150

1

Kurdistan conflict and Crisis Research Center

كشانەوەی ئەمەریكا لە ئەفغانستان
ئەگەر و لێكەوتەكانی

2

150

Kurdistan conflict and Crisis Research Center

مافی ئەم بەرهەمە پارێزراوە بۆ

ناوەندی کوردستان بۆ توێژینەوە لە ملمالنێ و قەیرانەکان
www.kurdistanc.com
kurdistan.kccrc@gmail.com
facebook.com/kurdistanccrc
053 - 318 2929
 گردی سەرچنار-  سلێامنی- عێراق
@KCCRC1

٢٠٢١
3

كشانەوەی ئەمەریكا لە ئەفغانستان
ئەگەر و لێكەوتەكانی
ئارام مەحموود ئەحمەد
پێشەکی
دەستبەســەرداگرتنی چەنــد ناوچەیەکــی بەرفــراوان لــە
ئەفغانســتان لەالیــەن تاڵیبانــەوە جارێکــی تــر ســەرنجی
جیهانــی بــە الی خۆیــدا ڕاکێشــاوە ،پێدەچێــت دەســەاڵتی
تاڵیبان بەســەر ئەفغانســتاندا بەرەو بەهێزی و هەڵكشــان
بچێــت.
دەرەنجامــی کشــانەوەی ئەمەریــکا لــە ئەفغانســتان
بــۆ دەوڵــەت و میللەتــی ئــەو واڵتــە ،بــە تایبەتــی لــە
ســایەی تاڵیبانــدا لــە بازنەیەکــی گوماناویــدا دەخولێتــەوە.
بەرنامــەی کێشــانەوەی  2500ســەربازی ئەمەریکایــی لــەو
واڵتــە تــا  11ســێپتەمبەر دوای دوو دەیــە ،ئــەو گومانــەی
بەتینتــر کــردووە ،کــە لەوانەیــە شــەڕ و کوشــتاری نــوێ
چاوەڕوانــی ئەفغانییــەکان بــکات.
هێــزە ئەمەریکییــەکان دوای هێرشــە تیرۆریســتییەکانی
11ی ســێپتەمبەری  2001هێرشــیان بــۆ ئەفغانســتان
دەســتپێکرد و بەمشــێوەی دوور و درێژتریــن شــەڕ
لــە مێــژووی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمەریــکا
دەســتیپێکرد .ئامانجــی ئەمەریــکا وەك رایگەیاندبــوو لەو
هێرشــە بریتیبــوو لــە بنەبڕکردنــی تیرۆریــزم ،قاچاخــی
مــادەی هۆشــبەر و هێنانــە کایــەی ئاشــتی لــەو واڵتــە،
بــەاڵم هەلومەرجــی ئێســتا دروســتی بەدیهاتنــی ئامانجــە
راگەیەنراوەكــەی ئەمەریــكا پشتڕاســت ناكاتــەوە ،لــە
داهاتــوش لەوانەیــە ئــەم واڵتــە ڕووبــەڕووی شــەڕی
ناوخۆیــی بێتــەوە ،هەڵبەتــە واشــنتۆن و تاڵیبــان مانگــی
 2020/2لــە بــارەی کشــانەوەی هێزەکانــی ئەمریــکا لــە
ئەفغانســتان ڕێککەوتــن ،بــەاڵم هێشــتا چارەنووســی
هێرشــە تیرۆریســتییەکان و گفتوگــۆ لەگــەڵ دەوڵەتــی
ئەفغانــی نادیــارە.
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هەوراز و نشێوییەکانی کشانەوەی هێزە بیانییەکان لە
ئەفغانستان
ژمــارەی هێــزە ئەمەریکییــەکان لــە مــاوەی ســەرۆکایەتی
جــۆرج بــووش گەیشــتە  30هــەزار و لە کۆتایی دەســەاڵتی
بــاراک ئۆبامــادا ئــەو ژمارەیــە گەیشــتە  36هــەزار
ســەرباز .ئۆبامــا ئــەو کات ڕایگەیانــد ،کــە تاڵیبــان جارێکی
تــر لــە ئەفغانســتان دەســتی بــە چاالکــی کردووەتــەوە و
قاعیــدەش پشــتیوانی لــە نەیــاران و لــە پەناگەکەیــەوە لــە
ســەر ســنووری پاکســتان هەڕەشــە لــە ئەمەریــکا دەکات.
لەگــەڵ ئەوەشــدا مانگــی كانونــی یەكەمــی  2009و مانگــی
 2011/6وەک ســەرەتای کشــانەوەی هێزەکانــی ئەمەریــکا
لــەو واڵتــە کــە تــا  2014کۆتایــی بێــت دیاریکــرا.
کشــانەوەی هێزەکانــی ئەمەریــکا لــە ئەفغانســتان 2011/6/13
دەســتیپێکرد ،هەروەهــا ئەمەریــکا و ناتــۆ لــە 2012/4/18
بەڵێنیــان دا کــە هێــزە ئەفغانییــەكان لــە 2014وە ئاسایشــی
واڵتەکــە بگرنــە ئەســتۆ و ســااڵنە بــە ملیــاران دۆالر
بدرێــت بــەو هێزانــە .دەوڵەتــی ئەفغانســتان مانگــی
 2010/1ڕایگەیانــد ،دەیەوێــت بەرپرســیارێتی زۆرینــەی
چاالکییــەکان لــە ناوچــە نائارامــەکان بــۆ ســاڵێك بگرێتــە
ئەســتۆ .هیــاری کلینتــۆن وەزیــری دەرەوەی ئــەو
کاتــەی ئەمەریــکا جەختــی کردبــووەوە کــە زیادبوونــی
ژمــارەی هێزەکانــی ســوپای ئەفغانســتان بــۆ 171.600
ســەرباز و ژمــارەی پۆلیســەکان بــۆ  134هــەزار تــا مانگــی
تشــرینی دووەمــی  2011دەبێتــە هــۆی ئــەوەی ویالیەتــە
یەکگرتــووەکان تــا مانگی  2011/6کێشــانەوەی ســەربازەکانی
دەســتپێبکات.
کشــانەوەی هێزەکانــی ئەمەریــکا بــە شکســت بــۆ ئــەو
واڵتــە هەژمــار دەکــرا ،لەبــەر ئــەوە ناتــۆ بــۆ پاراســتنی 13
هــەزار ســەربازی بیانــی ،لەوانــە  9800ئەمەریکــی پالنــی

دانابــوو .چــاوەڕوان دەکــرا ئــەوان دوای کۆتایــی هاتنــی
 2016لــە ئەفغانســتان بمێننــەوە .ئاڵۆزبوونــی دۆخــی
ئاســایش بــووە هــۆی ئــەوەی ئەمەریــکا کشــاندنەوەی
هێزەکانــی بــۆ مانگــی كانونــی یەكەمــی  2016دوابخــات
و دوای هێرشــی تاڵیبــان بــۆ قونــدوز 4400 ،ســەرباز لــە
 4بنکــەی (کابــول ،قەندەهــار ،باگــرام ،جــەالل ئابــاد)
بهێڵێتــەوە.
پرۆژەیەکــی تــری ئەمەریــکا و هاوپەیمانەکانــی لــەو
ماوەیــەدا پێکهێنانــی هێزێــک بــە نــاوی (ئایســاف) بــوو.
بڕیــار بــوو ئــەوان مەشــق بــە هێــزە ئەفغانییــەکان بکــەن
و لــە کاتــی پێویســتدا بەشــداری شــەڕەکان بکــەن .ناتــۆ

ڕێککەوتنی نێوان تاڵیبان و
ئەمەریکا پەیامێکە بۆ ئەو
کەسانەی هاوکاری ئەمەریکا
بوون کە ئەمەریکا هاوبەشێکی
متامنە پێکراو نییە و هەر کاتێک
بیەوێت دەکشێتەوە
لــە  2013/5/18بڕیاریــدا ئاسایشــی واڵتەکــە بــە هێــزە
ئەفغانییــەکان بســپێرێت و لــەو چوارچێوەیــەدا  95ناوچــە
ڕادەســتی هێــزە ئەفغانییــەکان کــرا.
لــە مــاوەی ســەرۆکایەتی دۆناڵــد ترامپــدا ســەرەتا 8400
ســەربازی ئەمەریکایــی لــە ئەفغانســتان مابوونــەوە .بڕیــار
بــوو تــا مانگــی نۆڤەمبــەری  2020بــۆ کەمتــر لــە  5هــەزار
ســەرباز کــەم بکرێنــەوە و لــە کۆتاییــدا تەنیــا  2500ســەرباز
مانــەوە .ئەمــە کەمتریــن ژمــارەی هێــزە ســەربازییەکانی
ئەمەریــکا بــوو کــە لــە ســاڵی 2010وە لــە ئەفغانســتان
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بــوون.
دوای هاتنــە ســەر حوکمــی بایــدن ،ڕایگەیانــد کــە
دەیەوێــت تــا  11ســێپتەمبەر  ،2021بیســتەمین ســاڵوەگەڕی
هێرشــە تیرۆریســتییەکانی قاعیــدە بــۆ ســەر ئەمەریــکا،
ئــەو  2500ســەربازە ئەمەریکاییــەش لــە ئەفغانســتان
بکێشــێتەوە .لەســەر ئــەو بنەمایــە هێزەکانــی ناتــۆش
بەپێــی ئــەو خشــتەی کاتــە دەکشــێنەوە.
لێکەوتەکانی کشانەوەی ئەمەریکا لەسەر ئەفغانستان
 -1پێگەی داهاتووی تاڵیبان
ڕێککەوتنــی نێــوان تاڵیبــان و ئەمەریــکا ،بــۆ تاڵیبــان
پێشــكەوتنێكی كاریگــەرە .لــە دیــدی ئەوانــەوە ئەمــە
پاداشــتێکە بــۆ شــەڕ دژی بەهێزتریــن ســوپای جیهــان.
لــە الیەکــی تــرەوە ئــەم گرووپــە ئیمتیازێکــی تریشــی
بەدەســتهێناوە ،ئەویــش گفتوگــۆی ڕاســتەوخۆ بــوو لەگــەڵ
ئەمەریــکا ،چونکــە تاڵیبــان بــەردەوام ڕایگەیاندبــوو کــە
لەگــەڵ حکومەتــی ئەفغانــی لــە شــەڕدان ،لەبــەر ئــەوە
ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ ئەمەریــکا گفتوگــۆ دەکــەن]1[.
لەگــەڵ کشــانەوەی ســوپای ئەمەریــکا لەوانەیــە تاڵیبــان
بەشــێکی زۆری ئەفغانســتان بخاتــە ژێــر ڕکێفــی خۆیــەوە.
لەدەســتدانی پشــتیوانی ئاســمانی ئەمەریــکا بــۆ ســوپای
ئەفغانــی و نەبوونــی تەکنیــککارە ئەمەریکییــەکان بــۆ
چاودێــری فڕۆکەکانــی هێــزی ئاســمانی ئەفغانســتان
کاریگــەری خراپــی دەبێــت.
بێجگــە لــەو مەترســییە ڕوونانــەی کە گەیشــتنە دەســەاڵتی
تاڵیبــان بــۆ هاوواڵتیانــی ئــەو واڵتــە دەیهێنێــت ،ڕیســکی
گەیشــتنە دەســەاڵتی ئــەو گرووپــە بــۆ ئاسایشــی جیهــان
ئــەوە نییــە کــە کــردەی تیرۆریســتی لــە دەرەوەی
ئەفغانســتان ئەنجــام دەدات ،بەڵکــو ئــەو خاڵەیــە کــە
تاڵیبــان لەوانەیــە گرنگــی بــە پیالنگێــڕی قاعیــدە و داعــش
لــە ئەفغانســتان دژی ئامانجــە نێودەوڵەتییــەکان نــەدات.
[]2
دەســەاڵتدارانی کابــول چەندیــن جــار هۆشــداریان داوە
لــەوەی کــە تاڵیبــان دەیەوێــت دوای کشــانەوەی هێزەکانی
ئەمەریــکا بــە زۆرەملــێ و بــە شــەڕ تــەواوی دەســەاڵتەکان
بــۆ خــۆی قــۆرخ بــکات و ئیمارەتــی تونــدڕەوی ئیســامی

دەیــەی  1990زیندووبکاتــەوە .ئەگــەر هەیــە چــەک و
جبەخانــەی ئەمەریــکا دوای کشــانەوەی هێزەکانیــان
بکەوێتــە دەســتی تاڵیبــان و گرووپــە تیرۆریســتییەکانی تــر،
لەبــەر ئــەوە ئەمەریــکا دەیەوێــت هــەزاران ئۆتۆمبێلــی
ســەربازی و جبەخانەکانــی لــە مانگەکانــی داهاتــوودا لــەو
واڵتــە بباتــە دەرەوە .لەمــڕووەوە مانــەوەی دەوڵەتــی
ئەفغانســتان دەوەســتێتەوە لــە ســەر توانــای ســەربازی و
ئاسایشــی هێــزە ئەفغانییــەکان ،ئەمــەش لــە کاتێکدایــە کــە
ئــەوان دەیــان بنکــە و خاڵــی پشــکنینیان چــۆڵ کــردووە و
تاڵیبــان لــەم ماوەیــەدا دەســتی بــە ســەر زۆر ناوچــە لــەو
واڵتــەدا گرتــووە.

کشانەوەی هێزەکانی ئەمەریکا
و ناتۆ بە دڵنیاییەوە بۆشایی
دروستدەکات و ڕێگە بە تاران
دەدات دەستوەردانی زیاتر
بکات

ئەگــەر ئەشــرەف غەنــی ســەرۆک کۆمــاری ئەفغانســتان
بتوانێــت هیــزە تایبەتەکانــی لــە  30هــەزار کەســدا
بهێڵێتــەوە ،لەوانەیــە بتوانێــت بە هــاوکاری ئەمەریکییەکان
بــۆ ماوەیــەک لــە دەســەالتدا بمێنێتــەوە .ئەگەریــش
هــاوکاری ملیــار دۆالرییــە ســااڵنەییەکەی ئەمەریــکا بــۆ
ســوپای ئەفغانــی لەالیــەن کۆنگرێســەوە ببڕدرێــت ،بــە
دڵنیاییــەوە ڕووبــەڕووی گرفــت دەبێتــەوە]3[.
الی خۆیــەوە عەبدولڕەئــوف ئیبراهیمــی ســەرۆکی
ئەنجومەنــی نوێنەرانــی ئەفغانســتان ڕایگەیانــدووە «ئێمــە
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هێشــتا لــە دۆخێکــدا نیــن هێــزە ئەمەریکییــەکان بچنــە
دەرەوە و ئــەم بابەتــە کاریگــەری خراپــی لەســەر
ناوچەکــە و جیهــان دەبێــت ،ئەفغانســتان لەگــەڵ
ئەمەریــکا ڕێککەوتننامــەی ئاسایشــی واژۆ کــردووە و
دەبێــت هــەردووال پابەنــدی ئــەو ڕێککەوتنــە بــن و نابێت
حکومەتــی ئەفغانــی ڕازی بێــت».
محێدیــن مەهــدی یەکێــک لــە ئەندامانــی ئەنجومەنــی
نوێنــەران وتویەتــی «بڕیــاری کشــانەوەی هێــزە
ئەمەریکییەکان بێ ســەرنجدانە پیویســتییەکانی ئەفغانستان
بــووە ،ئێمــە لەگــەڵ ئەمەریــکا ڕێککەوتننامەی ئاسایشــمان
هەیــە و دەبێــت لــەو ڕێککەوتننامەیــە بڕوانرێتــەوە بــۆ
ئــەوەی بزانرێــت تــا چەندێــک ئەمەریــکا بەڵێنەکانــی
بەجێهێنــاوە کــە هێزەکانــی دەکێشــێتەوە»]4[.
 -2بووژانەوەی قاعیدە
بەرپرســێکی ئەمەریکایــی بــە ڕۆژنامــەی نیویــۆرک تایمــزی
ڕاگەیانــدووە ،کــە کشــانەوەی هێزەکانــی ئەمەریــکا بێجگە
لــە بااڵدەســتبوونی تاڵیبــان ،ئــەو هەلــە بــە گرووپــە
تیرۆریســتییەکانی وەک قاعیــدە و داعــش دەدات ،کــە
هێزەکانــی خۆیــان ڕێکبخەنــەوە و بەهێــز بــن]5[.
قاعیــدە لــە ئەفغانســتان و پاکســتان هەمان ئــەو ڕێکخراوە
نییــە کــە لەژێــر فەرماندەیــی ئوســامە بــن الدن بــوو،
ئەمەریــکا زۆرێــک لــە ســەرکردەکانی ئــەو گرووپــەی
کوشــتووە و ژمارەیەکــی زۆریشــیان هەاڵتــوون .مردنــی
بــن الدن بــووە هــۆی کەمبوونــەوەی ســەرچاوەی دارایــی
قاعیــدە و لــە ئەنجامــدا هیــچ ناوەندێکــی مەشــقی
گــەورە لــە ئەفغانســتان بوونــی نەمــاوە .لەگــەڵ ئەوەشــدا
ڕاپۆرتێکــی ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان ئامــاژە
بــەوە دەکات ،کــە هێشــتا  300تــا  600ئەندامــی قاعیــدە لە
ئەفغانســتانن و هەندێکجــار شــان بــە شــانی تاڵیبــان شــەڕ
دەکــەن و لــەڕووی دابینکردنــی دارایــی و دروســتکردنی
بۆمبــەوە چاالکــن ،هەروەهــا پەیوەنــدی کۆمەاڵیەتــی زۆر
لــە نێــوان ئــەو دوانــەدا هەیــە ،ئەویــش بــە هــۆی ئــەو
ژن و ژنخوازییــەوە کــە لــە نێــوان ئەندامانیانــدا بوونــی
هەیــە.

 -3داعش
بەپێچەوانــەی قاعیــدە لــە ئەفغانســتان و پاکســتان ،لقــی
خوراســانی داعــش هەڵوێســتێکی دووژمنکارانــەی دژی
تاڵیبــان گرتووەتەبــەر ،هەردووكیــان دەیانەوێــت دەوڵەتــی
ئەفغانســتان بڕووخێنــن ،بــەاڵم لەگــەڵ پاوانخوازییەکانــی
خۆیــان ،مــاوە مــاوە لەگــەڵ تاڵیبــان دەکەونــە شــەڕەوە.
بەپێــی ڕاپۆرتــی نەتــەوە یەکگرتــووەکان لــە ویالیەتــی
(کونــر) نزیــک ســنووری پاکســتان لقــی خوراســانی داعــش
نزیکــەی  2200چەکــداری هەیــە .زۆرینــەی ئەندامانــی
ئــەو لقــە ،پاشــماوەی میلیشــیاکانی پشــتۆن-ن ،کــە لــە
دەســتی هێــزە ئاسایشــییەکانی پاکســتان ڕایانکــردووە بــۆ
ئەفغانســتان .هەروەهــا ئــەم هێزە ،هەاڵتووەکانی ســوپای
ئەفغانســتان و شــەڕکەرە ئۆزبەکییەکانیشــیان لەناودایــە.
ئــەم میلیشــیایانە لــە ســاڵی 2014وە لەگــەڵ داعــش لــە
عێــراق و ســووریا بوونــە هاوپەیمــان و دواتــر میلیشــیا
عەرەبــە داعشــییەکان لــە عێــراق و ســووریا دوای شکســتی
داعــش پەنایــان بــۆ ئەفغانســتان بــرد]6[.
 -4ڕوودانی شەڕی ناوخۆ
ڕاگەیاندنــی کشــانەوەی تــەواوی هێــزە ئەمەریکییــەکان
لــە ئەفغانســتان ،نیگەرانــی زۆری لــە ناوخــۆی واڵتەکــەدا
دروســتکردووە و ژمارەیــەک لــە شــارەزا سیاســی
و ئاسایشــییەکان پێیانوایــە ،ئەگــەر سیاســەتمەدارە
ئەفغانییــەکان دەســت لــە بەرژەوەنــدی کەســی و گرووپــی
خۆیــان هەڵنەگــرن ،ئەفغانســتان بــەرەو شــەڕی ناوخــۆ
هەنــگاو دەنێــت.
وەلــی ئاریــا توێــژەر لــە بــواری ئاســایش و سیاســەتی
ئەفغانســتان لــە چاوپێکەوتنێکیــدا ڕایگەیانــدووە،
گەندەڵــی ئیــداری و ناکۆکییــە قەومییــەکان لــەو گرفتانــەن
کــە ئەگــەر کار بــۆ چارەســەرکردنیان نەکرێــت ،ئەگــەری
لێكهەڵوەشــانەی ئــەو واڵتــە هەیــە .بــە وتــەی ناوبــراو
ئەگــەر گووتــار و کــرداری حکومەتــی ئەفغانــی یــەک بێــت
و کۆدەنگییەکــی نیشــتمانی بێتــەدی ،لەوانەیــە ببێتــە
هــۆی ئومێــدەواری هاوواڵتیانــی واڵتەکــە.
عەبــدواڵ ئەحمــەد زەی ســەرۆکی بوونیــادی ئاســیا لــە
ئەفغانســتان ،ئامــاژەی بــەوە کــردووە ،کــە ئەگــەر
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ئەفغانســتان بــەرەو شــەڕی ناوخــۆ هەنــگاو بنێــت و
بــەرەی جیاجیــا لــە ویالیەتەکانــی ئەفغانســتان دروســتبن،
ئــەو کاتــە دەســەاڵتی حکومــەت و هێــزە ئاسایشــییەکان
الواز دەبێــت .ناوبــراو جەختیکردووەتــەوە ،ئــەو کاتــە
ڕێگــە لــە قەیــران لــە ئەفغانســتان دەگیرێــت کــە سیاســییە
ئەفغانییــەکان دەســت لــە بەرژەوەندییــە تایبەتــی و
کەســییەکان هەڵگــرن و ســوود لــە هەلەکانــی ئاشــتەوایی
وەرگــرن.
زاکــر حســێن ئەرشــاد مامۆســتای زانکــۆ پێیوایــە ،بــە
لەبەرچاوگرتنــی دۆخــی ئێســتای ئەفغانســتان ،چوونــە
دەرەوەی هێــزە بیانییــەکان نابەرپرســانەیە و هێشــتا
درووشــمەکانی ئەمەریــکا لــە چوارچێــوەی بەهــا
دیموکراتییــەکان ،سیســتمی جیهانــی و دەســەاڵتداری
خەڵــک نەهاتوونــەدی]7[.
 -5چارەنووسی حکومەتی ئەفغانی
ئــەو دەوڵەتانــەی کــە پشــتیوانی ســەربازی دەرەکــی
دەکرێــن ،ئەگــەر ئــەو هاوکاریانە بوەســتێنرێن بــە ئەگەری
زۆر دەڕووخێــن .ئەمــە بــە وردی هەمــان ئــەو شــتەیە کــە
دوای کشــانەوەی یەکێتی ســۆڤێت لە ئەفغانســتان ڕوویدا،
کــە لــە ســەرەتاکانی دەیــەی  1990کــە پشــتیوانییەکانیان بۆ
دەوڵەتــی (نەجیــب) وەســتاند و بوونــە هــۆی ڕووخانــی
حکومەتەکــە .لــە ئێســتادا بەرپرســانی دەوڵەتــی ئەفغانــی
پارێــزراوی خۆیــان لــە بوونــی پەیوەندیــدا لەگــەڵ تاڵیبــان
و گرووپــە میلیشــیا بچووکترەکانــدا دەبیننــەوە .ئەگــەر
لــە مێــژوو بڕوانیــن دەتوانیــن بڵێیــن ،لەوانەیــە گرووپــە
میلیشــیا بچووکــەکان هەڵبوەشــێن و بچنــە نــاو میلیشــیا
بەهێزترەکانــەوە ،ئەویــش لــەو کاتــەدا کــە مانــەوە لــە
بــەرەی حکومــەت بــەراورد بــە چوونــە بــەرەی تاڵیبانــەوە
زیانــی بۆیــان هەبێــت ،لەوانەیــە هەندێــک بــە تــەواوی
بچنــە نــاو تاڵیبانــەوە.
ئەمانــە ئــەو بابەتانــەن کــە لەوانەیــە لــە ناوچەیەکــی
جەنگــی وەک ئەفغانســتاندا ڕووبــدەن .کاتێــک تێکــڕای
بەشــەکانی دەوڵــەت هەڵبوەشــێن ،ئەفغانســتانیش
لەوانەیــە تووشــی شــەڕی ناوخۆیــی ببێتــەوە و واڵتانــی
وەک ڕووســیا ،ئێــران و هیندســتان پشــتیوانی لــە گرووپــە

جێمەبەســتەکانی خۆیــان دەکــەن .لەوانەیــە تاڵیبــان
لەگــەڵ پشــتیوانە پاکســتانییەکان و عەرەبەکانــی کەنــداو
ســەرکەوتووی شــەڕەکە بــن ،هەمــان ئــەو شــێوازەی کــە
ئــەم گرووپــە لــە ســاڵی 2001وە ئەنجامیــداوە]8[.
زۆرێــک لــە ئەفغانییــەکان نیگەرانــی خۆیــان
نەشــاردووەتەوە و ڕایانگەیانــدووە ،کــە وتەکانــی بایــدن
ســەرەتای الوازبــوون و ڕووخانــی حکومەتــی ئەفغانییــە.
لەگــەڵ ئەوەشــدا پێشــبینی لــە بــارەی ئاینــدەی دەوڵەتــی
ئەفغانســتان بــێ زانینــی ئاســتی هاوکارییــە ئاسایشــییەکانی
ئەمەریــکا نادیــارە .ئەگــەر ویالیەتــە یەکگرتــووەکان بــۆ
ســااڵنی داهاتــووش لــەو هاوکاریانــە بــەردەوام بێــت،
دەوڵەتــی ئەفغانــی دەتوانێــت بــەردەوام بێــت و بەرگــری
لــە خــۆی بــکات ،بــەاڵم هێشــتا ڕوون نییــە کــە ئەمەریــکا
پشــتیوانی ســەربازی لــە ڕێگــەی دوورەوە پێشکەشــی
حکومەتــی ئەفغانــی دەکات ،یــان نەخێــر]9[.
 -6سوپای ئەفغانستان
جیمــی شــی لــە پەیمانگــەی چەتــم هــاوس لــە لەنــدەن
پێیوایە کشــانەوەی هێزە ڕۆژئاواییەکان بە لەبەرچاوگرتنی
ئەزموونــە مێژووییــەکان دەکرێــت مەترســیدار بێــت .ئــەو
ئامــاژە بــە شــەڕی ڤێتنــام دەکات و دەڵیــت «ئەمەریــکا
بەڵێنــی دابــوو کــە لــە ڤێتنــام بمێنێتــەوە ،بــەاڵم کاتێــک
کۆنگرێــس بوودجەکــەی بــڕی ،ســوپای ڤێتنامــی باشــوور
لــە مــاوەی دوو ســاڵدا هەڵوەشــا» .بــە وتــەی ناوبــراو
ئــەو وانەیــەی لــەم ڕووداوە وەریدەگریــن ئەوەیــە کــە
«ســوپاکان تــا ئــەو کاتــە شــەڕ دەکــەن ،کــە ئەوروپایــی
و ئەمەریکییــەکان تێچوەکانیــان دابیندەکــەن» .بــە بــڕوای
شــی دەبــوو هێــزە ئەمەریکیــی و ئەوروپییــەکان تــا چەنــد
ســاڵێکی تریــش لــە ئەفغانســتان بمانایــەوە ،بــۆ ئــەوەی
هــاوکاری ئاسایشــی هێــزە ئەفغانییەکانیــان بکردایــە]10[.
 -7پێگەی ژنان لە سایەی تاڵیباندا
لــە مــاوەی  20ســاڵی ڕابــردوودا ژنــە ئەفغانییــەکان لــە
بــوارە جیاجیاکانــدا ئامادەبوونیــان هەبــووە و نــاوی خۆیان
تۆمــار کــردووە و هەندێــك دەســتكەوتیان بەدەســتهێناوە.
ئــەوان پیشــانیانداوە کــە وەک ژنانــی واڵتانــی تــر
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دەتوانــن لــە چاالکییــە سیاســی ،کۆمەاڵیەتــی ،کولتــووری
و ئابووریــدا بەشــداری بکــەن.
فاتمــە گیالنــی چاالکوانێکــی ژنــان و یەکێــک لــەو چــوار
ژنــەی لــە تیمــی گفتوگــۆی دەوڵەتــی ئەفغانســتان بــووە،
دەڵێــت «ئەمــڕۆ ژنــان لــە ئەفغانســتان پێگەیەکــی زۆر
تایبەتیــان هەیــە و نابێــت ئــەوە لەبەرچــاو نەگیرێــن».
ڕووئنــا عوســمانی دەڵێــت «پێموانییــە کاتــی کشــانەوەی
هێــزە بیانییــەکان هاتبێت .هێشــتا کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتی
بەڵینەکانــی خــۆی بەجێنەهێنــاوە .ئێســتا بــاس باســی
گەڕانــەوەی تاڵیبــان و دابەشــکردنی دەســەاڵتە .ئێمــە
نیگەرانــی لەدەســتدانی دەســتکەوتەکانی  20ســاڵی
ڕابردوویــن .دەبێــت گەرەنتییــەک هەبێــت کــە ئێمــە بــۆ
ســەردەمی تاریکــی  20ســاڵ لەمەوپێــش ناگەڕێینــەوە».
الی خۆشــییەوە (کیــت کالرک) بەڕێوەبــەری هاوبەشــی
تــۆڕی شــیکەرەوانی ئەفغانســتان دەڵێــت «ڕابەرانــی
تاڵیبــان هیــچ ئاماژەیەکیــان بــۆ ئاشــتی دەرنەبڕیــوە،
بەڵکــو مەیلــی خۆیــان بــۆ گەیشــتن بــە دەســەاڵت لــە
ڕێگــەی شــەڕەوە ڕاگەیانــدووە»]11[.
کاریگەری لەسەر خودی ئەمەریکا
لــە ئیســتادا ئومێــدی کــەم هەیــە ئــەو هێــزە کەمــەی
ئەمەریــکا کــە لــە ئەفغانســتان بــۆ بەرگــری لــە حکومەتــی
ئــەو واڵتــە مــاوە بتوانێــت بەســەر تاڵیبانــدا ســەرکەوێت.
ئــەم ڕێککەوتنــەی نێــوان تاڵیبــان و ئەمەریــکا دەتوانێــت
ناوبانگــی ئەمەریــکا لەکــەدار بــکات .دەوڵەتــی ئۆبامــا و
ترامــپ هەرگیــز فەرمانــی 2002ی بــووش ســەرۆک کۆماری
پێشــووتری ئەمەریکایــان هەڵنەوەشــاندەوە ،کــە تاڵیبانــی
خســتە لیســتی گرووپــە تیرۆریســتییەکانەوە ،بــەاڵم
هــاوکات ئــەوان پێچەوانــەی ئــەو بنەمایــەی کــە واشــنتۆن
لەگــەڵ تیرۆریســتیان دانوســتان نــاکات ،کەوتنــە گفتوگــۆ
و دانوســتان .ئــەم کارەش دەرخــەری الوازی ئەمەریــکا لــە
بەرامبــەر گرووپێکــی تیرۆریســتییە .گرووپــە میلیشــیاکان
ئیتــر لــە هــەر کوێیەکــی جیهان بــن ،ئەو وانەیــە فێربوون.
هەروەهــا ئــەم ڕێککەوتنــە لەوانەیــە بــە خاڵێکــی الوازی
تواناکانــی ئەمەریــکا لێکبدرێتــەوە لــە جیهانــی ئیســامیدا.
هەروەهــا ڕێککەوتنــی نێــوان تاڵیبــان و ئەمەریــکا ئــەو

پەیامــە دەدات بــە ئــەو کەســانەی هــاوکاری ئەمەریــکا
بــوون کــە ئەمەریــکا هاوبەشــێکی متمانــە پێکــراو نییــە و
هــەر کاتێــک بیەوێــت دەکشــێتەوە]12[.
الی خۆیــەوە دۆناڵــد ترامــپ پێشــوازی لەو بڕیــارەی بایدن
کــردووە و بــە «کارێکــی نایــاب و ئەرێنــی» نــاوی بردووە.
ئــەو تەنیــا ڕەخنــەی لــە ڕێکەوتــی کشــانەوەکە هەیــە ،کــە
11ی ســێپتەمبەرە .هەروەهــا هیــاری کلینتــۆن وەزیــری
دەرەوەی پێشــووی ئەمەریــکا ناباوەڕانــە ڕایگەیانــدووە
«مانــەوە و کشــانەوە هەردوویان دەرەنجامی پێشــبینیکراو
و نەخوازراویــان هەیــە ،یەکێــک لەوانە ئەگــەری ڕووخانی
حکومەتــی ئەفغانــی دەبێــت» .تاڵیبــان حکومەتــی
ئەفغانــی بــە دەستنیشــانکراوی ئەمەریــکا دەزانێــت و

لەگەڵ کشانەوەی ئەمەریکا،
پاکستان پەیوەندییەکانی خۆی
لەگەڵ تاڵیبان بەهێزتر دەکات و
ڕۆڵی کلیلی لە تێکڕای سیستمی
داهاتووی ئەفغانستاندا دەگێڕیت

ئامــادە نییــە ڕێککەوتنــی دابەشــکردنی دەســەاڵت لەگــەڵ
ئــەو واڵتــە واژۆ بــکات .تاڵیبــان خــۆی بــە ســەرکەوتووی
شــەڕەکە دەزانێــت و خوازیــاری تــەواوی دەســەاڵتەکانە
لــە واڵتەکــە»]13[ .
بــە وتــەی هیــاری کلینتــۆن ،کشــانەوەی تەواوەتــی هێــزە
ئەمەریکییــەکان دەتوانێــت ئــەو هەلــە بــدات بــە تاڵیبــان
کــە دووبــارە هەوڵبــدات دەســەاڵت بگرێتــەوە دەســت .لە
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درێــژەی وتەکانیــدا ناوبــراو وتویەتــی «دەبێــت دەوڵەتــی
ئێمــە تیشــک بخاتــە ســەر دوو لێکەوتــەی جیــدی،
یەکــەم ،چاالکبوونــەوەی گرووپــە جیهادییــەکان .دووەم،
دروســتبوونی شــەپۆلی نوێــی کۆچبــەرە ئەفغانییــەکان».
[]14
هۆشداری دەزگا هەواڵگرییەکانی ئەمەریکا
ڕۆژنامــەی نیویــۆرک تایمــز باڵویکردووەتــەوە دەزگا
هەواڵگرییەکانــی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمەریــکا
لەبــارەی لێکەوتەکانــی کشــانەوەی هێزەکانــی ئەمەریکا لە
ئەفغانســتان هۆشــداریان داوە .بەپێــی هەڵســەنگاندنەکانی
ئــەوان لەگــەڵ کشــانەوەی هێــزە ئەمەریکییــەکان تاڵیبــان
دەســت بەســەر بەشــێکی بەرفراوانــی ئەفغانســتاندا
دەگرێــت .ئــەو ڕۆژنامەیــە لــە زمانــی ســەرچاوەیەکی
ئــاگادارەوە ئامــاژەی بــەوە کــردووە ،کــە ئەگــەر هێزەکانی
ئەمەریــکا بــە تــەواوی بکشــێنەوە ،ئــەوا لــە مــاوەی  2تــا
 3ســاڵدا دەســت بەســەر بەشــێکی زۆری ئەفغانســتاندا
دەگرێتــەوە]15[.
هەروەهــا (ویلیــام بێرنــز) بەڕێوەبــەری دەزگای هەواڵگری
ئەمەریــکا ( )CIAلــە کۆمیتــەی هەواڵگــری ســەنای
ئەمەریــکا ڕایگەیانــدووە ،کــە دوای کشــانەوەی هێزەکانــی
ئەمەریــکا لــە ئەفغانســتان تواناکانــی کۆکردنــەوەی زانیاری
و ئەنجامدانــی چاالکــی دژی تیرۆریســتە تونــدڕەوەکان
کــەم دەبێتــەوە]16[.
لێکەوتەی کشانەوەی ئەمریکا لەسەر هێزە ئەوروپییەکان
یەکێــک لــە ئەرکــە ســەرەکییەکانی هێــزە دەرەکییــەکان
دوای ڕووخاندنــی حکومەتەکــەی تاڵیبــان ســاڵی 2001
دامەزراندنــی هێــزی ئاسایشــی ئەفغانــی و بەهێزکردنــی
هێــزە ئەفغانییــەکان بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی گرفتــە
ئاسایشــییەکان دوای کشــانەوەی هێــزە دەرەکییــەکان و
ئەمەریــکا بــوو ،بــەاڵم ئێســتا دوا کشــانەوەی هێزەکانــی
ئەمەریــکا و ناتــۆ لــە ئەفغانســتان کاریگــەری لەســەر
ئەوروپییەکانیــش دەبێــت .یەکێــک لــە کاریگەرییــەکان
زیاتربوونــی ناســەقامگیری لــە ئەفغانســتان و ئەگــەری
ڕووخانــی حکومەتــی ئــەو واڵتەیــە ،ئەمــەش دەبێتــە

هــۆی کۆچــی بــە کۆمەڵــی ئەفغانییــەکان و کیشــوەری
ئەوروپــاش بــە ئەگــەری زۆر یەکێــک لــە ئامانجەکانــی
ئەفغانییــەکان دەبێــت.
تــا ئێســتا زیاتــر کــە دوو ملیــۆن و  500هــەزار ئەفغانــی
لــە ئەوروپــان( .جیمــی شــی) وتەبێــژی پێشــووی ناتــۆ
پێیوایــە ،زیادبوونــی نائارامییــەکان لــە ئەفغانســتان دەبێتــە
هــۆی کۆچــی بــە کۆمەڵــی هاوواڵتیانــی ئەفغانســتان.
جیمــی شــی کــە ئێســتا لــە پەیمانگــەی چەتــم هــاوس
لــە لەنــدەن کار دەکات ڕایگەیانــدووە «ئەگــەر تاڵیبــان
دەســەاڵت بگرێتــەوە دەســت ،ژمارەیەکــی زۆر لــە
ئەفغانییــەکان نایانەوێــت لەژێــر دەســتی تاڵیبانــدا بژین ،لە
ڕوانگــەی ئەوروپاشــەوە ئەمــە نیگەرانییەکــی گەورەیــە».
یەکێکــی تــر لــە نیگەرانییەکانــی ئەوروپــا بریتییــە
لــە دیاریکردنــی شــێوازی هاوکاریکــردن و پشــتیوانی
ئەفغانســتان .لــەو بارەیــەوە جیمــی شــی دەڵێــت «ئەگــەر
لــەوێ ئامادەبوونــت نەبێــت ،کۆنترۆڵکردنــی تاڵیبــان
و خســتنە پەراوێــزی ئــەوان و پاراســتنی دەســەاڵتی
دەوڵەتــی ناوەنــدی بەســەر شــارەکانی ئەفغانســتاندا زۆر
دژوار دەبێــت».
هەروەهــا نیــک ڕۆناڵــدز شــیکەرەوە و شــارەزا لــە
ئامڕازەکانــی جەنگــی زەمینــی لــە پەیمانگــەی ()RUSI
لــە لەنــدەن دەڵێــت «ســەرجەم واڵتانــی ئەندامــی ناتــۆ
بــۆ مانــەوە لــە ئەفغانســتان و پاراســتنی هێــز و تۆڕەکانــی
هــاوکاری پشــتیان بــە ئەمەریــکا بەســتووە ،لــە واقیعــدا
ناتــۆ هیــچ بژاردەیەکــی بــێ مانــەوەی ئەمەریــکا لــە
ئەفغانســتان نەبــووە]17[».
کاریگەری کشانەوەی هێزەکانی ئەمەریکا لەسەر واڵتانی
ناوچەکە
 ئێرانڕاگەیاندنــی کشــانەوەی هێزەکانــی ئەمەریــکا لــە
ئەفغانســتان وەک هاتنــەدی گەورەتریــن ئومێــدی ئێرانــە،
کــە بوونــی هێــزە بیانییــەکان لــەو واڵتــە بــە هــۆکاری
نەبوونــی ئاســایش لــە ناوچەکــەدا ناودەبــات.
بــە بــڕوای شــارەزایان کشــانەوەی هێزەکانــی ئەمەریــکا
دەتوانێــت فەزایەکــی زیاتــر بــۆ مانــۆڕی ئێــران لــەو واڵتــە
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دروســتبکات ،بــەاڵم ئەگــەر ئــەم گۆڕانکارییــە نوێیــە،
ئەفغانســتان نوقمــی نائارامــی بــکات ،لــەو بــارەدا دوور
نییــە کــە ئێــران ڕووبــەڕووی گرفتــی مرۆیــی و ئاسایشــی
نەبێتــەوە ،بــە هەمــان ئــەو شــێوەیەی کــە پێشــتر شــەڕی
ناوخــۆی ئەفغانســتان بــووە هــۆی شــەپۆلی پەنابــەران
بــەرەو ئێــران و دروســتبوونی دەوڵەتــی دوژمنــکاری
تاڵیبــان.
کالیــن کالرک بەڕێوەبــەری بەشــی توێژینــەوە و داڕێــژەری
سیاســەتی گرووپــی (ســوفان) دەڵێــت «لــە کاتێکــدا کــە
ئێــران ســااڵنێکی زۆرە تەپڵــی کشــانەوەی ئەمەریــکا
لێــدەدات ،بــەاڵم ئــەم کارە لەوانەیــە لێکەوتــەی الوەکــی
لێبکەوێتــەوە و تــاران ســەرقاڵی خــۆی بــکات».
ئەنــدرۆ واتکینــز شــیکەرەوە لــە گرووپــی قەیرانــی
نێودەوڵەتــی پێیوایــە ،کشــانەوەی هێزەکانــی ئەمەریــکا
و ناتــۆ بــە دڵنیاییــەوە بۆشــایی دروســتدەکات و ڕێگــە
بــە تــاران دەدات دەســتوەردانی زیاتــر بــکات .ناوبــراو
ئامــاژە بــەوە دەکات کــە «دیــار نییــە ئێــران تــا چەندێــک
بــە دوای بەرفراوانکردنــی بەرژەوەندییەکانییەوەیەتــی
لــە ئەفغانســتان ،ئــەو بەرژەوەندیانــەی کــە لــە بنچینــەدا
بەرگریــن و زیاتــر نیگەرانــی ســنوورەکانە».
الی خۆیــەوە محەمــەد جــەواد زەریــف لــە وتارێکیــدا
لــە  2021/4/16ڕایگەیانــد «بوونــی هێــزە دەرەکییــەکان
هەرگیــز هــاوکار نەبــوون بــۆ ئاشــتی و ســەقامگیری
لــە ناوچەکــەدا ،کشــانەوەی ئــەوان بــە الیەنــی کەمــەوە
دەبێتــە هــۆی کەمبوونــەوەی توندوتیژییــەکان» .بــە وتــەی
زەریــف ،ئێــران و ســەرجەم واڵتانــی ناوچەکــە پێویســتیان
بــە ئەفغانســتانێکی ئاشــتیخواز و ســەقامگیرە]18[.
دکتــۆر عەلــی ئەســغەر داوودی ئەندامێکــی لیژنــەی
زانســتی زانکــۆی ئــازادی مەشــهەد بــاس لــە لێکەوتــە
نەرێنییەکانــی کشــانەوەی هێزەکانــی ئەمەریــکا دەکات
و دەڵێــت «ئەگــەر بڕیــار بێــت ئەفغانســتان بگەڕێتــەوە
بــۆ ســەردەمی شــەڕی ناوخــۆ و کێشمەکێشــی نێــوان
گرووپــە ڕکابەرەکانــی ناوخــۆی واڵتەکــە ،بــە دڵنیاییــەوە
ئــەو نەبوونــی ئاسایشــە کاریگــەری لەســەر ئێــران دەبێــت.
کۆچــی ئەفغانییــەکان بــۆ ئێــران و نەبوونــی ئاســایش
لەســەر ســنوورەکانی ئێــران و ئەفغانســتان ،لــەو گرفتانــەن

کــە دەتوانــن بــۆ ئێــران دروســتببن»
بــە وتــەی داوودی «ئەفغانســتان لــە چەندیــن نەتــەوە و
گرووپــی جیاجیــا و کەلێنــی کۆمەاڵیەتــی پێکهاتــووە و هەر
یەکێــک لــەو گرووپــە نەتەوەیــی و نەژادیانــە مەیلیــان بــۆ
واڵتێکــی ناوچەکــە هەیــە و ئێــران ڕۆڵــی مەرجــەع بــۆ
ئــەو گرووپانــە ناگێڕێــت و هیــچ واڵتێکــی ناوچەکــەش
ناتوانێــت ڕۆڵــی کلیلــی هەبێــت بۆ چارەســەری کێشــەکانی
ئەفغانســتان]19[».
بــە بــڕوای شــیکەرەوان لــە ئەگــەری زیاتــر بوونــی
توندوتیژییــەکان لــە ئەفغانســتان ،تــاران دەتوانێــت لەگــەڵ
هاوپەیمانــە ناوچەییەکانــی بــۆ دڵنیابــوون لــە ســەقامگیری
و بەهێزکردنــی ســنوورەکانی کار بــکات و لەالیەکــی
تریشــەوە هێــزە کرێگرتەکانــی خــۆی ،کــە ڕۆڵێکــی
بەرچاویــان لــە بەرەوپێشــبردنی بەرژەوەندییەکانــی ئێراندا
هەیــە ،بێنێتــە نــاو گۆڕەپانەکــەوە.
تەمیــم عاســی بەڕێوەبــەری جێبەجێــکاری دامــەزراوەی
توێژینــەوەی شــەڕ و ئاشــتی لــە کابــول دەڵیــت،
کاردانەوەکانــی تــاران بــە ڕێــژەی ئــەو هەڕەشــانەوە
گرێــی خــواردووە کــە لەالیــەن ئەفغانســتانەوە هەســتیان
پێبــکات .لەوانەیــە ئێــران لەگــەڵ هیــزە ناوچەییــە
هاوبەرژەوەندییــەکان بــۆ ڕێگــری لــە گەیشــتنەوە
دەســەاڵتی تاڵیبــان هــاوکاری بــکات.
تەمیــم عاســی کــە جێگــری پێشــووی وەزارەتــی بەرگــری
ئەفغانســتان بــووە ،ڕایدەگەیەنێــت «ئەگەر لە ئەفغانســتان
شــەڕی ناوخــۆ ڕووبــدات ،ئێــران دەتوانێــت دووبــارە
هاوپەیمانــی ئێــران ،ڕووســیا و هیندســتان بــۆ پشــتیوانی
لــە گرووپێکــی بەرگــری نیشــتمانی ئەفغانــی لــە بەرامبــەر
تاڵیبــان زینــدوو بکاتــەوە».
بــە وتــەی کالرک لــە ئەگــەری ئاڵۆزتربوونــی دۆخــی
ئاســایش ،تــاران لەوانەیــە ســنوورەکانی توندتــر بــکات و
دەڵێــت «ئەگــەر کشــانەوەی ئەمەریــکا ببێتــە هــۆی شــەری
ناوخــۆ ،وەک ئــەوەی هەندێــک پێشــبینی دەکــەن ،ئێــران
بــە خێرایــی دەســتدەکات بــە بەهێزکردنــی ســنوورەکانی و
ڕێگــری لــە لەســنووردەرچوونی توندوتیژییــەکان دەکات».
وەزیــری دەرەوەی ئێــران هەروەهــا هۆشــداری داوە
لــە بەهێزبوونــی داعــش لــە ئەفغانســتان ،کــە چەندیــن
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هێرشــی تیرۆریســتی لــەو واڵتــە ئەنجامــداوە و دەڵێــت
«ئێمــە ئێســتا ئــاگاداری ڕۆڵــی داعشــین ،نازانیــن کــێ
لــە ئەفغانســتان پشــتیوانی لــە داعــش دەکات .هەڵبەتــە
هەندێــک بەڵگەمــان لــە بــارەی ئەوانــەی داعشــیان لــە
ســووریا و عێراقــەوە گواســتووەتەوە بــۆ ئەفغانســتان
لەبەردەســتدایە .داعــش هەڕەشــەیە بــۆ ئەفغانســتان،
ئێــران ،پاکســتان و هەمــوان ،کەواتە داعش هەڕەشــەیەکی
هاوبەشــە».
بــە وتــەی کالرک لێکەوتەیەکــی الوەکــی کشــانەوەی
هێزەکانــی ئەمەریــکا لەوانەیــە خۆڕێکخســتنەوەی داعــش
و کردنــە ئامانجــی ئێــران و بەرژەوەندییەکانــی ئێــران
بێــت لــە ئەفغانســتان و دەڵێــت «لقــی ئەفغانســتانی
داعــش چەندیــن جــار هێرشــی کردووەتــە ســەر گرووپــە
مەزهەبییــەکان و بــە ئومێــدی قەرەبووکردنــەوەی
شکســتەکانی دوور نییــە بگەڕێتــەوە بــۆ هێرشــە
تیرۆریســتییەکان».
کالرک پێیوایــە لــەو بــارەدا تــاران دەتوانێــت فاتمییــەکان
کــە لــە ســوریا شــەڕیان کــردووە ،بێنێتــە مەیدانەکــەوە.
فاتمییــەکان کــە لەالیــەن ســوپای پاســدارانی ئێرانــەوە
دروســتکراوە ،زیاتــر لــە کەمینــەی شــیعەی ئەفغانســتان
پێکهاتــوون و لەوانەیــە  2500تــا  3500شــەڕکەریان
گەڕابنــەوە بــۆ ئەفغانســتان.
الی خۆیــەوە زەریــف لــە چاوپێکەوتنێکیــدا لــە
كانونــی یەكەمــی  2020بــە کەناڵــی تەلەفزیۆنــی تلوعــی
ڕاگەیانــدووە ،فاتمییــەکان دەتوانــن لــە شــەڕی کابول دژی
داعــش هــاوکار بــن و وتویەتــی «ئــەوان باشــترین هێــزن
و لــە بــواری ڕووبەڕووبوونــەوەی داعــش ئەزموونیــان
هەیــە .دەوڵەتــی ئەفغاســتان ئەگــەر بیەوێــت دەتوانێــت
کۆیــان بکاتــەوە».
بــە بــڕوای واتکینــز ســەرجەم الیەنــە ئەفغانییــەکان
دژی ئــەو بژاردەیــەن و دەڵێــت «تاڵیبــان و دەوڵەتــی
ئەفغانســتانیش وەک کرێگرتــەی دەرەکــی لــە ئــەوان
دەڕوانــن و بــە هەڕەشــەیان دەزانــن]20[».
 هیندستانبڕیــاری کشــانەوەی ویالیەتــە یەکرتــووەکان بیرهێنەرەوەی

ڕێککەوتنــی ســاڵی 1988ی نێــوان ئەمەریــکا ،پاکســتان،
ئەفغانســتان و یەکێتــی ســۆڤێتە ،کــە یەکێتــی ســۆڤێت
هێزەکانــی بکشــێنێتەوە (کشــانەوەکە ســاڵی  1989کۆتایــی
هــات) بــۆ ئــەوەی ئەفغانســتان بتوانێــت ســەربەخۆیانە
بگەڕێتــەوە بــۆ دیموکراســی.
لەگــەڵ ئەوەشــدا گرووپــە جیایــا شۆڕشــگێڕەکان لەگــەڵ
هێــزە جیابــووەکان لــە دەوڵــەت مانگــی  1992/4دەســتیان
بــە ســەر کابولــدا گــرت و حکومەتــی ســەرۆک کۆمــار
(نەجیبواڵ)یــان ڕووخانــد .لــە ئەنجامــدا ئەفغانســتان چووە
نــاو شــەڕێکی درێژخایەنــەوە .هەروەهــا ئــەم بابەتــە
بیرهێنــەرەوەی ســەرنەکەوتنی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان
لــە بەرگــری لــە شــەڕە درێژماوەکاندایــە .کشــانەوەی
هێــزە ئەمەریکییــەکان چەندیــن بابــەت دەگرێتــەوە:
دیموکراســی لەالیــەن تاڵیبانــەوە لەناودەبرێــت و جارێکــی
تــر ئەفغانســتان بۆ مەیدانــی کێبڕکێی هێــزە ناوچەییەکانی
وەک دەیــەی  1980دەگۆڕێــت ،ئەمجــارە ڕووســیا لەگــەڵ
گرووپــی تاڵیبــان کــە پێشــتر لەالیــەن ئەمەریــکا ،پاکســتان
و ســعودیە هێنرابــووە بــوون ،دەبێــت.
تێگەیشــتنی ڕووســیا و چیــن لــە بــارەی داهێنانــی (یــەک
شــەقام یــەک ڕێگــە) و ئاســیای باشــوور پێدەچێــت
پاکســتان یەکێــک لــە هاوبەشــە گرنگــەکان ،چاوپۆشــی
لــە هیندســتان بــکات .هیندســتان ڕۆڵێکــی بەرچــاوی لــە
ئاوەدانکردنــەوەی ئەفغانســتان هەبــووە ،بــەاڵم بوونــی
ئــەو بــۆ ڕووســیا ،چیــن و پاکســتان مایــەی خۆشــحاڵی
نییــە.
لــە کاتێکــدا کــە ڕووســیا و ئێــران پاڵپشــتی ڕۆڵــی
ئەمەریکایــان لــە گفتوگۆکانــی ئەفغانســتان دەکــرد ،بــەاڵم
ڕۆڵــی هیندســتان لــە ئەنجامــی فشــاری چیــن و پاکســتان،
لەالیــەن ڕووســیاوە لەبەرچــاو نەگیــرا.
یەکێکــی تــر لــەو بابەتانــەی کە لــە بەرژەوەنــدی ئەمەریکا
نەبــوو ،دژایەتــی هیندســتان بــوو لەگــەڵ دەوڵەتــی کاتــی
کــە ئەمەریــکا پێشــنیاری کردبــوو .هیندســتان لــەوە
نیگەرانــە ،کــە ئەگــەر تاڵیبــان لــە ئەفغانســتان بگەنــەوە
دەســەاڵت ،لەوانەیــە وەک رابــردوو لــە کشــمیر گرفــت
دروســتبکرێت .بــۆ هیندســتان کاتــی ئــەوە هاتــووە ،کــە
ڕێــکاری پێویســت بــۆ ڕێگــری لــە دزەكردنــی تیرۆریســتان
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بــۆ نــاو خاکەکــەی بگرێتەبــەر]21[.
هیندســتان نیگەرانــە کــە لەگــەڵ کشــانەوەی هێزەکانــی
ئەمەریــکا ،تاڵیبــان دەســەاڵت بگرێتەدەســت و
جوگرافیــای ئەفغانســتان بــۆ شــوێنێکی پارێــزراو بــۆ
گرووپــە تیرۆریســتییەکان بگۆڕێــت ،هەروەهــا نیگەرانــی
ئەوەشــە کــە بــە گەیشــتنە دەســەاڵتی تاڵیبــان گرووپــە
تیرۆریســتییەکانی وەک لەشــکری تەیبە و جەیش محەمەد
لــە گۆڕەپانــی جامــۆ و کشــمیری هیندســتان چــاالک بنــەوە
و ناوچەکــە ناســەقامگیری بــە خۆیــەوە ببینێــت]22[.
 چینهەرچەنــدە کــە ســنووری چیــن لەگــەڵ ئەفغانســتان تەنیــا
 76کیلۆمەتــرە ،بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا ئەفغانســتان
هێشــتا بــە یەکێــک لــە گرنگتریــن و ئاڵۆزتریــن بابەتــی
دوای شــەڕی ســارد بــۆ نوخبــە سیاســییەکانی پەکیــن
هەژمــار دەکرێــت.
لــە دیــدی پەکینــەوە نائارامــی لــە ئەفغانســتان دەتوانێــت
هەلومەرجــەکان بــۆ گەشــەی تونــدڕەوی و تیرۆریــزم لــەو
واڵتــە و بــە دوای ئەویشــدا هاوســێکانی بڕەخســێنێت .لــە
هەمــان کاتــدا تیرۆریــزم لــەو واڵتــە دەتوانێــت زمینــەی
هێرشــی گرووپــە تونــدڕەوەکان و بەهێزکردنــی هێــزە
جوداخــوازەکان لــە پارێــزگای ڕۆژهەالتــی ســین کیانگــی
چیــن بڕەخســێنێت.
لــە الیەکــی تــرەوە لــە دیــدی چینــەوە بوونــی ســەربازی
ئەمەریــکا لــە ناوچەکــە بــە تایبەتــی لــە ئەفغانســتان
هیــچ یەکێــک لــە چاوەڕوانییەکانــی دەوڵەتــی ئەمەریــکای
نەهێنایــەدی.
دەتوانرێــت بوترێــت کــە لەوانەیــە ســەرەتا چیــن بوونــی
ســەربازی ئەمەریــکای لــە ئەفغانســتان بــە هەڕەشــەیەکی
ســتراتیجی لەبەرچــاو دەگــرت ،بــەاڵم لەگــەڵ تێپەڕینــی
کات ،پەکیــن لــە بوونــی ســەربازی ئەمەریــکا ســوودی
وەرگــرت.
چیــن نیگەرانــی ئەوەیــە کــە کشــانەوەی خێــرای هێــزە
نێودەوڵەتییــەکان ببێتــە هــۆی ئــەوەی کــە تاڵیبــان داوای
پشــکی زیاتــر لە ئەفغانســتان بــکات .لەم ســااڵنەی دواییدا
تێڕوانینــی چیــن بــۆ تاڵیبــان گۆڕانــی زۆری بەســەردا
هاتــووە .هــەر چەنــدە لــە ســەرەتای ڕووبەڕووبوونــەوەی

جیهانــی تیرۆریــزم دوای ڕووداوەکانــی 11ی ســێپتەمبەر،
چیــن پشــتیوانی لــە هاوپەیمانــی باکــوور کــرد دژی
تاڵیبــان ،بــەاڵم گۆڕانکارییــە ناوچەیــی و نێودەوڵەتییــەکان
وردە وردە سیاســەتی پێشــووی چینــی بەرامبــەر تاڵیبــان
هەموارکــردەوە .لــەم چوارچێوەیــەدا بوونــی داعــش وەک
گرووپێکــی تیرۆریســتی کــە بــاوەڕی بــە (خیالفــەت)
هەبــوو ،بــووە هــۆی ئەوەی کــە چین ،تاڵیبــان کە باوەڕی
بــە (ئیمــارەت) هەبــوو وەک هێزێکــی هاوســەنگکەر دژی
گرووپەکانــی وەک داعــش دابنێــت.
بــاس کردنــی ئــەو خاڵــەش گرنگــە کــە داعــش لــە ســووریا
و عێــراق ،چینییــە ئویغۆرییەکانــی دانیشــتووی ســین
کیانگــی وەک ئەنــدام وەرگرتــووە .لــەو بارودۆخــەدا
چیــن مامەڵــە لەگــەڵ تاڵیبــان دەکات ،لەســەر ئــەو
بنەمایــە جەختکردنــەوەی چیــن لەســەر گشــتگیربوونی
پێکهاتــەی سیاســی داهاتــووی ئەفغانســتان بــۆ ڕاکێشــانی
ســەرجەم گرووپــەکان بــە هەنگاوێکــی موحافیزکارانــە بــۆ
پشــتیوانی تاڵیبــان هەژمــار دەکرێــت .گومــان لــەوەدا نییــە
کــە داواکاری چیــن لــە تاڵیبــان پەنــا نەدانــی چەکــدارە
جووداییخوازەکانــی ئویغــۆرە]23[.
 پاکستانلەگــەڵ کشــانەوەی ئەمەریــکا ،پاکســتان پەیوەندییەکانــی
خــۆی لەگــەڵ تاڵیبــان بەهێزتــر دەکات .لەبەرئــەوە
پێشــبینیکراوە ،کــە پاکســتان ڕۆڵــی کلیلــی لــە تێکــڕای
سیســتمی داهاتــووی ئەفغانســتاندا دەگێڕیــت ،ڕۆڵێــک
کــە بــۆ پاکســتان و ئەمەریــکا گرنــگ نییــە کــە لــە کاتــی
شــەڕی ســارد یــان دوای 11ی ســێپتەمبەر چــۆن بــووە.
پشــتیوانی پاکســتان لــە گرووپــە تیرۆریســتییەکانی لــە نــاو
ئــەو واڵتــە و پەیوەنــدی نزیکــی ئــەم واڵتــە لەگــەڵ چیــن،
بووەتــە هــۆی نەبوونــی متمانــە لــە نێــوان ئیســامئاباد و
واشنتۆن]24[.
 ڕووسیاســەرۆک کۆمــاری ڕووســیا لــە بــارەی کشــانەوەی هێــزە
ئەمەریکییــەکان لــە ئەفغانســتان ڕایگەیانــدووە ،کــە «ئــەم
بابەتــە بــۆ ئێمــە گرنگــە .ئێمــە بنکەیەکــی ســەربازیمان
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لــە تاجیکســتان هەیــە و ئاسایشــی ئــەو ناوچەیــە بــۆ ئێمــە
گرنگــە» ]25[.مۆســکۆ هاوبەشــی ســەرەکی تاجیکســتانە و
بنکــەی ســەربازی 201ی ڕووســیا لــەو واڵتەیــە ،کــە زیاتــر
لــە شــەش هــەزار ســەربازی تێــدا نیشــتەجێن.
ڤیکتــۆر موراخوفســکی شــارەزای ســەربازی ڕووســی
پێیوایــە «لــە ئەگــەری هێرشــی ڕاســتەوخۆ بــۆ ســەر
تاجیکســتان ،ڕووســیا دەتوانێــت لــە ڕیگــەی هیــزی
ئاســمانییەوە پشــتیوانی لێبــکات»]26[.
مۆســکۆ بــە دوو هــۆکار لــە کشــانەوەی هێــزە
ئەمەریکییــەکان نیگەرانــە ،یەکــەم ،ترســی هەیــە کــە
دووبــارە ئاڵۆزییەکانــی ئەفغانســتان لــە ســنوورەکانی
نزیکبێتــەوە .دووەم ،ئەمەریــکا وەک دووژمنــی ژمــارە
یەکــی ڕووســیا ژمارەیــەک لــە هێزەکانــی خــۆی لــە
ئاســیای ناوەڕاســت جێگیــر بــکات و لــە ڕووســیا
نزیکبێتــەوە ،چونکــە ئەمەریــکا گفتوگــۆی لەگــەڵ چەنــد
واڵتێکــی ئاســیای ناوەڕاســت کــردووە کــە هێزەکانــی
خــۆی دوای کشــانەوەیان لــە ئەفغانســتان ڕەوانــەی ئــەو
واڵتانــە بــکات .ویالیەتــە یەکگرتــووەکان بــۆ چاالکییەکانــی
لــە نــاو خاکــی ئەفغانســتاندا پێشــتر ســوودی لــە خاکــی
هــەر یەکــە لــە ئۆزبەکســتان و تاجیکســتان بــۆ هێرشــی
ئاســمانی وەرگرتــووە.
بــە وتــەی شــارەزایان هاتنــە ســەر حوکمــی تاڵیبــان بــە
شــێوەیەکی بەرچــاو ناوچەکــە ڕادیــکاڵ دەکات و ئــەو
مەترســییە هەیــە کــە تونــدڕەوەکان بــەوەوە نەوەســتن
و هەوڵبــدەن هێــرش بکەنــە ســەر واڵتانــی هاوســێیان،
لەوانــە کۆمارەکانــی ئاســیای ناوەڕاســت کــە لــە پەیمانــی
ئاسایشــی گشــتی ()CSTOدا هاوپەیمانــن و ئەگــەر یەکێک
لــەو واڵتانــە لەالیــەن تیرۆریســتانەوە هێرشــی بکرێتــە
ســەر ،مۆســکۆ بەپێــی بەندەکانــی پەیمانەکــە ناچــارە
دەســتوەردان بــکات]27[.
دەرەنجام
 .1لــە ئەگــەری گەیشــتنە دەســەاڵتی تاڵیبــان ،لەوانەیــە
گرنگــی بــە پیالنگێــڕی قاعیــدە و داعــش لــە ئەفغانســتان
دژی ئامانجــە نێودەوڵەتییــەکان نــەدات و لەوانەیــە تاڵیبــان
بەشــێکی زۆری ئەفغانســتان بخاتــە ژێــر ڕکێفــی خۆیــەوە

و ئــەو هەلــە بــە گرووپــە تیرۆریســتییەکانی وەک قاعیــدە
و داعــش دەدات ،کــە هێزەکانــی خۆیــان ڕێکبخەنــەوە و
بەهێــز بــن.
 .2مانــەوەی دەوڵەتــی ئەفغانســتان دەوەســتێتەوە ســەر
توانــای ســەربازی و ئاسایشــی هێــزە ئەفغانییــەکان.
 .3دوای کشــانەوەی هێزەکانــی ئەمەریــکا ئەگــەر
سیاســەتمەدارە ئەفغانییــەکان دەســت لــە بەرژەوەندییــە
تایبەتییەکانیــان هەڵنەگــرن ،ئەفغانســتان بــەرەو شــەڕی
ناوخــۆ هەنــگاو دەنێــت و تاڵیبــان لەگــەڵ پشــتیوانە
پاکســتانی و عەرەبەکانی کەنداو ســەرکەوتووی مەیدانەکە
دەبێــت.
 .4ڕێککەوتنــی نێــوان تاڵیبــان و ئەمەریــکا ئــەو پەیامــە
دەدات بــەو کەســانەی هــاوکاری ئەمەریــکا بــوون ،کــە
ئەمەریــکا هاوبەشــێکی متمانــە پێکــراو نییــە.
 .5کشــانەوەی هێزەکانــی ئەمەریــکا و ناتــۆ بــە دڵنیاییــەوە
بۆشــایی دروســتدەکات و ڕێگــە بــە تــاران دەدات
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دەســتوەردانی زیاتــر بــکات ،لەالیەکــی تریشــەوە لەوانەیــە
خۆڕێکخســتنەوەی داعــش و کردنــە ئامانجــی ئێــران و
بەرژەوەندییەکانــی بێــت لــە ئەفغانســتان.
 .6هیندســتان نیگەرانە لەوەی کە بە گەیشــتنە دەســەاڵتی
تاڵیبــان گرووپــە تیرۆریســتییەکانی وەک لەشــکری تەیبــە
و جەیــش محەمــەد لــە گۆڕەپانــی جامــۆ و کشــمیری
هیندســتان چــاالک بنــەوە.
 .7لــە دیــدی پەکینــەوە نائارامــی لــە ئەفغانســتان
دەتوانێــت هەلومەرجــەکان بــۆ گەشــەی تونــدڕەوی و
تیرۆریــزم لــەو واڵتــە و بــە دوای ئەویشــدا هاوســێکانی
بڕەخســێنێت.
 .8لەگــەڵ کشــانەوەی ئەمەریکا ،پاکســتان پەیوەندییەکانی
خــۆی لەگــەڵ تاڵیبــان بەهێزتر دەکات.
مۆســکۆ لــە کشــانەوەی هێــزە ئەمەریکاییــەکان
.9
نیگەرانــە ،چونکــە لەوانەیــە ژمارەیــەک لــە هێزەکانــی
خــۆی لــە ئاســیای ناوەڕاســت جێگیــر بــکات.
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Kurdistan conflict and Crisis Research Center

دەربارە
ناوهنــدی كوردســتان بــۆ توێژینــهوه لــه ملمالنــێ و قهیرانــهكان ناوهندێكــی قازانــج نهویســتی ســهربهخۆیه،
كاردهكات بــۆ ئهنجامــدان و پشــتگیریكردن و هاندانــی توێژینــهوهو پێشكهشــكردنی بــه ڕای گشــتی ،ههروههــا
وهرگێڕانــی كتێــب و نوێرتیــن توێژینــهوه جیهانییــهكان بــۆ ســهر زمانــی كــوردی و دهوڵهمهندكردنــی لیرتیچــهی
كــوردی لهبوارهكانــی سیاســهت و دیراســاتی ئاینــده ،بــه مهبەســتی دۆزینــهوهی چارهســهر بــۆ گرفتــه سیاســی و
كۆمهاڵیهتــی و ئهمنییــهكان ،ئاگاداركردنــهوهی دهســتهبژێری سیاســیی كــورد لــهو ههڕەشــانهی كــه ڕووبــهڕووی
كوردســتان و ناوچهكــه دهبنــهوه.
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