طالبان امضاء نمود. در حالیکه این  و    . وی با گفت گرفت 

میالدی، شورشیان هیچ وقت برای صلح از خود    2018فرضیه است: از تابستان سال  کامالً یک  

از    مفاد به دست آوردند، بدون این که در مقابل چیزی  کدام اراده نشان نداده اند، آن ها بسیار زیاد 

سیستم سیاسی، در مورد صحت، در مورد روابط خارجی و جای زن    برای ما در مورد   بدهند.   دست 

 چه می خواهند.  نیست که  معلوم   ، طالبانشان ۀ ها در جامع

 میالدی توسط افغان ها استقبال شدند؟  2001امریکایی ها چگونه در سال   سوال: 

ک امیدواری بزرگ برای صلح  ی  ۀرسیدن شان و هم چنین رسیدن مؤسسات غیر دولتی آورند   جواب:

. بعد از پنج سال حکمروایی طالبان، طالبان نمی توانستند باالی حمایت مردم حساب کنند، زیرا  بود 

 مردم آن ها را نمی خواستند.

سال   جبههو  به کمک    ،میالدی  1993از  هر  به  خارجی  ممالک  سیاسی  و  لوژیستیکی     ، حمایت 

   . به صحنه های جنگ قومی مبدل گشت افغانستان  

  توافق میالدی از طالبان دعوت می کرد که در    2001واشنگتن الزم بود که در اخیر سال    سوال: 

 دیموکراسی اشتراک کنند؟ سوی ، به امید گذار به بُن

برای امریکایی ها غیر    با اشترک طالبان   افغانستان   ۀتهداب گذاری دوبار  ر  کا،  در آن زمان  جواب: 

تالش  حامد کرزی به حیث رئیس دولت مؤقت انتصاب شد. بر حسب    قابل تصور و ناممکن بود. 

 ند. د شمی و محکوم به مرگ   زندانیطالبان مغلوب شدند و باید  ، واشنگتن

 ؟ وارد کرد کدام تصمیم به چانس صلح لطمه   ،در مدت این بیست سال سوال: 

میالدی بود، در حالیکه معضلۀ افغانستان حل   2003بزرگترین اشتباه امریکا اشغال عراق در سال 

قسمت کمک برای افغانستان َدور داده شد، و حتی تعقیب اسامه بن  یک     ، ین تصمیما  نشده بود، با
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احد نظامی امریکایی ها در عراق انتقال  دن رهبر القاعده در ردیف دوم قرار گرفت،  بهترین وال

داده شد. فلهذا در آن وقت صلح آمده بود، طالبان نیست و نابود شده بودند، باید خالیگاه سیاسی با  

ر می گردید. لخدر براهیمی،  ریفورم های دیموکراتیک، پالن های احیای مجدد، پروژه های انکشافی پُ 

میالدی در    2003شورای امنیت ملل متحد را در اخیر سال    نمایندۀ سازمان ملل متحد در افغانستان، 

، مطلع  به وجود خواهد آمد   به منافع عراق  ،مورد خطری که به دلیل این بی عالقگی امریکایی ها 

 ساخت. 

جنگ ساالران    باوارد می شود این است که  دیگری که باالی امریکا  و شکایت    یک اعتراض سوال:  

 به ضرر دولت متحد شد.... 

میالدی   2002در جنگ علیۀ رژیم طالبان در سال را جنگ ساالران که آن ها  باموافقۀ که  جواب:

یک راه حل ارزان به    برای امریکا  به تصمیم اشغال عراق. این  ارتباط می گیرد   ،کمک نموده بودند 

 رم تخفیف بدهند. اظر آمد تا به رول ژاند ن

ای    دهندۀ یک قوت   در کوتاه مدت. جنگ ساالران نشان ه و سنجیده بود اما  نعاقالاین یک اقدام   

بی رحم و اکثراً شریک و همکار قاچاقبران  دام می کنند، اما منفور مردم، فاسد،  قکه به سرعت ا  د تنهس

طرف یک اشتباه بسیار خطرناک و وخیم بود، و از طرف دیگر  یک  این از    مواد مخدر می باشند. و 

مده  آکردن    گره جبران نشد. امریکا در افغانستان برای جن، که هیچ وقت دوبازماناز دست دادن  

 تراژیدی این بیست سال اخیر.   است  نه برای آوردن صلح، و این   ،ند د بو

احیای دوباره سیاسی مملکت آغاز شد: برگزاری لویه جرگه،    2004الی    2002بین سال های    سوال: 

 جنگ ساالران... انتخابات ریاست جمهوری، قانون اساسی نو، خلع سالح 

ممکن    سیاسی و انکشافی از برکت ملل متحد به هدایت امریکا  عملیۀاین پیشرفت ها مانند    جواب: 

 در عراق بودند و طالبان هنوز یک تهدید را تشکیل نداده بودند.  یی ها امریکا ، در حالیکه خود شد 

واشنگتن این منطق خیالی را به خطر انداخت. آوردن دیموکراسی در یک      بی ثباتی و شتابزدگی

مملکت ای که بیست سال جنگ را پشت سر داشت، در ظرف دو سال امکان پذیر نیست! انتخابات  

ملل متحد مخالف این جنتری بود، پیشنهاد  ل از وقت برقرار شد.  ریاست جمهوری بسیار زیاد قب

سیاسی که در دوران    عملیۀلخدر براهیمی که درخواست نموده بود که باید یک مدت  که اجازه بدهد تا  

مخصوصاً توافق نظر باالی قانون اساسی به دست آید. اما جورج بوش    افتاده است محکم شود و

برای دوباره انتخاب شدن، ضرورت  میالدی    2004ریاست جمهوری سال    برای مبارزات انتخاباتی

داشت تا بگوید"کار ختم شد"، مثل این که این یک دلیل بسیار کالن برای امریکایی ها بود! با داخل  
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پروگرام ملل متحد برای خلع سالح سر پیچی  شدن دوبارۀ طالبان به داخل قلمرو، جنگ ساالران از 

 متحد شدند، زیرا به نظر آن ها تنها آن ها قدرت مبارزه را دارند.  نمودند و بر ضد ملل 
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