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 چه است؟ بیست سال مداخلۀ امریکا در افغانستان سبیالن

سپتامبر بود، مد نظر    م مداخله امریکا را در افغانستان، از نقطۀ شروع آن که فردای یازده   اگر ما

 .مراکز تمرینات القاعدهبگیریم، تهدید در آن وقت شناسایی شده بود: 

هایی که پالن حمله را طرح ریزی کرده اند و  بین آن ت تفاوتصمیم گرفت، که    زمانادارۀ امریکا آن 

 ، نمی کند. داده اند و مکان جا  آن هایی که برای شان 

: ویران نمودن مکان های القاعده، از بین بردن و یا دستگیری عامالن یا  هدف فوری واضح بود

 متصدیان این گروپ، و سرنگونی رژیم طالبان. 

ارزیابی گردید، زیرا که در ظرف دو ماه هم    مثبت بسیار    جامعۀ بین المللی،نتیجه در شروع برای  

 طالبان و هم مکان های تمرینات القاعده در افغانستان از بین رفت. 

دشمن  به نظر    مانند القاعده  میالدی به آن ها   2001حاال سوال پیدا می شود در مورد طالبان، در سال  

 نگاه می شد. 

د، طالبان تعهد نمودند که به تشکیالت تِرورستی  در معاهدۀ که سال قبل طالبان با امریکا امضاء نمودن

 و مخصوصاً القاعده اجازه نمی دهند، که بار دیگر مملکت را مکان تمرینات خود بسازند. 
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  فاصله القاعده    با یک اندازۀ  طالبان  ترام می گذارند؟ طوری معلوم می شود که  حآیا به این تعهد خود ا

دید باالی ارتباطات  این دو تشکیل وجود دارد، که  هنوز هم بسیار شک و تراختیار نموده اند، اما  

، و در مورد موفقیت  ساخت به ما آشکار خواهد را  این ارتباطات  ،ماه ها و سال های آینده در مورد 

 این معاهدۀ آگاه خواهیم شد. 

چیزی که بعد از بیست سال جنگ گفته می توانیم که احتماالً در حدود اقالً چهل هزار طالب جان  

 این قیمِت گزافی است که برای اتحاد و پیمان خود به القاعده پرداختند.  خود را از دست دادند. های 

 اگر فردا طالبان دوباره به قدرت برسند، شاید طوری دیگری فکر کنند. 

که از جانب جامعۀ بین المللی به وجود    از طرف دیگر، اگر در مورد ساختن دولت جدید افغانستان 

ـ این پروژه امریکا نبود    نظر بیاندازیم، دولت نو نه مؤثر است و نه خود کفاء از نظر بودجه ای   آمد،

 بسیار تلخ و منفی می باشد.  س الکن همین طور شد ـ در این صورت بیالن

زاب مختلف و طالبان قابل قبول  موفق به یک انتخاباِت که نتیجۀ آن برای اح  و هم جامعۀ بین المللی 

باشد، نشدند، که یک قسمت بسیار مهم اوضاع سیاسی را تشکیل می دهد، که حتی تشکل دولت را  

 زیر سوال می برد. 

یم نتیجه  ئاز طرف دیگر مشکالت فساد و رشوه خوری، و اگر باالی قضا، امنیت و پولیس مکث نما 

 بسیار خراب است. 

امریکا در مبارزه علیۀ طالبان و    ، که ست، نتیجه به طور کلیخوب نی  سبه صورت خالصه، بیالن 

 ی مجدد افغانستان ناکام شد. احیا

جنگ    آن رسیده که »   زمان اپریل رئیس جمهور جو بایدن اعالن نمود که    14چهارشنبهبه تاریخ  

اپریل    15ه  روز پنجشنب امریکا، انتونی بلینکن،    ۀ «. وزیر امور خارجپایان دهد طوالنی امریکا را  

تا به یازده   تا به حکومت افغانستان پالن خروج عساکر خود را از حاال  در کابل تشریف داشت، 

یازده   به روز   سپتامبر که مطابق  باشد، توضیح نماید. اکثر    سپتامبر  م سالگرد حمالت  امریکا می 

غطه ور خواهد    جدید یک جنگ داخلی  به  افغانستان را    به این عقیده هستند که این خروج  گرانتحلیل

 به عقب زده شده بودند، می گردد.   2001که در سال   ، ساخت که باعث باز گشت دوبارۀ طالبان

 . زیادتر منفی است  سبیالن پالن سیاسی   در مورد 

 حضور امریکا و غرب در سه مورد موفقیت قابل مالحظۀ را اجازه داد. 

د کار ها حصه بگیرند و از یک تعداد : زن های افغان توانستند در یک تعدااوالً در زندگی خانم ها

 ، چیزی که قبالً به آن دسترسی نداشتند. وزمرۀ خود مستفید گردند ر آزادی ها در زندگی 



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

پروگرام های که توسط جامعه بین المللی  از طرف دیگر در تعلیم و تربیه جوانان افغان از برکت  

 . بهبودی زیاد رو نما گردید   ،تمویل گردید 

یا، افغانستان از جملۀ ممالک محسوب می شود که در آن آزادی بیان و داشتن  باالخره در مورد مید 

 نظریات خالف حکومت  به صورت واقعی موجود می باشد. 

  ، دولتی  و تشکیالت   مؤسسات خلق نمودن    برعکس ناکامی امریکایی ها و جامعۀ بین المللی در مورد 

جنگ    باقابل مالحظه می باشد. میکانیزم های دیموکراتیک در هنگام نوشتن قانون اساسی با موافقۀ  

به  بخصوص بدون در نظر گرفتن مشخصات خاص مملکت    ،ساالران بی اعتبار  گردیدند. قوانین

 . خلق گردید که قبیله یی خواهد شد، ۀبهان 

ضرورت های مملکت جوابگو نبود پرداختند. محاکم  جامعۀ بین المللی اکثراً به پروگرام هایی که به  

 نمودند. به صورت جدی توجه نتعلیم قاضی ها  به  الکن   ،خلق نمودند 

به قدرت رسیدند و همه کمک    90یک سیستم خلق نمودند که در آن تمام جنگ ساالران سال های  

 شدند. های بین المللی را غصب و غارت نمودند و سبب به وجود آمدن یک رژیم مفت خور 

 زیادترین منفی است.   س اما از نظر پالن سیاسی  که بیالن

افغان ها همه    2004. در سال را همکاری کردند مطلقاً بد نام و بی اعتبار    زاری یک انتخاباتِ گبر

ها انتخاب شده بود، بسیج شدند،    ییبرای رأی دادن با وجودی که کاندید حامد کرزی از طرف امریکا

 وی انتخاب گردید. 

میالدی در انتخابات پارلمان تقلبات زیاد صورت گرفت، و همچنان انتخابات ریاست    2005در سال  

میالدی. حامد کرزی دوباره انتخاب گردید در حالیکه افغان ها معتقد بودند که    2009جمهوری سال  

 ، و جامعۀ بین المللی انتخابات را تأئید نمودند. نگرفته است به رأی شان احترام صورت 

 دیگر هیج یک از انتخابات مشروعیت دیموکراتیک نداشت.  2009بعد از سال  

هللا نتیجۀ انتخابات را قبول نداشتند.  میالدی هر دو کاندید اشرف غنی و عبدهللا عبد   2014در سال  

مضاء یک موافقه سفر نمود، که در آن اشرف غنی  وزیر خارجۀ امریکا به کابل برای اجان ِکری  

، یک چوکی که در قانون اساسی وجود  گردیدند   رئیس جمهور و عبدهللا عبدهللا »رئیس اجرائیه« 

 نداشت.

 امروز یک قسمت بزرگ مملکت به دست طالبان است. 

 ش و القاعده هم در افغانستان حضور دارند. عدا
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راده دارند که مملکت را از گروپ های رادیکال  آیا اسرنوشت افغانستان به دست طالبان است که  

 گذارند که افغانستان دوباره النۀ تروریست ها شود . کنترول نمایند و ن

افغانستان یک مثال مداخلۀ بین المللی فوق العاده پر هزینه برای یک نتیجۀ ناگوار و فاجعۀ آمیز باقی  

              خواهد ماند. 

       

  

     

      

 


