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درﯾﻧﺟﺎ ﻣﯾﺧواﻧﯾد:
 آﻗﺎی ﺳﭘﻧﺗﺎ در ﭘﺎرﻟﻣﺎن راﺳت ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ،ﯾﺎ دروغ؟ ﺗرورﯾزم و ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺗرورﯾزم. اھداف ﺟﯾوﭘوﻟﯾﺗﯾﮏ ،آﺟﻧدای ﻧﺎﺗو ،واﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﺎﺗو اﺷﻐﺎل  -ﮐﺎﭘﯾﺗﺎﻟﯾﺳﯾون و ﯾﺎ طﺎﻟب )ﻟﺷﮑر ﺑروﻧﻣرزی آی اِس آی( ﺗداوم ﺟﻧﮓ ھﺎی ﻓرﺳﺎﯾﺷﯽﻗرار ﮔزارش رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ،اﺧﯾرا دوﮐﺗور اﺳﭘﻧﺗﺎ ﮐﺎرﻣﻧد ﺑﻠﻧد رﺗﺑﮫ اداره ی ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ و
دﺳت ﻧﺷﺎﻧده در ﮐﺎﺑل ،روی ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻌﺎھده اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﯾن اﻣرﯾﮑﺎ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
اﺣﺿﺎر و ﭘﯾراﻣون ﻗرارداد اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن – اﻣرﯾﮑﺎ ﺗوﺿﯾﺣﺎت داده ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ اﻣﺿﺎی
اﯾن ﻗرارداد ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .در اﯾن ﺧﺻوص ﻣﯾﺧواھم ﺗوﺟﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ دو ﻣطﻠب ﺟﻠب
ﻧﻣﺎﯾم :
اول آﻧﮑﮫ اﯾن ﻧوع اﺣﺿﺎرات و ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ و ﺳﻧﺎرﯾوی ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻏرض ﻓرﯾب
اﻓﮑﺎر ﻋﺎﻣﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود .
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دوم آﻧﮑﮫ آﯾﺎ اﻋﺿﺎی ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن از ﭼﮫ ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﮫ آﻗﺎی ﺳﭘﻧﺗﺎ راﺳت ﻣﯾﮕوﯾد ﯾﺎ دروغ؛ زﯾرا
آﻧﮭﺎ در اﺛﻧﺎی ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺟﻧﺎب ﺳﭘﻧﺗﺎ ﮐدام ﮐﺎﭘﯽ ای از ﻗرارداد را ﺑﺎ ﺧود ﻧداﺷﺗﮫ و از ﻣﺣﺗوﯾﺎت آن
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯾﺧﺑر اﻧد.
ﺷواھد زﯾﺎدی ﻣوﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺳﭘﻧﺗﺎ دروغ ﺑﮕوﯾد و ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣردم ﺧﺎک ﺑزﻧد ،ﭼﮫ از ﯾﮏ طرف او
ﺧود از ﭘﯾﭻ و ﻣﮭره ھﺎی اداره ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ ﮐﺎﺑل ﺑوده در ﻗرارداد دﺳت دارد و در طول دوازده ﺳﺎل
ﺑرای اﺟرای اﯾن وظﯾﻔﮫ ﻣﻌﺎش ﮔرﻓﺗﮫ و آﻣرﯾﻧش ﻣﯾﺧواھﻧد از او اﺳﺗﺣﺻﺎل وظﯾﻔﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ھﯾﭻ ﮐس
ﻧﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ دوغ ﻣن ﺗرش اﺳت او "ﻧوﮐر ﺧﺎن اﺳت ﻧﮫ ﻧوﮐر ﺑﺎدﻧﺟﺎن" .
از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ھﻣﮫ آﻣرﯾن ﺳﭘﻧﺗﺎ ﺳردم داران ﺷﺑﮑﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎری – اﻣﭘرﯾﺎﻟﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ از اوﺑﺎﻣﺎ ﮔرﻓﺗﮫ
ﺗﺎ ﮐﺎﻣرون و ﻣرﮐل و ﻣﮭره ﮔﮏ اﯾﺷﺎن )ﮐرزی( در طول اﯾن دوازده ﺳﺎل ﺑﺎ ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﺿد و
ﻧﻘﯾض ﺧوﯾش و ﺑﺎ ﺷﮑﺳﺗن وﻋده ھﺎی ﺷﺎن در دروغ و ﻓرﯾب ﻣردم ﺷﮭرت ﺟﮭﺎﻧﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد.
ﻣدت ھﺎﺳت در ﻧﺷرات ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾم ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و ﻣﺑﺻرﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺎ ھﻣﮫ در ﻣورد ﻣﻌﺎﻓﯾت
ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻗوای ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ ﻗﻠم ﻓرﺳﺎﺋﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد .وﻟﯽ ﭼﯾز ﻋﻣده و اﺳﺎﺳﯽ اﯾﮑﮫ از ﺳﺎﺣﮫ دﯾد ﺷﺎن ﮔوﯾﺎ
ﺑدور ﻣﺎﻧده اﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣﺿور ﻧظﺎﻣﯽ ﺳرﺑﺎزان ﺧﺎرﺟﯽ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ﺷﺎن
ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣﻧﺣﯾث ﻣﻌﻠول ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﺳت .اﮔر ﻣﺎ ﺣﺿور ﻧظﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
را ﻧﭘذﯾرﯾم ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺧود از ﺑﯾن ﻣﯾرود.
در اﯾﻧﺟﺎ ﺳوال ﭘﯾدا ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﭼرا اﻣرﯾﮑﺎ ﺧود را در آب و آﺗش زده و ﺑﮫ ھر ﻗﯾﻣت ﻣﻣﮑن ﻣﯽ
ﺧواھد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧظﺎﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﮫ ﻣﺟﺑورﯾت دارد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻋﻣل ﻧﻧﮕﯾن
ﮔردن ﻧﮭد ؟ در اﯾن ارﺗﺑﺎط ﭼﻧد ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺧﺎطره ﻣﯽ آﯾد:
ﺗرورﯾزم و ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺗرورﯾزم:
اﮐﻧون دوازده ﺳﺎل ﺑﻌد از ﺳﻘوط ﺑرج ھﺎ ی ﻧﯾوﯾﺎرک )اﮐﺛرﯾت ﻣﺣﻘﻘﯾن آﻧرا ﻋﻣﻠﮑرد داﺧﻠﯽ ھﺎ
ﻣﯾداﻧﻧد( رﻓﺎﻗت دﺳﺗﮕﺎه ﺣﺎﮐﻣﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋده و دﯾﮕر ﺗرورﯾﺳﺗﺎن در ﻟﯾﺑﯽ و ﺳورﯾﮫ ،اﺣﯾﺎی
ھﯾوﻻی ﻣﺟﺎزی ﮔروھﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم طﺎﻟﺑﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣردم ﺑﯾﮕﻧﺎه ذرﯾﻌﮫ طﯾﺎرات ﺑﯽ
ﭘﯾﻠوت ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را ﻣﺗﯾﻘن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺗرورﯾزم ﯾﮏ دروغ ﺑزرگ ﺑوده و دﺳﺗﮕﺎه ﺣﺎﮐﻣﮫ
اﻣرﯾﮑﺎ ﺧود ﻋﺎﻣل ﺗرورﯾزم و ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﺗرورﯾﺳﺗﯽ اﺳت.
اھداف ﺟﯾوﭘﺎﻟﺗﯾﮏ :
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در اﯾﻧﺟﺎ ھدف ،اﺣﺎطﮫ ﭼﯾن و روﺳﯾﮫ ،ﮐﻧﺗرول ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ و راه ھﺎی ﺗﺟﺎرﺗﯽ آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ اﺳت،
و ﺑﺎز ھم ﭼرا اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ؟
ﺗﺑدﯾل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﺧﺗﮫ ﺧﯾز ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﺟﻣﮭورﯾت ھﺎی آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ،ﭼﯾن و روﺳﯾﮫ از طرﯾق اﯾﺟﺎد
ﮐﻣپ ھﺎی ﺗرﺑﯾﮫ ﺗرورﯾﺳﺗﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﻋزام ﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻓوق اﻟذﮐر؛ ﻧﺻب دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی
ﺿد راﮐت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .ﻧﺻب دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺗواﻧﻣﻧدی ﺗﻌﻘﯾب ﺗﻣﺎم
ﺣرﮐﺎت ﻧظﺎﻣﯽ و ﺗﺟﺎرﺗﯽ دول رﻗﯾب در ﻣﻧطﻘﮫ.
ﭼﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾد ؟ در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾط ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎ در ﻣﻧطﻘﮫ ھﻣﮫ آرام ﺧواھﻧد ﻧﺷﺳت ؟ اﮔر اﯾن
ﻣداﺧﻼت ﺷﮑل داﯾﻣﯽ ﺑﮫ ﺧود ﮔﯾرد ﯾﻘﯾن دارم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺷﺎخ ﺧواھﻧد ﮐﺷﯾد .اﻣروز روﺳﯾﮫ ﻧﺳﺑت
ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑﺎﯾﮑوت اﻟﻣﭘﯾﺎد زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ﺳوﭼﯽ ﺗوﺳط اﻣرﯾﮑﺎ و ﺷرﮐﺎﯾش ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻌﺗدل ﺑﺎ
ﺗﺣﻣل و اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾری را ﭘﯾش ﻣﯾﺑرد .ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم ﺑﻌد از اﻟﻣﭘﯾﺎد ﻣﺎ ﺷﺎھد ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در ﺳﯾﺎﺳت
ﺧﺎرﺟﯽ روﺳﯾﮫ ﺧواھﯾم ﺑود.
ﺑﻧﺎاً اﻣﺿﺎی ﻗرارداد اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺑﺎ اﻣرﯾﮑﺎ ﺗراژﯾدی و ﺳﯾﺎه روزی ﺑزرﮔﯽ را ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در
ﻗﺑﺎل ﺧواھد داﺷت .ﭘس ﭼرا ﻣﺎ ﺑﮫ دﺳت ﺧود اﻣﺿﺎ ﻧﻣﺎﺋﯾم و ﺣﺎﺿر ﺷوﯾم ﮐﮫ وطن ﻣﺎ ﺳﺎﺣﮫ ﺟﻧﮓ و
رﻗﺎﺑت اﺑر ﻗدرت ھﺎ ﮔردد .ﺟﻧﺎب ﮐرزی ﺧود آﮔﺎه و ﻧﺎﺧود آﮔﺎه ﭼﯾزھﺎی زﯾﺎدی را اﻓﺷﺎء ﮐرد .ﻗﺗل
ھﺎی زﻧﺟﯾره ای ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ او و اراﮐﯾﻧش از ﺟﺎن ﺧود و ﻓﺎﻣﯾل ﺷﺎن ﺗرس دارﻧد اﮐﻧون ﺑر ﻣردم
اﺳت ﺗﺎ اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل را در دﺳت ﮔﯾرﻧد
و اﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻧﺎﺗو و واﺑﺳﺗﮕﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﺎﺗو:
ﻗرارﯾﮑﮫ ﻣﯾداﻧﯾد ﻧﺎﺗو ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻏرض دﻓﺎع از اروﭘﺎی ﻏرﺑﯽ اﯾﺟﺎد ﺷد ﻋﻣدﺗﺎ ً در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﯾروی
ھﺎی ﮐﮫ در ﭘﯾﻣﺎن وارﺳﺎ ﻣﺷﺧص ﻣﯾﺷدﻧد اﻣﺎ اﮐﻧون ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻠت وﺟودی ﺧود را ﻣﻧﺗﻔﯽ ﺷده ﻧﻣﯾداﻧد
ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷود.
ﻏﯾر از ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻋﺿو ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣﻣﺎﻟﮏ ذرﯾﻌﮫ ﻗرارداد ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ ﻧﺎﺗو ﺗواﻣﯾت دارﻧد ﺣﺗﯽ
اﮔر ﭼﯾن و روﺳﯾﮫ و دﯾﮕر ﻣﻣﺎﻟﮏ "ﺑراﮐس" ﺑﺧواھﻧد ﻋﺿو ﻧﺎﺗو ﺷوﻧد ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺧوﺷﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ
ﻣﯾﺷوﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺳوال ﭘﯾدا ﻣﯾﺷود ﮐﮫ اﮔر ھﻣﮫ ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺟﮭﺎن واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﺗو ﺷوﻧد و ﻧﺎﺗو دﻓﺎع و
اﻣﻧﯾت ﺷﺎن را ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد ﻧﺎﺗو از طرف ﮐﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﯽ ﻣﯾﺟﻧﮕد و از ﮐﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﯽ دﻓﺎع
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد؟
ﺷﺎﯾد ﻣردﻣﺎن دﮔر از ﺳﯾﺎره دﮔر ﻗﺻد ﺣﻣﻠﮫ ﺑر زﻣﯾن دارﻧد و ﻧﺎﺗو ﺟﮭﺎن را آﻣﺎده دﻓﺎع ﻣﯾﺳﺎزد .ﻣﺎ
ﺷﺎھد دو واﻗﻌﮫ در ﺟﮭﺎن ﺑودﯾم ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ادﻋﺎی دﻓﺎع ﺗوﺳط ﻧﺎﺗو ﮐﺎﻣﻼ دروغ ﺑﯽ اﺳﺎس و
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ﺧود ﻓرﯾﺑﯽ اﺳت اول آﻧﮑﮫ ﻧﺎﺗو ﮔرﺟﺳﺗﺎن را ﺗﺷوﯾق ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺎﻻی اﺳﯾﺗﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧد وﻗﺗﯽ
روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر دﻓﺎع از اﺗﺑﺎع ﺧود در اﺳﯾﺗﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﻧﯾروھﺎی آﻣوزش دﯾده ی ﮔرﺟﺳﺗﺎن را ﺑﺎ
ﺗﺟﮭﯾزات و ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﻣدرن ﻧﺎﺗوﯾﯽ اش ﺗﺎر و ﻣﺎر ﮐرد ،از ﺳﻧﮓ دم ﺑرآﻣد از ﻧﺎﺗو ﻧﮫ.
در ﻣﺳﺋﻠﮫ دﯾﮕر؛ ﻧﯾروھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ وﻻﯾت ﮐﻧر را ﻣﮑرر و ﻣﺗواﺗر ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ راﮐﺗﯽ ﻗرار داده و
ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را اﺷﻐﺎل ﮐرد .وﻟﯽ ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻧﺎﺗو در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧم ﺑﮫ اﺑرو ظﺎھر ﻧﮑردﻧد ﭼﮫ رﺳد
ﺑﮫ دﻓﺎع از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
اﯾن وﻗﺎﯾﻊ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر آﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﮭد و ﭘﯾﻣﺎن ﻧﺎﺗوﯾﯽ ھﺎ ھﯾﭻ ﻧوع اﻋﺗﺑﺎری ﻋﻣﻠﯽ ﻧدارد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ
ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺑﻧد ﻧﯾﺳﺗﻧد  .اﯾن وﻗﺎﯾﻊ ﺟواب دﻧدان ﺷﮏ ﻧﯾﺳت ﺑﮫ آن ﻋده ﻣﮭره ھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧرخ روز ﭘول
ﻣﯾﮕﯾرﻧد ،ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﮐﮫ اﮔر اﻣرﯾﮑﺎ ﺑرود اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯾﻣﺎﻧد.
ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﮐﮫ ﺣﺗﯽ آﻏﺎی ﻋﻠوﻣﯽ ھم از ﺗﺎﺧﯾر اﻣﺿﺎی ﻗرارداد اﺳﺗراﺗﯾژی رﻧﺞ ﻣﯾﺑرد و آﺧرﯾن
وﺻﺎﯾﺎی ﺟﺎوﯾد ﻧﺎم ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل را ﻓراﻣوش ﮐرده اﺳت .اﯾن آﻗﺎﯾون ﻧﻣﯾداﻧﻧد ﮐﮫ در طول ﻗرن ھﺎ
اﯾن ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ از وطن ﺧود دﻓﺎع ﮐردﻧد و ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر زﯾﺳﺗﻧد .اﯾن ﺗﻧﮭﺎ و ﺗﻧﮭﺎ
وظﯾﻔﮫ ﻣﺎ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺷراﻓﺗﻣﻧداﻧﮫ و ﺟﺎن ﺑﺎزاﻧﮫ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﺳﺗﻘﻼل آن دﻓﺎع ﻧﻣﺎﺋﯾم
و "ﭘﯾر ﺧود را ﮔوروان ﻧﮕﯾرﯾم" .اﻟﺑﺗﮫ اﺳﺗﻘﻼل و آزادی ﻗﯾﻣﺗﯽ دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﺑﭘردازﯾم .
از ﻣﺳﺎﯾل ﺑﺎﻻ ﭼﻧﯾن ﺑر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ دﻓﺎع ﺗوﺳط ﻧﺎﺗو ﮐﺎﻣﻼ ﺧود را ﻓرﯾب دادن اﺳت و ﻧﺎﺗو
ﻣطﻠﻘن اﺟﻧدای دﯾﮕر دارد ﮐﮫ ذﯾﻼ ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﻣﺎﻓﯾﺎی ﺳﻼح ،ﻧﻔت و ﮔﺎز و ﺗرﯾﺎک ،ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی
ﻣرﮐزی ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺣﻠﻘﮫ اﻣرﯾﮑﺎ در راس ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی اﻣرﯾﮑﺎ )ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻠﻣﮫ ﻓدرال رﯾزرف
ﺧﺎک ﺑﮫ ﭼﺷم اﻣرﯾﮑﺎ زده اﺳت و در ﺣﻘﯾﻘت ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺣﺻﺎر ﺣق ﻧﺷر داﻟر
اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ را دارد .ھر زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ دوﻟت اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﭘول ﺿرورت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﯾن ﺑﺎﻧﮏ ﯾﻌﻧﯽ ﻓدرال
رﯾزرو داﻟر ﻧﺷر ﻣﯾﮑﻧد و ﺑﮫ دوﻟت ﻗرض ﻣﯾدھد .در ﻣﻘﺎﺑل دوﻟت اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﮑﻠف اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
اﺻل ﻗرﺿﮫ را ﺑﭘردازد ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻼوه ﺑر ﻣﻔﺎد ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻧﺷر ھر داﻟر ﺑﮫ ﻓدرال رﯾزرو ﮐﻣﯾﺷن ﺑدھد.
ﺷﺎﯾد ﺧواﻧﻧده ﺗﻌﺟب ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﯾن ﭼﮫ ﺑﻧده ھﺎی ﻗرﯾب ﺧﺎﻟق اﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯾن داﻟر دارﻧد( ﺑﮫ ﺳرﻧوﺷت و
ﻣﻘدرات ﺟﮭﺎن ﭼﻧﮓ زده اﻧد ھﻣﮫ اﻣور زﻧدﮔﯽ را ﺑﮫ ﺑزﻧس ﺗﺑدﯾل ﮐرده و ﻧﺎﺗو ھم ﯾﮑﯽ از ﺑزﻧس
ھﺎی ﺷﺎن اﺳت .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻋﻘﯾده اﻧد ﮐﮫ ھر ﮐﯽ ﮐﻧﺗرول ﺗﮑﻧوﻟوژی ،اﻧرژی ،ﮐﻣوﻧﯾﮑﯾﺷن ﯾﺎ
ﻣﺧﺎﺑرات ،ﻣدﯾﺎ و اطﻼﻋﺎت را در اﺧﺗﯾﺎر دارد ﺟﮭﺎن را ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﻧﺗرول ،ﺗﺳﺧﯾر و در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .از اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯾﺗوان ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ ﭼرا ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑم اﺗﻣﯽ ﻣﯾﺧواھﻧد ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺗرﺳﯽ اﯾران ﺑﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی و
اﻧرژی ھﺳﺗﯽ ﮔردﻧد.
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ﻣﺷﺧص در ﻣورد اﺟﻧدای ﻧﺎﺗو:
 ﺗﻐﯾﯾر رژﯾم ھﺎ و ﺳرﻧﮕوﻧﯽ دوﻟت ھﺎ و رھﺑران ﺷﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎ ﮔردن ﻧﻣﯽ ﻧﮭﻧداﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎﻧﻧد ﺑرﭘﺎ داﺷﺗن دﻣوﮐراﺳﯽ ،ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﻏﯾره ﮐﮫ دﯾﮕر واﻗﻌﯾت آن
ﺑرﻣﻼ ﺷده و ﮐﻣﺗر ﺑﺎزار و ﺧرﯾدار داوطﻠب ﺧواھد داﺷت .ﺛﺑوت اﯾن ﮔﻔﺗﮫ ھﺎ ﺳﻧﺎرﯾوھﺎی اﺷﻐﺎل
ﮔری ﭼون اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻋراق ،ﺳﻘوط دادن ﻗذاﻓﯽ و ﺟﻧﮓ ﻧﯾﺎﺑﺗﯽ ﺗوﺳط ﺑﻧﯾﺎدﮔر ﺗرﯾن اﺳﻼﻣﯾﺳت ھﺎی
ﮐﺷور ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﻣول اﻟﻘﺎﻋده در ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﯾوخ ﺣﻠﻘﮫ ﺑﮫ ﮔوش ﺷرق ﻣﯾﺎﻧﮫ ای در ﺳورﯾﮫ
ﻣﯾﺑﺎﺷد.
اﻣروز دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧﺎب ،آن ﻣدﯾﻧﮫ ﻓﺎﺿﻠﮫ ای را ﮐﮫ در ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ ﺧواﻧده اﯾد در ھﯾﭻ ﯾﮏ ﮐﺷوری
ﻧﻣﯾﺗوان ﻣﺷﺎھده ﮐرد ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﮐﮫ ﻗدرت در اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧون ﭘﺎﺗرﯾوت ،و ﺧﻼﺻﮫ ﺷدن در
وﺟود دو ﺣزب دﻣوﮐرات و ﺟﻣﮭورﯾﺧواه ﮐﮫ دو روی ﯾﮏ ﺳﮑﮫ اﻧد ،ﺗﺟﮭﯾز ﭘﻠﯾس ﺑﺎ وﺳﺎﯾل ﻓوق
ﺣﺳﺎس و ﺳﻼح ﺛﻘﯾل ،اﺳﺗﻔﺎده از طﯾﺎرات ﺑدون ﭘﯾﻠوت ﺟﮭت ﺗرور اﺗﺑﺎع اﻣرﯾﮑﺎ ،ﺛﺑت ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت
ﺗﯾﻠﻔوﻧﯽ و اﯾﻣﯾل ھﺎی ﻣردم ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﯾﮏ دوﻟت ﭘﻠﯾﺳﯽ و دﯾﮑﺗﺎﺗوری اﻣﭘرﯾﺎﻟﺳﺗﯽ ﮔروه ﯾﮏ ﻓﯾﺻد
ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت.
 طورﯾﮑﮫ ﮔﻔﺗﮫ آﻣدﯾم ،ﻧﺎﺗو ﯾﮑﯽ از ﺑزﻧس ھﺎی ﮔروه ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ اﻗﻠﯾت ﯾﮏ ﻓﯾﺻد اﺳت ﮐﮫ ھدف دﯾﮕرآن ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن ﺟرﯾﺎن ﻣﺗواﺗر ﭘول ﺑﮫ ﮔﺎوﺻﻧدوق ھﺎی اﻧﺣﺻﺎرات ﻏرﺑﯾﺳت از طرﯾق ﻓروش
اﺳﻠﺣﮫ ،ﻣﮭﻣﺎت ،ﺗﺟﮭﯾزات از ﺣﺳﺎب ﺗﮑس دھﻧده ﮔﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ،اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺑﮫ اﺻطﻼح
ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾﮫ .اﯾﺟﺎد ﮐﺎر و ﻣﻌﺎش ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان و ﻣرﺑﯾﺎن ﻧﺎﺗو و ﻋﺎﯾد ﺑرای ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ھﺎی ﻗراردادی و
ﺷﺧﺻﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﮔروه ﯾﮏ ﻓﯾﺻد در آﻧﮭﺎ ﺳﮭم دارﻧد .ﻋﺎﯾد از طرﯾق ﺣق اﻟﻌﺿوﯾت ﻣﻣﺎﻟﮏ
ﻋﺿو.
 ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن اﺟﻧدای ﻧﺎﺗو و ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ اﺷﻐﺎل ﮐﮫ رھﺑران و اﻋﺿﺎی اﺣزاب ﭼﭘﯽ ،ﭼﭘﮕرا ،ﻣﻠﯽ،ﻣردﻣﯽ و ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ ،دﻣوﮐرات و ﻣﯾﮭﻧﯽ و ﭘﺎﺗرﯾﺎﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﺟﮫ آن ﺑﺎﺷﻧد ﻣﺳﺎﯾل
ذﯾل اﻧد:
 ﺗﻐﯾﯾر ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻣﻣﺎﻟﮏ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﺗو ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﯾروی اﺟﯾر و ﻣزد ﺑﮕﯾر ﮐﮫ ﺑدون داﺷﺗنروﺣﯾﮫ ﻣﻠﯽ و ﻣردﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭘول ﺑﺟﻧﮕﻧد و ﺗﺎﺑﻊ اواﻣر ﮐﺎر ﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺧود ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﻣزد
ﻣﯾﮕﯾرﻧد.
اﯾن اﺳت ﯾﮑﯽ از ﻋﻠل ﻓرار ﺳرﺑﺎزان ﺑﮫ اﺻطﻼح اردوی ﻣﻠﯽ ﮐﮫ اﺷﺧﺎص ﻓﺎﻗد اﻧﮕﯾزه رزﻣﯽ ﭼﻧدی
ﻣﮭﻣﺎن اردو ﺑوده اﻋﺎﺷﮫ و اﺑﺎﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد و ﻣﻌﺎش ﻣﯾﮕﯾرﻧد و ھر وﻗت دﻟﺷﺎن ﺧواﺳت اردو را ﺗرک
ﻣﯾﮑﻧﻧد.
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 ﺷﺳﺗﺷوی ﻣﻐزی و ﺗرﺑﯾﮫ اﻓراد اردو ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﺗو ﺑﮫ روﺣﯾﮫ ﺿد ﻣﻠﯽ ،ﺿد ﻣردﻣﯽ و ﺗﺑدﯾلﺷﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﮐﺷﺗﺎر اﻧﺳﺎن ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﭘرﯾﺎﻟﺳﺗﯽ و ﺣﮑوﻣت دﺳت ﻧﺷﺎﻧده و ﻣﺳﺗﻌﻣرات.
ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺷﮑل ،رﺷد و ﻧﻣوی ﻣوﺳﺳﺎت و رھﺑران ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭼﭘﯽ ،ﻣﻠﯽ ،ﻣردﻣﯽ ،دﻣوﮐرات و
وطن ﺧواه ﯾﺎ ﭘﺎﺗرﯾﺎﺗﯾﮏ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺛﺑت ﺷﺎن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣردم و وطن ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻠﯽ از ﻗﺑﯾل
ﺗطﻣﯾﻊ ،ﺗﮭدﯾد و ﺑﺎﻻﺧره ﺣذف ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺷﺎن ﺗوﺳط ﭘﻠﯾس و ﮔﻣﺎﺷﺗﮕﺎن اﺟﯾر.
ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮑرده اﺳت .ھﻣﺎن آﺷﻧﺎی ﻗدﯾم اﺳﺗﻌﻣﺎر اﻧﮕﻠﯾس و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻧوز ﺣﺎﮐم
اﺳت .آﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر دارﯾد ﮐﮫ ﻧﺎدر ﺧﺎن ﭼﻘدر وطن ﺧواھﺎن را ﺑﮫ اﺳﺗﺷﺎره اﻧﮕﻠﯾس ﮐﺷت؟
طورﯾﮑﮫ ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﺑرای ﻣﻣﺎﻟﮏ اﺳﺗﻌﻣﺎری دوﺳﺗﺎن و دﺷﻣﻧﺎن داﯾﻣﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ داﯾﻣﯽ
وﺟود دارد اﻣﺎ ﺑرای ﻣﺎ اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت ﻣﺎ ھﯾﭻ ﻣﻧﺎﻓﻊ داﯾﻣﯽ ﻧدارﯾم ھﻣﮫ آﻧرا ﭘﺎﯾﻣﺎل ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﻧﮭﺎ دﺷﻣن
ﻗﺳم ﺧورده داﯾﻣﯽ دارﯾم اﯾن ھﺎ ھﻣﺎن ھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺳﺎﺑق آﻣدﻧد وﯾران ﮐردﻧد و ﮐﺷﺗﻧد و اﻣروز ھم
وطن ﻣﺎ را اﺷﻐﺎل ،ﻗرﯾﮫ ھﺎی ﻣﺎ را وﯾران و ﻣردم ﻣﺎ را ﻣﯾﮑﺷﻧد و ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﻗرارداد اﻣﺿﺎ
ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ زﯾﺎدﺗر ﺑﮑﺷﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﮔرگ ﻣﯾﮕوﺋﯾم ﮐﮫ" ﺑﯾﺎ ﻗرض ﺑﺎﺑﯾﺗﮫ ﺑﮕﯾر"؛ ﮐﮫ اﯾن ﻣﻧﺗﮭﺎی ﭘﺳﺗﯽ،
ذﻟت و وطن ﻓروﺷﯽ اﺳت.
از ﺑﻌﺿﯽ از ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ در اﯾﻧﺗرﻧت ﺑر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ:
در اﯾن ﻣﻘطﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯾل )ﺑﺎج ﺧواھﯽ( ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺑﺎدرت ﻣﯾورزد ﮐﮫ ﯾﺎ
اﺷﻐﺎل را ﺑﭘذﯾرﯾد ﯾﺎ طﺎﻟب را دوﺑﺎره ﺣﺎﮐم ﻣﯾﺳﺎزم ﺑﻌﺿﯽ از ﺳﯾﺎﺳت ﻣداران و ﭼﯾزﻓﮭﻣﺎن ﻣﺎ طرف
ذﻟت اﺷﻐﺎل را ﮔرﻓﺗﮫ ،داﻧﺳﺗﮫ و ﻧﺎ داﻧﺳﺗﮫ ﺑﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺧود آب ﺑﮫ آﺳﯾﺎب اﺷﻐﺎل ﻣﯽ اﻧدازﻧد .آﻧﮭﺎ
ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور ﻧظﺎﻣﯽ اﻣرﯾﮑﺎ و ﻧﺎﺗو در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣوﺳﺳﺎت ﻣدﻧﯽ ؛ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﻠﯽ و
ﻣردﻣﯽ رﺷد ﻣﯾﮑﻧد و ﺟﻧﺎﺑﺎن در ﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﻋﺿوﯾت ﺷورای ﻣﻠﯽ ﻣﯾرﺳﻧد ﯾﺎ
رﯾس ﺟﻣﮭور ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌﺟزه اﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ) ﮐﮫ در ﯾﮏ
ﺣرﮐت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﭼﮭﺎر رھﺑر ﻣﻠﯽ و وطن ﺧواه ﯾﻌﻧﯽ ھوﮔو ﭼﺎوز ،اﯾووﻣراﻟس ،راﻓﺎﯾل ﮐورﻧﺎ و
داﻧﯾل اورﺗﯾﮕﺎ در وﻧزوﯾﻼ ،ﺑوﻟوﯾﺎ ،اﮐوادور ھﻧدوراس و ﻧﯾﮑﺎراﮔوا ﺑﮫ ﻗدرت ﻣﯾرﺳﻧد و ﺑﺎﻧﮏ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺻﻧدوق ﭘوﻟﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ھﯾوﻻ ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ ﻏرﺑﯽ را از وطن ﺧود ﺑﯾرون ﻣﯽ اﻧدازﻧد (
اﯾﻧﮭﺎ ﺧﯾﻠﯽ اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑر ﻋﮑس ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗﯾوری ﺗﺿﺎد اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺣﺿور ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﯾﺷﮫ ھرآﻧﭼﮫ را ﮐﮫ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،ﻣﻠﯽ و وطن ﺧواه اﺳت از ﺑﯾﺦ و ﺑن ﻣﯾﮑﺷد ،در
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھﻣﯾﺷﮫ ﻣداﺧﻠﮫ و دﺳت اﻧدازی ﻣﯾﮑﻧد و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺣزب طرﻓدار ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑزرگ
اﺟﺎزه ﺧواھد داد ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﻣﺎﯾد و ﮔزﯾﻧﮫ دﯾﮕر اداره اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ذرﯾﻌﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری
ﺧواھد ﺑود .ﮔواه اﯾن ﻣطﻠب وﺿﻊ اﺣزاب در اروﭘﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﻓراﻧﺳﮫ در
ﺧدﻣت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﺳت و ﺑﮫ ﻧﺎﻟﮫ ﻣردم ھﯾﭼﮑس ﺗوﺟﮫ ﻧدارد.
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ﺑدﯾن اﺳﺎس ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯾدھم ﮐﮫ اﺷﻐﺎل را طرد و ﺑﮫ ﻧوای ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺟرﯾﺎن ھﺎی ﻣﺻﻠﺢ
ﺿد دوﻟت ﺗوﺟﮫ ﻧﻣود.
در ﺻورت طرد اﺧرﯾن ﺳرﺑﺎز ﺧﺎرﺟﯽ ﺷرط ﻋﻣده و اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻣﺳﻠﺢ ﺑﺟﺎ ﺷده ﻣﺎ دو ﺑﺎره
وطن ،آزادی و اﺳﺗﻘﻼل ﺧود را ﺑدﺳت ﻣﯽ آورﯾم.
طﺎﻟب ﻗدرﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﺗواﻧد ﻣﻣﻠﮑت را اداره ﮐﻧد از طرف دﯾﮕر ﻧﯾروی زﯾﺎد دﻓﺎﻋﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎﻻﯾش ﻣﯾﺗوان ﺣﺳﺎب ﻧﻣود در وطن ﻣوﺟود اﺳت ﻧﯾروھﺎی ھﻣﮫ ﻣﻠﯾت ھﺎی ﺑﺎ ھم ﺑرادر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﭘﺷﺗون ھﺎی ﻧﯾﮏ اﻧدﯾش ﻣﺷت ﮐوﺑﻧده ای ﺑر ﺿد طﺎﻟب اﻧد.
طﺎﻟب اﯾن ﻣوﺿوع را درک ﻣﯾﮑﻧد .ﮔذﺷت زﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯾدھد ﺷﺎﯾد اﮐﺛر آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻻﺧره ﺧود
را از ﻣزدوری ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی و اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮑﺷﻧد اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﻣوﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌد از
ﺧروج آﺧرﯾن ﺳرﺑﺎز ﺧﺎرﺟﯽ ھﻣﮫ ﺟواﻧب ﺑﮫ ﻣذاﮐره روی ﺑﯾﺎورﻧد و ﺑﺎ وﺟود ﺗﺧرﯾﺑﺎت ﻧﯾروھﺎی
ﺳری اﻣرﯾﮑﺎ ﺻﻠﺢ ﺑرﻗرار ﺷود.
در ﻧﺷرات اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﺑﺎ ﺧروج اﻣرﯾﮑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯾﻣﺎﻧد .ﺑﺎﯾد
ﮔﻔت ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد ،آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﺑر ﺷﺎﻧﮫ ﻣردم ﺳوار اﻧد ﺳﻘوط
ﮐرده ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯾﻣﺎﻧﻧد  .اﺧراج ﻗوای اﺟﻧﺑﯽ و اﻋﺎده اﺳﺗﻘﻼل و آزادی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻗطﻊ رواﺑط
ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻧظﺎﻣﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﻣرﯾﮑﺎ ﻧﯾﺳت.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ دوﻟت و رھﺑران ﻣﻠﯽ و ﻣردﻣﯽ ﺿرورت دارد ﺗﺎ ﺣﯾﺛﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ
ﯾﮏ ﮐﺷور آزاد ﺑﯾطرف و ﻋدم اﻧﺳﻼک اﻋﺎده ﻧﻣﺎﯾد ﭼﮫ ﭘﯾﻣﺎن اﺳﺗراﺗﯾژی ﺑﺎ اﻣرﯾﮑﺎ آزادی و ﺑﯽ
طرﻓﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از ﺑﯾن ﻣﯾﺑرد.
در ﺧﺑر دﯾﮕر ﻣﯾﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﺎﺗو ﺑﻌد از ﺳﺎل  2014ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﭼﮭﺎر ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﺑﮫ ﻧﯾرو ھﺎی
اﻓﻐﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ارﺗﺑﺎط ﺑﻌﺿﯽ از ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن ﺑﮫ ﺗﺷوﯾش اﻧد ﮐﮫ اﮔر ﻗوای اﻣرﯾﮑﺎ و ﻧﺎﺗو
اﺧراج ﺷوﻧد اﯾن ﭘول ھﺎ از دﺳت ﻣﯾرود .ﻣن ﺗﻌﺟب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ ﭼطور اﯾن آﻗﺎﯾون آزادی و اﺳﺗﻘﻼل
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﭘول ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯾﮕذارﻧد .در ﻣورد ﺗﺎدﯾﮫ ھﺎی ﭘوﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﮐﻣﮏ
ھﺎ ﻣﺳﺎﯾل آﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﻣد ﻧظر ﺑﺎﺷد :
 ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ ﺑﻼ ﻋوض و راﯾﮕﺎن ﻗرﺿﮫ ھﺎ و ﮐردﯾت ھﺎ ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﺧﺑر آن ﺗﺣت ﻋﻧوان ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ ﻧﺷر ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺧواﻧﻧده ﻧﻣﯾداﻧدﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن ﻗرض ﺣﺳﻧﮫ اﺳت ﯾﺎ ﺑﻣﻘﺎﺑل اﺧذ ﺑﮭره ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود و ﻓﯾﺻدی ﺑﮭره آن ﭼﻧد اﺳت.
ﻣﻌﻣوﻻ در ﺧﺑر ﺟزﺋﯾﺎت ﻧﺷر ﻧﻣﯾﺷود از اﯾﻧرو ﻓﮭﻣﯾده ﻧﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﭼﮭﺎر ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﭼﮫ ﻧوع ﮐﻣﮏ
اﺳت؟ ﺑﺎ آﻧﮭم از دو ﺣﺎﻟت ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯾﺳت .
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ﻣﻌﻠوم دار اﯾن ﻗرﺿﮫ از ﺧزاﻧﮫ ﻧﺎﺗو ﻧﻣﯽ آﯾد ﺑﻠﮑﮫ از طرف ﻧﺎﺗو ﺗوﺳط ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﮐدام
ﻣوﺳﺳﮫ ﭘوﻟﯽ دﯾﮕر ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺗوام ﺑﺎ ﭼﺎرچ ﺑﮭره ﺑوده ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن ﻣﻘدار ﻓﺎﯾده آن ﺑﯾﺷﺗر
از اﺻل ﻗرﺿﮫ ﺑﻠﻧد ﺗر ﺧواھد رﻓت و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﯾﺷﺗر واﺑﺳﺗﮫ ﺧواھد ﺳﺎﺧت .از طرف دﯾﮕر
ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﭘوﻟﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻧﻘد ﺑﮫ ﺧزاﻧﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺧواھد آﻣد ﺗﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن طﺑق دﻟﺧواه رﻓﻊ
ﺿرورت ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻣس ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻣده دوﺑﺎره ﺟﮭت ﺧرﯾداری
اﺷﯾﺎی ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده ﻧﺎﺗو )ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ارزش ﯾﮏ داﻟر ﺑﮫ ﺻد داﻟر( ﺑﮫ ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ھﺎی ﻣرﺑوط اﻧﺗﻘﺎل ﺧواھد
ﮐرد.
زﯾرا ﭼﮭﺎر ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﺟﮭت اﻋﺎﺷﮫ و اﺑﺎﺗﮫ و ﻣﻌﺎش ﯾﮏ اردوی ﺳﮫ ﺻد ھزار ﻧﻔری ﺧﯾﻠﯽ ﭘول
اﺳت  .اﻟﺑﺗﮫ ﻧﺳﺑت ﻋدم دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺟزﺋﯾﺎت ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾن ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﯾﮏ اﻣﮑﺎن دﯾﮕر را ﻧﯾز ﻧﺑﺎﯾد از ﻧظر دور داﺷت و آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ طﺑق ﻗﺎﻧون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دوﻟت
اﺳﺗﻌﻣﺎری و دوﻟت ﻓﺎﺗﺢ ﻣﮑﻠف ﺑﮫ اﯾﺟﺎد اﻣﻧﯾت ،ﻣﻌﺎش و ﻋﻣران و ﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣره ﺧود
ﻣﯾﺑﺎﺷد از اﯾﻧرو ﻣﻣﮑن اﯾن ﭼﮭﺎر ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﻣﮑﻠﻔﯾت اﻣرﯾﮑﺎ و راﯾﮕﺎن ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ اﯾن ارﺗﺑﺎط ﺷواھد
زﯾﺎد ﻣوﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﯾد در ﮐﻧﻔراﻧس ﺑن و ﯾﺎ ﺑﻌد از آن رھﺑران دﺳت ﻧﺷﺎﻧده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﺷت ﭘرده ﺳﻧد ﮐﭘﯾﺗﻼﺳﯾون ﯾﺎ ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ ﺑﻼ ﻗﯾد و ﺷرط را اﻣﺿﺎ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣﺳﺗﻌﻣره
اﻣرﯾﮑﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﻋﻠت آﻧﮑﮫ ﻣﺗﺻدﯾﺎن اﻣور در اﯾن دوازده ﺳﺎل ﻋﺎطل ﺑﺎطل ﻧﺷﺳﺗﮫ ﭘول ﺟﻣﻊ
ﮐردﻧد ﻧﯾز ھﻣﯾن اﺳت ورﻧﮫ ﻣن ﯾﻘﯾن دارم ﮐﮫ در ھﻣﮫ وزارت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺷﺧﺎص ﺗﻌﻠﯾم ﯾﺎﻓﺗﮫ
ﻣوﺟود اﻧد ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﻧد در اﯾن ﻣدت ﻣﺻدر ﮐﺎر ھﺎی ﻣﻔﯾد ﺷوﻧد.
ﺑطور ﻣﺛﺎل وزﯾر دﻓﺎع ﮐﮫ اﻗﻼ ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗرﺗﯾب و ﺗﻧظﯾم اﻣور را دارد
ﻣﯾداﻧد ﮐﮫ اردو ﺑﮫ ﭼﮫ ﺿرورت دارد و ﭼطور ﺑﺎﯾد اﻧﮑﺷﺎف ﻧﻣﺎﯾد و ﯾﺎ وزﯾر زراﻋت ﻣﯾداﻧد ﮐﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی آﺑﯾﺎری و ﻓﺎرﻣﮭﺎی ﻣﮑﺎﻧﯾزه ﺷده زراﻋﺗﯽ ﺿرورت دارد و ﯾﺎ وزﯾر اﻧرژی
ﺑرق ﻣﯾداﻧد ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﯾﺎھﺎی ﺧروﺷﺎن دارد اﯾﺟﺎد ﺑﻧد ھﺎی ﺑرق آﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از ﻧظر
اﻧرژی ﺧود ﮐﻔﺎ ﻣﯾﺳﺎزد  .از اﯾن وﺿﻊ واﺿﺢ ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ دﺳت ھﺎی اﯾن اﺷﺧﺎص از ﭘﺷت ﺑﺳﺗﮫ
ﺑوده و ﺻﻼﺣﯾت ﺟﺎی دﯾﮕر اﺳت .
دو ﺧﺑر دﯾﮕر ﮐﮫ ﻣطﻠب ﻓوق را ﺛﺎﺑت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﻧﻘض ﻗرارداد ﺧرﯾد ھﻠﯾﮑوﭘﺗرھﺎ ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط
ﭘﻧﺗﺎﮔون و رد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐرزی در ﻣورد ﺧرﯾد اﺳﻠﺣﮫ از ھﻧدوﺳﺗﺎن اﺳت .ھﻧد ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﮐﮫ طرف
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﭘﻧﺗﺎﮔون اﺳت ﻧﮫ ﮐرزی؛ ﺑﻧﺎا ً ھﻧد ﻧﮫ ﺧواﺳت ﺗﺎ ﻣورد ﻏﺿب اﻣرﯾﮑﺎ ﻗرار ﮔﯾرد.
از طرف دﯾﮕر اﮔر اﺧﺗﯾﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ دﺳت اﻣرﯾﮑﺎ ﻧﻣﯽ ﺑود در اﯾن دوازده ﺳﺎل ﻣﺎ ﺷﺎھد ﺳﯾﻠﯽ از
ﮐردﯾت ھﺎ ،ﮐﻣﮑﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ،ﭘوﻟﯽ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺗوﺳط ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺑرﮐس )ﺑرازﯾل ،روﺳﯾﮫ ،ﭼﯾن،
ھﻧد و اﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺎﻧﮕﮭﺎی ﻣﯽ ﺑودﯾم ﮐﮫ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮫ ھدر رﻓت.
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در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮓ رﺳﺎ ﺑﺎﯾد ﻗرارداد ﮐﻧوﻧﯽ ﻧﺎﺑراﺑر و ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ ﺗﺣت »ﺷﻣﺷﯾر داﻣوﮐﻠس« اﺳﺗراﺗﯾژی
اﻣرﯾﮑﺎ – اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﯾﻣﺎن ھﺎی ﺗﺑﻌﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎری و اﺳﺎرت ﺑﺎر را رد ﻧﻣوده و ﺑﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎر ﺑﻼ
ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ دﯾﮕر اﺳﺗﻌﻣﺎر ھﺎ؛ ﺧﺎﺗﻣﮫ داد.
ﻓﻘط ﻗرار داد ھﺎ و ﭘﯾﻣﺎن ھﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻘوﻟﯾت و ﺳودﻣﻧدی ﻣﺗﻘﺎﺑل دارﻧد ﮐﮫ ﮐﺷور ھﺎ و دوﻟت ھﺎ ﺑﺎ
اﺳﺗﻘﻼل و اﻗﺗدار ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﺳﺎوی وارد آﻧﮭﺎ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﺣث در ﻣورد از ﺣدود اﯾن ﻣﺧﺗﺻر
ﺑﯾرون ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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