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 2021جون  04جمعه                                                              فریده نوری        

 افغانستان 

 بیست سال فرصت های از دست رفته

 قسمت دوم

 ( Le Mondeمنبع: اخبار لو ماند ) 

   2021ماه می   31و دوشتبه  30تاریخ: یکشنبه  

 (  Jacques Follorouخبر نگار: جک فولورو )

 مترجم: فریده نوری 

 : ۀ گذشتهبه ادام

به اندازۀ که در   ،معطوف نمود دن واشنگتن تمام توجه و دقت خود را برای تعقیب نمودن اسامه بن ال

این وضع را »بازی  که بعضی از جنرال ها    حدی  ماند،  ل کامالً غیر فعال و بی اعتنائمقابل دیگر مسا 

ی ها جهت مبارزه علیۀ  دوگانه پاکستانی ها« توصیف کردند. از یک طرف دستگاه استخباراتی پاکستان

تحریک    همین دستگاه استخباراتی پاکستان،  کمک می نمودند، و از طرف دیگر  امریکایی ها  با القاعده  

طالبان را کمک می نمودند. تحریک طالبان از هر نوع کمک و حمایت لوژستیکی دستگاه استخبارات  

 می باشند. پاکستان مستفید  

در مناطق    شان   پایگاه های میالدی    90روع سال های  شها از    اسالم آباد اصرار می کند که طالب 

اردوی    عالی رتبۀ  اختر عباس صاحب منصب     2011در اخیر سال    .وجود دارد قبایلی و کراچی  

اردوی مذکور، در مصاحبۀ با اخبار لو ماند به صورت محرمانه اظهار نمود:    گویو سخنپاکستان  

منافع  ت ما با تمام قوت  کبه استقالل و حاکمیت افغانستان، ممل»همراه با قبول نمودن و احترام گذاشتن  

 خود را در مقابل قدرت های خارجی در اولویت قرار می دهد«.  

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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امریکا نمی تواند ارتباط خود را با پاکستان قطع کند، مناطق قبایلی پاکستان )هفت دستگاه یا آژانس  

 دیده است. رجهادی های بین المللی تبدیل گنیمه مستقل تحت ادارۀ فدرسیون پاکستان( به مکان 

  میالدی ، در   2002در سال   ( Baliبالی )  در  از همانجا حمالت   ، دن همان جا بود گاه اسامه بن الهپنا 

در سال    میالدی،  2004سال    مادرید  مریوت   2005در  هوتل  علیۀ  آباد  اسالم  در  و  لندن    در 

(Marriott )    جای برای پنهان شدن و   ، شتون پاکستانیقبایل پ  میالدی دامن زده شد.   2008در سال  

 تهیه می نمایند.  را  ی طالبانترانسپورت ل ئوسا هم 

گروپ های چینایی و    گروپ های که از آسیای مرکزی آمده اند، مانند ِچچینی ها، افریدی های شمال، 

که    نظامیکشمیری ها در آن جا با شبکه حقانی به نام جالل الدین حقانی وزیر اسبق طالبان و رهبر  

 با هم یکجا زندگی می کنند.   (2018وفات در سال )می باشد ، درانځقبیله  مربوط به

میالدی، با یک مامور بلند رتبۀ  وزارت    2021اخبار لو ماند در اواسط ماه می  که    در یک مصاحبۀ  

ر وی  : به نظارزیابی کرد   امریکا در افغانستان   س در مورد بیالن  را   دیدگاه وی   نمود و  خارجۀ امریکا 

بلکه در احیای مجدد افغانستان نیز دست آورد    ، می باشد ر مبارزه علیه تروریزم موفق  د امریکا نتنها  

آسان است که گفته   هی دارد. »سیاست در هر دو موضوع همزمان پیش برده شده است، یک اندازئ ها

فایت می کند که تأسیسات  من فکر نمی کنم که ما ناکام شدیم، ک  ،دلیلن یا آن  ای   شدیم به    شود که ما ناکام 

 اداری افغانستان را ببینیم«.  

  " zone verteچهرۀ یک دولت واقعی را به ما نشان می دهد. " منطقۀ سبز  واقعاً امروز افغانستان  

د و مامورین  ن، که تمام وزارت خانه ها در آن جا متمرکز می باشاست امن    ۀبی انداز  در مرکز کابل 

موجودیت سفارت خانه  از طرف دیگر  .  ر رفت و آمد هستند ممالک د هر صبح در آن جا مانند دیگر  

 نمایانگر آن است.  همه و پولیس   ها داشتن اردو

 عدم موجودیت شخصیت های مخلص و فداکار: 

  2004اختالفات و ناسازکاری بین اجندای پولیتیک امریکایی ها و منافع افغان ها موجود بود. در سال  

اولین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ افغانستان گرفته می شد، آقای    گیآماد میالدی در حالیکه  

قرار  یک نبود،  تأخیر شش ماهه تا یک سال را در انتخابات پیشنهاد نمود. مشکل تنها لوژستبراهیمی 

گفتار یک دیپلومات داللت  به این می کرد که اول باید یک توافق باالی قانون اساسی آینده از یکسوء  

 و مستحکم ساختن تأسیسات دولتی از طرف دیگر به وجود بیاید و بعداً به طرف انتخابات روان شوند. 

م دادن به انتخابات برای  ینظ تتنها    ها برای آن  ،  بود   مهم اما برای واشنگتن، تنها نمایش دیموکراسی  

   2004اکتوبر     نهم   د. برگزاری انتخابات دررکفایت می ک   شان   ۀ سیاست روی دست گرفته شد   عملیۀ 
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زیرا وی برای دوباره انتخاب شدنش  ،  تمام گردید    ( George W Buch) جورج دبلیو بوش    به نفع

 و این یک امتیاز خوب برایش محسوب می گردید.   مصروف فعالیت های انتخاباتی خود بود. 

  آزمایش نمود، اما را    و سه انتخابات پارلمانی   ریاست جمهوری   ت به تعقیب آن افغانستان سه انتخابا

را در یک بحران سیاسی    کشور عکس  دور بود، بر   بسیار از ساختار های دیموکراتیک   این انتخابات 

 غطه ور ساخت. 

میالدی، تنها کناره گیری عبدهللا عبدهللا قبل از دورۀ دوم انتخابات ریاست جمهوری به    2009در سال  

تقلب زیاد در دور اول  جازه داد، فلهذا یک بر سه رأی ها به دلیل  ادوباره انتخاب شدن حامد کرزی  

 باطل گردید. 

میالدی عبدهللا عبدهللا باختن خود را در مقابل اشرف غنی قبول نکرد و به همین دلیل   2014 در سال

 از برکت میانجی گری امریکا برایش چوکی ریاست اجرائیه داده شد. 

بُن بَست به اندازۀ بود که اشرف غنی و عبدهللا    انتخابات   میالدی در دور دوم  2019باالخره در سال 

به دو اطاق جداگانۀ قصر ریاست  میالدی      2020  عبدهللا، هر دو به عین روز به تاریخ نهم مارچ

 سوگند یاد نمودند.  جمهوری 

 و نزد مرد از هیچ نوع اعتبار برخودار نیست.   بودهآنچه مربوط به پارلمان می شود، بدون اقتدار

سیاستمدار    بودن   عالقه  بی   و    2004از تحلیل ها عدم عالقه به تأسیسات دولتی در سال قرار بعضی  

عدم موجودیت    برعالوه   و   ود ربت گراف نا امنی باال  د و در کوتاه م  آن   تعقیب سبب گردید که به  ها  

سیاسی  بحران  باعث ایجاد  در دراز مدت جامعۀ بین المللی و عدم موجودیت منافع عمومی،  همآهنگی 

 ده است. گردی

   2014تا  2004از میالدی، بعداً رئیس انتخابی    2001در زمستان   ت حامد کرزی، رئیس دولت مؤق

بیشتر  ها و تأسیسات دولتی،  قوی ساختن ساختار  ای او بج،  رهبر قبیله بود   بیشتر   ،   کمتر رئیس دولت 

 خود و به وفاداران خود قایل می شد.   "قومی  "متنفذین  (clanامتیاز به ِکالن ) مشغول

را    کشورقادر باشد     تبارز نکرد که  در طول این بیست سال اخیر هیچ یک شخصیت فداکار و مخلص 

 . جمع نماید متحد و یک پارچه  به دور یک ادارۀ قوی و مشروع  

ه کنترول  در باضعف اداری افغانستان  با ضعف قوای امنیتی موازی می باشد. قوای امنیتی افغان ق

حیرت    سرمایۀدر این درازترین جنگ در تاریخ خود، یک  خاک خود نیستند. در حالیکه تنها امریکا  

( مصرف نموده  Watson Institute، بر حسب حساب واتسن انستیتوت ) دو هزار ملیارد دالرانگیز:  

 است.
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  2896دوم جهانی  نگ  ج ملیارد دالر و    191اگر با جنگ اول جهانی مقایسه کنیم جنگ اول جهانی  

امریکایی از آن  ین  ص میلیارد دالر برحسب ارزیابی که توسط متخص  494میلیارد دالر ، جنگ ویتنام 

نوردهوس   ویلیم  اقتصاد    ( William Nordhaus) جمله  در  نوبل  جایزۀ  هزینه  دارندۀ  باشد،  می 

   برداشت.

 ادامه دارد

 


