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   مير عبدالرحيم عزيز

٢٠٠٨/٢٢/٩                                                                           

 
 بود، نشر افتهي گزارش دي  و جرا ها، مجالتتي مضمون قبًال ترجمه شده و در ساني اكهيبا وجود
 تي آشور باالخص در مورد عملكرد جنگساالران و حمای آنرا نظر به اوضاع آنونیدوباره ا

 .نمي بی از مفاد نمی از آنها خالكايامر

 
  لگامیافغانستان  ب

 
 را تحت عنوان ی  مضمونی روابط خارجی انجمن مشورتی از اعضایكي  (Kathy Gannon)  گننیآت
 ـ ی ماه مۀشمار  (Foreign Affairs) ی امور خارجۀدر مجل (Afghanistan Unbound)   لگامیانستان  بافغ

 .كنمي آش مشي آنرا به هموطنان پۀ ترجمنكي به نشر سپرده است آه ا٢٠٠۴جون 
 

  به آابلبرگشت
 زمان نيا.  رگرفت افغانستان دتختي در سر تاسر آابل پابي جنگ ساالران رقاني میدي، جنگ شد١٩٩۴ سال در
 اني تباه آن چهار ساله می  جنگ هاۀجيدر نت.   بودی  خصوصًا بر افراد ملكرحمانهي و باني پای حمالت بیايگو

 تعداد كي خود را از دست دادند و اتي بودند حیم نطاري تن آه بشتر آنها افراد غ۵٠٠٠٠جنگ ساالران،  حد اقل 
 وحشتناك، پنج زن از مردم هزاره را پوست ۀ حملكيباالخص در . دندي و ناقص االعضا گردوبي هم معگريد

 یكي وفادار انيحمله آنندگان حام.  دندي طالبان دو سال بعد به قدرت رسرايحمله آنندگان طالبان نبودند ز.  آردند
  . بودافي عبدالرسول سیو. دندي جنگی خود مباني  آنترول شهر آابل با رقی بودند آه برااالراناز جنگ س

 
 و بعد دندي جنگی شوروی اشغالی قواهياول عل.   بودندزي در جنگ و ستگراني با دی متماداني سالافي سیايشيليم
 یحت.   به جنگ آغاز نمودندني مجاهدی سائر گروه هاهي علشاني به شكست مواجه شدند، ای عساآر شورونكهياز

 نيشتري نسبت به سائر گروه ها بافي سوه گر.  داشتی حالت خاصافي سیايشيلي م،ی افغاناني جنگجوانيدر م
 هم در آنجا ی و دفاترزدي با آن آشور الف می پولوندي و  پی با عربستان سعودیكيتندروان عرب را داشت واز نزد

 از یكي افيس.   بر قرار بودی و عربستان سعودافي گروه سني بكي لوژدهي اكي نزدۀهمچنان رابط.  باز آرده بود
 از دشمنان یكي در عربستان بوده و یكائي عساآر امرتي مخالف موجودیو.  استیعصب وهاب فرقه متیاعضا

 . پا بر جاستی آه تا حال هم همان موقف ضد زن ورفتيسر سخت حقوق زن به شمار م
 
 ني دفاع آنوقت برهان الدري جمهور و وزسي همراه با رئافي بر زنان هزاره، سرحمانهي سال بعد از حمله بدو
 از یادي زی دور ساخته شدند،  هر چند آه امروز تعدادیاسي طالبان از صحنه سۀلي و احمد شاه مسعود بوسیربان

 جرگه قانون هي لواني در جریعني چند ماه قبل قتيحقدر .   دو باره به آابل بر گشته اندشتريجنگ ساالران با قوت ب
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هر .   مالقات نمودافي بوش در افغانستان با س جورجی اختصاصۀ و فرستادكاي امرري زاد سفلي خلی زلم،یاساس
 یزاد سعلي آه خلشودي و موضوعات قابل بحث را افشا نكردند، اما گفته مگري دكي صحبت ر ا با انيدو جانب جر

 ني مقتدر، تضمی جمهوراستير:   سازدی راضی از مواد قانون اساسی بعضرشي را در مورد پذافيسنمود  تا  
 موافقه نمود،  اما معلوم نشد آه ی مواد قانون اساسني به اافيمتعاقبًا  س.  ی مذهبی هاتيقل اتيحقوق زنان و حما

 لي خلیعني كاي امرۀندي و نماافي سني آشكار آه مالقات بقتي حقنيا.  دي برآورده گردافي سیدر عوض چه تقاضا
 واشنگتن  را نسبت به افغانستان ی عمل ضعف ستراتژني اراي موضوع نارام آننده است زكيزاد اتفاق افتاد خود 

 ني اندهي در آدندي آشانی تباهني افغانستان را در گذشته به چنكهي افرادني بندد عی شرط مكايامر.  سازديثابت م
.    آه عكس آن در حال اتفاق افتادن استسازديشواهد ثابت م.  دهندي وثبات سوق میآراس دمویآشور را بسو

  . گرفته شددهي نادخي از تاری برباد رفت، و درس هاكي نتيفرصت  از دست رفت،  ن
 
 
 

 نياطي با شمعامله
 ميفه ميقس عبارت اند از شانيا.  دندي هم دوباره در افغانستان به قدرت رسگري جنگساالر دني چنداف،ي سۀ عالوبر
مهور سابق و  جسي رئیو ربان  در سمت شمالی مخصوص حامد آرزۀ دوستم فرستاددي عبدالرش،ی دفاع فعلريوز

 جنگ نيا.   داشتند١٩٩٠ ۀ مردم در دهی ارحمانهي مشترك در آشتار بتيولؤ مس، افرادني اهيآل.   قدرتیدالل فعل
 ري چور و چپاول و تجارت غقي پول از طرمي داشته و مقدار عظی و محابس شخصاهايشيليساالران تا حال م

 مذاآره با زي افراد در مني چننحال،يبا ا.  اورندي بدست مشودي دالر موني بل٢٫٣ مواد مخدره آه بالغ بر یقانون
 حكومت سي رئیحامد آرز.  زنندي قدرت  چانه می نشسته برای حكومت افغانی و سائر اعضاحد ملل متكا،يامر
احساس حالت گذشته .   مورد انجام دهدني دری آه آارستي اما قادر نكند،ي وضع را نظاره مني افغانستان ایانتقال
 یع فعلوض" هشدار داد آه رًاي ملل متحد در افغانستان اخی فرستاده اختصاصیمي است آه لكدر براهیدر قوآنق

  ."دي است آه چند سال بعد باعث ظهور طالبان گرد١٩٩٢ در سال نيمانند حالت بعد از استقرار حكومت مجاهد
 

 واشنگتن ی بزرگ براتي موفقكيآه  رفت؟  چطور سقوط طالبان ی سرعت رو به خرابني بدقًاي اوضاع دقچگونه
 منجر به برگشت  وضع گذشته شد؟   دادي مدي زده نوبتي آشور مصني ای را برایدي عصر جدكي و شديمحسوب م
 از مراآز خود در افغانستان دست به عده القانكهيبعد از .  گرددي، برم٢٠٠١ سوال  به ماه سپتامبر نيجواب به ا

 ها و ستي تا مشترآًا تروردهي متحد گردكايو واشنگتن زد، ائتالف شمال با امر اركيوي  بر نیستيحمالت ترور
 دني بودند آه قبل از بقدرت رسی آسانني عكاي امردي جدنيمتحد.  ندي طالبان را تارومار نمایعني شان انيحام

 دهي و ادهي تندرو در عق به همان اندازهبًاي تعداد آنها تقركي بر افغانستان وارد آردند و را یمي عظبتيطالبان مص
 فهي وظیفاي جمهور اسي رئثي بح١٩٩۶ تا سال ١٩٩٢ آه از سال یربان(.   خود استند آه  طالبان بودندیلوژ
 یكي با واشنگتن صرف جنبه تاآتشانيبرعالوه، اتحاد ا.  ) دادی تن از اعراب تندرو پاسپورت افغان۶٠٠ به كرديم

با  (CIA) ی ای آی سی شخص ارتباطثيآه به ح (Milton Bearden)  ملتن بردنۀيطبق اظهار.  داشت
  ."ندياي آه نتوانند از عهده ما برنكردندي وقت فكر نمچي هنيمجاهد" كردي مفهي وظی اجرا١٩٨٠ ۀ در دهنيمجاهد

 
قرار بود .  دي آغاز گرد٢٠٠١ در دسامبر سال ) ؟( ملل متحدی بن تحت رهبرۀ قبل از مذآرات معاهدی حتمشكالت
 كي و انكشاف سي بعد از طالبان  بكار رفته  آه منجر به تاس  افغانستانی  برالهي وسكي ثي بن منحۀعاهدآه م

 سي جرگه برگزار شده، رئهي آه لونمودند موافقه دخليجوانب ذ.  شدي مكي با ثبات و دموآراتن،يافغانستان نو
.  دشو برگزار  ی و  انتخابات عمومدهي رسبي به تصودي جدی قانون اساسده،ي گردني تعنهيحكومت موقت و آاب

 موافقت شد آه سه وزارت مهم  خارجه،  ،نهي در آابی بدست آوردن  چوآیالآن در مذاآرات و چانه زدن برا
  . گرددضي تفوی ربانی تحت رهبری  اسالمتي جمعیعني تاجك ائتالف شمال جناحدفاع و  داخله به 

 
 ابراز نمودند به شرط ی حكومت موقتسي رئثي پشتون به حیرر آرز ائتالف شمال موافقت خود را به تقرهبران

 خود را بر ۀ ارادتواندي نمی آه آرزدادي می معنني چننيعمل ا در.   نداشته باشدايشيلي از خود می آرزنكهيا
ك  مشترۀ  خانت،ي صرف نظر از قومافغانستان معتقد بود آه یآرز.  دي نمالي دارند تحمی شخصايشيلي  مكهيآسان

 ی نظامی مرآب از گروه هاديحكومت جد.   با او همنظر  بوده اندی از همكاران وی تعداد آمكياما .  همه است
  . بوطن شان برگشته انددي و ناتوان است آه بعد از سال ها تبعفي ضعی تاجك، ازبك و هزاره و پشتون هایقوم
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 آه بعضًا هم  ی عساآر غربیتفاده از حضور نظام با اسی و ملل متحد احتماًال  فكر آردند آه حامد آرزكايامر

 تي حمای آه از آرزكندي واشنگتن ادعا مكهيبا وجود.  بدست خواهد آوردیشتري بی توانائبردندي را بلند میوجه و
 نيا.  دهدي خود بر جنگ ساالران ادامه می به اتكاقاعده طالبان و الیاي بدام انداختن بقای براكاي امرد،ي نمایم

 به ائتالف شمال هم بود باعث یاسي اعتبار سدني  اسلحه و بخشعي پول، توزهي دوگانه آه مشتمل بر تادیژسترات
    .  تمام شده استی آرزی حكومت مرآزفي  تضعمتي جناح اما به قني اتيتقو
 
ن  بن زماۀمعاهد.    استدهي جنگ ساالران آشكار گردانتي و خی آرزتي قدرت و صالحتي در آابل محدودیحت

 از آابل ستي بای شخصی هاايشيلي قبل از منحل شدن، میحت.   آرده بودني را تعی شخصی هاايشيليمنحل ساختن م
 ی آمكی داخل شدن  قواني حالران جنگ سایقوا:  مورد صراحت داشتني بن آامًال درۀمعاهد. شدنديخارج م
   . ماندندی می از شهر باقروني در بدي،  با٢٠٠١ در آابل در دسامبر  آسايشی برای اللملني بامنيت
 دو روز قبل از فرار یعني نوامبر ١١در . ندي نداشتند آه موافقات بن را احترام نمامي ساالران هر گز تصممجنگ

 سوال شد، یفونيلي بماند  تی از آابل باقروني در بی ویايشيلي آه مكاي امری در مورد تقاضاافيطالبان،  از س
.   موقف را داشتني عدي دفاع مقرر گردري آه بعدًا  وزمي  فه".ران ما آنجا خواهند بودبراد" و گفت، دي خندافيس

 حافظ صلح از آابل دور خواهد ی خود را قبل از آمدن قواايشيلي می واي سوال شد آه آميبعد از شكست طالبان از فه
ن ي ها از آابل حايشيليور ماندن م بن در مورد دۀ گفته شد آه معاهدميبه فه.   بودی منفحي طور صریآرد، جواب و

 تا آنون در آابل مي فهیايشيليم.   بودی باز هم منفی حافظ صلح  به آابل آامًال صراحت دارد، جواب ویدخول قوا
  .ابندي ی رهائی وايشيلي تا از شر مورزندي می و ملل متحد سعكاي مانده است و امریباق
 
اگر چه .   نداشته استیتي موثرچگونهي به مردم  هنانيخود و اطم در اثبات  ی آرزی آه سعستي تعجب نی جاجيه

 داشته باشند، قدرت نا ی هراسدي از نظام جدستي پشتون نباتي و اآثری اظهار نموده است آه طالبان عادیآه آرز
 تي حالت نسبت موجودنيا.   نموده استخلقمتناسب تاجك و ازبك ائتالف شمال وحشت را در سر تا سر آشور 

  ۀبه گفت( ١١٠٠٠ صرف كايامر.   افغانستان بد تر شده استتي امنی برای اللملني آمك بی از قوای آمیدادتع
 آه سافي ایقوا.   تن عسكر در افغانستان دارد آه مصروف بدام انداختن القاعده و طالبان است)در آنوقت سندهينو
  . ندي نمای متي از آابل آمتر فعالروني در برسديتن م) آن زمان( ۶٠٠٠به 

   
   بدهمراه

 از ی آمك آرده است؟  آرزی تقاضاشاني افراد چه آاره اند آه واشنگتن غرض بدام انداختن بن الدن از انيا
اما مردم .   نام برده است١٩٨٠ ۀ در دهی شوروهي مانند قهرمانان در نبرد علشاني نموده و از اشي ستانيمجاهد

 مضمون در دسامبر سال گذشته ني اۀسندي به نوفغانها اادي تعداد زكي كهي  طور.نگرندي مشاني به اگريعوام با نظر د
 گناهي گرفتند نام قهرمانان را برباد  داده و نسبت آشتار مردم ب١٩٩٢ آابل را در سال نكهي بعد ازنيگفتند آه مجاهد

 اري حكمتنيمًال بر دوش  گلبد آشتار را آایامروز مالمت.   را بخود گرفته انداني جانتيثي خود شان حانيو جنگ م
 آابل شتري غرض غضب قدرت ب١٩٩۶ و ١٩٩٢ ی سال هاني فرار نمود و براني به ا١٩٩۶ آه در سال گذارنديم

 آه در خالل یهر چند آه افغانها.   استزي افغانستان در ستی فعًال با حكومت انتقالاريحكمت.  را راآت باران آرد
 بود نه افيآن شخص  س. باشندي مقصر مري در گی آه همه گروه هانديگوي مدت شاهد حوادث بوده اند منيا

 ها فرار ستي در زمان تسلط آمونكهي هر آسی وۀدي به عقراي شود زكساني به خاك دي آابل باگفتي آه ماريحكمت
 را ی ارحمانهي حمالت بمي فهی و احمد شاه مسعود و معاون وافيمردان س.    شمرده شودستي  آموندي هم با،نكرد
     .افتندي شهرت ی صفتواني انداختند آه به حراه بی افراد ملكهيعل
 

.  ستندي  شان نگران نۀ  با آدام اشخاص سروآار دارند، اما در مورد گذشتدانندي مانيكائي آه امرشودي ممعلوم
سوال .   آنمینكار نم من انراي دارند، ای از آنها گذشته وحشتناآی مضمون گفت آه بعضني اه ایسنديزاد به نوليخل
 عمل منجر  كي.  ميني را برگزی تحولی ستراتژكي نكهي ااي و  مي در حال حاضر مقابله نمائشاني با ااي آه آنجاستيدر
 زاد آردار لي آه  از نگاه خلستياما واضح ن.   خواهد شد اگر  مردم سلوك مناسب نداشته باشندیگري عمل دكيبه 

 كي ی دارند و افغانستان  بسوی مدت دو سال است بر آشور حكمروائیران براجنگ ساال.  و سلوك بد چه است
جنگ ساالران نه تنها در فساد و قاچاق .   از اداره خارج گرددتوانديآشور مواد مخدره در حال سقوط است آه م
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 آردن تيو اذ یمقصر بد رفتار و گنهكار حقوق بشر افغان تهي آمۀيمواد مخدره داخل استند، بلكه بر طبق اظهار
 .باشنديمردم هم م

   
 سازمان مستقل حقوق سي ثمر رئمايس. سازندي خود را بخطر مواجه مكنندي اظهار نظر مني مجاهدهي علكهيآسان

 از افراد یكيهمچنان .   قرار گرفتدي اسبق امور زنان بخاطر انتقاد از جنگ ساالران مورد تهدريبشر افغان و وز
 قرار گرفت آه از فرط وحشت او و دي تهدمورداز جنگ ساالران انتقاد نمود، هم  اول ۀ جرگهيذآور آه در لو

 ی ساله ا٢۵ گارگر یكي جرگه دوم، هيدر لو.  نمودندیاسي سی پناهندگی تقاضای آشور خارجكي اجبارًا از لشيفام
 از محل نطاقان   از مناطق محافظه آار جنوب غرب افغانستانیكي مربوط به اي جوی به اسم ماللیخدمات اجتماع
 گفت یو.  دندي آشانی خواند آه آشور را به تبائیاني جانشانراي مورد سرزنش قرار داد و ارا نيبه شدت مجاهد

 سي رئی  در جواب صبغت اهللا مجدد". محاآمه شوندی اللملني و بی  درسطوح ملدي جنگساالران بایعني شانيا"
 گفتارش  معذرت ني ازگر نمود آه ادي را  تهدی بود ماللني از رهبران مجاهدیكي ی جرگه آه خود زمانهيلو

 معذرت ی از جانب وني نمود، اما سائری از اظهار معذرت خودداریمالل.  نخواهد،  از مجلس اخراج خواهد شد
 اي جوی مانند ماللی افرادافيس.   بپردازدی اعطا نمود آه بجواب ماللافي وقت به سقهيي دق١۵ یمجدد.  خواستند
 بار ني چندی واقعه ماللني ادعا نموده است آه بعد ازی اللملني عفو بنسازما.   خطاب نمودستي و آمونیانرا ج
  . به مرگ شده استديتهد

 
 آه ی افهي سرشار دارند، اما در انجام وظی هموطنان خود استعدادهي علی ثابت ساخته اند آه در بدرفتارنيمجاهد

 یحت.   انجام نداده اندی و آشتن رهبران القاعده و طالبان آاریري دستگیعني آرده است ني شان تعیواشنگتن برا
 جنوب ی مردم گشته، طالبان دوباره خصوصًا در قسمت هااني  باعث خلق وحشت در می گروهیاهايشيلي مكهينيح

 دارندي اظهار می افغانی زابل و آارگران آمك رسانتي والنيبطور مثال، مامور.  و شرق آشور ظهور آرده  اند
 قسمت از اطالعات آه جنگ ساالران كي ضمن، نيدر.   فعًال در دست طالبان قرار داردهي ناح١١ از هي ناح٨آه 

  نظر به اطالعات نا درست،  ،در دسامبر سال گذشته.  به واشنگتن داده بودند غلط ثابت شده استندر مورد طالبا
 تن ١۵ آشته شدند آه ی نظامري تن از مردم غ١۶آه بعوض  طالبان و القاعده حمله نمود ی محل  فرضكي بكايامر

 تيواقع.  ردي مورد استفاده قرار نگآه ستي آنقدر زرنگ نكاي، امر(Bearden)   بردنۀطبق گفت.  آنها اطفال بودند
، هشدار داد آه جنگ (Bearden) بردن.   نداردی جنگ ساالران آدام معنی آه غرب در مجموع برانستيا

 منابع ی بزودشاني اراي زندي ننمای همكاركاي با امری مدت طوالنی ممكن است برایرهبران گروهساالران و  
 دالر وني بل٢٫۶ از شي نمود آه با بحيتوض  (Bearden) بردن.   بخود گردندی خواهند داشت تا متكاري در اختیآاف
 در آدام حالت جنگ ساالران ،ی جهان از راه قاچاق در سطحگري دالر دونيلي مواد مخدره  و چند بقي از طرديعا

 ما یسو جنگ ساالران باورند،ي بدست مكهي پول سرشارنيبه ما ضرورت خواهند داشت؟  در آدام حالت، با ا
 دارم، پس مرا ايشيلي  من خانه مجلل دارم،  مم؟ي استی راضني ما آامًال ازاد،ي زاري آه تشكر بسندي  و بگوستهينگر
  .دي نكنتياذ
 

 فراموش شده یافغانها
  آه ی بلند پروازانه ای در انجام وعده هایملت افغان از  ناآام.  باشندي  مردم عامه افغانستان  می اصلانيقربان

 یغرب حت.   شده انددي و نا اموسي بر طالبان به مردم  داده بودند آامًال ماكاي قبل از حمالت امری المللنيجامعه ب
 یهراس اآثر افغانها نه تنها از بد رفتار" گزارش سازمان حقوق بشر، كيبق ط.  دشمنان سابق خود را قدرت داد

 در دهه ی رهبران فعللهي آه بوسی های بلكه همچنان از خاطرات تجاوزات و بد فتاررد،يگي سرچشمه میفعل
 یتائ از مناطق روسیكي زن در كي كهي  طور".شودي می طالبان مرتكب شده اند ناشدني و قبل از بقدرت رس١٩٩٠

  ."مي آوری مادي ما گذشته را براي زمي ترسیما م"دارد، ي مانيب
 
       Care( مواظبتی المللنيموسسه  ب.   آمك  ناآام شده استی همچنان در تعهدات خود در اعطای المللنيمعه بجا 

International) نفر را در یف دالر ٧۵ آه افغانستان تعهد آمك دهدي است گزارش می جهانی سازمان بشركي  که 
 حد اوسط سه،يدر مقام مقا.   خواهد گرفتندهي نفر را در پنج سال آی دالر ف۴٢ بدست آورد، اما صرف ٢٠٠٢سال 
    . آاسووا و راواندا وعده داده شده است،ی شرقموري تا،ي مردم بوزنی نفر برای دالر ف٢۵٠
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 قابل جبران نخواهد ی به آساندهي افغانستان رس آه بهی خساره ادهدي وجود دارد آه نشان می عالماتن،ي برعالوه
 نموده و آرام نگهدارند تلف شده ی دلجوئدهندي ملي را درافغانستان تشكتي پشتون ها را آه اآثرنكهيفرصت ا.  بود
بر عالوه، .  دي تاجك و ازبك را بقدرت رسانی هاتي دشمن دانسته و بعوض اقلثي پشتون ها  را منحكايامر.  است

 آه ندي نمای جرئت نمني ازشتري بی آه موسسات آمك رساندهدي می معنني در آشور چنی قانونی و بی نظمیب
 یتيآنها خصوصًا در مناطق جنوب و شرق آه از نگاه امن.   بفرستندتختي از پاروني خود را بی المللنيآارگران ب
 در ی المللني بی سازمان آمك رسان١۶ن،  طالباهيبطور مثال، بعد از سقوط اول.  باشندي محتاط ماري بسهنارام بود

  . مانده استی آن  باقی آغاز نمودند، امروز از آن سازمان ها صرف دوتي جنوب شرق  زابل به فعالتيوال
 
 ني آه اآثر ماموركندي استفاده می هدف آمك رسانی برای نظامی است آه واشنگتن از قواني وضع دشوار اكي

 عساآر و آارگران آمك في وظاني حد فاصل بیسي پالني دارند آه چندهيعق داشته و تي مورد شكاني دریرسم
 آه بتوان آمك را به مناطق نا تسي راهگانهي روش ني آه اداردي اظهار مكايامر.  سازدي را مغشوش میرسان

 احمر بي صلاتيآمر عمل (Pierr Kraehenbuehl)  بوهلني آرحرياما پ.   آشور رساندی و  شرقیمطمئن جنوب
 هي قركي به كاي امری قوای نظامري مامور غكي روز كي".  داردي ماني بني چنلي مشكل را با مثال ذني ای المللنيب

 رفته هي به همان قری آارگر آمك رسانكيدر همان  هفته، .  زندي مجدد حرف معمار در مورد اانيرفته و با روستائ
 یهر دو غرب.   استیكي هر دو شخص هي قری  به اهال.كندي آمك اعطا مشاني صحبت نموده و به اانيبا روستائ

 است مردمان ممكن آه به اثر آن رديگي صورت می نظاماتي عملكيد، عچند هفته ب.  رانندي مدي سفیبوده و موتر ها
 كهي و آسانكنندي می جمع آورشاني اطالعات در مورد اكهي آسانني چطور بهيحاال مردم قر.   شوندی قربانیملك

  "  فرق گذارند؟رساننديمصرف آمك 
 
 آه  در زود نرفتن به مناطق جنوب و شرق افعانستان غرض آرامش و داندي مكاي حاال امر،داردي زاد اظهار مليخل
 ی را غرض براه انداختن پروژه هایلي واشنگتن پروگرام تعججه،يدر نت.   نفوس پشتون ها اشتباه نموده استنيتسك

 به كاي امری پروگرام انكشافی دفاع با همكاروزارت مربوط به یتيمار مجدد وال اعی هامي تقياعمار مجدد از طر
 طبق پالن گري مشابه دۀچند پروژ.   آار استاني در جریتي پروژه  اعمار مجدد وال٩.  مرحله اجرا گذاشته است

 ی مرآزاني در بامدي جدالندي در قندوز، و زی جرمنف،ي  در مزارشرهيبرتان.   خواهند آردايبكار آغاز نموده و 
 جنوب و ني مشكل و پر زحمت پشتون نشی تا در نواحندي نمای می سعانيكائيامر.   بكار انداخته اندیئهاپروژه  
    . آنندادهي پروژه ها را پنيشرق چن

 
   جوزف ".ی  آارآنان  نظامعي تعداد  وسكي" مرآب است از یتي اعمار مجدد والی هاپروژه
 ی انجام آار های برای نظامی اظهار داشت آه استعمال قواكاياون وزارت دفاع امر مع  (JosephCollins)آولن
 موافقند آه افغانستان ی  آارگران آمك رسانكهيبا وجود.   استري خطرناك مانند افغانستان ناگزطي محكي در یآمك
بقول .   نظر موافق ندارنددرني خطرناك است،  اما با نظر واشنگتن آه چطور عساآر مورد استفاده قرار گی جاكي
 ی در اعطامًاي مستقدي نبای غربی مواظبت، قوای المللني موسسه  بیدفاعۀ آمر شعب (Kevin Henry) ی هنرفنيآ

 مطمئن را خلق نموده و در ی فضاكي ساختن طالبان و جنگساالران ی زندانبا ستيآمك داخل گردند، بعوض  با
 اجازه خواهد داد تا ی آمك رسانی حالت به سازمان هانيا.  آوشان باشندیل می  و اردوسي پولهي و تربميمورد تعل

    . را انجام دهند آه در آن مهارت آامل دارندی زده برگشته و آار هابتيدوباره در مناطق مص
 
بطور .   هم بدست آمده استی محدودی هاتي در سر ا سر افغانستان، موفقی عمومی ثباتی و بیتي امنی وجود ببا
 ی پروژه در آغاز براني اليتكم.  دي افتتاح  گرد٢٠٠٣ آابل ـ قندهار در ماه دسامبر سال دي شاهراه جدكيال، مث

 پروژه ها نيبكار انداختن چن.  دي گردعي تسرآن آار دي قصر سفتي شده بود، اما نظر به هداني تخم٢٠٠۵سال 
 ۶٢۵٠٠٠ متر لوي درهر آبًايالغ  شد  آه تقر بونيلي م٢۵٠مصارف  شاهراه آابل ـ قندهار .   گزاف استاريبس

 یباآنهم  طرح ها.   حمل و نقل نمودندارهي طلهي را بوسیزيري  قی دستگاه هاهيدالر مصرف داشته است چونكه آل
 ۀ آنها در مناطق فراموش شدشتري آه بی  ثانوی و سرك های مترلوي آ١۴٠٠ شاهراه كي غرض اعمار زي نیگريد

 همچنان كاي امری آمك آننده تحت رهبریآشور ها.   گرفته شده  استدستي رو،باشديجنوب و شرق آشور م
 را ی ادارور امی برا راتي محاآمات و تعمد،ي بند برق بزرگ، مكاتب جدكياعالم نموده اند آه طرح اعمار 

 .مدنظر دارند
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 وفاي بدوستان
 یتي امنی دادوستد  مواد مخدره، بوعيبا ش مسلم و تاثر آور افغانستان امروز همراه تي در نظر داشت واقعبا

 نخواهد بود تا در ثبات آشور ی پروژه ها آافني اعمار چن،ی مكفري غی المللني و آمك بیگسترده، خلع سالح بط
 ني ندارد تا واجداري افغانستان پول الزم در اختآنقرار است انتخابات در ماه اآتوبر برگزار شود، ال. ديآمك نما

   .  تا آنون ثبت نام آرده اندی دهی راطي واجد شرای افغانهاصدي صرف ده فقت،يدر حق.  دي نام نما را ثبتطيشرا
 ائتالف ی با جنگ ساالران و رهبران گروهی همكاریسي اولتر از پالدي  آمك را دارد بای واشنگتن واقعًا آرزواگر

 ی آش آنند تا آشور را بسوشي افغانستان پ ندارند آه بهیزي شان چی هاايشي و ملمي فهاف،يس.  شمال دست بكشد
.   خواهد شدازاتي امتشتري بی به جنگ ساالران منجر به تقاضاازاتي امتیاعطا.   سوق دهدشرفتي و پیترق

 لهي آه بوسی ملی مبذول دارد تا همراه با اردوسي پولی قواهي تمام توجه خود را در راه تربستي باكايبعوض، امر
   .دي نماني تامی را در سطح محلتي بتواند امن،نندي بیزش م و فرانسه آموكايامر

 
 آرده شنهادي زاد پلي خلقت،يدر حق.   جنگساالر خود نشده استني تا اآنون حاضر به ترك متحدكاي امربدبختانه

 است،  مجددًا به جامعه برگشته  و غرض شاني آه ملل متحد در سدد خلع سالح ای محلی هاايشيلي منياست آه ع
 ی افراد همراه و پهلو به پهلوني زاد گفته است  آه اليخل.  رندي  مورد استفاده قرار گندهي در انتخابات آتي امننيمتا
بر عالوه، .   روباه نگهبان مرغانچه شودنكهي شباهت دارد به اهي عملنياما ا .  ندي نمافهي وظی اجراكاي امریقوا
 تار در رفی مثبتیري تغچگونهي اما هندي نمای می همكاركاي امری اختصاصی مدت دو سال است آه با قوااهايشيليم

 خلق وحشت و ،ی خود را متوجه مواد مخدره، پول ستانیبر عكس، آنها تمام سع.   نشده استدهيو سلوك شان د
 آرده ی شخصی بردن حرص و هواشي غرض ترساندن مردم و پیكائيارعاب، استفاده از ارتباط با عساآر امر

  .اند
 
 ني در انتخابات استفاده شود نشاندهنده اتي امنني ها در تامايشيلي از جنگ ساالران و منكهي در مورد اكاي امرليتما
 خواهدي واشنگتن منكهي ااي.   انداموختهي نیزي چري از تجارب دو سال اخیكائي امراستمداراني است آه ستيواقع
 ني گروه بني از محققیكي (Vikram Parekh)  پارككراميو.   است براه افتدیمتي شود آه انتخابات بهر ققنيمت

 البداهه ی فیاسي سی ستراتژكي" را در افغانستان كاي امریسيپال (International Crisis Group)  بحرانیالملل
 ۀر چهكي به افغانستان ظاهرًا كاي شده است تا بتواند قبل از انتخابات ماه نوامبر در امریزي طرحری آه طوردانديم

 آه در كنندي مبي متقابل را تعقیسوي مقای نوع ستراتژكي و ملل متحد كاي اظهار داشت آه امری  و".با ثبات ببخشد
 یطرح آنون.   بوجود آورندتي افغانستان با  ثبات  را در نهاكي نكهي بدست آمده  بدون ای آوچكتي موفقجهينت
  یدي نموده و متعاقبًا  پروگرام  تشدتي  حما،ی آرزًااغلب  جمهور افغانستان، سي رئني آه از انتخاب اولنستيا

 قانون كهيادي زتي و صالحی جمهوراستي پنج ساله رۀ با استفاده از دوریآرز.  اعمار مجدد براه انداخته شود
 اقدام خواهد ی ملی و اردوسي بشمول پولی دولتی آرده است به اعمار موسسات قوضي تفوشي برادي جدیاساس
    .آرد

 
 را نا ی فعلی های نظمی در خود داشته آه بی عمده ابي معارسد،ي  بنظر مباي آاغذ  زی مش بروني اكهيجود وبا
 سي به رئیعي قدرت وسدي جدیگرچه قانون اساس.   جمهور انتخاب شودسي احتمال دارد آه رئیآرز.  رديگي مدهيد

 قدرت طور الزم ني خواهد داشت آه ازانريا ی توانائی آرزاي آه آستي معلوم ننيجمهور اعطا نموده است، ا
 آه متوقع بود ستي ننانهي واقعب،ی المللني متزلزل بی و آمك هاكاي امری فعلیسيبا در نظر داشت پال.  دياستفاده نما

 هر از شتريب( رشد دادوستد مواد مخدره اد،ي خود بتواند با فساد در حال ازدیهر حكومت در افغانستان به تنهائ
 ی آه دارادي جدیاردو. دي خطرناك مقابله نمای هاايشيلي و می قانونی و بیتي امنی، ب)ر افغانستان دگريزمان د
    . استهي هنوز در حال انكشاف اولسي پولی  و قوادهدي به سرعت افراد خود را از دست مباشدي عسكر م۵٧٠٠

 
 كاي امررودي آاهش  در عراق، احتمال نمبا منابع رو به.   محتمل استري غی المللني جامعه بشتري بی آمك هابآنهم

 ی با آوردن بعضتواندي مكاي امرم،ي عظی گذارهي بدون سرمایحت.  دي نمای را در افغانستان بازینقش بزرگتر
 شتري بی همكاری اروپائني ناتو با متحدی قواهي تقوورد در مستي باكايامر.  دي آمك  نمانهي زمني دری اساسراتيتغ

 رسدي بنظر می حتمكاي امری و رهنمائی خصوص، رهبرنيدر.   خود  را هم آهنگ سازندیا هتينموده و فعال
 آه خواهندي و مندي از چند صد عسكر به افغانستان اعزام نماشي آه بستندي نلي عضو ناتو  مای سائر آشور هارايز

  .ندي جوی شرق افغانستان دوری مانده و از ساحات جنجالی بزرگ باقی هارصرف در شه
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 شدگان گذشته دي از ائتالف شمال و  تبعري همكار غی بداند  آه به سائر گروه هاستي باكاي داخل افغانستان، امردر

 ديشا( گراني و دافي سم،ي مانند فهیدور آردن افراد.   بدور انداخته شوندديجنگ ساالران با.  هم ضرورت دارد
واشنگتن همچنان .   خواهد آردلي خلع سالح را تسهاني نموده  و جرفي شانرا تضعرواني پ)ري سفثيتقرر شان بح

 در ستي باكاي امر،یتيدر ساحه امن.  دي پشتون ها دراز نمایعني نفوس آشور تي  اآثری دست خود را بسوستيبا
آنها عبارت اند از مال عمر رهبر . ندي نمای می آه با القاعده همكارديبدام انداختن آن رهبران طالبان توجه نما

 ی سابق، و حاجی عبدالحسن والی داخله، مولوري دفاع، عبد الرزاق سابق وزري سابق وزداهللاي عبی مولوان،طالب
   . محروم گردندیاسي و سی از حقوق اجتماعدي طالبان نبایافراد عاد.   سابق معاون صدراعظمريعبدالكب

 
 ندي مالحظه نماستي بای و حكومت آرزكاي معضله افغانستان خواهد شد، امرني توجه به مواد مخدره آه بزرگتربا

 ري اخیطالبان آه  مواد مخدره را در سال ها.   بخشندليآه چطور طالبان توانستند آه دادوستد مواد مخدره را تقل
:  از آن استفاده شودتواندي قرار دادند آه امروز هم مفاده ساده اما موثر را مورد استی ستراتژكي منع آردند، شيخو
 شده و محصوالت ی زنداننيمتخلف.  در مناطق مربوطه شاناكي آشت تری مال ها و سران قوم براول ساختنئمس

  مناطق  )اكي وقت آشت ترنيبهتر( ها  قبل  از طلوع آفتاب  هي رهبران قرجه،يدر نت.  شديشان سوختانده م
  .گرفتي صورت نمیانون قري طور غاكي  نموده تا خود را مطمئن سازند  آه  آشت ترشي را تفتشيخومربوطه  

 
 دهد ري آمك خواهد داشت  آه افغانستان را تغی فرصت  برارد،ي را بپذی ستراتژني تا چنردي گمي واشنگتن تصماگر
 آشور منهدم نياگر به افغانستان پشت گرداند، اعتقاد مردم افغان نسبت به ا.   را بهبود بخشدی حد اقل حالت فعلاي

  .  ميگذاري شما را تنها نمگري ما بار دگفتي مشيدش خواهد گرفت آه همخواهد شد و غرب را به حرف خو


