ﻗﻮای ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺮدﻧﺪ؟ و اﮔﺮ ﺑﺮوﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯿﺸﻮد؟؟؟
ﺑﺧش اول – اﺳﺗﺎد )ﺻﺑﺎح(

)ﺑررﺳﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻣوﺟودﯾت ﻗوای ﺧﺎرﺟﯽ و ﭼﺎﻟﺷﮭﺎی ﮐﮫ ﯾﺧن ﮔﯾر ﮐﺷور ﺑﻌد از ﺧروج اﯾن ﻧﯾرو ھﺎ ﻣﯾﮕردد و ﺑﺎ
اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل ھﺎ و ﺑررﺳﯽ ھﺎی ﻣﮭم ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ (
وطﻧدار از ﺑراﯾت ﮔرﯾﮫ ﮐردم
ﺑرای درد ھﺎﯾت ﮔرﯾﮫ ﮐردم
زظﻠم و ﺧود ﺳری ھﺎی اﯾن و آن
ﺷﻧﯾدم ﺗﺎ ﻧواﯾت ﮔرﯾﮫ ﮐردم.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﭼﺎر ﺑﺣراﻧﮭﺎ و ﻣﺷﮑﻼت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﺷده اﺳت .ﻋﻣﻠﮑرد ﯾﮏ ﺑﺎم و
دو ھوا ،ھم ﺑﮫ ﻣﯾﺦ و ھم ﺑﮫ ﻧﻌل ،ھم ﻟﻌل ﺑدﺳت آﯾد و ھم دل ﯾﺎر ﻧرﻧﺟد ،ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ از اﺷﮑﺎل ﺗﻘوﯾت ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن،
ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯽ درﯾﻐﺎﻧﮫ و ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﺗﻔﻧﮕداراﻧﯽ ﮐﮫ در آﻏوش اداره ﮐرزی ﻟﻣﯾده اﻧد ،ﭼﺎق ﺷدن ﺗﺷﻧﺞ ھﺎی داﺧﻠﯽ و
اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻗوﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ و ﮐم ﮐﺎری ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺻﻠﺣت ﮔراﯾﯽ و ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺗﯽ ﮐرزی ،زورﮔوﯾﯽ و
ﭼﭘﺎوﻟﮕری ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران ﺗﻧظﯾﻣﯽ ،ﻋﺎﻣل اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده اﻧد .ھﻣﯾن ﻋواﻣل ﺑﺎ ﺧود ،ﺑﯽ
ﻋداﻟﺗﯽ ،ﺑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺟﻧﮓ ،ﮐﺷﺗﺎر ،وﯾراﻧﯽ ،ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ،آوارﮔﯽ ،ﻓﻘر ،ﻣرض ،ﻓﺳﺎد اداری ،زﻣﯾن ﺧواری،
ﺑﻧﯾﺎدﮔرای ،اﻓراطﮕری ،ﺗﺑﻌﯾﺿﺎت ﻗوﻣﯽ و ﻣذھﺑﯽ ،ﻣواد ﻣﺧدر و دھﮭﺎ ﻣﺷﮑل دﯾﮕر را ﺑﮫ ﻣردم ﮐﺷور ﺧﻠق ﮐردﻧد
و اﯾﻧﺎن ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﮐﮫ داﻣن ﺟﺎﻣﻌﮥ را ﻣﺣﮑم ﮔرﻓﺗﮫ و زﻧدﮔﯽ آرام و ﺧوش را از ﻣردم ﮐﺷور ﺳﻠب ﻧﻣوده اﻧد.
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ﻏﺑﺎر ﻏم ﺑروی ﻣن ﻧﺷﺳﺗﮫ
ﺗﻧم ﺧﺳﺗﮫ ﺷده ﻗﻠﺑم ﺷﻛﺳﺗﮫ
ﺷﮑﺳﺗن ﮐﺷﺗن و ﺑﺳﺗن و ﺑردن
دری ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ ره ﺑﺳﺗﮫ.
ﻋده ی ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﭘس از ﺧروج ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺣوادث ﺳﺎل ھﺎی ﭘس از  ١٣٧١ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
وﻗوع ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺗﮑرار ﺷود .ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔوﯾﺎﺳت ،در ﺳﺎل ،١٣٧١
ﭘس از ﺳﻘوط دوﻟت ﻧﺟﯾب ﷲ و آﻣدن ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺷدﯾدی اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐرد ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ،ده ھﺎ ھزار ﻧﻔر
ﮐﺷﺗﮫ و ﻣﯾﻠﯾون ھﺎی دﯾﮕر ﻣﮭﺎﺟر و آواره ﺷدﻧد .داﻣﻧﮫ اﯾن ﺟﻧﮓ در طﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎن ﻣﺗﻣﺎدی ،ﺑﯾﺷﺗر زﯾرﺑﻧﺎھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی وطن را از ﺑﯾن ﺑرد و ﺷﯾرازه زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﻧﻔر را از ھم ﭘﺎﺷﯾد .ﺑﮫ ﻋﻘﯾده اﯾن ﻋده ،ﺧروج ﺳرﯾﻊ
ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش داﻣﻧﮫ ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ و ﺧﺷوﻧت ﺷده و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﮫ اﺣﯾﺎئ ﻣﺟدد "طﺎﻟﺑﺎن" و "اﻟﻘﺎﻋده"
ﻣﻧﺟرﺷود .اﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ ﺗداوم ﺣﺿور اﯾن ﻧﯾروھﺎ و ﺑﺎ ھﻣﯾن اﺳﺗراﺗﯾژی ﮐﻧوﻧﯽ و ﺑﺎ اﯾﻧﮕوﻧﮫ روﯾﮑرد ﻓﻌﻠﯽ
ﭼﮫ ﭘﯾﺎﻣدی را در ﻗﺑﺎل ﺧواھد داﺷت.
ﺑﮭر ﺻورت ﻧﯾﺎز اﺳت ﺗﺎ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑررﺳﯽ ﮔردد و ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ واﻗﻊ ﺧواھد ﺷد.
در ﺳﺎل  ٢٠٠١ﻣﯾﻼدی ﺷورای اﻣﻧﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑﺎ ﻓﺷﺎرھﺎی دوﻟت اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺟوز اﻋزام ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ
ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺻﺎدرﮐرد .ھدف ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺷﺧص و ﺗﻌرﯾف ﺷده ﺑود ،ﺷورای اﻣﻧﯾت در ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﺎﯾن
ﻣﻧظور ﺻﺎدر ﮐرد ﭘﻧﺞ ھدف را ﺑرای ﮐﺷورھﺎی ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧﻧده ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣود:
 ﻣﺟﺎزات و ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم "طﺎﻟﺑﺎن" ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﭘﻧﺎه دادن ﺑﮫ اﺳﺎﻣﮫ ﺑن ﻻدن رھﺑر ﺷﺑﮑﮫ ﺗرورﯾﺳﺗﯽ "اﻟﻘﺎﻋده" دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
 ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺗرورﯾﺳم و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﺟﻧﮓ و ﺧﺷوﻧت و ﺑرﻗراری ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﯾت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن. ﺗﺣﻘق دﻣوﮐراﺳﯽ و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺣﮑوﻣت ﻣﻧﺗﺧب. ھﻣوار ﺳﺎﺧﺗن راه ﺟﮭت ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧد ﺷدن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ در آن ﻗﺎﻧون ﺣرف اول را ﺑزﻧد. ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظوررﺷد و اﻧﮑﺷﺎف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻋرﺻﮫ اﻗﺗﺻﺎد ،اﺟﺗﻣﺎع و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎزﺳﺎزی وﻓﻘرزداﯾﯽ.
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اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ در ﺣوادث ﯾﺎزده ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺑرج ھﺎی اﻗﺗدار و اﺑﮭت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ اش در واﺷﻧﮕﺗن و ﻧﯾوﯾﺎرک
ﻓرورﯾﺧﺗﮫ و در ﺻدد اﻧﺗﻘﺎم ﮔﯾری ﺑود ﭘﻼن ﺣﻣﻠﮫ ی ﻧظﺎﻣﯽ را طرح رﯾزی ﮐرد و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺷور ﻋﺿو ﻧﺎﺗو ﺑود
ﮐﮫ ﭘس از ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺑﻣﺑﺎران ھواﯾﯽ و ﮐوﺑﯾدن ﻣواﺿﻊ و اﺳﺗﺣﮑﺎﻣﺎت "طﺎﻟﺑﺎن" ﺑوﺳﯾﻠﮫ ی ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﺑدون
ﺳرﻧﺷﯾن ،ﺳرﺑﺎز و ﺗﺟﮭﯾزات ﺟﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﮐﺷور ﻓرﺳﺗﺎد.
ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ھر ﮐدام ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧده ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐﺷورش ﺑوده و ﺑﺧﺻوص ﻗوﺗﮭﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ
ﺻورﺗﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺣﺿور و ﻓﻌﺎﻟﯾت دارﻧد .ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺗﯾم ھﺎی ﺑﺎز ﺳﺎزی وﻻﯾﺗﯽ )(PRT
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ در ﺗﻣﺎﻣﯽ وﻻﯾﺎت ﺣﺿور دارﻧد .اﻓراد اﯾن ﺗﯾم ھﺎ را ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺻﺑﺎن ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد،
ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﯾوﻧﯾﻔورم ﺑﮫ ﺗن ﻧدارﻧد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﯾن ﺗﯾم ھﺎ ﺑﺎ اﻓرادی ﻣﺳﻠﺢ ﯾوﻧﯾﻔورم دار ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﺷوﻧد ،در آﻧﮭﺎ اﻓراد
ﺑﯽ ﯾوﻧﯾﻔورم و ﯾوﻧﯾﻔورم دار ﺣﺎﻟت ﺛﺎﺑت ﻧدارﻧد و از ﯾﮏ وﻻﯾت ﺗﺎ وﻻﯾت دﯾﮕر ﺑﺎ ھم ﺗﻔﺎوت دارﻧد .اﻋﺿﺎی ﭘﯽ آر
ﺗﯽ را ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾروھﺎی ﻧﺎﺗو ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد وﻟﯽ ﮐﻧﺗرل و ﻧظﺎرت آﻧﺎن ﺑﺎز ھم ﺑﮫ ﻋﮭده آﻣرﯾﮑﺎ اﺳت.
ﭘﯽ آر ﺗﯽ در ﮐﻧﺎر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧظﺎﻣﯽ ﭘوﻟﯾس وﻻﯾﺎت را ﻧﯾز ﺑر
ﻋﮭده دارد .اﻓراد ﺗﺎزه وارد در ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﺗوﺳط اﯾن ﺗﯾم ھﺎ آﻣوزش ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .اﯾن ﺗﯾم ھﺎ در ﻗوﻣﻧداﻧﯽ ھﺎی اﻣﻧﯾﮫ
وﻻﯾﺎت ﻧﻔوذ دارﻧد و در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎرھﺎی اداری دوﻟﺗﯽ در وﻻﯾﺎت ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﻣور اداری و اﻣﻧﯾﺗﯽ
وﻻﯾﺎت را ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل دارﻧد و درﻋزل و ﻧﺻب واﻟﯾﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾرﻧده اﺻﻠﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد .در ﮐﻧﺎر اﯾن
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎ ،وظﯾﻔﮫ ﻣﮭم دﯾﮕر اﯾن ﺗﯾم ھﺎ ﺗﺣﻘﯾق و ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت ﻣﻧطﻘوی ﺑرای دوﻟت ھﺎﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
اﺳرار آﻣﯾز ﺗرﯾن ﺑﺧش ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ را ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺧﺻوﺻﯽ آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد.
ﮔﺷت زﻧﯽ در ﺷﺎھراه ھﺎ ،ﺑدرﻗﮫ ﮐﺎروان ھﺎی ﺗدارﮐﺎﺗﯽ ،ﺗﺄﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﻣراﮐز و ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﺟﻣﻠﮫ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی اﯾن ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد .اﯾن ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﺎ ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ ،ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻼﺷﯽ ھﺎ ،رﺑودن اﻓراد و
ﺷﮑﻧﺟﮫ آﻧﮭﺎ و ﺣﻔﺎظت از زﻧدان ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ،ﻧﯾز ﺑر ﻋﮭده دارﻧد .ﻧﯾروھﺎی اﯾن ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﺎ را،
ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد .اﻣﺎ ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺻﺑﺎن آن ھﺎ ،در ﻣﺟﻣوع آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ اﻧد و رھﺑری آن را
آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑر ﻋﮭده دارﻧد .در آﻣﺎرھﺎی رﺳﻣﯽ ،ﻣﻌﻣوﻻ از ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﺗﯾم ھﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی وﻻﯾﺗﯽ ،ﺳﺧن
ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻧﻣﯽ آﯾد.
اﮐﻧون ﺳﺎﻟﮭﺎ از اﯾن ﭘﯾﮑﺎر ﺧوﻧﯾن و ﻧﺎﻓرﺟﺎم ﻣﯾﮕذرد ،ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ ﻟﺣظﺎت ﺗﻠﺦ و ﻧﺎﮔوار زﯾﺎدی ﺑﮫ ھﻣراه
داﺷت ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺟﻧﮓ و ﺧﺷوﻧت ،ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺟﻧون و دﯾواﻧﮕﯽ دوطرف درﮔﯾر ،ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺣﻣﻠﮫ ھﺎی ﺧوﻧﺑﺎرھواﯾﯽ و
ﺣﻣﻠﮫ ھﺎی اﻧﺗﺣﺎری و ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ،ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺣﺿور ﻧﯾروھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﭘﻧﺟﺎه ﮐﺷور ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻓﯾﺻﻠﮫ ﺷورای
اﻣﻧﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻓﻘر و ﺑﯾﮑﺎری ﻣردم و ﻓرار از ﮐﺷور ﺑرای ﭘﯾدا ﮐردن ﯾﮏ ﻟﻘﻣﮫ ﻧﺎن ﺣﻼل و
ﮔوﺷﮫ ی اﻣن و ﻓﺎرغ از ﺟﻧﮓ و ﺗرور .اﮐﻧون در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺗراژﯾدی ،ﮐﺷورھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻد و
ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﺳرﺑﺎز ﻓرﺳﺗﺎده ﺑودﻧد ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی در ظﺎھر آھﻧﮓ ﺧروج ﺳر داده و ﺑرای ﺑﯾرون ﺑردن ﺳرﺑﺎزان ﺧود
از ﮐﺷور  ٢٠١۴را ﺿرب اﻻﺟل ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻗرار داده اﻧد .اﯾﻧﮑﮫ رﻓﺗن ﯾﺎ ﻧرﻓﺗن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳود ﯾﺎ ﺑﮫ ﺿرر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت
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ﺑﺣث ﺟداﮔﺎﻧﮫ اﯾﺳت ﭼﯾزی ﮐﮫ در اﯾن راﺑطﮫ ﺣﺎﯾز اھﻣﯾت اﺳت ﺷﮑﺳت ﻣﺎﻣورﯾت ﺟﻧﮕﯽ در اﯾن ﺟﻧﮓ و ﻋدم
ﺗواﻧﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ در اﺟرای ﺷراﯾط ﻣﻧدرج در ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻧﺎﻣﮫ ی ﺷورای اﻣﻧﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت.
در ﺟﻧﮓ و ﻧﺑرد ،درﯾن ﮐش و ﮔﯾر ،درﯾن ﺑزن ﺑزن و ﺑﮑش ﺑﮑش و درﯾن ﺑﺳﺗن و ﺑردن و زور ﮔﻔﺗن ،ﺗوآم ﺑﺎ
ﺧﺷوﻧت و ﺧوﻧرﯾزی ھﻣﮫ روزه ﺷﺎھد آن ﺑوده اﯾم ،ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷراﯾط ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ ﺷورای اﻣﻧﯾت آﻧﮭم در ﻣرﺣﻠﮫ ی
ﻧﺧﺳت ﻋﻣﻠﯽ ﮔردﯾد اﯾن ﺷرط ،ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﻣﺎرت ﺑدﻧﺎم و ﮐور ذھن "طﺎﻟﺑﺎن" ﺑود ﮐﮫ در  ٢٠٠١ﻣﯾﻼدی ﻋﻣﻠﯽ ﺷد
وﻟﯽ اﮐﻧون اوﺿﺎع و اﺣوال ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ اﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﻘدرت رﺳﯾدن دوﺑﺎره "طﺎﻟﺑﺎن" ﻏﯾرﻣﺣﺗﻣل ﺑﮫ
ﻧظر ﻧﻣﯽ رﺳد" .طﺎﻟﺑﺎن" ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺗﺣدﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﺧود در ﻣﻧطﻘﮫ و ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﺑﮫ ﯾﺎری ﻋرﺑﺳﺗﺎن
ﺳﻌودی ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﻗطر ﺧود را در ﯾﮏ ﻗدﻣﯽ ﺗﺷﮑﯾل دوﺑﺎره ی ﻧظﺎم ﻣﻧﻔور و ﻋﻘﺑﮕرا ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و در ﺗﻣﺎم اطراف
و اﮐﻧﺎف ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺣﺿور ﻓزﯾﮑﯽ دارﻧد.
ﺑﻘﯾﮫ ﺷراﯾط ﺷورای اﻣﻧﯾت و اھداﻓﯽ ﮐﮫ اﻣرﯾﮑﺎ و ﻧﺎﺗو درآﻏﺎز ﺣﻣﻠﮫ ﺑرای ﺧود ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده ﺑودﻧد ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻣورد
ﻋﻣﻠﯽ و اﺟرا ﻧﺷده و ﯾﺎ ﻧﺧواﺳﺗﻧد اﺟرا ﮐﻧﻧد .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧﯾم ﺑﻧد وارداﺗﯽ در ﮐﺷور در ﺣﺎل ﻣرگ اﺳت،
اﯾن دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺑﺎ اﯾن ﮔوﻧﮫ و ﺷﯾوه ﺑﮫ ﻣﺟﺎز ﮐﺷور ﺑراﺑر ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ ﻗﺎﻣت ﺷﮑﺳﺗﮫ وطن ﻧﻣﯽ زﯾﺑد .اﯾن
دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧﺎم ﻧﮭﺎد ،ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران و ﺗﻔﻧﮕداران را ﺛروﺗﻣﻧد ﺗر و زورﮔو و ﺑﯽ ﺑﻧد و ﺑﺎر ﺗر و ﻣظﻠوﻣﺎن را
ﻣظﻠوﻣﺗر ،ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﻣﻧزوی ﺗر ،ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾت را اﻓزون ﺗر ،ﺳﺗم را ﺑر زﻧﺎن ﺑﯾﺷﺗر و ﺛروﺗﮭﺎی ﻣﺎدی و
ﻣﻌﻧوی ﻣﯾﮭن را ﺑﮫ ﭼور و ﭼﭘﺎول ﺑراﺑر ﺗر ﮐرد و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑوﺟﯽ ﺑوﺟﯽ داﻟر دادﻧد و ﺑر ارﯾﮑﮫ ی ﻗدرت ﻧﺷﺎﻧﯾد
و ظﻠم و ﺳﺗم و ﺣق ﺗﻠﻔﯽ و ﺧوﻧﺧواری را ﻣروج و ﮐوﭼﮏ ﺗرﯾن ﺻدای اﻋﺗراض را ﺑﺎ ﮔﻠوﻟﮫ و ﮐﺷﺗن و ﺑﺳﺗن
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯾدھﻧد.
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠١۴داﺷﺗﯾم و ھﻣﮫ دﯾدﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻗﺎﻧون دارﯾم اﻣﺎ ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﯾﺷود ﻣﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دارﯾم وﻟﯽ ﻧﮫ
ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﺳت ﻧﮫ ﺷﻔﺎف و ﻧﮫ ھﻣﮕﺎﻧﯽ .رآی ﻣردم ﺑﺎ ﭘول ﺧرﯾده ﻣﯾﺷود اﮐﺛر وﮐﻼ ﺗﺎﺟران ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷده اﻧد و در
ﻣﺟﻣوع اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﯾﮏ زورﮔوﯾﯽ ،ﺗﻔﻧﮓ ﮐﺷﯽ و ﺑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷﺑﺎھت دارد .ﺧﺎرﺟﯾﮭﺎ ﺗﺻوﯾر ﻧﺎھﻧﺟﺎر
دﻣوﮐراﺳﯽ را ﺑﺎ ﺧود آوردﻧد و ﺣﺗﯽ اﯾن ﺗﺻوﯾر در ھم و ﺑرھم را ھم ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد و ﯾﺎ ﻧﺧواﺳﺗﻧد ﺑر روی دﯾوار ﺧﺎﻧﮫ
ھﺎی ﻣردم ﺑﯾﺎوﯾزﻧد.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻧﺟﮭزار ﺳﺎﻟﮫ ﮐﺷور ھﯾﭼﮕﺎه و در ھﯾﭻ ﻣﻘطﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ،در ھﯾﭻ ﺳﻠطﻧت و در ھﯾﭻ زﻣﺎﻣداری
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﻓﻘر و ﺛروت ،ﻓﻘﯾر و ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار و ظﺎﻟم و ﻣظﻠوم ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﻋﻣﯾق ﻧﺑوده اﺳت ،ﻓﺳﺎد ﺑﮫ اوج ﺧود رﺳﯾده
اﺳت ،ﺣﯾف و ﻣﯾل و ﺗﺎراج ﺑﯾت اﻟﻣﺎل و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﻣﻠﮑت در ﺣﻠﻘﮫ ﮐوﭼﮏ ﻗدرﺗﻣﻧدان ﺗﻔﻧﮕدار ﺗﻧظﯾﻣﯽ ﺑﮫ
ﯾﮏ ﻋرف ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﺑﺎ دﺳت ﺑﺎز در اﻣور داﺧﻠﯽ ﮐﺷور ﻣﺎ ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد ،آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘول ﻣﯾدھﻧد
ﺣق ھر ﻧوع ﻣداﺧﻠﮫ را ھم ﺑرای ﺧود ﻣﺣﻔوظ ﻧﮕﮫ ﻣﯾدارﻧد )آﻧﺎﻧﯾﮑﮫ ﻧﺎن ﻣﯾدھﻧد – ﻓرﻣﺎن ﻣﯾدھﻧد( ،ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺑرﺧﯽ از ﮐﺷورھﺎ در ﭘﺎﯾﺗﺧت در ﻣورد ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮕﯾرﻧد .ﻣﺎ اﻣروز ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗرورﯾﺳم ﺑﯽ رﺣم ﻣﺑﺎرزه
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ آدم ﮐﺷﺎن ﺗﻔﻧﮓ دار و ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻر ،ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ زﻣﯾن ،ھﯾوﻻی ﻣواد ﻣﺧدر ،ﭘدﯾده ﻧﺎﻣﯾﻣون رﺷوت و
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رﺷوت ﮔﯾری و ﻣرﯾﺿﯽ ﺑﯽ درﻣﺎن زن ﺳﺗﯾزی و ﺑﻧﯾﺎد ﮔراﯾﯽ ﮐﮫ ﮔﻠوی ﺳﯽ ﻣﯾﻠﯾون اﻧﺳﺎن وطن را ﺑﺎ دﺳﺗﺎن ﮐﺛﯾف
و ﺧون آﻟود اش ﻣﯾﻔﺷﺎرد دﺳت و ﮔرﯾﺑﺎن اﺳﺗﯾم.
ﺗﺎ ﭼﻧدی ﻗﺑل اﮔر از ﻧﺎ اﻣﻧﯽ و ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ و ﮐﺷﺗﺎر در ﮐﺎﺑل ﺳﺧن زده ﻣﯾﺷد ﮐﺳﯽ ﭼﻧدان آﻧرا ﺟدی ﻧﻣﯾﮕرﻓت اﻣﺎ
اﮐﻧون آﺗش ﺟﻧﮓ از دروازه ھﺎى ﭘﺎﯾﺗﺧت ﮔذﺷﺗﮫ و اﻣروز ﺗرور و ﻧﺎ اﻣﻧﻰ در ﻣﯾدان ھواﯾﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎﺑل ،در
دارﻟﻣﺎن ،در ﭼﮭﺎرراھﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ،در وزﯾر اﮐﺑرﺧﺎن ،در ﮐﺎرﺗﮫ ﭘروان ،در ادارات دوﻟﺗﻰ و ﻏﯾردوﻟﺗﻰ و در
ﻣﻧﺎطق ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده ﭼﮭره ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﺎﻧد و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﮕﯾرد ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎى اﻧﺗﺣﺎرى ﻛﮫ اﻏﻠب ﻣراﻛز دوﻟﺗﻰ را
ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﻰ ﮔﯾرﻧد ،رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش اﺳت .ﻣردم ﺳﺗﻣدﯾده ﻣﺎ ﻛﮫ ﮔرﯾﺑﺎﻧﺷﺎن ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﭼﻧﮓ "طﺎﻟﺑﺎن" اﻓﺗﺎده ،ﺣق دارﻧد
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺷك ﻛﻧﻧد از وﻋده ھﺎى ﻛرزى ﺗﺎ ﺗواﻧﺎﯾﻰ و ﻛﻔﺎﯾت ﻧﺎﺗو و از ﺗواﻧﻣﻧدی دﺳﺗﮕﺎه ھﺎى ﺟﺎﺳوﺳﯽ
ﻏرب ﺗﺎ زد و ﺑﻧد ﺟﻧرال ھﺎى ﭘﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻰ ﺑﺎ "طﺎﻟﺑﺎن" .ﭘﺎﯾﺗﺧت آﺧرﯾن دژ اﻗﺗدار دوﻟت و ﻣرﮐز ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری و ﺳوق
و اداره ﻗوای ﻧﺎﺗو و ﻣﺗﺣدﯾن در ﻧﺎ اﻣﻧﻰ ﻋﻣﯾﻘﻰ ﻓرو رﻓﺗﮫ اﺳت ،در ﭘﮭﻠوی ﺧوﻧرﯾزی ﺗرورﯾزم ،ﺷﺎخ ﻣﺎﻟﯽ و ﺷﺎخ
ﺟﻧﮕﯽ ﺗﺷﻧﮕﺎن ﻗدرت و ﭼﭘﺎوﻟﮕران ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻر و ﺗﻔﻧﮕدار زﻧدﮔﯽ را ﺑر ﻣردم دوزخ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد و ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
را ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻗرار داده و ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺳوی ﺟﻧون و آدﻣﮑﺷﯽ ﮔﺎم ﺑر ﻣﯾدارﻧد .و ﻛﺎﺑل ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭼﻧداﻧﻰ ﺑﺎ روزﮔﺎر ﺗﻠﺦ ﻗدرت
ﻧﻣﺎﯾﻰ ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران ﻧدارد .ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﮫ ﻣﺎﯾوس ﮐﻧﻧده و زﺟر دھﻧده اﺳت ،ﺑرﯾدن رﺷﺗﮫ ھﺎى اﻣﯾد ﻣردم
ﭘس از ﺳﮫ دھﮫ آوارﮔﻰ و ﺑﻰ ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﻰ ،ﭼراغ زﻧدﮔﻰ را در وطن ﺧود روﺷن ﻛرده ﺑودﻧد.
ھﯾﭻ ﺿرﺑﮫ ى ﺑﮫ دوﻟت ﮐﺎﺑل و ﺧﺎرﺟﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘر در ﮐﺷور از اﯾن ﺷدﯾد ﺗر ﻧﯾﺳت ﻛﮫ اداﻣﮫ زﻧدﮔﻰ و ﺗﺣﻣل اوﺿﺎع
ﺑراى ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻧﺷﯾﻧﺎن ھﻣﺎﻧﻧد ﺑﺳﯾﺎرى از ﻧﻘﺎط ﻛﺷور ﻣﺷﮑل ﻣﻰ ﺷود .ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺷﻛﺳﺗﮭﺎ و ﮔﺳﺗرش ﻣوج ﻧﺎ اﻣﯾدى،
رﻓﺗﺎر ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺧﺎرﺟﻰ ﻧﯾز از ﻣدار اﻋﺗدال و اﺧﻼق ﺧﺎرج ﻣﻰ ﺷود ﺗﺎ ﺣدى ﻛﮫ ﺗﻠﻔﺎت ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯾﺎن در ﺣﻣﻼت
ھواﯾﻰ و زﻣﯾﻧﻰ ﻧﯾروھﺎى ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﮕراﻧﻰ ھﺎى ﺷدﯾد را در داﺧل و ﺧﺎرج اﻓزاﯾش داده اﺳت .در اﯾن ﺣﻣﻼت ﺑﯾﺷﺗر
زﻧﺎن و ﻛودﻛﺎن ﻛﺷﺗﮫ و زﺧﻣﻰ ﺷده اﻧد.
ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ﺑﺳﯾﺎری ھﺎ اﺑﻌﺎد ﺟﻧﮓ ﺑﮫ اﻧدازه ى از ﻛﻧﺗرول اﺧﻼﻗﻰ ﺧﺎرج ﺷده ﻛﮫ ﻣردم ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﻣﯾﺎن ﺣﻣﻼت ﺧﺎرﺟﯽ و
"طﺎﻟﺑﺎن" ﻧﻣﻰ ﺑﯾﻧﻧد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻰ ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﻰ ﮔوﯾد ھزاران ﻧﻔر از ﻣردم ﻣﻧﺎطق دور اﻓﺗﺎده ،ﺑﺎ اﻓزاﯾش
درﮔﯾرى ھﺎ ﻣﯾﺎن ﻧﯾروھﺎى اﺋﺗﻼف ﺑﺎ "طﺎﻟﺑﺎن" ،ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺷﺎن را ﺗرک ﻣﯾﮑﻧﻧد . . .اﻣﺎ دوﻟت ھﯾﭻ اﻗدام ﻋﻣﻠﻰ ﺑراى
ﺗوﻗف اﯾن ﭼرﺧﮫ ﺧطرﻧﺎك ﻧﻛرده اﺳت .ﻓﻘط ﭘس از ھر ﺣﻣﻠﮫ ى ﻛرزى ،ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﯾك اﻋﻼﻣﯾﮫ درﻣورد اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ
اﺑراز ﺗﺄﺳف ﻛرده و در آن از ﻣردم ﺧواﺳت ﺻﺑر و ﺷﻛﯾﺑﺎﯾﻰ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .دان دﯾﺑﺎر ﭼﮭره ﺿد ﺟﻧﮓ در ﮔﻔت و
ﮔو ﺑﺎ ﺗﻠوﯾزﯾون روﺳﯾﮫ اﻣروز ﻣﯽ ﮔوﯾد -آﻣرﯾﮑﺎ ﭼﺷم ﺧود را ﺑﮫ روی اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻣﺎﯾل و
آرزوی زﯾﺎدی ﺑرای داﺷﺗن ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ ﺧود دارﻧد ،ﺑﺳﺗﮫ اﺳت و اﯾن ﻋﻼﻗﮫ و ﺗﻣﺎﯾل ﺣﺗﯽ ﺑﺎ وﺟود ﻣوﺟودﯾت ﻗوای
ﺧﺎرﺟﯽ از ﺑﯾن ﻧرﻓﺗﮫ و ﻣﺎ ﻣﺻداق اﯾن ﻣوﺿوع را در ﺣﻣﻠﮫ ﺳرﺑﺎزان ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم
و ﻣردم ﺧواھﺎن ﺧروج اﯾن ﻧﯾروھﺎ از ﮐﺷورﺷﺎن ھﺳﺗﻧد.
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وی اﻓزود ﯾﮑﯽ از اھداف طرح آﻣرﯾﮑﺎ در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر آﻧﺟﺎ ﺗﺳﻠط ﭘﯾدا ﮐﻧد ،اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺟﺎد اﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻣردم آﻧﺟﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﻧﺎﺑﻊ را ﺑﮫ ﯾﻐﻣﺎ ﺑﺑرد و اﯾن ﺳﯾﺎﺳت را از اﺑﺗدای ﺣﺿورﺷﺎن
اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﺳﺎل  ٢٠١۴اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن ﻓرﺻت را دارد ﺗﺎ ﻣﺳﺎﺋل اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﺷور را ﺧود ﺣل ﮐﻧد و
دﯾﮕر ﻧﯾﺎز ﺑﮫ دﺳﺗورات دﯾﮕران ﻧﺧواھد ﺑود.
آﻣرﯾﮑﺎ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗراﺗژﯾﮏ را اﻣﺿﺎﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس آن ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ده ﺳﺎل ﺑﻌد از ﺳﺎل
 ٢٠١۴ھﻣﭼﻧﺎن در ﮐﺷور ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھﻧد ﻣﺎﻧد .ﺑﻌد از ﺻرف ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ داﻟر در ﺟﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﮐﻧون ﺑﺎﯾد ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ
داﻟر دﯾﮕر ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی اﯾن ﮐﺷور ھزﯾﻧﮫ ﮐﻧﯾم .ﺑﻌد از ﺧروج رﺳﻣﯽ ،ﻣﺎ
اﺣﺗﻣﺎﻻ  ٣٠ھزار ﺳرﺑﺎز آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺗﺎ ﻣدت ﻧﺎ ﻣﻌﻠوﻣﯽ در اﯾن ﮐﺷور ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھﯾم ﮔذاﺷت .ﺑﺎ ﮔذﺷت ﺳﺎﻟﮭﺎ
ﺟﻧﮓ ،ﺻﻠﺢ ھﻧوز ھم ﺣﺗﯽ در اﻓق دور ﭘدﯾدار ﻧﯾﺳت .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺣث ﺗﻐﯾﯾر در اﺳﺗراﺗژی را آﻏﺎز ﮐﻧﯾم .ﻧﻔس اﯾﻧﮑﮫ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﻧﺎﺗو را ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی داﺧﻠﯽ واﮔذار ﮐﻧﯾم و ﺑﮕذارﯾم آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھﻣﺎن اﺳﺗراﺗژی ﭘﯾش ﺑروﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻧﺎﺗو در
آن ﻧﺎﮐﺎم ﺑود ،ﭼﯾزی را ﻋوض ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن راه ﻣوﻓﻘﯾت ﻧﯾﺳت.
ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔرﻓﺗﺎر ﺷده اﺳت .ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎم و ﻧﺎﺳﻧﺟﯾده آﻧﺎن ﺑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺷد .اﯾن ﺳﯾﺎﺳت و
اﻗداﻣﺎت ﺑﯽ ﻣورد اوﺿﺎع را وﺧﯾم ﺗر ﻛرده اﺳت .ﺷش ھزار و دو ﺻد و ﭘﻧﺟﺎه ھﻣوطن ﻣﺎ در درﮔﯾری ھﺎی ﺳﺎل
دو ھزار و ده ﻣﯾﻼدی آﺳﯾب دﯾده اﻧد و دو ھزار و ﭼﮭﺎر ﺻد و دوازده ﻧﻔر ﺑر اﺛر ﺷدت ﺻدﻣﺎت و ﺟراﺣﺎت وارده
ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت داده اﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن در ﺷراﯾط ﻛﻧوﻧﯽ ،ھر روز ﺑﮕوﻧﮫ ﻣﺗوﺳط ھﺷت ﻧﻔر در درﮔﯾرﯾﮭﺎ ﻛﺷﺗﮫ و دوازده ﻧﻔر دﯾﮕر ﻣﺟروح ﻣﯽ
ﺷوﻧد .ھﻔﺗﺻد و ﯾﮏ ﻧظﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﺎل دو ھزار و ده ﮐﺷﺗﮫ ﺷده و در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾش از ﯾﮑﺻد و ﭘﻧﺟﺎه ھزار
ﻧظﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در ﻗﺎﻟب ﻧﯾروھﺎی ﻣوﺳوم ﺑﮫ اﯾﺳﺎف و ﻧﺎﺗو ﻣﺳﺗﻘرﻧد.
ﯾﮏ ﻣوﺳﺳﮫ ﭘژوھﺷﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﭘوھﻧﺗون ﺑراون در آﻣرﯾﮑﺎ در ﮔزارﺷﯽ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐرده ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ دو ﺟﻧﮓ ﻋراق
و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ھزار و ﭼﮭﺎر ﺻد ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﺧواھد رﺳﯾد .اﯾن ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﯽ
ﮔوﯾد ﮐﮫ اﯾن ﮔزارش ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﮏ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮔﺳﺗرده ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﭘژوھﺷﮕران ﭼﻧدﯾن ﭘوھﻧﺗون آﻣرﯾﮑﺎ اﺳت .ﺑر اﺳﺎس
ﺑرآورد اﯾن ﻣوﺳﺳﮫ ،ھزﯾﻧﮫ اﯾن ﺟﻧﮓ ھﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺑﮫ ﻣرز ﺳﮫ ھزار و دو ﺻد ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر رﺳﯾده و دوﻟت
آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺧروج ﮐﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾش از ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر دﯾﮕر ﺧرج ﺧواھد ﮐرد.
اﯾن ارﻗﺎم ﺑﺎ ﺑرآوردھﺎی رﺳﻣﯽ دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ از ھزﯾﻧﮫ اﯾن ﺟﻧﮓ ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ
اﯾن ﺟﻧﮓ ھﺎ در طول ده ﺳﺎل اﺧﯾر ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﺑرای ﺧزاﻧﮫ دوﻟت اﯾن ﮐﺷور ھزﯾﻧﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﻋﻠت اﯾن اﺧﺗﻼف ﻓﺎﺣش در ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘژوھﺷﮕران ﺑراون و دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ را ﺑﺎﯾد در ﺗﻌرﯾف ﻣﺗﻔﺎوت آﻧﮭﺎ از ھزﯾﻧﮫ
ھﺎی ﺟﻧﮓ ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد .ﺑﺎ ﺟﻣﻊ زدن ﻣﯾزان ﺑودﺟﮫ ی ﮐﮫ ﮐﻧﮕره آﻣرﯾﮑﺎ از زﻣﺎن ﺣﻣﻼت ﯾﺎزده ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺑرای
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋراق ﺗﺻوﯾب ﮐرده اﺳت ﺑﮫ رﻗم ﺑﯾش از ﯾﮏ ھزار و دو ﺻد ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﻣﯽ رﺳﯾم
ﮐﮫ ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری آﻣرﯾﮑﺎ ﻧزدﯾﮏ اﺳت .در ﻣﻘﺎﺑل  ٢٠اﻗﺗﺻﺎد دان و ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻋﻠوم ﺳﯾﺎﺳﯽ و وﮐﯾل
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ﮐﮫ دراﯾن ﭘژوھش ﭘوھﻧﺗون ﺑراون ﺷرﮐت ﮐرده اﻧد ﺑﺎ ﯾﺎد آوری اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻧظرداﺷت ﮐﺳری
ﺷدﯾد ﺑودﺟﮫ در ﻋﻣل ھﻣﮫ ھزﯾﻧﮫ اﯾن ﺟﻧﮓ ھﺎ را ﺑﺎ ﻓروش اوراق ﻗرﺿﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺟﮭﺎن ووام ﮔرﻓﺗن ﺗﺎﻣﯾن
ﮐرده اﺳت ،ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺳود ﭘرداﺧت ﺷده ﺑﮫ ﺑﯾش از ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر را ھم در ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﺻرف اﯾن ﺟﻧﮓ
ھﺎ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورد .اﯾن رﻗم ﺗﺎ اﮐﻧون ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ دو ﺻد ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﺑوده اﺳت و ھر روز ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷود.
آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺧش ﻣﮭم اﯾن ﮔزارش را ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟﻧﮓ اﺧﺗﺻﺎص داده اﻧد .ﺳرﺑﺎزان زﯾﺎدی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در
اﯾن دو ﺟﻧﮓ آﺳﯾب دﯾده اﻧد .درﻣﺎن اﯾن ﺗﻌداد زﺧﻣﯽ ﺟﻧﮓ و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺳرﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺣﺿور در ﺷراﯾط ﺳﺧت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ ھﻣراه ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾﻣﮫ و ﺗﻘﺎﻋد ﻣﺎدام
اﻟﻌﻣر ﺑرای اﯾن ﺳرﺑﺎزان ﺑﮫ ﺑﯾش از ٩٠٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟرﺧواھد رﺳﯾد.
اﯾن ﭘژوھش ﺑﮫ ﻣﺧﺎرج ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾن ﺟﻧﮓ ھم ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت .از ھزﯾﻧﮫ ﺳﺎﺧت و اداره زﻧدان
ھﺎی ﺟدﯾد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋراق ﺗﺎ رﺷد ﻗدرت و ﻧﻔوذ ﺷرﮐت ھﺎی ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ طرف ﻗرارداد اردوی اﯾن
ﮐﺷور و ﺗﺎﺛﯾر ﮔذاری آﻧﮭﺎ ﺑر ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاری ھﺎی دوﻟت و ﮐﻧﮕره آﻣرﯾﮑﺎ .ﻣﺟﻣوع ﻗراردادھﺎی وزارت دﻓﺎع آﻣرﯾﮑﺎ
ﺑﺎ اﯾن ﺷرﮐت ھﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز  ۴٠٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﺗﺧﻣﯾن زده ﺷده اﺳت .ﺑرآورد اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ از رﻗم ﺳرﺑﺎزان و
ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﮐﺷﺗﮫ ﺷده آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾن دو ﺟﻧﮓ ﺑﯾش از ھﺷت ھزار ﻧﻔرو ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎن و ﻋراﻗﯽ
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺻد و ﭼﮭﺎر ھزار ﻧﻔر اﺳت.
اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﮔزارش ﭼﻧد روز ﭘس اﻋﻼم ﺗﺻﻣﯾم ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ﺑرای ﺧروج ﯾﮏ ﺳوم ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ از
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎدات ﺑﺳﯾﺎری از ھم ﺣزﺑﯽ ھﺎی او ﮐﮫ از اوﺑﺎﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ اﻧد ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ اﯾن
ﺟﻧﮓ ﺧﺎﺗﻣﮫ دھد ﺷدت ﺑﺧﺷد .اﯾن ﮔزارش ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾدن روش ھﺎی ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺟﻧﮓ ﺗوﺳط
ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران در ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد و ﮐﻧﮕره آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺻداﻗت ھﻣﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی
ﮐوﺗﺎه ﻣدت و ﺑﻠﻧد ﻣدت ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ اﯾن ﮐﺷور را در اﺧﺗﯾﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﻗرار دھﻧد ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﮓ ھﺎی
ﭘرھزﯾﻧﮫ ﺑﺎ دﺳت آوردھﺎی ﻣﺣدود و ﻧﺎﭘﺎﯾدار ﺗﮑرار ﻧﺷود .ﺑﺎ اﯾﻧﮭم اﮔرﭼﮫ در ﺷروع روﻧد اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی
اﻣﻧﯾﺗﯽ از ﺳرﺑﺎزان ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻌداد ﺷﺷﺻد و ﭘﻧﺟﺎه ﺳرﺑﺎز اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ از ﮐﺎﺑل ﺧﺎرج و ﺑﮫ
ﮐﺷور ﺧود ﺑﺎز ﮔﺷﺗﻧد اﻣﺎ در اﯾن ﻣورد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺻد ھزار ﺳرﺑﺎز اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠١۴ﻣﯾﻼدی واﻗﻌﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
ﺗرک ﻣﯾﮑﻧﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر ،ﺷﮏ و ﺗردﯾد ھﺎی ﻓراواﻧﯽ وﺟود دارد و ﺗﺎ ﮐﻧون روﻧد واﮔذاری ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ در
ﻣﻧﺎطق ﺗﻌﯾﯾن ﺷده طﺑق اﻋﻼم ﻗﺑﻠﯽ ﺟرﯾﺎن دارد ،اﯾن ﭘروﺳﮫ از وﻻﯾت ﺑﺎﻣﯾﺎن آﻏﺎز ﺷد و ﺳﭘس ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﺷﮭر
ﻣﮭﺗرﻻم ﻣرﮐز وﻻﯾت ﻟﻐﻣﺎن ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی داﺧﻠﯽ واﮔذار ﮔردﯾد ،ﻓردای آن ﻧﯾروھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ از ﺷﮭر ﻟﺷﮑرﮔﺎه ﻣرﮐز
وﻻﯾت ﻧﺎ آرام ھﻠﻣﻧد ﺧﺎرج ﺷدﻧد ،ﺑﻌدآ ﺳرﺑﺎزان اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ از ﺷﮭرھرات در ﻏرب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧﺎرج ﮔردﯾده و
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﺎﻣﯾن ﻧظم و اﻣﻧﯾت اﯾن ﺷﮭر را ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن واﮔذار ﮐردﻧد و روﻧد اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎ رﺳﻣﺎ در
ﺷﮭر ﻣزارﺷرﯾف ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﺟرا در آﻣد و ﺳرﺑﺎزان آﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت اﯾن ﺷﮭر راﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی
داﺧﻠﯽ واﮔذار ﮐردﻧد .وﻻﯾت ﺑﻠﺦ ﺑﺎ ﻣرﮐزﯾت ﺷﮭر ﻣزارﺷرﯾف ﭼﮭﺎرده وﻟﺳواﻟﯽ دارد ،ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻧﮭﺎ از

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

ﻣﺣدوده ی ﺷﮭر ﻣزارﺷرﯾف ﺧﺎرج ﺷده اﻧد و ﻗرار اﺳت در داﺧل اﯾن ﺷﮭر ﺑﺎ ﺗﺎﻧﮑﮭﺎ و زرھﭘوش ھﺎی ﺧود ﮔﺷت و
ﮔذار ﻧﮑﻧﻧد و دﺳت ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ ﻧزﻧﻧد ،وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎی اﯾن وﻻﯾت ازاﯾن اﻣر ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ اﺳت ،ﺳرﺑﺎزان ﺧﺎرﺟﯽ
اﯾن ﺣق را ﺑﮫ ﺧود ﻣﺣﻔوظ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ در وﻟﺳواﻟﯾﮭﺎی ﭼﮭﺎرده ﮔﺎﻧﮫ ی اﯾن وﻻﯾت ﺣﺿور ﻧظﺎﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد
و ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﺟﻧﮕﯽ راه اﻧدازی ﮐﻧﻧد.
وﻻﯾت ﺑﺎﻣﯾﺎن ﻧﯾز اﮔرﭼﮫ اﻣن ﺗرﯾن ﻧﻘطﮫ ﮐﺷور ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷود و ﻣردم اﯾن وﻻﯾت ﺑرای دﻓﺎع از ﺧود ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ
ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧدارﻧد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل واﻟﯽ ﺑﺎﻣﯾﺎن ﻣﯾﮕوﯾد اﯾن وﻻﯾت از ﻧﺎﺣﯾﮫ وﻻﯾﺎت ھﻣﺟوار ﺧود آﺳﯾب ﭘذﯾر
اﺳت.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ واﻟﯽ ﺑﺎﻣﯾﺎن وﻟﺳواﻟﯽ ﺗﺎﻟﮫ و ﺑرﻓﮏ ﮐﮫ از ﻟﺣﺎظ ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اداری ﺟزو وﻻﯾت ﺑﻐﻼن ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از
ﻣراﮐزﻋﻣده ﺗرورﯾﺳت ھﺎ ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت و از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎﻣﯾﺎن ﻣوﻗﻌﯾت دارد "طﺎﻟﺑﺎن"
ﻣﺳﺗﻘر در آﻧﺟﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد اﻣﻧﯾت ﺑﺎﻣﯾﺎن را ﻣورد ﺗﮭدﯾد ﻗرار دھﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن وﻻﯾت ﻧﺎ آرام ﻣﯾدان وردک درﻣﺳﯾر راه ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻣوﻗﻌﯾت دارد و اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻧﯾز ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﺗﮭدﯾد
ﺑرای اﻣﻧﯾت ﺑﺎﻣﯾﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﮕردد ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در ھﻣﯾن ﻣﯾدان وردک ﺑود ﮐﮫ "طﺎﻟﺑﺎن" رﯾﯾس ﺷورای وﻻﯾﺗﯽ ﺑﺎﻣﯾﺎن
را از ﻣوﺗرش ﮐﮫ از ﮐﺎﺑل ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺷت رﺑوده و ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧدﻧد و ﺟﺳدش را ﻣﺛﻠﮫ ﮐردﻧد .در وﻻﯾت ﻟﻐﻣﺎن ﺗﻧﮭﺎ
اﻣﻧﯾت ﺷﮭر ﻣﮭﺗرﻻم ﻣرﮐز وﻻﯾت و در وﻻﯾت ھرات ﺗﻧﮭﺎ اﻣﻧﯾت داﺧل ﺷﮭر ھرات ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی داﺧﻠﯽ واﮔذارﺷده
اﺳت .در وﻻﯾت ﻟﻐﻣﺎن ﺗﻣﺎﻣﯽ وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎی آن ﻧﺎ اﻣن اﺳت و در وﻻﯾت ھرات ﻧﯾز ﺣداﻗل ﭼﮭﺎر وﻟﺳواﻟﯽ ﺟزو
ﻣﻧﺎطق ﭘرﺧطر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
از ﺳوی دﯾﮕر ﺷﺎﯾد ﺷﮭر ﻟﺷﮑرﮔﺎه ﻣرﮐز وﻻﯾت ھﻠﻣﻧد از اﻣﻧﯾت ﻧﺳﺑﯽ ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﯾﻘﯾﻧﺎ ھﯾﭻ ﯾﮏ از
وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎی آن از ﻟﺣﺎظ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻗﺎﺑل اطﻣﯾﻧﺎن ﻧﯾﺳت .ﺣدود ده ھزار ﺳرﺑﺎز اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در طول ده ﺳﺎل ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد
"طﺎﻟﺑﺎن" و ﺗرورﯾﺳﺗﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را از وﻻﯾت ھﻠﻣﻧد اﺧراج واﻣﻧﯾت اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ را ﺗﺎﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد ،اﻣﻧﯾت ﮐﺎذﺑﯽ ﮐﮫ در
اﯾن وﻻﯾت وﺟود دارد ﺑﺳﯾﺎر ﺷﮑﻧﻧده و آﺳﯾب ﭘذﯾر اﺳت .وﻻﯾت ھﻠﻣﻧد اﮐﻧون ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﮔذﺷﺗﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣزرﻋﮫ ی
ﮐوﮐﻧﺎر و ﻣرﮐز ﺗوﻟﯾد ﻣواد ﻣﺧدر ﺟﮭﺎن اﺳت .اﮔرﭼﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت روﻧد واﮔذاری ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ
ﻧﯾروھﺎی داﺧﻠﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت و ﺑرﺧﯽ ﮔﻣﺎﻧﮫ زﻧﯽ ھﺎی ﺧوﺷﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ﻧﯾز ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺳت ﮐﮫ ﺳرﺑﺎزان اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھم
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٢٠١۴ﻣﯾﻼدی از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧﺎرج ﻣﯾﺷوﻧد اﻣﺎ ﺷواھد ﻣوﺟود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﮑس اﯾن ﮔﻣﺎﻧﮫ زﻧﯽ ھﺎ را
ﺛﺎﺑت ﻣﯾﺳﺎزد :
 < ﺳرﺑﺎزان اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺑرﺧﯽ از ﻣﻧﺎطق ﮐﺷور در ﺣﺎل ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز اﺳﺗﺣﮑﺎﻣﺎت ﺟدﯾد ﻧظﺎﻣﯽ ھﺳﺗﻧداﺳﺗﺣﮑﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﺣداﻗل ﺑرای ﺑﯾﺳت ﺳﺎل آﯾﻧده اﺳت.
 < ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎرھﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ از ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﻠﺦ دھﮫ ھﺷﺗﺎد ﻋﺑرت ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و اﯾن ﺑﺎر ﺗﺎ ﮐﺎر ﺟﻧﮓ را دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮑﺳره ﻧﮑﻧﻧد از اﯾن ﮐﺷور ﺧﺎرج ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﺎ ﺑﻘول ﺧود ﺷﺎن ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﯾﮕذارﻧد.
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 < دوﻟت اﻣرﯾﮑﺎ از ﯾﮑﺳو در ﻋرﺻﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت از ﺧروج ﻧﯾروھﺎی ﺧود ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠١۴ﺳﺧن ﻣﯾﮕوﯾد وﻟﯽ از ﺟﺎﻧبدﯾﮕر در ﺻدد اﯾﺟﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی داﯾﻣﯽ ﻧظﺎﻣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت و ﺣﺎﻣد ﮐرزی را ﺑرای اﻣﺿﺎی ﺳﻧد اﺳﺗراﺗژﯾﮏ
ﻣﯾﺎن دو ﮐﺷور ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .اﯾﺟﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﺿور درازﻣدت ﺑﺎ اﺧﺗﯾﺎرات وﺳﯾﻊ و
ﻧﺎﻣﺣدود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .اﯾن ﺷواھد ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﺎ وﺟود ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﻧﮓ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺗﻘﺑل ﻣﯾﺷوﻧد ﺑﮫ اﯾن آﺳﺎﻧﯽ و ﺑدون دﺳﺗﺎورد روﺷن و ﻣﺷﺧص ﻣﺎﻧﻧد اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی از اﯾن ﮐﺷور
ﺧﺎرج ﻧﺧواھﻧد ﺷد.
در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون از وﺟود ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷده اﻧد ﭘرﭼم ھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﺿو ﻧﺎﺗو ﭘﺎﯾﯾن
ﮐﺷﯾده ﺷده و ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﭘرﭼم ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر اﻓراﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت اﯾن ﮐﺎر ﺑﯾﺎﻧﮕرآﻧﺳت ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﺎﯾﯽ
ﺑرای ﺑراﻓراﺷﺗن ﭘرﭼم ھﺎی ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ وﺟود ﻧدارد ،ﺑراﻓراﺷﺗﮫ ﺷدن ﭘرﭼم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘرﭼم ھﺎی ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ھﻣﭼﻧﯾن
اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در راﺳﺗﺎی ﮐﺳب اﺳﺗﻘﻼل از دﺳت رﻓﺗﮫ ی ﺧود ﮔﺎم ﺑرﻣﯾدارد .اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ
اﻣﯾدوارﻧد ﮐﮫ روزی ﻓرارﺳد ﮐﮫ در ھﯾﭻ ﻧﻘطﮫ ی از ﮐﺷورﺷﺎن ﭘرﭼم ھﯾﭻ ﮐﺷور ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ی ﺑراﻓراﺷﺗﮫ ﻧﺑﺎﺷد.
ﻣدﺗﯽ ﺑود ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﮕران ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾدﻧد و ﮔﻣﺎن ﻣﯽ ﮐردﻧد رﺋﯾس ﺟﻣﮭورﺷﺎن رای ﻣﻘﺑوﻟﯾت را از آﻧﺎن
ﮔرﻓﺗﮫ اﻣﺎ ﮐﺷورﺷﺎن را دودﺳﺗﯽ ﺗﻘدﯾم اﻣرﯾﻛﺎﯾﯾﺎن ﻧﻣوده و ﺣﺗﻣﺎ در ﭘس ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑزرگ ،ﺗواﻓق ﻧﻣوده اﺳت ﺗﺎ
ﮐﺷور ﺑﮫ ﺻورت داﯾﻣﯽ در اﺧﺗﯾﺎر اﺟﺎﻧب ﻗرار ﺑﮕﯾرد .وﻟﯽ اﻋﻼن ﻣواﺿﻊ ﮐرزی در ﻧﺷﺳت ﺧﺑری ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ
رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﮐرواﺳﯽ ﮐﻣﯽ از وﺟود ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎﺳت و ھﻣﮕﺎن را اﻣﯾدوار ﻧﻣود ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﮐرزی ﻧﻣﯽ
ﺧواھد ﺑدون درﻧظرداﺷت آرای ﻣردﻣﯽ ﺑﮫ ھرﮐﺎر ﺧطرﻧﺎﮐﯽ دﺳت ﺑزﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ او در اﯾن ﻧﺷﺳت ﺧﺑری ﮔﻔت:
ﻓﯾﺻﻠﮫ ﮐﻧﻧده ﻧﮭﺎﯾﯽ در راﺳﺗﺎی اﯾﺟﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی داﯾﻣﯽ ﻧظﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﻛﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣردم اﺳت و
ﺣﮑوﻣت در آن زﻣﯾﻧﮫ ﺻﻼﺣﯾت ﻧدارد.
ﺑرای اﯾﺟﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی داﯾﻣﯽ اﻣرﯾﻛﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻌﮭد ﻣردم ،ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن و ﺳﭘس ﺑرﮔزاری ﻟوی ﺟرﮔﮫ
ﺿروری اﺳت .اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﻛﺎ ﺑرای اداﻣﮫ رواﺑط اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﻣﯾﺎن دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﮐﺷورش ﺧواھﺎن
اﯾﺟﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ داﯾﻣﯽ در اﯾن ﮐﺷور ﺷده ،اﻣﺎ اﯾﺟﺎد اﯾن ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎ در ﻗدم ﻧﺧﺳت ﭘﯾش ﺷرط اﯾﺟﺎد ﺻﻠﺢ در
ﮐﺷور اﺳت.
ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻣراﮐز ﻧظﺎﻣﯽ داﯾﻣﯽ از ﺳوی اﻣرﯾﻛﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺎ ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣردم و ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﻣواﻓﻘت
ھﺎی ﮐﺷور ھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت ،ﭼرا ﮐﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎی ﺷﺎن از
ﺣﺿور ﻧظﺎﻣﯽ اﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ھﺎ در اﯾن ﮐﺷور ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﻧد .ﻋدم ﺣﻣﻠﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در داﺧل ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و
ﺑدون ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ،ﻧﺑود ﻣداﺧﻼت ﺑﯾروﻧﯽ ،ﭘﯾﺷﺑرد روﻧد اﻧﺗﻘﺎل ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﺑﮫ رھﺑری اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺗﻌﮭد ﺻورت
ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﻔﺎھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ،از ﭘﯾش ﺷرط ھﺎ ﺑرای اﯾﺟﺎد داﯾﻣﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ در ﮐﺷور ﺧواھد ﺑود.
ﻣﺎ در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑزرگ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭘر از ﺗﺷﻧﺞ اﺳت ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾرﻧده ی ﻧﮭﺎﯾﯽ در راﺳﺗﺎی اﯾﺟﺎد
ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ داﯾﻣﯽ اﻣرﯾﻛﺎ ،ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت و ﺣﮑوﻣت اﯾن ﮐﺷور ﺻﻼﺣﯾت ﻧدارد و دﻓﺎع از ﺧﺎک وظﯾﻔﮫ
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اول ﻣردم اﺳت .اﮔرﭼﮫ اﯾن اوﻟﯾن ﻣوﺿﻌﮕﯾری اﯾﻧﭼﻧﯾﻧﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻧﯾﺳت و اﯾﺷﺎن ﺑﺎرھﺎ و در ﻣﻘﺎطﻊ ﻣﺧﺗﻠف
ﺑﺎدر ﻧظرداﺷت ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﮐﯾد ورزﯾده ،از ﺧود وﺟﮭﮫ ﻣﺳﺗﻘل و طرﻓدار ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش
ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت اﻣﺎ اﺗﺧﺎذ ﻣوﺿﻊ ﺟدی در ﺑراﺑر ﺧواﺳت اﻣرﯾﻛﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺻوص
ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ ،ھﻣﺎﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺷﺎن ﯾﮑروز آب را ھم ﺑدون ﮐﺳب اﺟﺎزه واﺷﻧﮕﺗن ﻧﻣﯽ ﻧوﺷﯾدﻧد ﺷﺎھد ﺣوادث
ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺷﺎﯾد وی ﺑﯾش از ﮔذﺷﺗﮫ درک ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ راھﯽ را ﮐﮫ در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗﺎ ﮐﻧون ھﻣواره داد از ﺧواﺳت ﻣردم
زده و ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻏرﺑﯽ ھﺎ ﺑﮫ وﯾژه اﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ھﺎ را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ و در ﺑراﺑر ﺷﺎن ﻣﺣﮑم اﯾﺳﺗﺎده اﺳت ،ﮐﺎر درﺳت و
اﺻوﻟﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد .ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎ وﺟود ھﺷدارھﺎی ﻣﮑرر ﮐرزی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗوﻗف ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷﺑﺎﻧﮫ از ﺳوی
ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑراﻧﮕﯾز ﺧود در ﻣﻧﺎطق ﺟﻧوب ﮐﺷور ھﻣﭼﻧﺎن
اداﻣﮫ ﻣﯾدھﻧد ﺑﻠﮑﮫ داﻣﻧﮥ آن را در ﺷﻣﺎل ﻧﯾز ﮔﺳﺗرش داده اﻧد .اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷﺑﺎﻧﮥ ﺧﺎرﺟﯾﮭﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﺎﺻﻠﮥ
ﻋﻣﯾﻘﯽ ﻣﯾﺎن ﻣردم و ﺣﮑوﻣت اﯾﺟﺎد ﮐرد و ﻋﻣﻠﯾﮥ ﺣﮑوﻣت داری را در ﮐﺷور ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘروژۀ ﻧﺎﮐﺎم ﺗﺑدﯾل ﻧﻣود.
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