ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دوﺣﻪ درﺑﺎره اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن 4
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دوﺣﻪ درﺑﺎره اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺻﻠﺢ ﻓﺮﯾﺒﺎراﻧﻪ … و ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ
)  – 4ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧ( 

ﻋﻨﺎوﯾﻦ:

– ﻣﻔﺎد ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺪﯾﺮ را ﻓﺴﺦ ﻣ ﻛﻨﺪ  ،و ﺣﺎوی ﻓﺮﯾﺐ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ راﻫﺮوﻫﺎی ﺗﺎرﯾﻚ و
ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻛﻪ ﮔﻤﺎن ﻣ ﻛﻨﯿﻢ ﯾ از ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻗﺒﻞ از اﻣﻀﺎی آن ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﻣﺰدوران در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ .و ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﺗﺎ ده ﻫﺰار ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣ ﺷﻮد .و ﻗﺮاردادﻫﺎی آن
ﻫﺎ ﺑﺎ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻪ راﺣﺘ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ  2000ﺳﺮﺑﺎز دارﻧﺪ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  5000ﺳﺮﺑﺎز را در ﻃ 120 روز اول ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ
ﮐﻨﻨﺪ؟ .
* و اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺸﺎن در ﻃ 120 روز اول ﺗﺮک ﺷﻮﻧﺪ  ،در ﯾ دوره  14ﻣﺎه ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟
* آﯾﺎ ﺧﺮوج  2000ﺳﺮﺑﺎز از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮاﯾ ﺑﻪ ﻣﺪت  120روز ﯾﺎ  14ﻣﺎه ﻓﺮاﺧﻮاﻧ ﻣ ﺷﻮد؟ ﯾﺎ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻓﺮاﺧﻮاﻧ ﻣ ﮐﻨﺪ ؟؟  .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻮﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﯿﺴﻤ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی
ﻧﺪارد.
– اﮔﺮ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮاب ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﺮ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ از آن ﺑﻪ وﯾﮋه در آن ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺮ
از ﺷﺎف اﺳﺖ .و ﭘﺮ از ﻧﺎدرﺳﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ  ..ﭘﺲ ﭼﺮا ؟؟ .
* ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﻨﻄﻘ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﻐﺎﻟﺮ آﻣﺮﯾﺎﯾ در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺎﻣ و ﺳﯿﺎﺳ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
آﻣﺎده ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾ در ﺳﺎﻟﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  ،ﮔﻮاه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻌﻢ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺑﻠﻌﯿﺪه
ﻣ ﺷﻮد.
ﭘﺬﯾﺮش اﺻﻞ “ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ”ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ و از دﺳﺖ دادن
ﮐﻨﺘﺮل آن ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ آن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﻣﺸﺘﺮی و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪ
“ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ” و “ﺻﻠﺢ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن” ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ اﺟﺎزه ﻣ دﻫﺪ .ﮐﻪ دﯾﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﺷﻐﺎﻟﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖ دوﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﺮ  ،ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ دوﺣﻪ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل آﻣﺮﯾﺎ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﺮ در ﺑﯿﻦ رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﯾ ﻗﺎﺿ و ﻗﺎﺿ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ !! ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻀﻮر آن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺴﺎﻧ و اﺧﻼﻗ ﻻزم اﺳﺖ … و اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﻘﻪ در ﻣﺬاﮐﺮات دوﺣﻪ و ﺳﻘﻮط ﺑﺰرگ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻃﺎﻟﺒﺎن اﺳﺖ.

– ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠ ﻃﺎﻟﺒﺎن “ ،اﺳﺘﻨﺴﺎی”  ،ﮐﻪ او ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻌﻔﺎ دﻫﺪ – و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻮد – ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨ
ﺧﻮد  ،ﮐﻪ در دوﺣﻪ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ  ،ﺟﻨ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ؟؟

ﺷﻤﺎ آن را ﻗﻄﺮ :ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺻﻠﺢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺎﻣﺬاری ﻣ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻌﺮ اول دروغ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺎﻧﺮ
ﻣﻔﻬـﻮم آﻣﺮﯾـﺎﯾ از آﻧﭽـﻪ آن ﻫـﺎ ﺻـﻠﺢ ﻣـ ﻧﺎﻣﻨـﺪ اﺳـﺖ .آن ﻫـﺎ ﮔﻔﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺻـﻠﺢ ﻫﻤـﺎن ﭼﯿـﺰی اﺳـﺖ ﮐـﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮد  ،ﺻﻠﺢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ )ﺧﺸﻮﻧﺖ( ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.
اﯾﻦ ﯾ ﺟﻨ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﺼﻮرات ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮدم را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣ ﮐﻨﺪ و ذﻫﻦ را آﻟﻮده ﻣ
ﮐﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ اﺻﻼح ﻣ ﮐﻨﺪ
ﻣـﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺑﯿـﺶ از  18ﺳـﺎل ﺗﻼش ﮐـﺮده اﻧـﺪ ﺗـﺎ ﮐﺸـﻮر ﺧـﻮد را از اﺷﻐـﺎل آزاد ﮐﻨﻨـﺪ  ،ارﺗـﺶ ﻫـﺎی
ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ را اﺧﺮاج ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻈﻢ اﺳﻼﻣ ﺧﻮد را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آزادی و
دﻓﺎع از دﯾﻦ ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ و اﯾﻦ را ﺟﻬﺎد ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻤ ﮔﻮﯾﻨﺪ .و ﺻﻠﺢ ﻧﺘﯿﺠﻪ

اﺧﺮاج اﺷﻐﺎﻟﺮان  ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آزادی  ،ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﻗﻄﻊ دﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﯿﺮوﻧ
اﺳﺖ .ﺑﺪون ﻋﺪاﻟﺖ ﺻﻠﺢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻣﻮرد ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻐﻞ و
اداﻣﻪ ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ ، اﯾﻦ ﮐﻼﻫﺒﺮداری و ﻓﺮار اﺳﺖ.

ﻫﯿﭻ ﻣﺘﻦ رﺳﻤ از ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﻄﺮی ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد

ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺤﺚ )وﯾﮋﮔ ﻫﺎ( ﺗﻮاﻓﻖ  ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آن ﻫﺎ ﺻﻠﺢ را ﺑﺮای
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد  ،اﺗﺎ ﮐﺮدﯾﻢ – ﺣﺘ اﮔﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
و ﻣﺘﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﯾﺪﯾﺮ را ﻓﺴﺦ ﻣ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﯾﺎ ﺣﺎوی ﻓﺮﯾﺐ ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﺮﺧ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ راﻫﺮوﻫﺎی ﺗﺎرﯾﻚ و
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻬﺎی ﻛﻪ ﮔﻤﺎن ﻣ ﻛﻨﯿﻢ ﯾ از ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻗﺒﻞ از اﻣﻀﺎی آن ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ را
ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

آﻧﭽﻪ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎد ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ واﺷﻨﺘﻦ و ﻃﺎﻟﺒﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ:

 -1اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﻇﺮف  14ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ  ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺧﻮد را از
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎرج ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
 -2اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻇﺮف  135روز ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ ﺧﻮد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪ  8،600ﺳﺮﺑﺎز ﮐﺎﻫﺶ ﻣ
دﻫﺪ.
 -3اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ از اﺳﺘﻔﺎده از زور و دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺧﻮدداری ﻛﻨﺪ.

 -4دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﻣ رﻫﺒﺮان ﻃﺎﻟﺒﺎن
از ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه و ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺣﺬف ﺷﻮد.
 -5اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺣﺘﺮام ﻣ ﮔﺬارد.
 -6واﺷﻨﺘﻦ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣ ﮐﻨﺪ.
 – 7واﺷﻨﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﻧﻬﺎﯾ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ.
 -8واﺷﻨﺘﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﻮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒ ﺑﺮای
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮئ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺸﻮر دﯾﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ.
 -9اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ،آﻣﺎده اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻟﻘﺎﻋﺪه و دوﻟﺖ اﺳﻼﻣ) داﻋﺶ( اﺳﺖ.
 -10ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪه ،دوﻟﺖ اﺳﻼﻣ) داﻋﺶ( و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
ﺗﺮورﯾﺴﺘ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ.
 -11ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﺬاﮐﺮات ﺟﺪی ﺑﺎ دوﻟﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻮد.

ﺳﭙﺲ ﯾ ﻧﺎه ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه را آﻏﺎز ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.
) -1اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﻇﺮف  14ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ  ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺧﻮد را از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺧﺎرج ﻣ ﮐﻨﻨﺪ(.

– ﺳﻮاﻟ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ذﻫﻦ اﯾﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﭼﺮا دﻗﯿﻘﺎً  14ﻣﺎه؟ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه و
ﻣﻔﺴﺮان اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ .وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺸﻮرش ﺑﺮای “ﺧﺮوج ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ” ﻧﯿﺮوﻫﺎی
آﻣﺮﯾﺎﯾ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﮐﺸﻮر وی در
ﺳﺎل  2001ﺧﻮاﺳﺘﺎر “اﺷﻐﺎل ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ” اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ “ﯾ اﺷﻐﺎل ﺳﺮﯾﻊ و ﺟﺎﻣﻊ” ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﭼﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮرش ﺑﺮای
ﺗﻤﯿﻞ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺶ ﺳﺮخ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ ﻫﻤﺎری
داﺷﺖ و ﺣﺪود  120000ﺳﺮﺑﺎز را ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﻨﯿﻦ ﺧﻮد از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﯿﺮون راﻧﺪﻧﺪ
؟؟ اﮐﻨﻮن آﻣﺮﯾﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺮوج  13ﻫﺰار ﻧﯿﺮو از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در  14ﻣﺎه ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از
اﯾﻦ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ و ﺧﻮاﻫﺎن ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ اﺳﺖ )ﺗﺎ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﺮج و ﻣﺮج و ﺟﻨ
داﺧﻠ ﻧﺸﻮد( ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی ﺧﻮد ،ﯾﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد !! .

– در ﻣﻮرد ﻣﻬﻠﺖ  14ﻣﺎﻫﻪ ،در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ،زﻣﺎن اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺧﻄﺮﻧﺎک در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﺎدﯾﻦ ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن آورﯾﻞ  2021ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
 27آورﯾﻞ  ،ﺳﺎﻟﺮد اﻧﻘﻼب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘ در ﺳﺎل  1978ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ روز از ﺳﺎل  2021آﻏﺎز ﯾ اﻧﻘﻼب ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ
ای ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺛﺮوت ﺧﻮد و دوم ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻓﺮﻫﻨ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺤﺖ ﺳﺮاب
ﺻﻠﺢ و ﺑﺪون ﺟﻬﺎد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ )ﯾﺎ ﻫﺮج و ﻣﺮج و ﺟﻨ داﺧﻠ (ﻣﻄﺎﺑﻖ دﯾﺪﮔﺎه آﻣﺮﯾﺎﯾ / ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

) -2اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻇﺮف  135روز ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ ﺧﻮد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪ  8،600ﺳﺮﺑﺎز ﮐﺎﻫﺶ ﻣ دﻫﺪ(.

– و اﯾﻦ ﯾ از دروغ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﻐﺎﻟﺮان آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﯾ از
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎی )ﺑﺎزی وﯾﺮاﻧ (ﯾﺎ )ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮاب( ﮔﻮﻧﻪ را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺨﻔ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
رﻫـﺒﺮان ﺟﻬـﺎدی در ﻣﯿـﺪان ﻧـﺒﺮد ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻣـ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی آﻣﺮﯾـﺎﯾ در اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺑﯿـﺶ از  2،000ﯾـﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  3000ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﺮای اﺣﺘﯿﺎط ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺪه از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﻣ ﮐﻨﺪ ،در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در
زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎﻣ .ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ داده ﻫﺎ و اﻋﺪاد و ارﻗﺎم و اﻃﻼﻋﺎت ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﯿﻠﺸﺎن
اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ دﯾﺮی در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻣﻮرد ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎن ،ﻫﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﺧﺎرﺟ ﯾ ﺳﺮﺑﺎز آﻣﺮﯾﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ
ﻋﻀﻮ ﻧﺎﺗﻮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰدور ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺰدور ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟ را
ﺗﺸﯿﻞ ﻣ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺮﺧ از ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ اﻋﺪاد ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ را ﺻﺤﯿﺢ
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ .وﺳﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﺮﯾﺐ و ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺰدور اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل
ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﯿﺎت ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺎﻟﺒﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از
ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺰدور ﻧﯿﺰ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ادﻋﺎ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺰدورﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً )ﭘﯿﻤﺎﻧﺎراﻧ (ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻔ را ﺑﺮای
ارﺗﺶ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﺮﺑﺎزان رﺳﻤ در ارﺗﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
و از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﺗﻮاﻓـﻖ ﺳـﺮاب ﮔـﻮﻧﻪ ﻫﯿـﭻ ﻣﺎﻧﯿﺴـﻤ ﺑـﺮای ﺗﺤﻘﯿـﻖ درﺑـﺎره ﻫﯿـﭻ ﭼﯿـﺰ ﻧـﺪارد  ،ﻣـﺰدوران در
اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺑـﺎﻗ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ .ﺗﻌـﺪاد آن ﻫـﺎ ﺑﯿـﻦ ﻫﺸـﺖ ﻫـﺰار ﺗـﺎ ده ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ ﺗﺨﻤﯿـﻦ زده ﻣـ ﺷـﻮد .و
ﻗﺮاردادﻫﺎی آن ﻫﺎ ﺑﺎ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻪ راﺣﺘ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﻨ در )ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻘﺎی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﯾ ﻃﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧ ذﮐﺮ
ﺷﺪه و ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﻨ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ – ﺧﺎرج از ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ – آن ﻫﺎ از ﭘﻨﺞ ﭘﺎﯾﺎه ﻧﻈﺎﻣ ﺧﺎرج ﻣ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎه ﻫﺎی اﺻﻠ ﻫﻮاﯾ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤ در
اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﭘﺎﯾﺎه ﻣﻮﻗﺖ را ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺮای اﻣﻮر ﮔﺬرا از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد
را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده اﻧﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎه ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ؟ ﺳﭙﺲ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ از دو ﭘﺎﯾﺎه ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﯿﻨ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾ در ﻏﺮب ﮐﺸﻮر و دﯾﺮی در ﺟﻨﻮب )ﭘﺎﯾﺎه ﻟﺸﺮﮔﺎه( در ﻫﻠﻤﻨﺪ .آﯾﺎ واﻗﻌﺎً اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟؟ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ و ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ؟؟  ..ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤ داﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰی را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
– آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ  2000ﺳﺮﺑﺎز دارﻧﺪ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  5000ﺳﺮﺑﺎز را در ﻃ 120 روز اول
ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ؟؟ .
و اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻃ 120 روز اول از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه دوره 14
ﻣﺎه ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای دارﻧﺪ؟ .
ﭼﻪ ﮐﺴ ﺧﺮوج ﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺮد و ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﺿﺮان را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ؟  .راه ﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻗﺮار ﻧﯿﺮﻧﺪ؟  .ﯾﺎ آﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ
اﻣﻨﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ را در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ و در ﻫﺮ زﻣﺎن و در ﻃ 14 ﻣﺎه ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ ؟؟ .
آﯾﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺧﺎرج ﮐﺮدن  2000ﻧﻔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮاﯾ ﺑﻪ ﻣﺪت  120روز … ﯾﺎ
 14ﻣﺎه ؟؟ ﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ روز ﮐﻢ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد؟؟  .و اﮔﺮ آن ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻫﻮاﯾ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﻼح ﻫﺎی ﺳﻨﯿﻦ آن ﻫﺎ ﭼﻪ ﻣ ﺷﻮد؟  .اﯾﻦ ﺳﻼح ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻋﻈﯿﻤ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده  130،000ﺳﺮﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻠﻪ ،ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺣﺎل ذﺧﯿﺮه ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﭘﺲ از
اﻣﻀــﺎی ﺗﻮاﻓــﻖ ﻧــﺎﻣﻪ ﮔﻔــﺖ )واﺷﻨﺘــﻦ ﻣﻤــﻦ اﺳــﺖ در ﺻــﻮرت ﻟــﺰوم ﻧﯿﺮوﻫــﺎی ﺧــﻮد را ﺑــﻪ ﺳــﺮﻋﺖ ﺑــﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ( .ﮐﺸﻮرش ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﺧﺮوج ﺧﻮد از ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺮدد ،ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﺶ ﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺛﺮوت ﻫﺎی روﯾﺎﯾ ،ﻗﺎﭼﺎق ﻫﺮوﺋﯿﻦ و ﭘﻮﻟﺸﻮﯾ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؟ وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻤﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد )اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرش اﺟﺎزه ﻣ دﻫﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺣﺎﺿﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را از
 13000ﺑﻪ  8،600ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ( و اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ را اﻧﺎر ﻣ ﻛﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﺮﯾﺎ
ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﺗﻌﻘﯿﺐ
اﻟﻘﺎﻋﺪه و دوﻟﺖ اﺳﻼﻣ) داﻋﺶ( ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﻧﻪ دارد .در اﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ
ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺠﺪد ﮐﻠﻤﻪ “ﺷﻐﻞ” ﺑﺎ ﺑﻘﺎی ﻫﻤﯿﺸ ﭘﺲ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد
ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻤﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران در رژﯾﻢ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎم ﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و از آن ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن ﻫﺎ آزاد ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ
ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﺷﻐﺎل اﺳﺖ !!
آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾ ﻣﺬاﮐﺮات ﺷﻔﺎف ﺑﻮده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه

اﺳﺖ؟  .اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ وﺟﻮد ﺑﻨﺪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧ در ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ را ﻣﻨﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻧﺘﻪ در اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﯾﺎدی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺳﺮ ﻣ دﻫﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﻮاردی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺘ از ﺧﻮد
اﻣﺎرت ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ؟؟
– اﮔﺮ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭘﺮ از ﺷﺎف
اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد .و ﭘﺮ از ﻧﺎدرﺳﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ  ..ﭘﺲ ﭼﺮا ؟؟ .
– ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﻨﻄﻘ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﻐﺎﻟﺮان آﻣﺮﯾﺎﯾ در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺎﻣ و ﺳﯿﺎﺳ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺰرﮔ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻣﺎده ﻣ ﺷﻮد.
ﺗﺒﯿﺮ در ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ،ﮔﻮاه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻌﺎم آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻠﻌﯿﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ.
– ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮون رﻓﺖ از دام ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ درک ﺧﻮد را
از اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ … و اﻗﺪاﻣﺎت واﻗﻌ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ زور ﺳﻼح ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ.

در ﮔﻔﺘﻮی ﺗﻠﻔﻨ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ ﻣﻼ ﺑﺮادر وی ﮔﻔﺖ} :ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻣ ﺟﻨﯿﺪ{ .او ﻏﺎﻓﻞ

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻼ ﺑﺮادر و ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼم در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣ
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

) -3اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ از اﺳﺘﻔﺎده از زور و دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮدداری
ﻛﻨﺪ(.

– اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ای را ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد اﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻘﻮق
دﯾﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ آورد .ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺬاﮐﺮاﺗ در دوﺣﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮاﻓﻖ
ﻧــﺎﻣﻪ ﺗﻠــﻪ ﮔــﺬاری ﺷــﺪه ﻧــﺪاﺷﺖ ،ﺗــﻮاﻓﻘ ﮐــﻪ ﺗﻮﻫﻤــﺎت ﺻــﻠﺢ را ﻣــ ﻓﺮوﺷــﺪ و ﻓﺮﯾــﺐ ﻫــﺎﯾ را ﺑــﺮای دوام
اﺷﻐﺎﻟﺮی ﭘﺪﯾﺪ ﻣ آورد.
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﺪارد .زﯾﺮا ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دادن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﮔﺮ ﺑﺮای ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ وی
ﺑﻮده و اﯾﻦ در ﻣﻮﺿﻊ آﻣﺮﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳﺖ .ﭼﻪ در اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﻗﻄــﺮی ،و ﭼــﻪ در اﻇﻬــﺎرات ﺗﺮاﻣــﭗ و ﻣﻘﺎﻣــﺎت ارﺷــﺪ دوﻟــﺖ وی ،ﮐــﻪ اﯾــﻦ اﻣــﺮ واﺿــﺢ ﺗــﺮ ،ﻓﺼــﯿﺢ ﺗــﺮ و
دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿ ﺗﺮ از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی ﻣﺒﻬﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺟﺸﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﻣ ﺷﻮد) .ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ(.
اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﻤﺒﺎران ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﻫﻠﻤﻨﺪ ﻣﺎده
“ﺳﻮم” اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ را ﭘﺎره ﮐﺮد.

ﺳﺨﻨﻮی رﺳﻤ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﻔﺖ:
} اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه دﯾﺮوز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮاﯾ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎرزان ﻃﺎﻟﺒﺎن در اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑ ﻫﻠﻤﻨﺪ اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ از زﻣﺎن اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف در روز ﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ{  ..وی ﮔﻔﺖ)) :ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن
ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﺣﺎل ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺎه اﯾﺴﺖ و ﺑﺎزرﺳ ﻧﯿﺮوﻫﺎی “اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠ ”اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮای
ﺧﻨﺜ ﮐﺮدن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻮد(( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﺿ و داور در ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺟﻨ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ !! ﺣﻀﻮر آن ﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺴﺎﻧ و اﺧﻼﻗ ﺿﺮوری اﺳﺖ … و اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺣﻘﻪ در ﻣﺬاﮐﺮات دوﺣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رود.
ﻣﻼﺣﻈﺎت :
– ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﺗﺶ ﺑﺲ ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ دوﻟﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﺒﻮد.
– رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎن و دوﻟﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﯾ اﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ای ﮐﻪ
ﻣ ﮔﻮﯾﺪ از اﻋﻤﺎل زور و دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮدداری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ در آن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧ از آن ﻫﺎ را ﻟﻐﻮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﻨﺪ )ﺳﻮم( ﺑﺎ ﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻣ آﯾﺪ ﻧﻘﺾ ﻣ ﮔﺮدد
)ﺷﻤﺎره  4را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص دادﯾﻢ( ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
}اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ  ،آﻣﺎده اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺪود
ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻟﻘﺎﻋﺪه و دوﻟﺖ اﺳﻼﻣ) داﻋﺶ( ﻣ ﺑﺎﺷﺪ{.

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﻄﺮﻧﺎک در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ “ﭼﻬﺎرم” وﺟﻮد دارد  ،از ﺟﻤﻠﻪ:

– اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻓﻘﻂ ﻃﺎﻟﺒﺎن را ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾ) ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻮرﺷ (ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ و ﺳﻌ دارد ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻌﻠ ،آن را
آرام ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ رژﯾﻢ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه در ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﺳﯿﺴﺘﻢ
)ﻣﺸﺮوع( ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻣﺴﺘﺤﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
در داﺧﻞ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن از ﻃﺮﯾﻖ رﺷﻮه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺻﺒ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رژﯾﻢ
ﺣﺎﮐﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ – .ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ )ﻣﺎده ﺷﻤﺎره  (11ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن }ﻃﺎﻟﺒﺎن

ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ در ﮐﺸﻮر ﻣﺬاﮐﺮات ﺟﺪی ﺑﺎ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ{،

اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﺮ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ دوﻟﺖ ﮐﺎﺑﻞ  ،ﮐﻪ ﻋﻤﻼ

ﺳﺎﯾﻪ اﺷﻐﺎل اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد آن ﻫﺎ را درﺳﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻮدﮐﺎر آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻘﻮط ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﺷﻐﺎﻟﺮان ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آن ﻫﺎ را در داﺧﻞ ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﻧﻤﻮده و ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎدی ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه آن ﻫﺎ اﺳﺖ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﺪون ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ دوﻟﺖ ﮐﺎﺑﻞ ،اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ را ﺑﺮای اﺷﻐﺎﻟﺮان ﻣﺘﺼﻮر ﻣ

ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺗﻌﻬﺪ اﻟﺰام آور ﺑﺮای ﻃﺎﻟﺒﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﺮ آن ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻌﻬﺪات
ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﻨﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﺎﯾﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﺮان
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ را ﻟﻐﻮ ﻛﻨﻨﺪ .در ﻋﻮض آن ﻫﺎ ﺧﻮد را داور در ﻣﯿﺎن اﺣﺰاب ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣ داﻧﻨﺪ و ﻧﻪ
ﯾ اﺷﻐﺎﻟﺮ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ و ﺣﻤﺮاﻧ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﺮاق دوم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻧﺰدﯾ ﺷﺪن ﺑﻪ
اﺷﻐﺎﻟﺮان و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﯾﺪه اﺧﺮاج آن ﻫﺎ از ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﺮس از )درﮔﯿﺮی ﻫﺎی داﺧﻠ (و ﺑﺎزﮔﺸﺖ
داﻋﺶ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻫﺎﯾﺶ ،در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﺷﻐﺎﻟﺮان در ﺑﻐﺪاد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻔﺎرت
ﺟﻬﺎن را دارﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﺎ اﻧﻘﻼب ﻫﺎی رﻧ و اﻧﻮاع ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی ﺟﺪاﯾ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ را اداره ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘ
ﺑﺮﺧ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻋﺮاق ﻋﻤﻼ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ و از اﻋﻼم اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮازن ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه وﻗﻮع ﺟﻨ اﺳﺖ ﺧﻮدداری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

) -4دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﻣ رﻫﺒﺮان ﻃﺎﻟﺒﺎن از ﻟﯿﺴﺖ
ﺳﯿﺎه و ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺣﺬف ﺷﻮد(.

– از ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺮف آﻣﺮﯾﺎﯾ اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ
ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاوان} :در اﺳﺮع وﻗﺖ}  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﺬاﮐﺮه

ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺎﻟﺒﺎن اﺳﺖ.

از زﻣﺎن آﻏﺎز ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺬاﮐﺮه – و ﺣﺘ ﻗﺒﻞ از آن – رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﺣﺬف ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮﺧ از رﻫﺒﺮان
اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را در ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺎی
ﻣﺴﺎﻓﺮﺗ ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ از آن ﻫﺎ اﺧﺎذی ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر روز ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ دوﺣﻪ  ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ:

)ﮔﺰارﺷ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ ﺧﺎرﻃﻮم را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻋﺎدی ﺳﺎزی ﻛﺎﻣﻞ رواﺑﻂ ﺑﺎ
ﺗﻞ آوﯾﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر  5ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای ﺣﺬف ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎره ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺎدی ﺳﺎزی رواﺑﻂ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﻛﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻮدان را در اﻛﺘﺒﺮ  2017آن ﻫﻢ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻞ آوﯾﻮ
اﻋﻤﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ( .اﯾﻦ ﯾ داﺳﺘﺎن واﻗﻌ و ﻣﺴﺨﺮه ﺑﺮای ﺑﺎج ﺧﻮاﻫ ﻣﺎﻟ و ﺳﯿﺎﺳ و ﺣﺘ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎ و اﻓﺮاد اﺳﺖ.

ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ از ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ازای ﺣﺬف ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه
درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ؟؟ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻞ ﺷﺪ“ ،ﺑﺎج ﺧﻮاﻫ ﻣﺮدﻣ ”آﻣﺮﯾﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﻗﻮام ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻫﺎ دﻻر از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
ﻫﺴﺘﻨﺪ )ده ﻫﺎ ﯾﺎ ﺻﺪﻫﺎ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤ داﻧﺪ( .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ  ،ﻫﯿﺎت ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﺰم و اراده ای
ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط اﻣﺎرت ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ،ﺑﻠﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺻﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ “ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘ ”ﺑﻪ ﻃﺮف آﻣﺮﯾﺎﯾ اﻋﻼم ﮐﺮد .در ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪه و داﻋﺶ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ
ای از وﺟﻮد اﯾﻦ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎ واﻗﻌﻪ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ )ﺑﺎج ﺧﻮاﻫ ﻣﺮدﻣ (ﻣﻨﻄﻘ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﺎدل آﻧﭽﻪ
از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن دﺷﻮاری ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ ﻏﻮل
ﭘﯿﺮ آراﻣﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻏﺮاﻣﺖ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوژه “ﻧﯿﻮم” ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ ﭼﻪ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﺎج ﺧﻮاﻫ ﻫﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود؟ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻋﺎدی ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر “اﺷﺮف
ﻏﻨ ”از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﯾﻚ ﺟﻨﺎح اﻓﺮاﻃ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻠﻪ
ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ ﻧﯿﺰ از وی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﻛﻨﺪ.
* آﻣﺮﯾﺎ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎه را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ را اﻋﻤﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ؟؟ ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺎﻟﺒﺎن را وادار ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺎه ﻣﺘﻮﺳﻼﻧﻪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ رﺣﻢ اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دوﻟﺖ اﺷﺮف ﻏﻨ در ﮐﺎﺑﻞ – و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮاﻓﻖ دوﺣﻪ – از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳ و ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن
دﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ را دارد .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ در ﻣﻘﺎﺑﻞ “دوﻟﺖ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه” در ﺟﺎﯾﺎه ﯾ ﮔﺮوه
ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده و ﻣﺤﺘﺎج ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از آن ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺎﻧﺠ ﺑﺎ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﺮده و آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﺳﺨﺎوت ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﻔﺮ را ﺑﺮای
رﻫﺒﺮان ﻃﺎﻟﺒﺎن از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ )در اﺳﺮع وﻗﺖ( !!!! .اﻣﺎرت اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎﺑﻞ در ازای ﻫﺰار
زﻧﺪاﻧ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺘ ،ده ﻫﺰار زﻧﺪاﻧ ﻃﺎﻟﺒﺎن را آزاد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾ ﻧﯿﺎز دﯾﺮ و ﯾ ﺿﻌﻒ دﯾﺮ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺘ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﯾﻪ اﺷﻐﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ،رژﯾﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻗﺪرت
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی دارد ﺣﺘ در ﻣﻮرد زﻧﺪاﻧﯿﺎن.
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﺮ  /ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ  /در ﻣﯿﺎن ﻃﺮف ﻫﺎی درﮔﯿﺮ ﺟﻨ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﺿ و داور ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ !!
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻀﻮر آن ﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺴﺎﻧ و اﺧﻼﻗ ﻻزم اﺳﺖ … و اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﻘﻪ در ﻣﺬاﮐﺮات دوﺣﻪ
و ﺳﻘﻮط ﺑﺰرگ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن اﺳﺖ.

– )ﺑﻨﺪ ﻧﻬﻢ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ( ﺑﻪ وﺿﻮح اﻋﺘﺮاف ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘ دوﻟﺖ ﮐﺎﺑﻞ را ﺑﺎ اﻋﻄﺎی

ﻣﺠـﻮز ﻧﯿﺮوﻫـﺎی آﻣﺮﯾـﺎﯾ ﺑـﻪ اداﻣـﻪ ﺣﻤﻼت ﻋﻠﯿـﻪ )ﺳﺎزﻣـﺎن ﻫـﺎی اﻟﻘﺎﻋـﺪه و دوﻟـﺖ اﺳﻼﻣ‐داﻋـﺶ‐( را
درﺑﺮدارد .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ،اوﻟﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮاﯾ آﻣﺮﯾﺎ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻮد !!
ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﺮ و دﺳﺘﻮر آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﻤﻼت،
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﺻﺪر اﻫﺪاف ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺻﻼ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻟﻘﺎﻋﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد )در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( .در ﻣﻮرد دوﻟﺖ اﺳﻼﻣ) داﻋﺶ( ،در ﻋﻤﻞ ﯾ ﺟﻨﺎح ﻧﻈﺎﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﺮ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ :ﭘﺬﯾﺮش اﺻﻞ “ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ”ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻣﺎرت
اﺳﻼﻣ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل آن ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ آن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ وﯾﮋﮔ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﺳﺖ “ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ” و “ﺻﻠﺢ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن” ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﯾﻌﻨ اﺳﻢ ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﻤ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻞ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ !!  .ﺑﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺛﺮوت ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﻏﺮاﻣﺖ ﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و در ازای ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻟﯿﺴﺖ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺳﻔﺮ ،ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪاﻣﺸﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﯾ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ و ﺑﺮادران

اﺳﺮاﺋﯿﻠ آن ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.

– اﺻﺮار ﺑﺮ ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺮﺧ از رﻫﺒﺮان اﻣﺎرت ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ رﺳﻤ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﯾﻪ ﻣﺎﻟ در راﺳﺘﺎی ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌ ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ) و اﺳﺮاﺋﯿﻠ .(ﯾﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺎﭘ از آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و
ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در راﺳﺘﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻣﺎﻟ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ آن ﻫﺎ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.

) -5اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻣﺤﺘﺮم ﻣ ﺷﻤﺎرد(.

– اﯾﻦ ﯾ دروغ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ آن ﻣ ﺧﻨﺪد .زﯾﺮا آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺴ ﺟﺰ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺣﺘﺮام
ﻧﻤ ﮔﺬارد – اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺰدﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺤﺪان و ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﺧﻮد را ﻧﻘﺾ
ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻪ ﺑﻨﺪ زﯾﺮ  ،ﺷﻤﺎره ﻫﺎ ) ، (6/7/8ﻫﻤﻪ ادﻋﺎی اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻧﻘﺾ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ آن
ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

) -6واﺷﻨﺘﻦ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣ ﮐﻨﺪ(.

– ﺑﺎ اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﺪ  ،ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ آﻣﺮﯾﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣ ﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾ دوره زﻣﺎﻧ ﺧﺎص ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﻧﯿﺴﺖ –

ﺣﺘ در ﻣﻮرد دوﻟﺖ اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ) ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺎﻧﻊ از دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ آن ﻣ ﺷﻮد( ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ  ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ رد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در آﯾﻨﺪه ﻧﻘﺾ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻠﻘ ﻣ ﺷﻮد ،ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻫﺪ اﻣﻀﺎی آن اﺳﺖ.
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟ ﺧﺎرﺟ ارﮔﺂن ﻫﺎی ﻳ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻓﺎداری آن ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻟ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻣ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اراده ﺧﻮد ﺑﺎﻻ ﻣ
ﺑﺮد ،ﻛﺎﻫﺶ ﻣ دﻫﺪ ،ﺳﻔﺎرش ﻣ دﻫﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣ ﺷﻮد .ﻣﺜﺎل ﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد .ﻫﺮ ﮐﺸﻮری در
ﺟﻬﺎن ﮐﻤ ﻫﺎی ﻣﺎﻟ ،ﻧﻈﺎﻣ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی درﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ واﺑﺴﺘ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
“ﮐﻤ ”ﺧﺎرﺟ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮد.

) -7واﺷﻨﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﻧﻬﺎﯾ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﻮد ﮐﻤ ﻣ
ﮐﻨﺪ(.

– ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر  ،واﺷﻨﺘﻦ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪاﺧﻼت ﺧﺎرﺟ در اﻣﻮر داﺧﻠ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﮔﺴﺘﺮش
دﻫﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ رژﯾﻢ ﻫﺎی ﺟﺪاﯾ ﻃﻠﺐ در اﻣﺘﺪاد ﻣﺮز ﺷﻤﺎﻟ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻫﻨﺪ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻓﺮا ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ داﻋﺶ را آورده ﺑﻮد و ﺑﺎ ﮐﻤ
“ارﺗﺶ ﻣﻠ ”ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣ ﻗﺒﯿﻠﻪ

ای را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺮای ﺟﻨ داﺧﻠ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﻨ داﺧﻠ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد و ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ).(1996-1992
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺷﻐﺎل آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود .در ﻣﻮرد “ﺻﻠﺢ دروﻧ، ”اﻣﺮ ﺧﻮﺑ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻃ
ﮐـﻪ آﻣﺮﯾـﺎ از آن ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﯿـﺮد .دﻋـﻮت اﻣﯿـﺮ اﻟﻤـﻮﻣﻨﯿﻦ ﻣﻼ ﻫﺒـﺔ اﻟـﻪ ،ﭘـﺲ از اﻋﻼم ﻋﻔـﻮ ﻋﻤـﻮﻣ ، ﭘﺎﺳـﺦ
ﮔﺴﺘﺮده ای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺶ و ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف اﻣﺎرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﻪ ﮐﻠ ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .در ﻣﻮرد دﺳﺘﺎه ﻫﺎی اداری ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺴﺖ و ﯾ ﻓﺮار ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻗﺮار
دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﻗﺘﻞ ﻫﺎ ،ﻏﺎرت ﻫﺎ و ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده روی داده اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ اول و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺷﻐﺎل آﻣﺮﯾﺎ اﺳﺖ و دﺧﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر داﺧﻠ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و در
رواﺑﻂ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻬﺎن.
ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﻨﺪ )اﯾﺠﺎد ﯾ ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺎﻣ ﺻﻠﺢ ﻧﻬﺎﯾ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ( ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﺪ زﯾﺮ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺸﺘﻢ( ﻧﻘﺾ ﻣ ﺷﻮد:

) -8واﺷﻨﺘﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﻮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮئ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺸﻮر دﯾﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ(.

– اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای را اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ ای ﺑﺮای
ﺣﻞ آن ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﺪف واﻗﻌ آن ﻫﺎ اداﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻼت ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻣﺸﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺟﺎی ﺧﻮد

ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﺧﺮاﺑﺎراﻧﻪ آﻣﺮﯾﺎ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﺗﻮاﻓﻖ ،اﺷﻐﺎﻟﺮان ﻣﺸﻠ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ – ﻗﺒﻼ آﻧﻘﺪر ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﯾ ﻣﺸﻞ ﺑﯿﻦ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر “ﺗﻌﻬﺪ !!” اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن ﻣﻘﺪﻣﺎت و
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﺰﻣﻦ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ؟ ﻣﺸﻼت ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و

ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ،ﺣﻞ آن ﻫﺎ آﺳﺎن و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﺮا اﮐﻨﻮن آﻣﺮﯾﺎ
“ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ” و ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ؟ و ﭼﻪ ﮐﺴ او را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮد؟ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن

ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻃﺮﻓﯿﻦ ذﯾﺼﻼح را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش آن ﺗﻌﻬﺪ اﺟﺒﺎری
ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ !!.
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺑﺰرﮔ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮری ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺎﻟﺒﺎن اداره ﻣ ﺷﻮد ﯾﺎ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل رژﯾﻢ )اﺷﺮف ﻏﻨ (ﻗﺮار دارد؟؟ .
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮی درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن  ..ﭘﺲ ﭼﺮا ﻫﯿﺎت ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻨﺪی را اﻣﻀﺎ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺑﻄﻪ اﺷﻐﺎﻟﺮ ﺑﺎ دوﻟﺖ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮده و ﭼﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ آن را در
)ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ( وارد ﻣ ﮐﻨﺪ اﻧﺎر ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾ ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ ؟؟

) -9اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ،آﻣﺎده اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻟﻘﺎﻋﺪه و دوﻟﺖ اﺳﻼﻣ) داﻋﺶ( اﺳﺖ(.

اﻟﻒ‐ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ – ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن – ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺣﻖ اﻧﺠﺎم ﺣﻤﻠﻪ در داﺧﻞ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻣ دﻫﺪ.
ب – اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ اﺟﺎزه ﻗﺎﻧﻮﻧ
ﻣ دﻫﺪ و آن ﻫﺎ دﯾﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖ دوﺳﺖ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﺳﺖ.
ج – ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺘﻦ  ،ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠ رﻏﻢ اﻇﻬﺎرات ﺑﯿﺸﻤﺎر آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن
ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از ﺗﺮور رﻫﺒﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن و اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﺴﺪ وی در درﯾﺎی ﻋﺮب
)ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣ ، !! ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﺎ ،اوﺑﺎﻣﺎ( ،ﺣﻀﻮر اﻟﻘﺎﻋﺪه در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﺪ .اﻣﺎرت در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺮ در ﺧﺎک
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﺮا اﮐﻨﻮن اﻣﻀﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﯾ ﺳﻨﺪ – ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ از اﻫﻤﯿﺖ

ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ – ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ و اﺷﻐﺎل آﻣﺮﯾﺎ ﺣﻖ اﻧﺠﺎم
ﺣﻤﻼت ﻋﻠﯿﻪ آن را داراﺳﺖ؟
د – در ﺧﺼﻮص دوﻟﺖ اﺳﻼﻣ) داﻋﺶ( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭼﻮﻧﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘ را ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ  ،آن ﻫﻢ درﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮوﻫ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻨﺒﺶ
ﻃﺎﻟﺒﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻧﺠﻨﯿﺪ؟ .
ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﻛﻨﻨﺪه ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﺣﺎﻣ اﺻﻠ آن ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
اﻣﻀﺎی رﺳﻤ وی )ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺎﻟﺒﺎن( زﯾﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻊ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ و ﺑ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮدن ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﺒﻠ ﻃﺎﻟﺒﺎن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣ ﮐﻨﺪ  ..آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺎدی ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ؟؟ .
) -11ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺟﺪی ﺑﺎ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
وارد ﺷﻮد(.

– ﻣﺘﻦ رﺳﻤ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ:
اﻟﻒ – ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻼح ﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﺮان ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ از اﺻﺮار ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﻮدن آن دوﻟﺖ ﺑﻮده و اﯾﻦ
اﻣﺮ ﯾ ﺟﺰء ﺳﯿﺎﺳ و ﻧﻈﺎﻣ از اﺷﻐﺎﻟﺮی آﻣﺮﯾﺎ اﺳﺖ.
ب – در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ اﺷﻐﺎﻟﺮان را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺎه ﻗﺎﺿ و ﻧﯿﺮوی دوﺳﺖ ارﺗﻘﺎ داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﯾﻚ دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوع در
ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻤﻚ ﻣ ﻛﻨﺪ )ﻛﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ آن
اﻋﺘﺮاف ﺷﺪه اﺳﺖ(.

ج‐ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺗﺼﻮر ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ
ﺳﯿﺎﺳ ﻗﺮار دارد و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻧﯿﺮوﻫﺎی »دوﺳﺖ« آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﺎﺷﺪ وارد ﻗﻔﺲ اﻃﺎﻋﺖ از
دوﻟﺖ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ از آن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﻧﻈﺎﻣ ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳ ﻧﺪارد.
اﺷﻐﺎل ﮔﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی رﺳﻤ – ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﮔﻔﺖ – ﯾﺎ ﻏﯿﺮ رﺳﻤ) ﻣﺰدوران ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠ ،ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻣﺤﻠ و ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﻔ ﻣﺤﻠ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﺎﺳﻮﺳ آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺎری در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن( ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ ،ﺣﻀﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﻧﻈﺎﻣ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن “ﯾﻚ ﭘﯿﺎم ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ”  ،ﻛﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﺖ ،اداﻣﻪ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗ .ﭘﺲ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﮐﺠﺎﺳﺖ ؟؟ ﺗﻌﺮﯾﻒ
اﺷﻐﺎل ﮔﺮی ﭼﯿﺴﺖ ؟؟ و دﻟﯿﻞ ﺟﻬﺎد در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد ؟؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ
ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و “ﺣﺮام” ﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ  ..ﺑﻪ “ﺣﻼل”ﻫﺎی ﻓﻌﻠ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی واﺿﺢ ﺗﺮ :ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ دوﺣﻪ ﺑﻪ اﺷﻐﺎﻟﺮی آﻣﺮﯾﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ داد.

– ﻗﻄﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان )ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺻﻠﺢ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد) .ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ – ﯾﺎ ﺧﺮاب ﮐﺎراﻧﻪ – در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزان
آن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺮوز ﻣ ﺷﻮﻧﺪ  ..و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران آن را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺬاﮐﺮات اﻧﺤﺼﺎری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ و ﻗﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر

آﻣﺮﯾﺎ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺗﺮاﻣﭗ در دوﺣﻪ ﺑﻮد … آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟ ﻗﻄﺮ.

– ﺳﺮدرﮔﻤ دﯾﺪن ﻋﺲ ﻣﺸﻬﻮر در اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و آﻗﺎی اﺳﺘﻨﺰی – رﺋﯿﺲ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه دﻓﺘﺮ دوﺣﻪ
– ﮐﻪ از ردﯾﻒ ﻫﺎی ﭘﺸﺘ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﺮای دﺳﺖ دادن ﺑﺎ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه “ﭘﻤﭙﺌﻮ” ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﻣ آﻣﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺟﻠﻮی وزﯾﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺠﺜﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ردﯾﻒ اول

ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﺲ از ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ وی ﻣ ﭘﺮدازد ،ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﯾ ﻗﺮار
ﻣﻼﻗﺎت اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ دوﺳﺘ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ؟؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺎن و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن آن اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﺻﻤﯿﻤ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾ دﺷﻤﻦ اﺷﻐﺎﻟﺮ اﺳﺖ؟  .ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨ ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺴﺖ ﺧﻮرد ،در دوﺣﻪ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ ؟؟
اﺳﺮار ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺴﯿﺎری در ﭘﺸﺖ ﻓﺎﺟﻌﻪ در ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ دوﺣﻪ )ﺑﺮای اﯾﺠﺎد وﯾﺮاﻧ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠ – رﻫﺒﺮ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن – آﻗﺎی اﺳﺘﺎﻧﺰی اﺳﺖ و
ﺑﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑ ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه و ﺑﻪ ﺧﻮن ﺷﻬﺪا ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد:
آﻗﺎی اﺳﺘﺎﻧﺰی  ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪه – و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻮﯾﺪ  ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮا ﻧﺰدﯾﺘﺮ اﺳﺖ !! ‐ﺑﺎ ﺗﻼش ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ
 ،اﻓﻐﺂن ﻫﺎ  18ﺳﺎل ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ  ..ﺗﺎ ﻗﻄﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ !!

ﻧﻮﺷﺘﻪ:
ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ – اﺑﻮ وﻟﻴﺪ ﻣﺼﺮی
ﻣﻨﺒﻊ:
ﺳﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳ ﻣﺎﻓﺎ ) ادﺑﯿﺎت ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ (
www.mafa.world/fa

