
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
 ۴۰/۴۰/2۴1۰          ولی احمد شاکر

 جان کری از افغانها چه میخواهد؟

در صفحهء انترنتی تلویزیون طلوع مقاله ای با  1131اسد  ۰جان کری، وزیر امور خارجهء ایاالت متحده به تاریخ 

لحن مثبت، امیدوارکننده، و در عین حال صریح به نشر رسانید. وی در ضمن تأکید به اهمیت ثبات سیاسی و "انتقال 

دو کاندید انتخاباتی، اشرف غنی احمدزی و عبدهللا  دموکراتیک و صلح آمیز،" بر مسئولیت رئیس جمهور کرزی و

عبدهللا در تأمین ثبات سیاسی در افغانستان پافشاری کرد. با توجه به اوضاع وخیم سیاسی و امنیتی شرق میانه، مقالهء 

خابات، و کری را میتوان نشانه ای واضح هم از نگرانی ایاالت متحده در مورد پیامدهای بعد از اعالن نهایی نتایج انت

هم پشتیبانی آن کشور از روند دموکراتیک در افغانستان دانست. چه، استحکام یا عدم آن در افغانستان بر نحوهء 

درگیری ایاالت متحده در شرق میانه، به طور عموم، خالی از تأثیر نخواهد بود. در عین زمان، یک افغانستان ناامن 

 یت افراطیون دینی سایر کشورهای منطقه فراهم آورد.  میتواند زمینهء مساعدی را برای رشد و فعال

آقای کری قسمت اعظم بخش اول نوشته اش را به اهمیت "آیندهء بهتر" برای افغانها معطوف کرده است. البته تأکید 

حدسی که  —وی بر این مسئله شگفت برانگیز نیست. کری درست حدس زده است که اساساً افغانها چه میخواهند 

ه عدهء بیشماری از رهبران سیاسی خود ما یا نتواسته اند، یا نخواسته اند بزنند. او به جرأت سخنانش را با متأسفان

همدلی با افغانها آغاز میکند: "شما میخواهید بدون ترس زندگی کنید، زمینهء بهترین تحصیل را برای اطفال تان مهیا 

ثبات باشد، داشته باشید." با این اظهارات، جان کری به جلب  سازید . . . و سایر فرصتهایی که از لحاظ اقتصادی با

 توجه مخاطبانش، یعنی افغانها میپردازد.

اما، هدف اصلی کری تنها همدردی با و جلب توجه افغانها نیست. وی میکوشد تا مردم را به طور عموم، و کاندیدهای 

انتخاباتی ریاست جمهوری را به گونهء مشخص تشویق به جستجوی راه حلی صلح آمیز برای معضلهء کنونی 

وشبین بود و ایجاد فضای اعتماد و سازش میان جوانب انتخاباتی کند. از اینرو، اسرار میورزد تا باید در مورد آینده خ

ذیدخل را امکان پذیر دانست. البته، از نوشته اش چنین بر میاید که وی مسئولیت "تصمیم گیری" در مورد ایجاد ثبات 

به  سیاسی در افغانستان، و نیز "روابط }افغانستان{ با جامعهء جهانی" را مرتبط به توانایی دو کاندید "برای غلبه

موانع" میداند. به این ترتیب، وزیر امور خارجهء ایاالت متحده توافق میان دو کاندید را عامل تعیین کنندهء ثبات داخلی 

و هم چگونگی روابط میان افغانستان و ایاالت متحده دانسته است. با چنین تأکید بر اهمیت پیروزی انتخابات، او داکتر 

 نتیجهء این روند میداند.  احمدزی و داکتر عبدهللا را مسئول

همچنان، شاید منظورجان کری از یادآوری مکرر سهم گیری سازمان ملل متحد و ناظرین جامعهء جهانی در پروسهء 

تفتیش نتایج انتخابات، براساس "معیارهای بلند بین المللی" تأکید بر صالحیت، شفافیت، و مشروعیت روند تفتیش آرای 

اس این مشروعیت توقع دارد و امیدوار است که طرفین جریان نتیجهء نهایی بازشماری آرا را انتخاباتی باشد. او به اس

بپذیرند. جان کری نیمهء دوم مقاله اش را صرف مورد قرار دادن فشار و در ضمن تشویق دو کاندید به فداکاری و 

 دوراندیشی، و در نهایت سازش کرده است. 

کا سخت مشتاق حل مسالمت آمیز و بی دردسر معضلهء انتخابات در افغانستان چنین بر میاید که ایالت متحدهء امری

است. البته با توجه به بحران های متعدد در شرق میانه، به سادگی میتوان انتظار اینگونه هدفمندی را از خط مشی 

ان( سدهایی مقابل خارجی امریکا داشت. نابسامانی اوضاع امنیتی و سیاسی منطقوی )عراق، سوریه، فلسطین، پاکست

ایاالت متحده در رسیدن به اهدافش، که مشمول از بین بردن و یا حد اقل جلوگیری از رشد جنبشهای افراطی مذهبی 
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است، ایجاد کرده است. اگر اوضاع سیاسی و امنیتی در افغانستان به وخامت بیشتر گراید، ایاالت متحده در دست یابی 

ش در شرق میانه و آسیای جنوبی به مشکالت به مراتب حادتر و وسیعتر مواجه به اهداف مبتنی بر سیاست خارجی ا

خواهد شد. پس مقالهء جان کری حاکی از آنست که کشور او با درک اهمیت نقش کلیدی افغانستان در مبارزه علیه 

شتن افغانستان از گروه های مذهبی دهشت افگن به کشور ما متعهد باقی خواهد ماند. کری مؤفقیتش را در دور نگه دا

چنگ افراطیون )به مثابهء تختهء خیزی برای حمله به امریکا( تا حد زیادی متکی به موافقه و روابط حسنه میان 

 احمدزی و عبدهللا میداند. 

 ولی احمد شاکر نویسندهء کتابیست به نام:
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