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
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ﻋﻨﺎوﯾﻦ:

– ﺑﺮﮔﻪ اﺳﯿﺮان آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واروﻧﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﺴﯿﺮ “ﺳﺮاب ﻗﻄﺮ” را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﻣﺴﯿﺮی واﻗﻌ ﺑﺮای آزادﺳﺎزی و اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
– اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﻣﭗ را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وی ﺑﺮای دوره دوم را ﺧﻨﺜ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
– ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻨﺪ اﮔﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ:
– ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺒﻮر ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن .ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺎﭘ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣ رود.
– اﻋﻼم ﺑﺮادری ﺑﯿﻦ درﯾﺎی ﭼﯿﻦ و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از ﻃﺮﯾﻖ “ﮐﺮﯾﺪور واﺧﺎن” ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭼﯿﻦ را ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣ دﻫﺪ .اﯾﻦ
ﮐﺮﯾﺪور ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾ ﮐﺮﯾﺪور ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ،راه آﻫﻦ و ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘ
ﭼﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
– اﻣﺎرت ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺟﺎﯾﺎه ﻣﺸﺨﺼ ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﯿﻦ ﮐﯿﺎﻧ ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ اﺳﻼﻣ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده و
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ و ﺳﯿﺎﺳ را در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﯿﻦ ﺗﺴﯿﻦ دﻫﻨﺪ.
– در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج داده و از ﭘﺮﺧﺎﺷﺮی اﻣﺘﻨﺎع ورزد ،ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وارد ﭘﺮوژه
ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺪ و از آن ﺟﻬﺖ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻨﺪی و ﮐﺸﻤﯿﺮی در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎزی ﺑﺪﺳﺖ آورد.
– ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻔﺘ ﻋﻮاﯾﺪ ﻣﺎﻟ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺴﺘﻦ راه ﻫﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺎی ﻧﮋادی ﮐﻪ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻫﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ.
– اﻣﺎرت ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﮔﻮﻟﻦ  ،ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼﻣ ﺗﺮﮐﯿﻪ را دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او
ﻓﺮﺻﺘ دﻫﺪ ﺗﺎ ﯾ رﺳﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨ اﺳﻼﻣ ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﻪ و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺴﺎزد.

ﭼﻪ ﮐﺴ دﯾﺮی را ﻣﺠﺎزات ﻣ ﮐﻨﺪ ؟؟
ﺑﺮﮔﻪ اﺳﯿﺮان ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ:

ﺗﺮاﻣﭗ – و ﭘﻮﻣﭙﺌﻮ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺠﺜﻪ‐ از ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات  ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﻤﻼت ،ﺻﺪﻗﻪ و ﻫﺪاﯾﺎ
دﺳﺖ ﺑﺮﻧﻤ دارﻧﺪ.

و ﻫﺮ دو “ﺗﺮاﻣﭗ  /ﭘﻮﻣﭙﺌﻮ” ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻼش ﻣﺜﺎل زدﻧ
ﻛﺸﻮر ﻗﻄﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺻﻠﺢ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﺟﻨ
ﺟﺪﯾﺪی را اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ .او ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺳﯿﺎﺳ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻞ ﺟﻨ را ﺑﻪ ﺷﻠ دﻟﭙﺬﯾﺮ ﻣ
دﻫﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرﮔﻤ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﯿﻦ اﻓﻐﺎن ﻫﺎ ﺷﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﭘﺲ از دﺳﺘﺎری
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ،ﺗﺎرﯾﺨ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺣﺎﺿﺮ
در آن ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،ﺗﻼش آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺮای ﺳﻘﻂ ﻛﺮدن آﯾﻨﺪه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
و آﺳﯿﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﻣﭗ را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ و ﻧﺎﻣﺰدی و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ وی ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﮐﻪ ﯾ از ﻣﺤﺮک ﻫﺎی اﺻﻠ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ وی را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺴﺖ ﺑﺸﺎﻧﺪ.
اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ ﺑﺮﮔﻪ اﺳﯿﺮان آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻧﺰد ﺧﻮد را رو ﻧﺮد .اﯾﻦ ﯾ ﺗﻌﺠﺐ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﮐﺎرت ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻌﻠ ﺳﺮاب و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﯾ ﻣﺴﯿﺮ
واﻗﻌ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آزادی و اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد.
اﻣﺎرت ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﯾ ﮔﺮوه ﻧﺎدر از اﻓﺴﺮان اﻃﻼﻋﺎﺗ آﻣﺮﯾﺎﯾ CIA را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﯿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺎﻟﺒﺎن در وﻻﯾﺖ ﻏﺰﻧ ﺑﺎ ﻣﻮﺷ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪ ،در آن زﻣﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣ
ﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ  17ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﺑﻮده اﻧﺪ !! .ﯾ اﺳﯿﺮ دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب
ﺷﺮﻗ ﺧﻮﺳﺖ دﺳﺘﯿﺮ ﺷﺪ.
– آن ﮔﺮوه ﻧﺎدر از اﺳﯿﺮان ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳ را واروﻧﻪ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ  ،ﭼﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭼﻪ در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  ،ﮐﻪ ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮﺷﻮر رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﯿﻦ ﺗﺮاﻣﭗ و رﻗﺒﺎی دﻣﻮﮐﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم اﺳﺖ.

ﻣﺬاﮐﺮه ﺟﺪﯾﺪ درﺑﺎره اﺳﯿﺮان :

اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺬاﮐﺮات در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺳﯿﺮان آﻣﺮﯾﺎﯾ را ﺑﺎز ﻣ ﮐﻨﺪ،
ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﺮ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺮده و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی
ﺑﺎزرﺳ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی زﯾﺮ ﻣ ﺷﻮد:
 -1ﻧﻴﺮوﻫﺎي آﻣﺮﻳﺎﻳ) ﺑﺎ اﻓﺸﺎي ﺗﻌﺪاد و ﻣﺤﻞ واﻗﻌ آن ﻫﺎ(.
 -2ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺎﺗﻮ و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ )ﺑﺎ اﻓﺸﺎی ﺗﻌﺪاد و ﻣﺎن واﻗﻌ آن ﻫﺎ(.
 -3ﻧﯿﺮوﻫﺎی داﻋﺶ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﻐﺎﻟﺮان و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺮداﻧﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ اﺷﻐﺎﻟﺮان از

ﺧﺎرج از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آورده ﺷﺪه اﻧﺪ.

 -4از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻣﺤﻠ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﮐﻤ ﻫﺎی ﻣﺎﻟ آﻣﺮﯾﺎ و ﺗﺴﻠﯿﺢ آن ﻫﺎ.
 -5ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﮐﻤ ﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮای ارﺗﺶ و اﻣﻨﯿﺖ دوﻟﺖ ﮐﺎﺑﻞ.
 -6ﺧــﺮوج ﻧﯿﺮوﻫــﺎی »ﭘﯿﻤﺎﻧــﺎران« ‐ﻣــﺰدوران‐ از ﻫــﺮ ﻧــﻮع و ﻋــﺪم ﭘــﺬﯾﺮش ﺗﻮاﻓــﻖ ﭘﯿﻤﺎﻧــﺎری آن ﻫــﺎ ﺑــﺎ
اﺷﻐﺎﻟﺮان آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺬار )ﮐﺎﺑﻞ( ﺑﻌﻼوه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد
ﻧﯿﺮوﻫﺎی آن ﻫﺎ.

در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻣﺬاﮐﺮات درﺑﺎره اﺳﯿﺮان ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 -1اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻏﺎز ﺟﻨ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﯿﺮد.
 -2ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺟﻨ ﺑﻪ اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ ﺷﻮد ،آن ﻫﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺰﯾﻨﻪ واﻗﻌ آن
ﺟﻨ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻋﻼم ﻛﺮده اﻧﺪ – ﯾﻌﻨ ﺣﺪود ﯾﻚ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر – ﯾﺎ آﻧﭽﻪ
ﻛﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑ اﻣﺎرت ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺷﻐﺎﻟﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣ زﻧﻨﺪ.
 -3اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ آﻏـﺎز ﺗﺠـﺎوز ﺧﯿﺎﻧﺘـﺎراﻧﻪ ﻋﻠﯿـﻪ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر رﺳـﻤﺎ از اﻣـﺎرت اﺳﻼﻣـ و ﻣـﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﺬرﺧﻮاﻫ ﮐﻨﺪ.
 -4ﻃﺮف آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣ ﺷﻮد در ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺎن ﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی اﺗﻤ ،ﺟﺮاﺣﺖ ﻫﺎی
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾ و ﻣﯿﺮوﺑ و ﺳﻤ اﻗﺪام ﮐﺮده و از ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮدن و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺨﺼﻮص
ﮐﻮدﮐﺎن و ﮐﺸﺎورزان اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -5ﻃـﺮف آﻣﺮﯾـﺎﯾ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ و ﺑـﺪون ﺗـﺄﺧﯿﺮ ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧ را ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل وﻗـﻮع واﻗﻌـﻪ  11ﺳـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
دﺳﺘﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﻞ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ را آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﺎه ﮔﻮاﻧﺘﺎﻣﻮ و
زﻧﺪان ﻫﺎی ﻣﺨﻔ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در اﯾﻦ ﻣﺎن ﻫﺎ زﻧﺪاﻧ و ﺷﻨﺠﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻦ ،آن ﻫﻢ
ﺑﺎ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﻋﺬرﺧﻮاﻫ رﺳﻤ از آن ﻫﺎ.

واﺳﻄﻪ ﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮه درﺑﺎره اﺳﯿﺮان آﻣﺮﯾﺎﯾ:

اﻋﻼم اﺳﺎﻣ اﺷﺨﺎص ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮه .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﯾ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺰب
دﻣﻮﮐﺮات آﻣﺮﯾﺎ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﻧﺴ ﭘﻠﻮﺳ ،رﻫﺒﺮ دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎ در ﮐﻨﺮه ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﺎ ﯾ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﺣﺰب

دﻣﻮﮐﺮات در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری  ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﯿﻦ ،روﺳﯿﻪ و اﯾﺮان از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣ ﺷﻮد..

ﻫﺪف از ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ای ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:

 -1ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺎﺳ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﭘﯿﯿﺮی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن اﺷﻐﺎل و

ﺷﺴﺘﻦ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾ آﻣﺮﯾﺎ در ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺑﺮﺧ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾ در ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎﯾ
ﮐﻪ در ﺣﺎل وﻗﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -2ﻫﺪف از درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿ آﻣﺮﯾﺎ در ﺑﺤﺚ اﺳﯿﺮان ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻣﭗ و ﺗﻼش ﺑﺮای
ﺷﺴﺖ وی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزاﺗ ﺑﺮای ﺟﻨﺎﯾﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ وی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم داده

اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ دوره ای از ﺧﺮد در ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ.

اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮ از ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دوم – ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻨﺪ:

ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻫﻨﺪ و ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﺻﻠﺢ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺧﻮد و دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﻣﺸﺘﺮک ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را اداﻣﻪ
دﻫﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎﺗ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻨﺪ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ.
اﻣﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﻋﺎدی ﺑﯿﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دو ﻣﻠﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﺪف ﺗﺎ
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﻮد ﺑﺎﻗ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺮاﺋﯿﻞ
و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﯿﻦ ﻫﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ.
– اﺧﺒﺎر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن  ،ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد ،ﺣﺎﮐ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻫﻨﺪو در ازای ﺑﺴﺘﻪ
ای از رﺷﻮه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ، ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻨﺪ( ﻓﺮوﺧﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ،ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دﺳﺘﺎوردﻫﺎی داﺋﻤ در ﺷﯿﺦ ﻧﺸﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺷﻞ ﮐﻨﺘﺮل داﺋﻤ ﺳﯿﺎﺳ و اﻗﺘﺼﺎدی .ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ دﺑ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘ و
ﺑﻨﺪر ﺟﺒﻞ ﻋﻠ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣ و ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در زﻣﯿﻦ و درﯾﺎ در آب ﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
اﺳﺖ.
}ﺗﺮﮐﯿﻪ در ازای ﻓﺮوش ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺮﺑ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  ،ﺑﺴﺘﻪ
ای از رﺷﻮه اﻗﺘﺼﺎدی و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد – ﻣﺎ در ﺟﺎی ﺧﻮد درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد[.

اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎﯾ دارد ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل در ﺗﺠﺎوزﮔﺮی ﻫﻨﺪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،از
ﺟﻤﻠﻪ:

 -1ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻨﺪ از زﻣﯿﻦ و ﻓﻀﺎی ﻫﻮاﯾ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺗﺠﺎرﺗ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ روﺳﯿﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ.
 -2ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺒﻮر ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل آن ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺎﭘ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣ رود.
 -3اﻋﻼم ﺑﺮادری ﺑﯿﻦ درﯾﺎی ﭼﯿﻦ و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از ﻃﺮﯾﻖ “ﮐﺮﯾﺪور واﺧﺎن” ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭼﯿﻦ را ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪور ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾ ﮐﺮﯾﺪور ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ از ﺟﺎده ﻫﺎی زﻣﯿﻨ ،ﭘﺮوژه ﻫﺎی راه آﻫﻦ و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو
از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘ ﭼﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺷﺒﻪ از اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻨﺪر ﺷﺎﻧﻬﺎی در درﯾﺎی ﭼﯿﻦ را ﺑﺎ ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر ﻣﺸﺮف ﺑﻪ درﯾﺎی ﻋﺮب در اﯾﺮان و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ ،ﻣﺘﺼﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﺠﺎد ﺑﻨﺎدر ﻣﺪرن
ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان و اﺣﺪاث ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎرت آزاد ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج اﺳﺖ.
روﺳﯿﻪ ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﯾ ﺧﺮوﺟ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﻣ داﻧﺪ .ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ رزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﺰرگ درﯾﺎﯾ را در اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ
ﺧﻄﻮط ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﺷ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺠﺎری ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری اﯾﺮان و
روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺪ در ﺟﺒﻞ ﻋﻠ و دﺑ ﯾ ﻫﻤﺴﺎﯾ ﻣﺘﻌﺎدل را اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ
ﺷـﻮد ﺗـﺎ اﻫﻤﯿـﺖ ﺧﻠﯿـﺞ ﻓـﺎرس از ﻧﻈـﺮ ﺗﺠـﺎری و اﻓﺰاﯾـﺶ ﺛﺒـﺎت آن ،ﺑـﻪ دور از ﯾـ ﺟـﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮاﯾـ آﻣﺮﯾـﺎ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﺎﺗﻮ ،ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾ ﺳﻠﻄﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮرﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آن ﻣﻨﻄﻘﻪ،
ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ﺷﻮد.
– اﻣﺎرت ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺟﺎﯾﺎه ﻣﺸﺨﺼ ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﯿﻦ ﮐﯿﺎﻧ ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﯿﻨ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ اﺳﻼﻣ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒ و ﺳﯿﺎﺳ در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﯿﻨ اﺳﺖ.
در ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎﺷﺪ و از ﭘﺮﺧﺎﺷﺮی ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ  ،ﻣ ﺗﻮان وارد ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺪ و
در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎزی ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻨﺪی و ﮐﺸﻤﯿﺮی ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

 -4دوﻟﺖ اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اﯾﺴﺘﺎه رادﯾﻮﯾ و ﻣﺎﻫﻮاره ای ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش
ﻓﺮﻫﻨ دﯾﻨ و ﺳﯿﺎﺳ و اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻫﻨﺪ و ﺟﻬﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر در ﻫﻨﺪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ
ﻓﺮﻫﻨ و رﺳﺎﻧﻪ ای را ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻨﺪ اراﺋﻪ دﻫﺪ.

ﺗﺠﺎوز ﺗﺮﮐﯿﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن:

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد ،ﺗﺮﮐﯿﻪ در ازای ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ و رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘ و
در ازای ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ،ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻓﺮوﺧﺖ.
ﻓﻮاﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ از آن در ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻬﺮه ﻣ ﺑﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﮔﺎزی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ
ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤ ﺷﻮد .ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ ﺟﺎﯾﺎه ﺧﻮﺑ در ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﺎزﻫﺎی

ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗ ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ در ازای ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﯿﺒ اﯾﻔﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﯿﻤﺘ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﯿﺶ از ﮐﻞ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﺗﻮ ،ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪی
ﺑﺮای اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﻋﻀﺎی اروﭘﺎﯾ ﻧﺎﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ اردوﻏﺎﻧ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن

ﺧﻼء و ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
– ﺣﻮزه ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری ﺟﻬﺖ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺪﺗ اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻼش اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﯿﻞ ﯾ ﻧﻬﺎد ﺟﺪاﺋ ﻃﻠﺐ ازﺑ ﻫﺎ و ﺗﺎﺟﯿ ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از رﻫﺒﺮان
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آن ﻫﺎ اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﯿﻞ دوﻟﺖ )ﻣﻮازی( ﺑﺎ دوﻟﺖ ﮐﺎﺑﻞ – در ﯾ ﭘﺮوژه ﺟﺪاﯾ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ و رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘ اﺳﺖ ،اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻧﯿﺮوﻫـﺎی داﻋـﺶ ﻋﻼوه ﺑـﺮ واﺣـﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪی از ﺻـﻨﻌﺖ ﻫﺮوﺋﯿـﻦ ﺗﺤـﺖ ﻧﻈـﺎرت اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه آﻣﺮﯾـﺎ،
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮای آن ﺻﻨﻌﺖ  ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آن ﻫﻢ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮر و ﻧﻘﺸﻪ ی
آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ ،ﺑﺮ آن ﻧﻮار ﺷﻤﺎﻟ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﯾﻌﻨ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﮐﺸﻮر ﺗﻪ ﺗﻪ ﺷﺪه و
دارای ﺗﻀﺎد در ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺪا ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺪا از ﯾﺪﯾﺮ  ،آن ﻫﻢ در اﻣﺘﺪاد ﺧﻄﻮط ﻗﻮﻣ و ﻓﺮﻗﻪ ای.
ﺷﺎﯾﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﮋادی ﻓﻌﻠ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰدﯾ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾ ﮐﺸﻮر ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده
ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﯾ ﻧﯿﺮوی اﺷﻐﺎﻟﺮ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن رﺿﺎﯾﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﻨﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾ از ﻃﺮﻓﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﺸﻞ ﻣﻄﺮح ﻧﻤ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻫﻤ واﻧﻤﻮد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﻧﺎﺷﻨﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﻮم – ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن:

اﮔﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎﯾ را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﺟﺮا درآورد اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﻠﻤﺮو اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺪاﯾ ﻃﻠﺒ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﺎ را ﺷﺴﺖ دﻫﺪ.
اﻣﺎرت ﺣﻖ ﻣﺠﺎزات ﻛﺮدن ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟ را ﻛﻪ از آن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ … از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ را دارد و
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن راه ﺧﻄﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ اﺟﺮا در آورد… ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
 -1اﻋﻄﺎی ﺣﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی روﺳ ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻒ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺷﻤﺎﻟ ﺑﻪ ﻣﻮازات

ازﺑﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن .اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی از آن ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده
و آن را ﺑﺎ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻇﯿﻔﻪ اﮐﺘﺸﺎف و اﺳﺘﺨﺮاج
روﺳﯿﻪ آﺳﺎﻧﺘﺮ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎرت ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای
ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﺎز دارد.
 -2ﺷﺮﮐـﺖ ﻫـﺎی ﻧﻔﺘـ ﭼﯿﻨـ ﻣـ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﮐﺘﺸـﺎف و اﺳـﺘﺨﺮاج را در ﺷـﺮق ﻧـﻮار ﻣـﺮزی ﺷﻤـﺎﻟ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﺗﺎﺟﯿﺴﺘﺎن اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ اﺟﺎزه ﺣﻔﺎری و اﮐﺘﺸﺎف داده اﻧﺪ .و
ﺷﺮﮐـﺖ ﻫـﺎی اﯾﺮاﻧـ ﻣـ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﺷـﺮق ﻧـﻮار ﻣـﺮزی ﺷﻤـﺎﻟ و ﻣﻨـﺎﻃﻖ دﯾـﺮ در ﻣـﺮز ﻣﺸﺘـﺮک اﯾـﺮان و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﮐﺘﺸﺎف و اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾ ﻧﻔﺖ ﺑﺎزده ﻣﺎﻟ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﺑ دارد ،ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ ﮐﻪ از اﯾﻦ راه ﻣ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻗﻮﻣ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻫﻨﺪ
اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ.
– ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾــﻦ ﺛــﺮوت آب اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن در ﻣﻨــﺎﺑﻊ آﺑــ رودﺧــﺎﻧﻪ ﺟﯿﺤــﻮن  ،ﮐــﻪ ﻣﻨﺒــﻊ و ﺳــﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫــﺎی آن در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اﮐﺘﺸﺎف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ در ﺷﻤﺎل ،
ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻧﻔﺖ ﯾ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﮐﺸﺎورزی در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪ اﺟﺮا در آورد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺎن را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﺳﺎزد ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟ را ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﮔﻨﺪم و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﺣﺘ ﺑﺮای
ﺻﺎدرات ﺧﺎرﺟ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر – و اﺟﺮای ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آن – ﻣ ﺗﻮان ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺮژی
از اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺮﯾﺪور واﺧﺎن‐ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﮐﺘﺸﺎف اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺮژی از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻤﻮد .در ﻣﻮرد ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺮژی از اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﺮﯾﺪور واﺧﺎن ،آن ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻮاﻓﻖ دو ﻃﺮف درﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟ ،ﻓﻨ و ﺳﯿﺎﺳ آﻏﺎز ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
دﻓﺎﺗﺮ )اﻗﺘﺼﺎدی  ،ﺳﯿﺎﺳ و ﻧﻈﺎﻣ (اﻣﺎرت درﮔﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و روﻧﺪ اﺟﺮای آن
را ﭘﯿﯿﺮی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
– در ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﺳ ،اﻣﺎرت ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﮔﻮﻟﻦ  ،ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼﻣ ﺗﺮﮐﯿﻪ را دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ .و ﺑﻪ او ﻓﺮﺻﺘ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﯾ رﺳﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨ اﺳﻼﻣ ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﻪ و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﻮﺷﺘﻪ:
ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ – اﺑﻮ وﻟﻴﺪ ﻣﺼﺮی

ﻣﻨﺒﻊ:
ﺳﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳ ﻣﺎﻓﺎ ) ادﺑﯿﺎت ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ (
www.mafa.world/fa

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دوﺣﻪ درﺑﺎره اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن 2
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دوﺣﻪ درﺑﺎره اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺻﻠﺢ ﻓﺮﯾﺒﺎراﻧﻪ … و ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ
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ﻋﻨﺎوﯾﻦ:

– ﻧﺎه آﻣﺮﯾﺎﯾ / اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﻧﺎﻫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺮﻗﻪ ای ﺧﻮد را ﺑﻪ دو اردوﮔﺎه ﺟﻨ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﯾ از آن ﻫﺎ ﺳﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ و دﯾﺮی ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ آن ﻫﺎ و ﻣﺘﺤﺪان ﺳﻨ آن ﻫﺎ
اﺳﺖ .و اﻣﺎرات اﺳﻼﻣ اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ.
– آﻣﺮﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﻧﺎﻣﺰد ﺑﺮای ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل ﺗﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﺟﻨ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﯾ ﻫﻨﺪی
)و ﯾ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ (ﮐﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﻼﻣ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
آﻧﭽﻪ ﻫﻨﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ از ﺗﺎﺟﯿ ﻫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و آزار و اذﯾﺖ ﭘﺸﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار
دادن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻠﺤﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮار ﭘﺸﺘﻮن در ﻣﻮازات ﻣﺮز ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ.
– ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺳﻬﺎ ﯾﺎ ﭼﯿﻨ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺟﺪاﯾ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در داﺧﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﯾ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﻫﺎ اﺳﺖ.
– داﻋﺶ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻗﻮﻣ ﺗﺮﮐ ،آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ارﺗﺶ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻓﺰوده ﺷﺪن
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ارﺗﺶ ﺗﺮﮐﯿﻪ دارای دو ﺑﺎل ﯾﻌﻨ داﻋﺶ و ﮔﻠﻢ ﺟﻢ اﺳﺖ و در ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن “ﮔﻠﻢ ﺟﺎم” ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘ و داﻋﺶ اﺳﻼﻣ ،ﯾ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻮﻣ وﺟﻮد دارد.
– آﻣﺮﯾﺎ از رواﺑﻂ در ﺣﺎل اﻧﻔﺠﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻨﺪ را ﺑﺮای روﯾﺎروﯾ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ در ﯾ ﺟﻨ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻨﻮز در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و “ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾ ”ﺧﻮد ﻗﺮار دارد.

ورودﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  ..و اﻓﺮاد ﻗﺪﯾﻤ ﻏﺎﯾﺐ:

ﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ آﻣﺮﯾﺎ – ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﻛﻞ اﻣﻮر ﺟﻬﺎن – ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دو ﻛﺸﻮر واﮔﺬار ﻛﻨﺪ.
اﻧﯿﺰه آن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﮐﻪ ﻃﻮﻻﻧ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺟﻨ داﺧﻠ آن ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻮﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﺎﯾ اﺳﺖ ،ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ ﭘﯿﺮوز ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎرات ﭘﯿﺮوزی ﻧﻈﺎﻣ و درس ﻫﺎی
ﻋﺎﻟ آن ،از دﯾﺪﮔﺎه آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن اﺳﻼﻣ ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔ را اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ،
زﯾﺮا ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه آﻣﺮﯾﺎ  /اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺮﻗﻪ ای آن ﺑﻪ دو اردوﮔﺎه ﻣﺘﻌﺎرض،
ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد .دﯾﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ دﺷﻤﻦ آن ﻫﺎ و ﺳﻨ ﻣﺘﺤﺪاﻧﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .و اﻣﺎرات اﺳﻼﻣ ﺑﺎ آن
ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ.
ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ اﻣﺎرت ﺑﻪ ﺣﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺮدد ،ﺑﺮای ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻠﺖ و ﺟﻤﻊ آوری ﻧﯿﺮوﻫﺎی

ﺧﻮد ﺑﺮای آزادﺳﺎزی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟ و اﺣﯿﺎی ﻋﺰت و ﺛﺮوت ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺎرت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ
و رژﯾﻢ ﻏﺎﺻﺐ آن ﻏﺎرت ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾ ﻧﻈﻢ واﻗﻌ ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﻼﻣ ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺟﺪی ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻃﺎﻟﺒﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را از ﺟﻬﺎد ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﺎ )ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ارﺗﺶ ﺟﻬﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ(
ﺑﺪﺳﺖ آورده و اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺑﺎﺷﻮه ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣ ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﺮ
از اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ:

اﻋﺮاب ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﯾﺮ ﯾ ﭘﺮﭼﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم )ﻓﺮﻗﻪ ﮔﺮاﯾ (ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ،ﺟﻤﻊ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ را در اﻃﺎﻋﺖ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺗﺤﺎدی
ﻋﻠﯿﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ “ﺧﻄﺮ ﺷﯿﻌﻪ اﯾﺮاﻧ ”ﺧﻮاﻧﺪه ﻣ ﺷﻮد ،ﻗﺮار دﻫﺪ.
– ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺳ ﻫﺎی ﺟﻌﻠ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه و ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﭘﺮﭼﻢ ﻓﺤﺸﺎی ﻟﻌﻨﺘ آن
ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
– ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺗﻀﺎدﻫﺎﺳﺖ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ )اﺳﻼم ﺳﻨ (رﻫﺒﺮی ﻛﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾ
دوﻟﺖ “اﺳﻼﻣ ”اﺳﺖ در ﻣﻔﻬﻮﻣ ﮐﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣ ﭘﺬﯾﺮد .در
ﺟﻨ ﺻﻠﯿﺒ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮرج ﺑﻮش ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪ ﺟﻨﯿﺪ .ﺟﻨ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ در زﯾﺮ
ﭘﺮﭼﻢ ﻧﺎﺗﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان )ﯾ ﺑﺎﺷﺎه ﻣﺴﯿﺤ (ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣ را اﻋﻤﺎل ﻧﻤ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ واﺑﺴﺘ ﺗﺎرﯾﺨ آن ﺑﺎ
اﺳﻼم را ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺪرت در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ اروﭘﺎ ﻣ داﻧﺪ زﯾﺮا ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻋﺮﺑ و ﻣﺴﻠﻤﺎن را دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗ را ﺑﻪ
ﻏﺮب اراﺋﻪ دﻫﺪ ،ﺣﺘ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی.
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺤﺪ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ – ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣ ﺳﻨ ﻣﺬﻫﺐ – ﺑﻮده و ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر
ﺟﻬﺎدی )ﻣﺴﻠﺢ( اﺳﻼﻣ در ﺳﻮرﯾﻪ  ،ﻟﯿﺒ و ﻋﺮاق ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾ ﺑﺎ داﻋﺶ ﺑﻮده
و ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در اﻧﺘﻘﺎل داﻋﺶ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﻨﺎﺻﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺳﻮرﯾﻪ
و ﻋﺮاق ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻤ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺟﻬﺎد “در راه ﺧﺪا” ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻟﯿﺒ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷ از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ

ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺗﺮ و ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺮ اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﺳﺎل  2001ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد ﻧﻈﺎم
اﺳﻼﻣ و از ﺗﺮس اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن اﻟﻮ ﺑﺮای دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ را دارد ،ﺟﻬﺖ
ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ آن ﭘﯿﺸﺎم ﺷﺪ.
آﻣﺮﯾﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﺟﻨ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺸ ﻓﻌﺎل ﺗﺮ ﻧﺎﻣﺰد ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﭘﺲ از ﺷﺴﺖ ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر .ﻧﻘﺶ ﺗﺮﮐ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﯾ ﻫﻨﺪی )و ﯾ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ (ﺑﺮای از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾ ﺳﯿﺴﺘﻢ واﻗﻌ اﺳﻼﻣ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻤﯿﻞ ﻣ ﺷﻮد.
– در ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در  12ﻓﻮرﯾﻪ  ، 2020اردوﻏﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﻦ ﮐﺮﯾﺖ و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن –
ﻋﻤﺮان ﺧﺎن – درﺑﺎره ﻫﻤﺎری “اﺳﻼﻣ ”در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﻮ ﮐﺮد .رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان )ﺷﻮرای ﻫﻤﺎری اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ و
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن( ﻧﺎم ﺑﺮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻠﻮک اﺳﻼﻣ ، ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺟﻬﺎن و ﺑﻮﯾﮋه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،در
ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺎووش اوﻏﻠﻮ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ  ،ﭘﺲ از دﯾﺪار ﺑﺎ اﺷﺮف ﻏﻨ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺗﺮﮐﯿﻪ

ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ”!!“ .ﭼﺎووش ﮔﻔﺖ )ﻣﺎ آﻣﺎده
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻣﻨﯿﺘ و دﻓﺎﻋ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﻢ”!!“ .
اردوﻏﺎن و ﭼﺎووش اوﻏﻠﻮ وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﭘﺮوژه آﯾﻨﺪه ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را روﺷﻦ ﻣ
ﮐﻨﻨـﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻠـﺮان ﮔﻔﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ اردوﻏـﺎن در ﺗﻼش اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـ آﻟﺘﺮﻧـﺎﺗﯿﻮ ﺑـﺮای ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﻌﻮدی،
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﺎل ﺧﻮد ﺑﺸﺎﻧﺪ و ﻋﻤﺮان ﺧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻫﺎﯾ از دﯾﺘﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺒﺎری و دﺳﺘﻮرات
ﺷﺮم آور ﺳﻌﻮدی ﻫﺎﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺎﻟﺰی ﮐﻪ از دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر
در آن در ﭼـﺎرﭼﻮب “ﻣﺠﻤـﻊ” اﺳﻼﻣـ آﻣـﺎده ﻣـ ﮐـﺮد و ﻗﺼـﺪ داﺷـﺖ در ﯾـ ﮐﺎﻧـﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮﻧ ﺑـﻪ زﺑـﺎن
اﻧﻠﯿﺴ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼم در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑ ”!!”ﺳﺨﻦ ﺑﻮﯾﺪ ،اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و از آن ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی از ﺗﺠﺎوز ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس ﺧﻮد و ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﮐﻨﺘﺮل رﻫﺒﺮی ﺑﺨﺶ ﺳﻨ ﺟﻬﺎن از
ﻧﻈﺮ دﯾﻨ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﻼم ﻣ ﺗﺮﺳﺪ.

ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن:

ﺗﺮﮐﯿﻪ اﮐﻨﻮن  500ﺳﺮﺑﺎز در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دارد – { اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺑﻪ رﻏﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ دﻗﯿﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺤﺼﺎر وﻇﯿﻔﻪ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ در اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳ از وﻗﺎﯾﻊ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اراﺿ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺮ
ﮐـﺪام از ﻃﺮﻓﯿـﻦ را ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه دارد .اﻣـﺎ ﻫﻨـﻮز ﻫﯿـﭻ ﺟـﺎﯾﺰﯾﻨ ﺑـﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﻌﻠـ
آﻣﺮﯾﺎﯾ وﺟﻮد ﻧﺪارد{ .

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﺮ را ﻣ ﺗﻮان در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﺑﺪون اﻋﻼم ﻗﺒﻠ – ﭼﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﭼﻪ
آﻣﺮﯾﺎﯾ و ﻣﺘﺤﺪان آن ﻫﺎ – اﻓﺰاﯾﺶ داد .و اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﻣﻬﻤ اﺳﺖ در ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ آن ﻫﺎ در دوﺣﻪ ،
در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﺮاب اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ وﺟﻮد دارد.
ﭼﺎووش اوﻏﻠﻮ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرش آﻣﺎده ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﻤﺘ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،ﮐﺸﻤﯿﺮ و ﮐﻞ ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﻼدش( از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ
ﮐﺮد.
– اﮐﻨﻮن ﺗﺮﮐﯿﻪ دو رﻫﺒﺮ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دارد ﮐﻪ ﺑﺮ رژﯾﻢ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ .ﯾ از آن ﻫﺎ )ﮔﻠﺒﺪﯾﻦ
ﺣﻤﺘﯿﺎر( ﯾ از ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن ارﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻋﺶ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺤﺒﻮب ﺣﻮزه
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻤﺘﯿﺎر ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻧﻘﺶ ﺟﺪﯾﺪش در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،راﺑﻄﻪ ای ﻧﺰدﯾ دارد و ﻧﻘﺶ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘ ﺧﻮد را ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻟﯿﺒ ﮔﺴﺘﺮش ﻣ
ﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﻤﯿﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ.
رﻫﺒﺮ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﯾﺮ )ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺳﻮل ﺳﯿﺎف( رﻫﺒﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ در دوره اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ

ﺷﻮروی اﺳﺖ .وی ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾ ﻫﻨﺪ و ﺟﺬب آن ﺑﻪ ﻣﯿﺪان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،ﺑﺮای اﻗﺪام
ﻧﻈﺎﻣ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﺎ دارد.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺎرت ﻣﻬﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪای در ﻗﻤﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺎرت رﻫﺒﺮ ازﺑ اﻓﻐﺎﻧ
“ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﯿﺪ دوﺳﺘﻢ”  ،ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در دوران اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی و رﻫﺒﺮ
ﺑﺰرگ “ﻣﺰدور” در ﺧﺪﻣﺖ اﺷﻐﺎل آﻣﺮﯾﺎ اﺳﺖ.
ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن دوﺳﺘﻢ  ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ “ﮔﻠﻢ ﺟﻢ”  ،ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ “ﺗﻌﺼﺐ” ﺧﺎﺻ ﺑﻪ
ﻧﮋاد ﺗﺮﮐ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد از ﻧﻈﺮ رواﻧ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ازﺑﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،دو ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺗﻌﺼﺐ ﻧﮋادی ﺗﺮﮐ ، ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﻌﺪی
ﺧﻮد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ رود و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳ
ﺧﻮد را در اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.
داﻋﺶ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن
ﻣﻨﺎﻃﻘ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در آن ﺟﺎ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪه و از ﺗﻌﺼﺐ ﻧﮋادی ﺗﺮﮐ اردوﻏﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
اﺳﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﻞ ﻫﺎی داﻋﺶ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن “ﺗﺮﮐﺴﺘﺎﻧ ﻫﺎ” و “ازﺑ ﻫﺎ” – ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ – ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ داﻋﺶ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻗﻮﻣ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ارﺗﺶ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ارﺗﺶ
ﺗﺮﮐﯿﻪ دو ﺑﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  ،داﻋﺶ و ﮔﻠﻢ ﺟﻢ ،و آن ﻫﺎ ﻋﻠ رﻏﻢ ﺗﻀﺎد ﻇﺎﻫﺮی ﻣﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و اﺳﻼم
داﻋﺸ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻮﻣ دارﻧﺪ.
– ﭼﺸﻢ ﺗﺮک ﻫﺎ – ﺑﺎ اﺷﻐﺎل آﻣﺮﯾﺎ – ﺑﻪ ﯾ ﭘﺮوژه ﺟﺪاﯾ ﻃﻠﺐ در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ای
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﻣﺴﯿﺮی ﻃﻮﻻﻧ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن
و اﻣﺎرت اﺳﻼﻣ ﺷﺴﺖ ﺧﻮرد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوژه اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر

اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﯿﻪ و داﻋﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻫﻨﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن:

ﻫﯿـﭻ اﻗﻠﯿـﺖ ﻫﻨـﺪوﯾ در اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﯾـ ﭘـﺮوژه ﺟـﺪاﯾ ﻃﻠـﺒ ﺑـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﻨـﺪ در

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﻫﻨﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻗﺪﯾﻤ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ
ﺷﻮروی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺎﺟﯿﺴﺘﺎن را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ روس ﻫﺎ ﯾﺎ ﭼﯿﻨ ﻫﺎ

در ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺟﺪاﯾ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در داﺧﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﻫﺎ را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪاﯾ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ آزار و اذﯾﺖ ﭘﺸﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ

ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ آن ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺤـﺎﻓﻆ ﺧـﻮد در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺳﻼح ﻫـﺎی ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎﻧ در ﻧـﻮار ﭘﺸﺘـﻮن ﻧﺸﯿـﻦ در
ﻣﻮازات ﻣﺮزﻫﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ،واﮐﻨﺶ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﻨﺪ در ﻋﻤﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ واﮐﻨﺶ رﺳﻤ و رﺳﺎﻧﻪ ای
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ واﮐﻨﺶ آن ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﮐﺸﻤﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از آن .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﻪ ﺗﻼش ﻧﻈﺎﻣ ﻫﻨﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد !!.
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺪ – ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم آﺳﯿﺎ ﭘﺲ از ﭼﯿﻦ – ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ ،ﺗﺎ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺟﻨ ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم
رﻗﻢ ﻣ ﺧﻮرد و در ﻋﻮض ﻫﯿﭻ ﭘﺮوژه ﯾﺎ ﺣﺘ ﯾ) درک( اﺳﻼﻣ از ﭼﻮﻧ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
– ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎت اﻣﺮوز ﺗﻀﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ اﺳﺖ – ﻫﺮ دو ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻮده و دارای ﯾ
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ – و در ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﻣﺸﻼت ﻣﺮزی ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺗﺒﺖ وﺟﻮد
دارد .آﻣﺮﯾﺎ از اﯾﻦ رواﺑﻂ در ﺣﺎل اﻧﻔﺠﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻨﺪ را ﺑﺮای روﯾﺎروﯾ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ در ﯾ
ﺟﻨ – ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﺖ – آﻣﺎده ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾ ﻗﺮار دارد
)ﺳﻠﺴﻠﻪ وﯾﺮوس ﻫﺎی اﺑﺘﺎری و اﺻﻼح ﺷﺪه ژﻧﺘﯿ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮای ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﻧﮋادﻫﺎی ﺧﺎص اﻧﺴﺎﻧ.(
– ﻧﺰدﯾﺘﺮ ﺷﺪن رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭼﯿﻦ ﺗﻮازﻧ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻬﺎﺟﻤ
رژﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻌﺼﺐ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻬﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺸﻮر و ﺟﻨ ﻫﺎی داﺧﻠ و وارد
ﮐﺮدن ﻗﺪرت ﻫﺎی اﺟﻨﺒ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻫﻨﺪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد درﺑﺎره اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وارد ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﯾ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣ ﺷﻮﯾﻢ .

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

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دوﺣﻪ درﺑﺎره اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن 1
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دوﺣﻪ درﺑﺎره اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺻﻠﺢ ﻓﺮﯾﺒﺎراﻧﻪ … و ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ
)(1

ﻋﻨﺎوﯾﻦ:
– ﺳﻪ ﻗﺪرت اﺻﻠ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ “ﺳﺎﺧﺖ ﻣﯿﺮاژ” در دوﺣﻪ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ :ﭼﯿﻦ  ،روﺳﯿﻪ  ،اﯾﺮان.

– از ﻫﻨﺪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ دﻋﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣ ﻣﺆﺛﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
– ﭘﺮوﺗﻞ ﻫﺎی ﻗﻄﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار داده ﺑﻮد و در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

در ﯾ روز ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه اﻣﻀﺎ ﺷﺪ  ،ﺗﺤﺖ ﯾ اﺳﻢ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه … اﯾﻦ اﺳﺖ )ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺮای
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(.
 29ﻓﻮرﯾﻪ !!  ..ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﯾﻦ روز را ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﺎﻟﺮد ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ را ﺟﺸﻦ
ﺑﯿﺮد .ﺣﺘ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺑﻮد ،ﺷﻤﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻓﺮﯾﺒﺎری ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﺨﺸ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻬ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﯾﺒﺎر ﺗﺎرﯾﺦ  29ﻓﻮرﯾﻪ ﺗﺮار ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎﻟﺮد اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ در دوﺣﻪ را

ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل  ،ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

– ﺗﺮاﻣﭗ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﯿﺶ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،آﺳﯿﺎ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻬﺖ اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد .در ﺗﻘﺪﯾﺮ وی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از
آﻧﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از دﺳﺖ داده اﺳﺖ را از دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻫﻢ ﺑﺪﺳﺖ آورد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺪﯾﺮش
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،از اﯾﻦ رو وی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣ آورد .ﺳﺮاب ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﻃﻨﺎب ﻣﺤﻤ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن را از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﻌﻠ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎد ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺰرگ ﺟﺪا ﮐﺮده و ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﯾ ﮐﺸﺘ واﻗﻊ در ﻣﺪار ﻃﻤﻊ ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ زﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﺟﺰ زﺑﺎن ﭘﻮل را درک ﻧﻤ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﯾ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر
از درآﻣﺪ ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﺎن ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﺎ اداﻣﻪ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.
در ﺳﯿﺎﺳــﺖ ،ﮐــﻪ ﺗﺮاﻣــﭗ از آن ﭼﯿــﺰی ﻏﯿــﺮ از اداﻣــﻪ ﺣــﻮﻣﺖ ﺧــﻮد ﻧﻤــ ﻓﻬﻤــﺪ ،ﺗﻮاﻓــﻖ ﺳــﺮاب ﮔــﻮﻧﻪ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﺷﻮد ،ﺧﺼﻮﺻﺎً از
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدی وی ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮور ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ژﻧﺮال اﯾﺮان ،ﻗﺎﺳﻢ
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧ ، در ﻧﺰدﯾ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻐﺪاد در ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ
اﯾﻦ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت)اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻐﺪاد( را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در آن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ .اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪس ﺧﺪا در ﻣﻪ  ،اﻣﻨﯿﺖ اﻣﺎﮐﻦ
ﻣﻘﺪس در ﺣﺠﺎز و اﻣﻨﯿﺖ در اﻣﺎرات ،از ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﮔﺎوﻫﺎی ﻧﻔﺘ ﻣﻘﺪس را در ﭼﺎرﭼﻮب
وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻠ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻋﺮﺑ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣ ﮐﻨﺪ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻘﺸ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل در ﺟﻨ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﻠﺤﻘﺎت آن دارد.
– در ﯾ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﮔﺴﺘﺮده – ﮐﻪ از ﻧﯿﺮﻧ و ﻗﺴﺎوت ﺧﺎﻟ ﻧﺒﻮد‐ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ،ﺳﻪ ﻗﺪرت اﺻﻠ ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾ ﺑﺎ اوﺿﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدﻧﺪ را ﺣﺬف ﮐﺮد.
در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،دو ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﺤﻨﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻮق داده ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﻚ را ﺑﺮای ﻫﺮ
ﯾﻚ از آن ﻫﺎ در داﺧﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﺮ  ،ﻧﻘﺶ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ آﻣﺮﯾﺎ و در ﯾ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﻄﻮح
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺎﻻ ﻣ روﻧﺪ .در آن ،ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ،ﺑﻪ وﯾﮋه آن
ﻫـﺎﯾ ﮐـﻪ در زﻣﯿﻨـﻪ درﮔﯿـﺮی ﻫـﺎی ژﺋـﻮﭘﻠﯿﺘﯿ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن اﺗﻔـﺎق ﻣـ اﻓﺘـﺪ ﺑـﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻫـﺎی آﻣﺮﯾـﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤ ﺷﻮد .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ از ﭼﯿﻦ  ،اﯾﺮان  ،روﺳﯿﻪ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﯾﺎد ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.
در آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﺻﺤﻨﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دور
ﮐﺮد  ،ﭼﯿﻦ  ،اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻨﺪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﺬب ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﻪ ﻗﺪرت ﻣﺴﺘﺜﻨ در “ﻋﺲ ﻓﻮری” ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دوﺣﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻧﺮدﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آن
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺟﺪی ﺑﻮدن ﻧﻔﻮذ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮ آن ﻫﺎ  ،و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺴﺎﯾ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨ.
در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ردﯾﻒ اول ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ رخ داده و در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ ،
ﻧﺪرﻧﺪ ،اﺷﻐﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺮﭼﻪ ﮐﺴ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔ و ﻣﻀﺮ آن ﻫﺎ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻗﻄﺮ ،ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮد ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﺎ
ﭘﻮﻣﭙﺌﻮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ،وزن و ﺳﺎﯾﻪ داﯾﻨﺎﺳﻮرﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺖ و ﭘﯿﺸﺮو در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی
ﺑﯿﻦ دو روﯾﺪاد ﻣﻬﻢ و رﻗﺎﺑﺘ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رﻓﺖ ،ﯾ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ و دﯾﺮی
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺰارﻣﯿﻦ روز ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﻄﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮادران ﻋﺮب ﺧﻮد ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ .رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻃﺎﻟﺒﺎن در
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﺑﺴﯿﺎر دور ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﻃﺮف ﺑﺮای اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ  ،ﻗﺮار ﺑﻮد
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻗﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
آﻣﺮﯾﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
– ﻗﻄﺮ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻪ در ﻃﻮل ﻣﺬاﮐﺮات و ﻧﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﯾ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ
ﻫﯿﺎت ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻞ ﻧﻤ ﮐﺮد و ﻣﻤﻦ اﺳﺖ اﺻﻼ از وﺟﻮد آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑ ﺗﻮﺟﻬ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ اﺳﺖ اﻋﺘﺮاﺿ ﻧﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﺘﺮاﺿ ﺑﻪ ﯾ اﻗﺪام
ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ دﯾﺮ ﻫﻨﺎم ورود ﺑﻪ ﻫﺘﻞ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازه ﺑﺎزرﺳ (!!) روی داد ،ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﻮﻣﭙﺌﻮ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ دروازه ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ..ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان آن ﻫﺎ از ﭘﺎﯾﺎه ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮد ﺑﺮای اﺷﻐﺎل ﻫﺘﻞ
و ﺣﺘ ﺗﻤﺎم ﻗﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ ،روی داده ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾـ از درس ﻫـﺎﯾ ﮐـﻪ ﻫﯿـﺎت ﻃﺎﻟﺒـﺎن آﻣـﻮﺧﺘﻪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺠـﺎز ﻧﯿﺴـﺖ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﺪون
ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻣﻮر ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻫﺎﯾ ﻗﺮار ﻧﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﻪ
ای ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ آن را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ﺗﺄﺛﯿﺮﺑﺬارد ..ﯾﻌﻨ اﻣﺎرات اﺳﻼﻣ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﯿﺎت ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﺶ از ﺳ ﻧﻔﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد !! .ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﯾﺪ

ﺑﺮﺧ اﻓﺮاد ،آن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﻀﻮر آن ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در
ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺒﯿﺮ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﺧ از اﻓﻐﺎن ﻫﺎ ادﻋﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آﻣﺮﯾﺎﯾ
ﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎﻟﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻟﺤﻈﻪ در ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﮐﺮدﻧﺪ !!
– ﻟﻬﺠﻪ ﭘﻮﻣﭙﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﯿﺪاﻧ اﻧﻘﻼب آﻣﺮﯾﺎ در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﺷﺪن اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﯿﻦ ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺒﺎﺛﺖ آﻣﺮﯾﺎﯾ،
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻗﻄﺮی و ﺑ ﺗﻔﺎوﺗ اﻓﻐﺎﻧ اﺳﺖ.
ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺒﺎری و ﺗﺤﺮﯾ آﻣﯿﺰ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد .روزﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻣﻀﺎء او ﻫﻢ رﻏﺒﺖ ﺧﻮد را
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﻫﻢ ﺷﻮه ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﺮك ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن آن ﻫﺎ را
ﻣﺠﺒﻮد ﻧﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت “آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺠﺎزات ﻣ ﮐﻨﺪ” !! .
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﺧﺪﻣﺘ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾ ﻋﻤﺮﺑﻪ او اراﺋﻪ داد .و ﺑﻪ ﯾ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯿﻦ ﮔﺬاری ﺷﺪه
)ﺗﻮﻃﺌﻪ آﻣﯿﺰ( دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،او ﭘﺲ از ﯾ ﺷﺴﺖ آﺷﺎر ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺗﺮک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺮد وﻟ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗ
درﺑﺎره زﻣﺎن آن ﺑﯿﺎن ﻧﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫ اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ )ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ( در دوﺣﻪ روی

داد .ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺻﻠﺢ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد  ،اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ را از ﺷﺴﺖ
ﺧﺎﺻ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﺑﻮد  ،ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺪاﻧ ﻃﺎﻟﺒﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣ رﯾﺰد ،ﺣﺘ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ،و ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻣﺎن ارزﺷﻤﻨﺪی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺎ زور  ..و ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ

آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اوﻟﯿﻦ ﺟﻨ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾ در اﯾﻦ ﻗﺮن در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ، 2009ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از
ﻣﺮاﺳﻢ دوﺣﻪ  ،ﭼﯿﻦ را ﺧﺎرج ﮐﺮد.
ﺿﺮر اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .و ﯾ ﮐﻮروﻧﺎی دﯾﺮ اﯾﺮان را
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ راه ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺨﺴﺖ )ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ
ای( ﻫﻨﻮز ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺴﺪود ﺷﻮد .اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان زﯾﺮ آب ﺗﻨﻔﺲ ﻣ ﮐﻨﺪ … آن ﻫﻢ ﺑﺪون
رﯾﻪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﻋﺎب ﻧﻈﺎﻣ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﺎ در درﯾﺎی ﭼﯿﻦ ﺟﻨﻮﺑ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺑﺮﺧ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻃﺮاف ﭼﯿﻦ  ،در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺟﻨ ﻧﻈﺎﻣ ﻗﺮار دارد.
– اﯾﺮان از ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ در دوﺣﻪ دور ﺷﺪ .اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد  ،ﺗﺤﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎﻣ داﺋﻢ ﯾ ﺟﻨ
ﻧﻈﺎﻣ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﺪ – ﺧﻮاه ﺗﻮﺳﻂ ﯾ ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﯾﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻠ – و ﻧﺎوﮔﺎن ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ در
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ آن ﻫﻢ ﺑﺎ ازدﺣﺎﻣ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﻗﺎﻫﺮه در ﺳﺎﻋﺎت ﺷﻠﻮغ دﯾﺪه ﻧﻤ ﺷﻮد.
ﻟﺸﺮﻫﺎی “اﺟﺎره ای  ،ﻣﺘﺤﺪ و دوﺳﺖ” در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس آﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻮﯾ ﮐﻪ آن ﻫﺎ در

ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻋﻤﻠﯿﺎت “ﻧﻮرﻣﺎﻧﺪی” در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺧﺎرج ﮐﺮدن اﯾﺮان از ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ در دوﺣﻪ  ،ﺗﺼﻤﯿﻢ آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم
ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رواﺑﻂ ﺗﺎرﯾﺨ ، ﺳﯿﺎﺳ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣ ﮐﻨﺪ  ،ﻧﻪ اﯾﺮان را.
– ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺴﺘﺜﻨ از ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ) ،ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ( ﺑﻮد آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ واﻗﻌﯿﺖ
ﻫﺎی ﻣﻬﻠ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ و ﺗﺎرﯾﺨ .آﻣﺮﯾﺎ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻔﻮذ روﺳﯿﻪ در ﮐﻮﺑﺎ ،وﻧﺰوﺋﻼ و
ﻧﯿﺎراﮔﻮﺋﻪ را ﻃﺮد ﮐﻨﺪ ،در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را در ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ در ﻧﺰدﯾ
ﻣﺮز روﺳﯿﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﺪ.
آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ،ﯾﺎ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺷﺴﺖ ﻣﻬﻤ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﮐﻠ
آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻗﺒﺎل ﭼﯿﻦ ،روﺳﯿﻪ ،اﯾﺮان ،آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺟﻬﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣ ﮔﺬارد .و اﯾﻦ در
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮﮔﺒﺎر در ﺳﺎل  2030اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﺎ ﻣ ﺷﻮد و اﯾﻦ
ﺑﺪان ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﭘﺮﭼﻢ رﻫﺒﺮی ﺟﻬﺎن را از آﻣﺮﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ !!  .آﻣﺮﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﯾﺪ ﻛﻪ

ﺟﻨ ﺟﻬﺎﻧ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﻬﺎن از واﮔﺬاری رﻫﺒﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﺳﺎن ﺗﺮ
اﺳﺖ.
– روﺳﯿﻪ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﺎ و ﻣﺸﻼﺗ ﮐﻪ در ﺻﺎدرات اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ
دارد رﻧﺞ ﻣ ﺑﺮد – و ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺟﺪی ﺑﺮای ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌ ﺑﻪ اروﭘﺎ وﺟﻮد
دارد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد روﺳﯿﻪ و ﺟﺎﯾﺎه ﺳﯿﺎﺳ آن در ﺟﻬﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣ ﮔﺬارد .در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮاﻓﻖ
ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ در دوﺣﻪ  ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﺧﻮد درﺳﻮرﯾﻪ،
ﻣﺸﺘﻌﻞ ﮐﺮد و زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎی روس ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ داد .ارﺗﺶ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﻣﻨﯿﺘ ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﻪ در
داﺧﻞ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮز ادﻟﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .آﺗﺶ در ادﻟﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻣﺮاﺳﻢ دوﺣﻪ ﺷﺪ زﯾﺮا
روﺳﯿﻪ را ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺗﻤﻬﯿﺪات آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺮون راﻧﺪ.
– در ﻋﺲ ردﯾﻒ اول اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻗﻄﺮ در وﺳﻂ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
وی وزﯾﺮ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺠﺜﻪ )ﭘﻤﭙﺌﻮ( ﺣﻀﻮر دارد ،ﺑﺮداﺷﺖ آﻣﺮﯾﺎﯾ از آﯾﻨﺪه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻧﻘـﺺ ﻫـﺎ و ﻧﻘـﺎط ﺿﻌـﻒ آن ادراک را ﻧﺸـﺎن ﻣـ دﻫـﺪ ﮐـﻪ واﻗﻌﯿـﺖ ﻫـﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾ ،ﺗـﺎرﯾﺨ و
ﺳﯿﺎﺳ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣ ﮔﯿﺮد .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﻼ )ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨ ﺑﺮادر(  ،رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺎﻟﺒﺎن،
از ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﻗﻄﺮﻫﺎ و آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎ اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ ،وزرای اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
و ﺗﺮﮐﯿﻪ در ردﯾﻒ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﺮ دو ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠ در ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎل  2001ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻨﻮز در آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آی اس آی ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺑﺎزی ﮐﺮد
ﮐﻪ اﺗﺤﺎد اﻃﻼﻋﺎﺗ ﺳﯿﺎ و ﻣﻮﺳﺎد در از اﻧﺠﺎم آن ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮدﻧﺪ.
“ﭼﺎووش اوﻏﻠﻮ” وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ردﯾﻒ اول و ﻣﺸﺨﺺ اﯾﻦ ﻋﺲ ﻓﻮری ﻗﺮار داﺷﺖ .ﮐﺸﻮر
وی از ﮔﺴﺘﺮش و اﺣﯿﺎی ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎﻣ ﺧﻮد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﺷﺘﻦ آﻣﺎدﮔ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدخ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را “در ﺻﻮرت ﻟﺰوم”
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ !!
وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از ﺻﺪرﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﯿﻦ ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﻧﺒﻮد ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﺮد ،ﮐﺸﻮر وی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎﻣ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﺗﺮﮐﯿﻪ }و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﯾ
وﯾﮋﮔ ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری آﻣﺮﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺬاﻫﺐ را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳ را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ{ .رژﯾﻢ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺷﺮﻣ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺎﺳﯿﺲ ﭘﺎﯾﺎه ﻧﻈﺎﻣ داﺋﻤ
ﻫﻨﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ !!.
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ – ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ – در آن ﻋﺲ ﻓﻮری ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﺷﻮد  ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻞ ﭘﻮﻣﭙﺌﻮ
 ،ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺻﺮﯾﺢ ﺗﺮ ،روﺷﻦ ﺗﺮ ،و ﺑﺎ رﯾﺎﮐﺎری و اﺑﻬﺎم ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻨ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ‐از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ – ﺑﯿﺸﺘﺮ از
اﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﯾ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻌﻼ

ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﺰﺋ از آن ﻫﺎ ﺷﻮد  ..اﻣﺎ ﻫﯿﻬﺎت !! .
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