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 تاریکی بر فراز کابل
 
وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آلمان  از  به قلم یوشکا فیشر بر فراز کابل، عنوان یک تحلیل تاریکی) 

نشریهء در ۴۴۴۲اپریل  ۴۲روزکه  است برای بیست سال رهبر حزب سبز آلمان تقریبا  و  ۴۴۴۰تا ۲۹۹۱
بدون تصرف و به اصطالح کم و  . این مقاله را نشر گردیده است (Project Syndicate)پراژیکت سندیکید

ترجمه و به  ،با در نظر داشت اهمیت آن درین مرحلهء حساس و سرنوشت ساز برای افغانستان ،کاست
 (ن محترم تقدیم میدارمخوانندگا

. دقیقاْ دو نزدیک می شود  به نظامیان غربی تعلق می گیرد، یکها، حد اقل تا آناجانشدرامهء افغانستان به پای
در صورتیکه  در نیو یارک، آخرین سربازان غربیز تجارت جهانی دهه قبل  بعد از حملهء القاعده  بر مرک

یازدهم سپتمبر   جو بایدن رییس جمهور ایاالت متحدهء امریکا  بر تقسیم اوقاتش عمل نماید،  قرار است در
اما بعد از آن همه خونریزی  و مصارف  افغانستان را ترک کنند. جنگ باید در یک نقطه پایان یابد.   ۴۴۴۲

 دست آوردی داشته چیست. این جنگ گزاف ، بسیار تعجب خواهند کرد که اگر 
اوسامه  حده، ولی از بین نرفته است. ایاالت متگن القاعده  درین جنگ ضعیف گردیددهشت اف ءکهگر چه شب 

از کابل اخراج کرد اما در بیرون از پایتخت و و به قتل رسانید و طالبان را  تعقیبرارهبر این گروه  بن الدن
و چنان نشان می دهند که  با خروج  مان دیگر هستندنسبت به هر زند تر مطالبان نیرو در بعضی ساحات دیگر

نه از  ،شکست داده نشده افراطی م اسال  دهشت افگنی قدرت را دو باره بدست می آورند. ،عساکر خارجی
الها  افغانستان هنوز با گذشت این همه س .اوم  به غرب پا بر جاستو تهدید مدالوژی، نگاه نظامی و نه هم ایدی

تجارت  و ی، فساد اداری،ب و پیگیری دهشت افگنی داخلساختار یک حکومت با ثبات قادر به تعقیهم فاقد 
است. ثبات منطقوی به احتمال غالب  و ایجاد امید به یک آینده یی صلح آمیز تر و مرفه، اد مخدرمواد مو

 نسبت به حاال خواهد بود. ،شکننده تر  بعد از خروج غرب از افغانتستان
معادل یک شکست است، عواقب بشری  آن بسیار دراماتیک  کر غرباعسخروج نباید خود را فریب بدهیم. 

خواهد بود.  برای مردم افغانستان جنگ دوام خواهد داشت. باز گشت احتمالی طالبان  و اسالم عصر حجر آنها  
وق انسانی آنها محروم از حق چادری به پوشند و آنها را مجبور خواهد ساختو دختران را ان بار دیگر زن
فرار  به غرب سعی خواهند که، گروه های افغانهای تعلیم یافته و تحصیل کرده و شهر نشین .دخواهند کر

شت شوم مواجه خواهند با یک سرنو  ، همراه با اقلیت های قومی و مذهبی،. آنهای که در افغانستان بمانندنمایند
 .بود

باشند.  شد، آمادگی داشته ینکه چه واقع خواهدهء اروپا و ناتو  واقعاْ  برای ایجای تعجب خواهد بود اگر اتحاد
از نگاه  . باز هممی آوردافغانستان بدست ن ت: غرب چیزی ازن قوا  قابل درک اساز نگاه نظامی خارج نمود

 اتحادیهء ا روپاا، به خصوص، مالحظات اخالقی، حرکت به سوی یک فاجعهء قابل پیشبینی است. بشری و
،  معروف شد ”قایق نشین مردمان“به  باشد، شبیه آنچه در ویتنام کهباید سیل بزرگتر پناهدگان را انتظار داشته 

 دگی به غرب شدند. ندر صدد پناه ،الت متحده از ویتنامکه بعد از خروج ایا
چگونه تعبیر را  غرب بهای جغرافیای سیاسی هم بلند خواهد بود. گروه های اسالمی تند رو پذیرفتن شکست

شد،  نخواهد و محفوظی برای دهشت افگنان مبدل مکان مصونبه  ؟ واقعاْ افغانستان بار دیگر دکر خواهند
واکنش واقع شد؟ و در ماورای آسیای میانه، آیا  و خروج اردوی سرخ گ سردان جنآنطوری که  بعد از پای

 بود؟همراه با افزایش تجاوز بسوی اوکراین و تایوان نخواهد  ،به ضعف احتمالی غربروسیه و چین 
ولی از دست دادن اعتبار ایاالت   ”امریکا بر گشت “ بیانیهء بایدن در روز افتتاح ریاست جهموری  این بود که

اعادهء لیهء عممتحده بعد از ریاست جمهوری دونالد ترمپ  به این آسانی ها  بر گشت داده شده نمی تواند.  
به نحو خطر ناکی محاسبه یی   امریکات و از جانب دشمنان و مخالفین زمان گیر اس ،جایگاه امریکا  در جهان

 خواهد شد. نا درست
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آورد که دران قدرت های منطقوی و را به وجود خواهد  یک خالی قدرت در افغانستان حضور طوالنی غرب،
 در برابر القاعده و طالبان امریکاجنگ تنها  بیست سال گذشتهپر کردن این خال خواهند شد.   محلی در پی

. از نگاه پاکستان  این جنگ همیشه  در بارهء محاظت از سر زمین این کشور در برابر دشمن سر سخت نبود
به همین دلیل است  اکستان است  وسالمی یک ابزار کلیدی  در مساعی پافگنی ادهشت بوده است.  ، آن، هند

برای مدد رسانی به عساکر امریکا در  این کشور و قلمرو اکستان به ایاالت متحده اجازه داد  از بنادرپ  که
 افغانستان استفاده کند.

 ه شمول  بن الدن  و اکثریت رهبریب از جانب دیگر پاکستان مکان مصونی برای  دهشت افگنان اسالمی
 د.فراهم نمو لبانطا

با حفظ   خود در سرحدات شرقی نفوس شیعه مذهب ی حفاظت در عین زمان  رژیم ایران از دیر زمان در پ
ر د  یمنافع چشمگیرو بزرگترین و با وسعت ترین قدرت منطقه، چین،  حضور در غرب افغانستان بوده است.

برای یک راه و یک کمر بند، سرمایه گزاری  وه بر امکانافغانستان دارد. عال منابع طبیعی و جیول پولیتیک
که چین بار دیگر موضوع  ، در حالیروابط نزدیک افغانستان با پاکستان  اکنون بیش از هر وقت دیگر

 .ند تازه کرده، بر جسته تر شده استبا ه را اختالف سرحدی در منطقهء همالیا
ر خورد ها کمک کرده است، برای جلو گیری از چنین ب  درست همانطوری که حضور غرب در افغانستان

ر مخالف آن خواهد داشت. چین  به نحو فزایندهء سعی خواهد کرد خود یافغانستان  احتمااْل  تاث خروج غرب از
قوی جا بزند اینکه چین خواهد توانست این بار انفالقی را  طقدرت مسلط منرا جا نشین امریکا  به حیث یک 

خوبی  برای شک و  الیلدیگری است.د ، مسالهءبه نماید و امریکائی ها کنترول کردندشوروی  بهتر از آنچه 
 تردید آن وجود دارد.

ت های اوم مورد توجه منافع قدراین بوده که این کشور مد نزده تا کنون، تراژیدی افغانستان، حد اقل از قرن
ری های برتانیه و روسیه ت. در اوایل افغانستان یک ستون عمده برای باز داری  بین امپراطوبزرگ بوده اس

قرار  آسیای میانه بود.  بعد در قرن بیست  در چهار راه جنگ سرد زمانی بهآنها برای رسیدن در تالش 
، افغانستان به ۲۹۱۹پس از خروج اتحاد شوروی در  .مودغانستان تهاجم نبه اف ۲۹۹۹ی در گرفت که شورو

کنترول این کشور را بدست  و پایگاه گروه های مثل القاعده زمانی که طالبان  یگ جنگ داخلی سقوط نمود
بی آن به این کشور داخل شدند. در ه و متحدین غرایاالت متحد  ۴۴۴۲سپتمبر  ۲۲گرفتند، مبدل شد.  و بعد از 

مجموع افغانستان از نیم قرن به اینطرف در گیر جنگ بوده است و دلیلی هم وجود ندارد که فکر شود این 
 ته باشد.داش یدرماندگی بزودی پایان

مصونیت، جهانی بهتر  ۴۴۴۲سپتمبر  ۲۴بدیل ثابتی هم برای حضور نظامی غرب  در افغانستان وجود ندار. 
را نخواهد آورد. بر عکس خروج غرب حتماْ  منجر به یک فاجعهء بشری خواهد شد. مردم افغانستان نخستین 

 .ین هم نخواهند بودهند بود ولی یقیناْ آخرربانی خواق
 

 پایان
       
  
 
 
 


