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چۆن جەنگە باشەکە بەرەو خراپبوون
چوو :شکستی لەسەرخۆی ئەمەریکا
لە ئەفغانستان
کارتر مالیکسان
ویالیەتــە یەکگرتــووەکان بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە  ١٨ســاڵە
لــە ئەفغانســتان شــەڕ دەکات .زیاتــر لــە  ٢٣٠٠ســەربازی
ئەمەریــکا گیانیــان لــە دەســتداوە ،زیاتــر لــە  ٢٠ھەزاری
تــر برینــدار بــوون .بەالیەنــی کەمــەوە نیــو ملیــۆن
ئەفغانــی – لــە ھێزەکانــی حکومــەت ،چەکدارانــی تاڵیبــان
و خەڵکانــی مەدەنــی کــوژراون ،یــان برینــدار بــوون.
واشــنتۆن نزیکــەی یــەک ترلیــۆن دۆالری لــەو جەنگــەدا
خــەرج کــردووە .لەگــەڵ ئــەوەی ئوســامە بــن الدن
ســەرکردەی قاعیــدە مــردووە و ھیــچ ھێرشــێکی گــەورە
بــۆ ســەر خاکــی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان ئەنجــام نــەدراوە
لــە الیــەن ئــەو گرووپــەوە لــە خاکــی ئەفغانســتانەوە لــە
دوای  ١١ســێپتەمبەرەوە ،ویالیەتــە یەکگرتــووەکان بــێ
توانــا بــووە لــە کۆتایــی ھێنــان بــە توندوتیژییــەکان ،یــان
ڕادەســتکردنی شــەڕەکە بــە دەســەاڵتدارانی ئەفغانســتان،
حکومەتــی ئەفغانســتان ناتوانێــت بمێنێتــەوە بــە بــێ
پشــتگیری ســەربازی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان.
لــە کۆتایــی  ٢٠١٩ڕۆژنامــەی واشــنتۆن پۆســت زنجیرەیــەک
بابەتــی باڵوکــردەوە بــە ناونیشــانی «پەیپەرەکانــی
ئەفغانســتان» ،کــە کۆکراوەیەکــی دۆکۆمێنتــی حکومەتــی
ویالیەتــە یەکگرتــووەکان بــوو ،کــە چەنــد چاوپێکەوتنێکــی
لە خۆگرتبوو ،لە الیەن پشــکنەری گشــتی بۆ بنیاتنانەوەی
ئەفغانســتان ئەنجامدرابــوو .لــەو چاوپێکەوتنانــەدا زۆرێــک
لــە بەرپرســەکانی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان دانیــان بــەوەدا
نــاوە کــە ئــەوان بــۆ ماوەیەکــی درێــژە ئــەو جەنگەیــان
بــە شــێوەیەک بینیــوە کــە مەحاڵــە بردنــەوە ئەنجامەکــەی
بێــت .ڕاپرســییەکان گەیشــتوون بــەو دەرەنجامــەی
کــە زۆرینــەی ئەمەرکییــەکان لــە ئێســتادا ئــەو جەنگــە
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وەک شکســت دەبینــن .ھەمــوو ســەرۆکێکی ویالیەتــە
یەکگرتــووەکان لــە ســاڵی ٢٠٠١ەوە ھەوڵیــداوە بــگات بــە
خاڵێــک کــە توندوتیژییــەکان لــە ئەفغانســتان کــەم بێتەوە،
یــان حکومەتــی ئەفغانســتان ئەوەنــدە بەھێــز بێــت کــە
ھێزەکانــی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان بتوانــن بکشــێنەوە
بەبــێ ئــەوەی مەترســی دووبــارە ســەرھەڵدانەوەی
گرووپــە تیرۆریســتییەکان بوونــی ھەبێــت .ئــەو ڕۆژە
ھێشــتا نەھاتــووە .لــەو ڕوانگەیــەوە ،داھاتــوو ھەرچیــەک
بھێنێــت ،ئــەوا بــۆ مــاوەی  ١٨ســاڵە ویالیەتــە
یەکگرتــووەکان بــێ توانــا بــووە لــەوەی ســەرکەوتوو بێت.
بەربەســتەکانی بــەردەم ســەرکەوتن لــە ئەفغانســتان زۆر
گرفتاویــن ،کــە خــۆی دەبینێتــەوە لــە گەندەڵــی بەربــاو،
ســتەمکاری فراوان ،دەســتێوەردانی پاکســتان و بەرەنگاری
تونــد لــە دژی داگیــرکاری بیانــی .لەگــەڵ ئەوەشــدا
چەندیــن دەرفــەت لــە دەســت دراوە بــۆ بنیاتنانی ئاشــتی،
یــان بــە الیەنــی کەمــەوە بــۆ بنیاتنانــی گەشەســەندن و
تێچــووی کەمتــر و کەمبوونــەوەی توندوتیــژی بــۆ ئــەو
بارودۆخــە چەقبەســتووەی ئەفغانســتان .ســەرکردەکانی
ئەمەریــکا شکســتیان ھێنــاوە لــەوەی ئــەو دەرفەتانــە
بقۆزنــەوە ،ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو مەترســی و
بەرپرســیارێتیەی کــە دەکەوێتــە ئەســتۆیان ئەگــەر ھێرشــە
تیرۆریســتییەکان لــە خاکــی ئەفغانســتانەوە لــە دژی
ویالیەتــە یەکگرتــووەکان جارێکــی تــر ئەنجــام بدرێنــەوە.
بردنــەوە لــە ئەفغانســتان ھەمیشــە کارێکــی قــورس بووە.
ئــەو ھەاڵنــەی کــە کــراوە و دەکــرا نەیکــەن وایکــردووە
ســەرکەوتن مەحــاڵ بێــت.
کورتەیەکی مێژوویی جەنگێکی درێژخایەن
لــە ٧ی ئۆکتۆبــەری  ،٢٠٠١جــۆرج دەبلیــو بــوش ســەرۆکی

ویالیەتــە یەکگرتــووەکان جەنگێکــی داگیــرکاری بــۆ ســەر
ئەفغانســتان دەســتپێکرد وەک تۆڵــە ســەندنەوەیەک
لەبەرامبــەر ھێرشــەکانی  ١١ســێپتەمبەر .لــە مانگەکانــی
دواتــر ،ھێزەکانــی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان و ھاوپەیمانان
و ھاوبەشــەکانیان لــە ھاوپەیمانــی باکــوور -گرووپێکــی
ئەفغانیــن -شــوێن ئەلقاعیــدە کەوتــن و ڕژێمەکەیــان
لەناوبــرد .بــن الدن ھەڵھات بــۆ پاکســتان ،ســەرکردەی
حکومەتــی تاڵیبــان بــۆ ناوچــە شــاخاوییەکانی ئەفغانســتان
ڕۆیشــت .فەرمانــدە و چەکدارەکانــی تاڵیبــان گەڕانــەوە
بــۆ ماڵەکانیــان ،یــان ھەڵھاتــن بــۆ ناوچــەی ئــارام لــە
پاکســتان .ھەوڵــە دیپلۆماســییەکان بــە ســەکردایەتی

زۆرینەی ئەمەرکییەکان
لە ئێستادا جهنگی
ئهفغانستان وەک
شکست دەبینن

نوێنــەری تایبەتــی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان زاڵمــای
خەلیلــزاد بــووە بنەمــای دامەزراندنــی پرۆســەیەک ،کــە
دەرەنجامەکــەی دروســتکردنی حکومەتــی نوێــی ئەفغــان
بــوو بــە ســەرۆکایەتی حامیــد کارزای.
بــۆ چــوار ســاڵی دوای داگیرکردنەکــە ،ئەفغانســتان
بەشــێوەیەکی چەواشــەکەرانە ئــارام بــوو .گیــان
لەدەســتدانی ســەربازانی ئەمەریــکا لــەو ماوەیــە تــەنھا
لــە ســەدا دەی تــەواوی ئــەو قوربانیانــە بــوو کــە لــە
کاتــی جەنگــدا ڕوویــدا بــوو .ئیــدارەی بــوش ژمارەیەکــی
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کــەم ســەربازی لــە واڵتەکــە ھێشــتەوە (نزیکــەی  ٨ھەزار
ســەرباز لــە ســاڵی  ،٢٠٠٢زیــادی کــرد بــۆ  ٢٠ھەزار
ســەرباز لــە کۆتاییەکانــی  )٢٠٠٥بــە ئامانجــی کۆتایــی
ھێنــان بــە لەناوبردنــی ئەلقاعیــدە و تاڵیبــان و یارمەتیدانی
دروســتکردنی دیموکراســییەکی نــوێ ،کــە بتوانێــت ڕێگــە
بگرێــت لــە گەڕانــەوەی تیرۆریســتەکان .بیرۆکەکــە بــۆ
کشــانەوە بــوو لــە کۆتاییــدا ،بــەاڵم پالنێکــی ڕوون نەبــوو
بــۆ ئــەوەی کــە چــۆن ئــەوە ڕوودەدات ،جگــە لــە پالنــی
کوشــتن ،یــان دەســتگیرکردنی ســەرکردەکانی ئەلقاعیــدە
و تاڵیبــان .لەگــەڵ ئەوەشــدا ،گەشەســەندنی سیاســی
گەشــبین بوونــی بــەدوای خۆیــدا ھێنــا .ھەڵبژاردنــی
ســەرۆکایەتی و دواتــر پەرلەمانــی بــەدوادا ھات .لــەو
مــاوە درێــژەدا کارزای ھەوڵــی زۆریــدا بــۆ کۆکردنــەوەی
پێکھاتــە جیــاوازەکان لــەو واڵتــە.
بــەاڵم لــە پاکســتان ،تاڵیبــان خــۆی بنیــات دەنایــەوە،
مــەال عومــەر ھێشــتا خــۆی حەشــار دابــوو ،پەیامێکــی
دەنگــی بــۆ شــوێنکەوتووەکانی نــارد و داوای لــەوان
کــرد جواڵنــەوەکان ڕێکبخهنــەوە و خۆیــان ئامــادە بکــەن
بــۆ ھێــرش لەمــاوەی چەنــد ســاڵێکی کەمــدا .ســەرکردە
دیارەکانــی تاڵیبــان ئەنجومەنێکــی ســەرکردایەتیان
دامەزرانــد ناســراو بــە کویتــا شــورا ،بەنــاوی ئــەو شــارە
کــە تیایــدا کۆببوونــەوە .مەشــق پێکردن و بەســەربازکردن
بــەرەو پێــش چــوو .کادیــرەکان دزەیــان کــردەوە نــاو
ئەفغانســتان .لەگــەڵ ئەوەشــدا لــە واشــنتۆن چیرۆکەکانــی
ســەرکەوتن بــەردەوام بــوو ،پاکســتانیش ھێشــتا وەک
ھاوبەشــێکی بەنــرخ دەبینــرا.
توندوتیژییــەکان بەھێواشــی زیادیــان کــرد ،دواتــر لــە
فیبرایــری  ٢٠٠٦تاڵیبــان ھێرشــی کــرد ،ھەزاران یاخیبــوو
ڕژانــە تــەواوی ناوچەکــە و چــواردەوری پایتەختــی
پارێزگاکانیــان گــرت .لەمــاوەی ســێ ســاڵی دواتــردا،
تاڵیبــان زۆربــەی ناوچەکانــی باشــوور و ڕۆژھەاڵتــی
واڵتەکەیــان گرتــەوە .ھێزەکانــی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان
و ھاوپەیمانەکانــی لــە ناتــۆ گیریــان خواردبــوو لــە
جەنگێکــی قورســدا .تــا کۆتایــی  ،٢٠٠٨ژمــارەی ســەربازە
ئەمەریکییــەکان بــۆ زیاتــر لــە  ٣٠ھەزار ســەرباز زیــادی
کــرد .لەگــەڵ ئەوەشــدا ســتراتیجە گشــتگیرەکە ھیــچ

گۆڕانــی بەســەردا نــەھات .ئیــدارەی بــوش ســور بــوو لــە
ســەر بەزاندنــی تاڵیبــان و بردنــەوەی ئــەوەی کــە ئــەو
پێــی وابــوو «ســەرکەوتنی ھێــزی لیبراڵیــە».
ســەرۆک بــاراک ئۆبامــا دەســەاڵتی گرتــە دەســت لــە
یەنایــەری  ٢٠٠٩بەڵینــی دا بــە گۆڕینــی پالنەکــە کــە
زۆرێــک لــە ڕاوێــژکار و پشــتیوانەکانی وەک «جەنگــی
بــاش» بینیــان لــە ئەفغانســتان لــە بەرامبــەر ( جەنگــی
خــراپ) لــە عێــراق ،کــە بــە زۆری وەک جەنگێکــی
دۆڕاو ســەیر دەکــرا .دوای دیبەتێکــی درێژخایــەن ،ئــەو
بڕیاریــدا ھێــزی پاڵپشــتیکار بنێرێــت بــۆ ئەفغانســتان٢١ :
ھەزار ســەرباز لــە مانگــی ئــازار و دواتــر بــە دوو

ترەمپ حەزی بە شەڕ نەبوو،
لەبەرئەوە بەدوای دەرچەیەک
دەگەڕا بۆ ڕزگار بوون و
گفتوگۆی لەگەڵ تاڵیبان
دەستپێکرد

دڵییــەوە  ٣٠ھەزار ســەربازی تــر لــە دیســەمبەر ڕوانــەی
ئەفغانســتان کــرد ،ژمــارەی ســەربازانی ئەمەریــکا لــەو
کاتــەدا بەنزیکەیــی گەیشــتە  ١٠٠ھەزار ســەرباز .بــۆ
مــاوەی ســێ ســاڵی دواتــر ،ئــەم زیادکردنــی ھێــزە شــارە
زۆر گرنگــەکان و ناوچەکانــی ســەقامگیر کــرد ،ھێــزەکای
پۆلیــس و ســوپای ئەفغانــی ژیانــدەوە و پشــتگیری بــۆ
حکومەتەکــە گەڕانــدەوە .ھەڕەشــەکانی ئەلقاعیــدە
کەمبــووەوە لــە دوای کوشتنی(سـهركردهی) ئەلقاعیــدە لــە
ســەر دەســتی ھێزێکــی تایبەتــی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان
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لەســەر خاکــی پاکســتان .لەگــەڵ ئەوەشــدا تێچــووی
زیادکردنــی ھێزەکــە زیاتــر بــوو لــە دەســکەوتەکان .لــە
نێــوان  ٢٠٠٩بــۆ  ،٢٠١٢زیاتــر لــە  ١٥٠٠ســەربازی ویالیەتــە
یەکگرتــووەکان کــوژران و زیاتــر  ١٥ھەزار ســەرباز بریندار
بــوون – زۆرتریــن ڕێــژەی قوربانــی بــوو بــە بــەراورد بــە
تــەواوی ئــەو  ١٨ســاڵەی شــەڕ .لــە بەرزتریــن ئاســتیدا
ویالیەتــە یەکگرتــووەکان نزیکــەی  ١١٠بلیــۆن دۆالری لــە
ســاڵێکدا خــەرج دەکــرد لــە ئەفغانســتان ،بــە نزیکەیــی
زیاتــر لــە ســەدا پەنجــای ئــەو بودجەیەیــی کــە حکومەتــی
فیدراڵــی لــە بــواری پــەروەردە خەرجــی دەکــرد .ئۆبامــا
گەیشــتە ئــەو قەناعەتــەی کــە ھەوڵەکانــی جەنــگ کــردن
تەحەمــول ناکرێــت .لــە زنجیرەیــەک بەیاننامــەدا لــە نێوان
 ٢٠١٠و  ،٢٠١٤ئــەو خشــتەیەکی دانــا بــۆ کەمکردنــەوەی
ھێزەکانــی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان بــۆ نزیکــەی ســفر
(بێجگــە لــە مانــەوەی باڵیۆزخانەیەکــی بچــوک) تــا کۆتایــی
.٢٠١٦
تاوەکــو  ،٢٠١٣زیاتــر لــە  ٣٥٠ھەزار پۆلیــس و ســەربازی
ئەفغانــی مەشــق و ڕاھێنانــی پێکرابــوو و پــڕ چــەک
کرابــوون و باڵوەیــان پێکــرا بــوو .ئەدایــان تێکــەڵ و
شــێوێنرابوو بــەھۆی گەندەڵــی و ئەو ھێرشــە ناوخۆییانەی
دەکرایــە ســەر ڕاوێــژکارە ئەمەریکییــەکان و ھاوپەیمانــان.
زۆرێــک لــە یەکــە ســەربازییەکان پشــتیان بــە ڕاوێــژکار و
پشــتگیری ئاســمانی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان دەبەســت
بــۆ بەزاندنــی تاڵیبــان لــە شــەڕەکاندا.
تــا ســاڵی  ،٢٠١٥تــەنھا  ٩٨٠٠ســەربازی ئەمەریکــی مانــەوە
لە ئەفغانســتان .ھەروەک پرۆســەی کشــانەوەکە بەردەوام
بــوو ،ئــەوان زیاتــر تیشــکیان لەســەر ڕووبەڕووبوونــەوەی
تیرۆریــزم و ڕاوێژپێــدان و مهشــقکردن بــوو بــە
ئەفغانییــەکان .ئــەو پاییــزە تاڵیبــان زنجیرەیــەک ھێرشــی
پــان بــۆ داڕێژراویــان ئەنجامــدا ،کــە بــووە یەکێــک لــە
ڕووداوە کاریگەرەکانــی جەنــگ .لــە پارێــزگای قونــدوز
 ٥٠٠چەکــداری تاڵیبــان ڕووبــەڕووی نزیکــەی  ٣ھەزار
ســەربازی حکومەتــی ئەفغانــی بوونــەوە و پایتەختــی
پارێزگاکەیــان گــرت بــۆ یەکەمجــار .لــە پارێــزگای ھلمەنــد
نزیکــەی  ١٨٠٠چەکــداری تاڵیبــان نزیکــەی  ٤٥٠٠ســەرباز
و پۆلیســی ئەفغانیــان بەزانــد و بــە نزیکەیــی ھەمــوو

ئــەو ناوچانەیــان گرتــەوە کــە لــە دەســتیان دابــوو لــە
کاتــی زیادکردنــی ھێزەکانــی ئەمەریــکاوە .عومــەر
جــان لێھاتوتریــن فەرمانــدە لــە ھلمەنــد بــە گریانــەوە
وتــی ئــەوان ڕایانکــرد ،کاتێــک قســەم لەگەڵــی کــرد لــە
ســەرەتاکانی  « .٢٠١٦دوو ھەزار پیــاو .ئــەوان ھەمــوو
شــتێکی پێویســتیان ھەبــوو – چــەک و پێداویســتی و
ئــەوان وازیــان ھێنــا!» تــەنھا لــە ســاتەکانی کۆتاییــدا
ھێزەکانــی پشــتگیری ویالیەتــە یەکگرتــووەکان و ھێــزە
تایبەتەکانــی ئەفغانســتان پارێزگاکەیــان پاراســت.
شــەڕ لــە دوای شــەڕ ،ســەرەڕای ئــەوەی کــە ھێــزە
ئەمنییــەکان و پولیســی ئەفغــان لــە ڕووی ژمــارەوە زیاتــر
و پڕچەکتــر بــوون ،بــەاڵم شــوێنەکانیان نەپاراســت و
ڕووبــەڕووی چەکدارەکانــی تاڵیبــان نەبوونەوە .ئەوانەشــی
مانــەوە بــۆ شــەڕکردن بــە زۆری باجــی ئازایەتییەکەیــان
دا :نزیکــەی  ١٤ھەزار ســەرباز و پۆلیســی ئەفغانــی
کــوژران لــە  ٢٠١٥و  .٢٠١٦ســاڵی  ٢٠١٦حکومەتــی ئەفغــان
کــە بەڕێوەدەبــرا لــە الیــەن ئەشــرەف غەنــی لــە ھەمــوو
کاتەکانــی تــر الواز تــر بــوو .تاڵیبــان زۆرتریــن ناوچــەی
دەستبەســەردا گــرت لــە دوای ئــەوەی کــە لــە ٢٠٠١ەوە
لەدەســتیدابوو .لــە مانگــی تەمــوزی ئــەو ســاڵە ئۆبامــا
کشــانەوەی ســەربازەکانی ڕاگــرت.
کاتێــک دۆناڵــد ترەمــپ دەســەاڵتی گرتــە دەســت
لــە یەنایــەری  ،٢٠١٧شــەڕەکە ســەختتر بــوو .ئــەو بــە
شــێوەیەکی ســەرەتایی زیادکردنــی ھێزەکانــی ویالیەتــە
یەکگرتووەکانــی لــە ئەفغانســتان پەســەند کــرد بــۆ
نزیکــەی  ١٤ھەزار ســەرباز .ترەمــپ حــەزی بــە شــەڕ
نەبــوو ،لەبەرئــەوە بــەدوای دەرچەیــەک دەگــەڕا بۆ ڕزگار
بــوون و گفتوگــۆی لەگــەڵ تاڵیبــان لــە  ٢٠١٨دەســتپێکرد.
ئــەو گفتوگۆیانــە ھیــچ بەرھەمێکیــان نەبــوو ،ئاســتی
توندوتیژییــەکان و قوربانــی ئەفغانییــەکان لــە  ٢٠١٩ھیچــی
کەمتــر نەبــوو لــەو ســااڵنەی پێشــووتر.
ئومێدێکی تارماوی
بۆچــی شــتەکان بــەرەو خــراپ بــوون دەچــن؟ یەکێــک
لــە فاکتــەرە گرنگــەکان ئەوەیــە کــە حکومەتــی ئەفغــان
و ھاوپەیمانەکانــی گەنــدەڵ بــوون و بەشــێوەیەکی خــراپ
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مامەڵەیــان لەگــەڵ ئەفغانییــەکان دەکــرد ،ئەمەش ھەســتی
ســتەملێکراوی وروژانــد و ھانــی یاخیبوونــی دا .ئــەوان
زەوییەکانیــان داگیــر دەکــرد ،پۆســتە حکومییەکانیــان
لەســەر بنەمــای خــزم خزمێنــە دابــەش دەکــرد و زۆرجــار
ھێــزە تایبەتەکانــی ویالیەتــە یەکگرتووەکانیــان فریــو دەدا
بــۆ بــە ئامانــج گرتنــی ڕکابــەرە سیاســییەکانیان .ئــەم
خــراپ مامەڵــە کردنــە پاڵــی بــە ھەندێــک عەشــیرەتەوە نا
بــۆ چوونــە نــاو ســوپاکەی تاڵیبــان و یارمەتــی گرووپەکــە
بــدەن بــە پێدانــی چەکــدار و تــۆڕی پشــتگیری و
کردنــەوەی ناوچەکانیــان بــۆ ھێرشــکردنە ســەر حکومەتــی
ئەفغانســتان .ئەزموونــی ڕەیــس بغرانــی کــە یەکێکــە لــە
ســەرۆک عەشــیرەتە ڕێــزدارەکان نمونەیەکــە لەوانــە .لــە
 ،٢٠٠٥دوای ئــەوەی یەکێــک لــە فەرمانــدەکان ئــەو چــەک
دەکات و ھەندێــک لــە زەوی خــۆی و عەشــیرەتەکەی
داگیــر دەکات ،بغرانــی پاشــماوەی ناوچەکــەی ڕادەســتی
تاڵیبــان دەکات لــە ناوچــەی ھلمەنــد .زۆرێکــی تــر وەک
ئــەو ناچــار کــراون بــۆ ئــەوەی ھەمــان بــژاردە بگرنــە
بــەر.
واشــنتۆن دەیتوانــی کاری زیاتــر بــکات بــۆ چارەســەری
گەندەڵــی و ناڕەحەتییــەکان کــە ئەفغانییــەکان لــە ژێــر
ســایەی حکومەتــە نوێیەکــە و داگیــرکاری ئەمەریــکا
بینیــان ،ھەروەک ھاندانــی کارزای بــۆ البردنــی بەرپرســە
خراپــەکان لە پۆســتەکانیان ،ھەمــوو یارمەتییەکی ئەمەریکا
بــۆ ڕیفــۆرم مەرجــدار کــرا و ئۆپەراســیۆنە تایبەتەکانیــان
کەمکــردەوە و بــە ھەڵــە خەڵکــی بێتاوانــی ئەفغــان
کرانــە ئامانــج .لەگــەڵ ئەوەشــدا ئاڵــۆزی چارەســەرکردنی
گەندەڵــی و ســتەمکارییەکان نابێــت فەرامــۆش بکرێــت.
چارەســەرێکی گشــتگیر بوونــی نەبــوو ،کــە وابــکات
تاڵیبــان لــە بنکــەی جەمــاوەری الیەنگــر بێبــەش بــکات.
یەکێکــی تــر لــە فاکتــەرە ســەرەکییەکان لــە شکســتی
ویالیەتــە یەکگرتــووەکان ،کاریگــەری پاکســتان بــوو.
ســتراتیجی پاکســتان لــە ئەفغانســتان بەشــێوەیەکی گــەورە
ھەمیشــە کاریگــەر بــووە بــە ناکۆکــی ھیندســتان و
پاکســتان .لــە  ٢٠٠١ســەرۆکی پاکســتان پەروێــز موشــەرەف
بەشــێوەیەکی فەڕمــی پشــتگیرییەکانی بــۆ تاڵیبــان بــڕی
لەســەر ئامــۆژگاری ئیــدارەی بــوش .بــەاڵم ھەر زوو

ترســان لــەوەی کــە ھیندســتان نفوزیــان لــە ئەفغانســتان
زیــاد بــکات .لــە  ،٢٠٠٤ئــەو یارمەتییەکانــی بــۆ تاڵیبــان
کــردەوە ،ھەروەک ئــەو دواتــر دانــی بــەوەدا نــا بــۆ
ڕۆژنامــەی گاردیــان لــە  ،٢٠١٥لەبەرئــەوەی کارزای
یارمەتــی ھیندســتانی داوە و لەپشــتەوە چەقــۆی لــە
پاکســتان داوە ،ئەویــش بــەوەی کــە ڕێگــەی داوە کــە
تاجیکــەکان کــە دژی پاکســتانن ڕۆڵــی گــەورە بگێــڕن لــە
حکومەتەکــەی و بــە باشــترکردنی پەیوەندییەکــەی لەگــەڵ
ھیندســتان مەترســی بــۆ ســەر پاکســتان دروســتکردووە.
ســوپای پاکســتان تەمویلــی تاڵیبانــی کــرد ،ناوچــەی
ئارامــی بــۆ دابینکــردن ،کەمپــی ڕاھێنانــی بــۆ دابینکــردن،
پێدانــی ڕاوێــژی پالنــی شــەڕکردن .گەورەتریــن چوونــە
ڕیــزی چەکدارانــی تاڵیبــان لــە ســاڵی  ٢٠٠٦ئەوانــە بــوون
کــە پەنابــەری ئەفغانــی بــوون لــە پاکســتان .ئیــدارە یــەک
لــە دوايیەکەکانــی ویالیەتــە یەیکگرتــووەکان ھەوڵیانــدا
سیاســەتی پاکســتان بگــۆڕن ،بــەاڵم ھەمــووی بــێ ســوود
بــوو :واپێناچێــت واشــنتۆن توانیبێتــی ھیــچ شــتێک
بــکات بــۆ قەناعەتکــردن بــە ســەرکردەکانی پاکســتان
بــۆ ڕێگەگرتــن لــەوەی کــە ھەژموونــی ئەمەریــکای لــە
ئەفغانســتان خســتووەتە مەترســییەوە.
لەگــەڵ ئــەم فاکتەرانــەدا ،تاڵیبــان بیرۆکەیەکــی
زەقکــردەوە – بیرۆکەیــەک کــە ڕەگێکــی قوڵــی ھەیــە
لــە کەلتــوری ئەفغانییــەکان ،کــە ئــەوەش ھانــی زۆرێــک
لــە چەکدارەکانــی دا و وای لێکــردن زۆر چــاو نەتــرس
بــن لــە شــەڕدا .بــە واتایەکــی ســادە ،ئــەوە بیرۆکــەی
بەرگــری دژی داگیرکــەر بــوو .بوونــی ئەمەریکییــەکان لــە
ئەفغانســتان بــە مانــای ھێرشــکردنە ســەر ئەوانــە دێــت
کــە خۆیــان بــە ئەفغانــی دەزانــن .ئەمەش ئیــلھام بەخش
بــوو بــۆ ئەفغانییــەکان بــۆ پارێــزگاری کــردن لە شــەرەف و
دیــن و خاکیــان .گرنگــی ئــەم فاکتــەری کەلتــورە چەندیــن
جــار ســەلمێنراوە لــە الیــەن چەندیــن ڕاپرســییەوە لــە نــاو
چەکدارانــی تاڵیبــان لــە ســاڵی ٢٠٠٧ەوە کــە لــە الیــەن
ھەندێــک توێــژەرەوە ئەنجامــدراوە.
حکومەتــی ئەفغــان لەکــەدار بــوو بــە نزیکبوونــەوە لــە
داگیرکەرانــی بیانــی و نەیتوانــی ھەمــان دڵســۆزی لــە
نێــو خەڵکــد زینــدو بکاتــەوە .لــە ٢٠١٥دا ڕاپرســیەک
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کــە لــە نێــو  ١٦٥٧بەرپرســی پۆلیــس لــە یانــزە پارێــزگا
لــە الیــەن پەیمانــگای ئەفغــان بــۆ دیراســەی ســتراتیجی
ئەنجامــدراوە گەیشــتووە بــەو دەرەنجامــەی کــە تــەنھا
لــە ســەدا یانــزەی ئــەوان لــە پێنــاو شــەڕکردن لــە دژی
تاڵیبــان پەیوەندیــان بــە ھێــزە ئەمنییەکانــەوە کــردووە،
زۆرێــک لــەوان پەیوەندیــان بــە پۆلیســەوە کــردووە
بــۆ خزمەتکردنــی واڵتەکەیــان ،یــان بەدەســتھێنانی
ســەرچاوەی داھات ،ئــەم ھاندەرانــە بەشــێوەیەکی
ســەرەکی گەرەنتــی شــەڕکردن نــاکات لــە دژی تاڵیبــان.
زۆرێــک لــە چاوپێکەوتنــەکان ئــەو بۆچوونــە پەســەند
دەکــەن کــە پلــەدار و فەرماندەکانــی قەناعەتیــان بــەوە
نییــە کــە ئــەوان شــەڕ لــە پێنــاو دادپەروەریــدا دەکــەن».
لــە بەرامبــەردا ژمارەیەکــی زۆر لــە چەکدارەکانــی تاڵیبــان
پەیوەندیــان بــەو گرووپــەوە کــردووە ،بــە تایبەتــی بــۆ
ڕووبەڕووبوونــەوەی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان و ئــەو
ئەفغانیانــەی کــە ھاوکاری ئەمەریکییــەکان دەکــەن.
ئــەم نابەرامبەرییــە لــە پابەنــدی و دڵســۆزی ڕوونــی
دەکاتــەوە کــە بــۆ چــی لــە زۆرێــک لــە کاتــە
یەکالکەرەوەکانــد ،ھێــزە ئەمنییەکانی ئەفغان کشــاونەتەوە
بەبــێ ئــەوەی زۆر شــەڕ بکــەن ســەڕەرای زۆری ژمارەیــان
و بوونــی پێداویســتی و کەلوپەلــی ســەربازی .ھەروەک
زانایەکــی ئایینــی تاڵیبــان لــە قەنــدەھارەوە بــە منــی وت،
لــە یەنایــەری  « ،٢٠١٩تاڵیبــان شــەڕ دەکــەن لــە پێنــاو
بــاوەڕ ،بــۆ بەھەشــت و کوشــتنی کافــر ...ســوپا و پۆلیــس
بــۆ پــارە شــەڕ دەکــەن ...تاڵیبانییــەکان دەخــوازن ســەریان
دابنێــن لــە پێنــاو شــەڕکردن  ...چــۆن ســوپا و پۆلیــس
دەتوانــن کێبڕکــێ بکــەن لەگــەڵ تاڵیبــان؟» زۆرێــک لــە
ئەفغانییــەکان دەخــوازن بکــوژن و بکوژرێــن لــە پێنــاو
تاڵیبــان .ئــەوە ھەمــوو جیاوازییەکــە دروســت دەکات.
ئەرکەکە بەجێگەیەنرا
ئــەم فاکتــەرە بەھێزانە وایکرد کــە ویالیەتە یەکگرتووەکان
و حکومەتــی ئەفغانــی نەتوانــن کۆنترۆڵــی بارودۆخەکــە
بکــەن .بــەاڵم شکســت شــتێکی حەتمــی نەبــوو .باشــترین
ھەلــی ســەرکەوتن لەســەرەتاکانەوە بــوو لــە نێــوان ٢٠٠١
و  .٢٠٠٥تاڵیبــان لــەو کاتــەدا لــە گێــژاودا بــوو .پشــتگیری

ھاواڵتیــان بــۆ حکومەتــی ئەفغــان بــە شــێوەیەکی ڕێژەیــی
لــە ئاســتێکی بــەرزدا بــوو ،ھەروەھا ئارامگــر بــوون
لەگــەڵ بوونــی ھێــزە بیانییــەکان .بەداخــەوە بڕیارەکانــی
ویالیەتــە یەکگرتــووەکان لــەو کاتــەدا ھەمــوو دەرچەکانــی
لەباربــرد کــە ڕەنگــە ئــەو چەنــد ســاڵەی شــەڕی بــەدوادا
نەھاتایــە ،یــان کەمتــر بوایــە .یەکــەم ھەڵــە بڕیــاری
ئیدارەکــەی بــوش بــوو بــۆ دوورخســتنەوەی تاڵیبــان لــە
ڕێککەوتنــە سیاســییەکانی دوای داگیرکردنەکــە .ســەرکردە
دیارەکانــی تاڵیبــان ھەوڵیانــدا گفتوگــۆی ڕێککەوتنــی
ئاشــتی بکــەن لەگــەڵ حامیــد کارزای لــە دیســەمبەری
 .٢٠٠١ئــەوان ئامــادە بــوون چەکەکانیــان دانێــن و دان

حکومەتی ئەفغانستان
ناتوانێت مبێنێتەوە بە
بێ پشتگیری سەربازی
ویالیەتە یەکگرتووەکان

بــە کارزایــدا بنێــن وەک ســەرکردەی شــەرعی واڵتەکــە.
بــەاڵم لــە گۆنگرەیەکــی ڕۆژنامەوانیــدا دۆناڵــد ڕامســفیلد
وەزیــری بەرگــری ئەمەریــکا کۆتایــی بــە ڕێککەوتنەکــە
ھێنــا  .دوای ئــەوە لــە نێــوان  ٢٠٠٢و  ٢٠٠٤ســەرکردەکانی
تاڵیبــان بــەردەوام بــوون لــەوەی بگــەن بــە کارزای بــۆ
ئــەوەی داوای لێبکــەن ڕێگەیــان بدرێــت بەشــداری لــە
پرۆســەی سیاســی بکەن .کارزای ئەم پێشــنیارانەی خســتە
بەردەســت بەرپرســەکانی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان ،بــەاڵم
ھەمــوو گفتوگۆیەکیــان لەگەڵ بەرپرســە دیارەکانــی تاڵیبان
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ڕەتکــردەوە .لــە کۆتاییــدا حکومەتــی نــوێ دامــەزرا بەبــێ
ئــەوەی تاڵیبــان یــەک پۆســتی ھەبێــت لــەو حکومەتــە.
ئەگــەر ھەمــوو گرووپەکــە سازشــی کردبێــت ،یــان نــا،
بــەاڵم ئەوەنــدە ســەرکردەی دیــاری تاڵیبــان خواســتی
خۆیــان دەربــڕی کــە توندوتیژییەکانــی لــە داھاتــوودا
دەکــران ،کــەم بکاتــەوە.
دوای ئــەوەی دەســت بــەڕووی تاڵیبانــەوە نــرا ،تاڵیبــان
ڕوویکــردە جەنــگ ،بــوش و تیمەکــەی زۆر بەھێواشــی
کاریانکــرد بــۆ بنیاتنانــەوەی ھێــزە ئەمنییەکانــی ئەفغــان.
دوای داگیرکارییەکــە ،ســاڵێک تێپــەڕی بــوو ئینجا واشــنتۆن
پابەنــد بــوو بــە بنیاتنــان و تەمویلکردنــی ســوپایەکی
بچوکــی نەتەوەیــی  ٧٠ھەزار کەســی .بــە ســەربازی کــردن
و مەشــقپێکردن جێبەجێکــرا ،بــەاڵم بەشــێوەی پچــڕ پچــڕ.
تاوەکــو ســاڵی  ،٢٠٠٦تــەنھا  ٢٦ھەزار ســەربازی ســوپای
ئەفغــان مەشــقی پێکرابــوو .لەبەرئــەوە کاتێــک تاڵیبان لەو
ســاڵەدا ھێرشــی پێچەوانــەی کــردەوە ،ئــەوە ژمارەیەکــی
کــەم بــوو بــۆ وەســتاندنی ئــەوان و ڕووبەڕووبوونەوەیــان.
لــە یاداشــتەکانیدا ،بــوش دان بــەو ھەڵەیــەدا دەنێــت «لــە
ھەوڵــی ئــەوەی حکومەتــی ئەفغانســتان خەرجــی زۆری
نەکەوێتــە ئەســتۆ» ئــەو دەنوســێت « ئێمــە دەبوایــە ســوپا
بــە بچوکــی بھێڵینــەوە».
بــەم شــێوەیە ئیــدارەی بــوش باشــترین دوو دەرفەتــی
بــۆ بەدیھێنانــی ئاشــتی لــە دەســتدا .ئەوانیــش یەکــەم
ڕێککەوتنێکــی گشــتگیر کــە دەکــرا ســەرکردە دیارەکانــی
تاڵیبانــی لــە خۆبگرتایــە ،دووەم بنیاتنانــی ھێزێکــی ئەمنی
لێھاتــوو بــوو کــە دەکــرا کاریگــەری توندوتیژییــەکان
کەمتــر بکاتــەوە .متمانــەی لەڕادەبــەدەر وایکــرد تیمەکەی
بــوش ئەمانــە نەبینــن .ئیدارەکــە وای دانــا کــە تاڵیبــان
بەزیــوە .بــە ئاشــکرا دوو ســاڵ دوای ڕووخانــی ڕژێمەکەی
تاڵیبــان ،فەرمانــدەی ناوەنــدی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان،
گرووپەکــەی بــە «ھێزێکــی لــە ناوچــوو» وەســفکرد.
ڕامســفیلد لــە کۆنفرانســێکی ھەواڵیــدا لــە ســەرەتای ٢٠٠٣
ڕایگەیانــد «ئێمــە بــە ڕوونــی لــە جەنگێکــی ســەرەکییەوە
بــەرەو مــاوەی ســەقامگیری و بنیاتنانــەوە دەچیــن...
بەشــێکی گــەورەی واڵتەکــە ئێســتا لەبــارە و ئارامــە».
بەواتایەکــی تــر « ئەرکەکــە کۆتایــی ھاتــووە».

ئاســانی ســەرەتای داگیرکردنەکــە لــە  ٢٠٠١تێڕوانینەکانــی
واشــنتۆنی شــێواند .ئیدارەکــە بۆچوونەکانــی کارزای و
خەلیلــزاد و ھەندێــک فەرمانــدە ئەمەریکییەکانــی لــە
ئەفغانســتان پشــتگوێ خســت .ئەوان پێانوابوو پێشــوەختە
جەنگیــان بردووەتــەوە لــە ئەفغانســتان ،بــوش و تیمەکەی
ســەرنجیان خســتە ســەر عێراق .لەگەڵ ئەوەشــدا شکســت
لــە عێــراق ھۆکاری شکســت نەبــوو لــە ئەفغانســتان،
تــەنھا ھەڵــەی لــە ســتراتیجی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان
زیــاد کــرد ،ئەویــش بــە مەشــغوڵکردن و کات کوشــتنی
بڕیــار دروســتکەرەکان.

یەکێکی تر لە فاکتەرە
سەرەکییەکان لە شکستی
ویالیەتە یەکگرتووەکان،
کاریگەری پاکستان بوو

پێویستم بە ڕاوێژکار نییە
لــە دوای  ٢٠٠٦و دووبــارە دەرکەوتنــەوەی تاڵیبــان
ھانــدەری بەرەنــگاری زیاتــر بــوو لــە دژی داگیرکــەر.
ھێرشــە ئاســمانییەکان و ئۆپەراســیۆنەکانی شــەوانی
ویالیەتــە یەکگرتــووەکان ھەســتی ســەرکوتکردنی لــە نــاو
ئەفغانییــەکان زیندووکــردەوە و زۆرێــک بــە پێویســتی
دەزانــی ڕووبــەڕووی داگیرکــەر ببنەوە .دوای ھێرشــەکانی
تاڵیبــان لــەو ســاڵە ،قورســە وێنــای ئــەوە بکــەی کــە چــی
ســتراتیجێک دەکرێــت دەرەنجامەکــەی ســەرکەوتن بێــت
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بــۆ ویالیەتــە یەکگرتــووەکان و حکومەتــی ئەفغانســتان.
ئــەوەی جێگــەی ئامــاژە پێدانــە کــە زۆرێــک ڕەخنەیــان لــە
دوا مۆڵەتــی  ١٨مانگــی ئۆبامــا گــرت کــە بــۆ کشــانەوەی
ھێزەکانــی ئەمەریــکا داینابــوو لــە دوای پرۆســەی زیــاد
کردنــی ســەربازە ئەمەریکییــەکان لــە ئەفغانســتان.
بەڵگەیەکــی کــەم ھەیــە لەســەر ئــەوەی ئەگــەر ئۆبامــا
خشــتەی کشــانەوەی دانەنایــە بــۆ ھێزەکانــی ئەمەریــکا لــە
ئەفغانســتان ،ئــەوا ڕەنگــە تاڵیبــان زیاتــر شــەکەت بوایــە
بــە زیادکردنــی ژمــارەی ســەربازە ئەمەریکیــەکان و ڕەنگــە
وازیــان بھێنایــە ،یــان بھاتنایەتــە ســەر مێــزی گفتوگــۆ.
بــەاڵم ئۆبامــا ھەڵــەی کــرد کاتێــک مەرجــی لەســەر
ھێزەکانــی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان دانــا .پێــش ســاڵی
 ،٢٠١٤ھێرشــە ئاســمانییەکان ھەر کات پێویســت بوایــە
بــۆ لێدانــی دووژمــن بەکاردەھێنــرا و فەرمانــدەکان خۆیان
دەپاراســت لــە قوربانــی مەدەنی .ئەو ســاڵە وەک بەشــێک
لــە پرۆســەی کەمکردنــەوەی ھێــزەکان ،بڕیــار درا کــە
ھێرشــەکانی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان بــۆ پشــتگیری ســوپا
و پۆلیســی ئەفغانســتان دەکرێــت بەکاربھێنرێـــت تــەنھا
لــە حاڵەتــی زۆر پێویســتدا – ئەویــش کاتێــک شــوێنێکی
ســتراتیجی ،یــان بارەگایەکــی گــەورەی ئەفغانــی لــە
مەترســی وێرانبوونــدا بێــت ،ئــەو کات دەکرێــت ھێــزی
ئەمەریکــی بــەکار بێــت .بیرۆکەکــە بــۆ دابڕینــی ھێزەکانی
ئەمەریــکا بــوو لــە جەنــگ و بــە دەرەجەیەکــی کەمیــش
بــۆ کەمکردنــەوەی قوربانــی مەدەنــی .لــە دەرەنجامــی
گۆڕانکارییەکــە ،کەمبوونەوەیەکــی بەرچــاو ھەبــوو لــە
ژمــارەی ھێرشــەکانی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان ،تەنانــەت
لەگــەڵ ئــەوەی تاڵیبــان زیاتــر بەھێــز ببــوو .لــە نــاو ســاڵی
٢٠١٦دا ھێزەکانــی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان بــە تێکڕایی ٨٠
ھێرشــیان ئەنجامــداوە لــە مانگێکــدا ،کەمتر لــە چارەکێکی
ئــەو ھێرشــانەی کــە لــە مانگێکدا لە ســاڵی  ٢٠١٢ئەنجامیان
دەدا .زیاتــر لــە  ٥٠٠ھێــرش لــە مانگێکــدا ئەنجامــدراوە لە
عێــراق و ســوریا لــە دژی دووژمنــی ھاوشــێوە .عومــەر
جــان فەرماندەیــەک لــە بەرەکانــی جەنــگ دەڵێـــت،
«ئەگــەر ئەمەریــکا تــەنھا یارمەتیمــان بــدات بــە ھێرشــی
ئاســمانی ...پێداویســتی ،ئێمــە دەتوانیــن بیبەینــەوە.»،
ئــەو دەڵیــت «چەکەکانــم ھەمــووی خــراپ بــوون بە ھۆی

تەقەکردنــەوە .جبەخانەکانــم ھەمــوو پێداویســتی کەمــی
تێدایــە .پێویســتم بــە ڕاوێــژکار نییــە .تــەنھا پێویســتم
بــە کەســێکە پەیوەنــدی بــکات کاتێــک بارودۆخەکــە زۆر
خــراپ دەبێــت ».بڕیــاری بەکارھێنانــی ھێرشــی ئاســمانی
تــەنھا لــە کاتــی زۆر پێویســتدا وایکردبــوو شکســت
مســۆگەر بێــت بــۆ ھێزەکانــی (حكومهتــی) ئەفغــان.
ئۆبامــا دڵنیاییەکــی زۆر کەمــی بەدەســتھێنا لە سیاســەتی
کشــانەوەی ھێزەکانــی ئەمەریــکا .کاتێــک ڕووداوێکــی
پێشــبینی نەکــراو ڕوویــدەدا ،ئــەو ئامــادە نەبــوو.
بــوش زیاتــر دەســکراوە بــوو بــۆ مناوەرەکــردن لــە
ئەفغانســتان لــە مــاوەی نیــوەی ســەرۆکایەتییەکەیدا،
بــەاڵم ھێشــتا ئــەو چەندیــن دەرفەتــی لەدەســتدا.
ئۆبامــا ڕووبــەڕووی کــۆت و بەنــدی زیاتــر بــووەوە و
دەبوایــە مامەڵەیــان لەگــەڵ بــکات ،لەســەردەمی ئۆبامــادا
توندوتیژییــەکان زیادیــان کــرد و ھەســتی بەرەنگاربوونەوە
زۆر زیــادی کــرد لــە نێــو خەڵکــی ئەفغــان.
ترس لە تیرۆر
بــە لەبەرچاوگرتنــی تێچــووی زۆر و دەســکەوتی
کەمــی جەنــگ ،بۆچــی بــە شــێوەیەکی ســادە ویالیەتــە
یەکگرتــووەکان ئەفغانســتانی جــێ نەھێشــت؟ وەاڵمەکــە
تێکەڵەیەکــە لــە تیرۆریــزم و سیاســەتی ھەڵبژاردنــی
ناوخــۆی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان .لــە جیھانــی دوای ١١
ســێپتەمبەر ،ســەرۆکەکانی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان دوو
بژاردەیــان لــە بەردەســت بــوو کــە دەبوایــە یەکێکیــان
ھەڵبژێــرن ئەوانیــش :یەکــەم ،خەرجکردنــی ســەرچاوە
و داھات لــەو شــوێنانەی کــە گرنگیەکــی ســتراتیجی
کەمیــان ھەیــە ،دووەم پەســەندکردنی مەترســی ھێرشــی
تیرۆریســتی نەزانــراو ،ئــەوان نیگــەران بــوون لــەوەی
دەنگــدەر ھەرگیــز لــەوان ،یــان پارتەکانیــان خــۆش نابێــت
ئەگــەر ئــەوان ئــەو مەترســیانە فەرامــۆش بکــەن.
لــە ســاڵەکانی ســەرەتای دوای ھێرشــەکانی  ١١ســێپتەمبەر،
ژینگــەی سیاســی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان بــارگاوی
بــوو بــە مەترســی ھێرشــێکی تــر .بــە درێژایــی ،٢٠٠٢
ژمارەیــەک ڕاپرســی گالــوپ ئەوەیــان پیشــانداوە کــە
زۆرینــەی ئەمەریکییــەکان پێیانوابــووە کــە ھێرشــێکی
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تــر ئەگەرێکــی بەھێــزە .ئــەوە یەکێکــە لــەو ھۆکارانــەی
کــە بۆچــی بــوش دوای ســەرکەوتنی ســەرەتایی بەســەر
ئەلقاعیــدە و تاڵیبانــدا ھەرگیــز بــە ئاســانی بردنــەوەی
ڕانەگەیانــد و ســەربازەکانی نەگەڕانــدەوە بــۆ ئەمەریــکا.
مەترســی تیرۆریســتی لــە مــاوەی نیــوەی یەکەمــی
ســەرۆکایەتی ئۆبامــا کەمــی کــرد ،لەگــەڵ ئەوەشــدا
ئــەو نەیتوانــی فەرامۆشــی بــکات ،ئەمــەش وایکــرد
ئەگــەری کشــانەوەی تــەواوی ســەربازەکانی ئەمەریــکا
چــی تــر ھەڵبــژاردە نەبێــت .بەپێــی بەڵگــە بەردەســتەکان
لــە ھیــچ کاتێکــدا لــە مــاوەی زیادکردنــی ژمــارەی
ســەربازانی ئەمەریــکا لــە ئەفغانســتان ھیــچ بەرپرســێکی
بــااڵی ئیدارەکــەی ئۆبامــا پشــتگیری لــە بژاردەیەکــی وا
نەکــردووە .یەکێــک لــە نیگەرانییــەکان ئــەوە بــوو کــە
کشــانەوەی تەواوەتــی دەبــووە ھۆی ڕەخنەگرتنــی تونــد
لــە ئیدارەکــە ،پێدەچــوو ئەجێنــدای ناوخۆیــی ئۆبامــای
لەکارخســتایە کــە تیشــکی خســتبووە ســەر بوژانــەوەی
ئابــووری ویالیەتــە یەکگرتــووەکان لــە دوای قەیرانــی
دارایــی  ٢٠٠٨و قەیرانەکانــی دواتــری .تــەنھا دوای
زیادکردنــی ئاســتی ســەربازی ئەمەریــکا لــە ئەفغانســتان و
کوشــتنی ئوســامە بــن الدن کشــانەوەی تەواوەتــی بــووە
ئەگەرێــک .ڕۆژانــی دوای کوشــتنی بــن الدن لــە ئایــاری
 ،٢٠١١لــە ڕاپرســیەکی ســەنتەری گالوپــدا  ٥٩لەســەدی
ئەمەریکییــەکان پێیانوابــووە کــە ئەرکــی ویالیەتــە
یەکگرتــووەکان لــە ئەفغانســتان کۆتایــی ھاتــووە .ئۆبامــا
لــە وتارەکەیــدا لــە حوزیرانــی  ٢٠١١لەســەر کشــانەوە
ڕایگەیانــد «ئێســتا کاتــی ئەوەیــە تیشــک بخەینــە ســەر
بنیاتنانــی نەتەوەکەمــان لێــرە لــە ئەمەریــکا ».لەگــەڵ
ئەوەشــدا نیگەرانییــەکان دەربــارەی تواناکانــی حکومەتــی
ئەفغــان بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی پاشــماوەی تیرۆریســتان
بــووە ھۆی پشــتگوێ خســتنی پێشــنیاری کشــانەوەی
تەواوەتــی کــە لــە الیــەن ھەندێــک ئەندامــی ئیدارەکــەوە
پشــتگیری دەکــرا .دواتــر لــە  ،٢٠١٤دەرکەوتنــی داعــش
لــە عێــراق و ســوریا و ھێرشــی تیرۆریســتی لــە ئەوروپــا
و ویالیەتــە یەکگرتــووەکان وایکــرد خشــتەی کشــانەوەی
ھێزەکانــی ئەمەریــکا چــی تــر بــەو خێراییە نەبێـــت .دوای
شکســتەکانی  ،٢٠١٥دەزگا ھەواڵگرییەکانــی ئەمەریــکا پێیان

وابــوو ئەگــەر کەمکردنــەوەی ھێــزەکان بــە پێــی ئــەو
خشــتەیەیی دانــراوە بەڕێــوە بچێــت ،بارودۆخــی ئەمنــی
بەشــێوەیەک تێکدەچێــت کــە گرووپــە تیرۆیســتییەکان
ڕەنگــە بتوانــن جارێکــی تــر ناوچەیەکــی ئــارام بۆخۆیــان
لــە ئەفغانســتان دروســتبکەن .ئۆبامــا بــە شــێوەیەکی
ســەرەتایی ھاوڕابــوو لەگــەڵ بۆچوونــی جەنراڵــە بــااڵکان
بــۆ مانــەوەی ھێزەکانــی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان لــەوێ
و بەرجەســتە کردنــی پشــتگیری ئاســمانی باشــتر بــۆ
ھێــزە ئەمنییەکانــی ئەفغــان و بەردەوامــی پرۆســەکانی
ڕووبەڕووبوونــەوەی تیرۆریــزم لــەو واڵتــە.
تــا ئێســتا ھەمــان چارەنــوس ڕووبــەڕووی ترەمــپ
بووەتــەوە ،ســەرۆکێکی ئەمەریــکا کــە کەمتــر ئارامگــرە
لــە ئەرکەکانــی ســوپای ئەمەریــکا لــە ئەفغانســتان .ترەمپ
بــە دوای دەرچەیــەک بــۆ دەرچــوون لــە ئەفغانســتان
دەگــەڕا ،گفتوگــۆی چــڕ لــە نێــوان تاڵیبــان و ویالیەتــە
یەکگرتــووەکان لــە  ٢٠١٨دەســتیپێکرد .ھەوڵەکانــی
ڕابــردوو لــە نێــوان  ٢٠١٠و  ٢٠١٣شکســتی ھێنا لەبەرئەوەی
بارودۆخەکــە گونجــاو نەبــوو :ویالیەتــە یەکگرتــووەکان
ســەرقاڵی ھەندێــک پرســی تــر بــوو ،تیمــی گفتوگــۆکار
ئامــادە نەبــوون و مــەال عومــەر ســەرۆکی تاڵیبــان لــە
نەخۆشــخانە بــوو – دواتــر لــە  ٢٠١٣گیانــی لەدەســتدا.
تــا ســاڵی  ،٢٠١٩ئــەو بەربەســتانە چــی تــر بوونیــان نەمــا
و ترەمــپ ســور بــوو لەســەر جێھێشــتن .دەرەنجامەکــە
ئــەوە بــوو ویالیەتــە یەکگرتــووەکان زۆر نزیکبــوو لــە
کۆتــای پێھێنــان بــە جەنــگ.
زاڵمــای خەلیلــزاد دیبلۆماتــکاری لێھاتــووی ئەمەریــکای
جارێکــی تــر وەک نوێنــەری تایبەتــی دەرکەوتــەوە
و پێشــکەوتنێکی بەرچــاو بوونــی ھەبــوو بــە پێشــنیار
کردنــی خشــتەیەک بــۆ کشــانەوەی تــەواوی ھێزەکانــی
ویالیەتــە یەکگرتــووەکان ،لەبەرامبــەردا تاڵیبــان دەســت
بــە گفتوگــۆ بــکات لەگــەڵ حکومەتــی ئەفغــان،
توندوتیژییــەکان کەمبکەنــەوە و ھەردوو ال کار بکــەن
بەرەوئاگربەســتی تەواوەتــی و یارمەتــی ئەلقاعیــدە،
یــان گرووپــە تیرۆریســتییەکانی تــر نــەدەن .لــە مــاوەی
نــۆ خولــی دانوســتانەکان ،ھەردووال ڕەشنوســێکی
ڕێککەوتنیــان ئامــادە کــرد .نوێنەرەکانــی تاڵیبــان لــە
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گفتوگۆکــە و ســەرکردە دیارەکانــی گرووپەکــە ڕەتیــان
کــردەوە کــە ھەمــوو مەرجەکانــی خەلیلــزاد پەســەند
بکــەن .بــەاڵم ڕێککەوتنــی ســەرەتایی دەرفەتێکی حەقیقی
بــوو بــۆ ترەمــپ بــۆ ئــەوەی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان
لــە ئەفغانســتان بھێنێـــتە دەرەوە و ھێشــتا دەرفەتــی
بنیاتنانــی ئاشــتی مــاوە.
لــە چاوپێکەوتنێکــدا لەگــەڵ فۆکــس نیــوز لــە مانگــی
ئــاب ،ترەمــپ بــە ڕوونــی پابەنــد نەبوونــی خــۆی بــۆ
کشــانەوەی تەواوەتــی لــە ئەفغانســتان دەربــڕی .ئــەو
وتــی « ئێمــە ســەربازەکانمان کــەم دەکەینــەوە بــۆ ٨٦٠٠
ســەرباز ،دواتــر بڕیــارەکان لەوێــوە دەدەیــن »،ئــەو
زیاتــر دەڵێــت «ئاســتێکی بــەرزی ھەواڵگــری لــەو واڵتــە
دەمێنێتــەوە ».لەبەرئــەوە کاتێــک تاڵیبــان ھێرشــەکانی
زیــاد کــرد لــە ســەروبەندی ڕاگەیاندنــی ڕێککەوتنامەکــە،
کوشــتنی ســەربازێکی ئەمەریکــی و برینــدار بوونــی
ھەندێکــی تــر ،وایکــرد ترەمــپ بڵێت کە ئــەو ڕێککەوتنی
خراپــی کــردووە و داوای کــرد کۆتایــی بــە گفتوگــۆکان
بێــت و ھێرشــەکان بــۆ ســەر تاڵیبــان دەســتیپێکردەوە.
ھەروەک ئۆبامــا ،ترەمــپ کشــانەوەکە ناکاتــە مەترســی
کــە ڕەنگــە ڕۆژێــک ئــەو الواز بــکات لەبەرامبــەر تۆمەتــی
ئــەوەی کــە بــە ئەنقەســەت دەرگای لەســەر ھەڕەشــەی
تیرۆرســتی کردووەتــەوە .لەبەرئــەوە دەرفەتێکــی تــری
کۆتایــی ھێنــان بــە جەنــگ لەبارچــوو.
ئــەو تێگەیشــتنەی کــە پێیوایــە ویالیەتــە یەکگرتــووەکان
پێویســت بــوو ئەفغانســتانی جێھشــتایە لــەوەوە
ســەرچاوە دەگرێـــت کــە ســەرۆکی ئەمەریــکا ئــازادە لــە
کشــانەوە وەک ئــەوەی پێیخۆشــە .لــە ڕاســتیدا کشــانەوە
بــە نزیکەیــی ئەوەنــدەی ســەرکەوتن قــورس بــوو.
پێشبینی خراپ بکە ،ئامادە بە بۆ خراپرتین
بەشــێوەیەکی فــراوان ویالیەتــە یەکگرتــووەکان لــە
ئەفغانســتان شکســتیھێنا لەبــەر بوونــی ســتەم و
دەســتێوەردانی پاکســتان و ســووربونی ئەفغانییــەکان لــە
بەرەنگاربوونــەوەی داگیرکــەر ،هەروەهــا ئەمەریــکا لــە
ئەفغانســتان مایــەوە لەبــەر بوونی ھەڕەشــەی تیرۆریســتی
بــەردەوام و کاریگــەری تیرۆریــزم لەســەر سیاســەتی

ھەڵبژاردنــی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان .دەرفەتێکــی کــەم
ھەبــوو بــۆ ســەرکەوتن و دەرفەتێکــی کــەم بــۆ دەربــاز
بــوون.
لــەم بارودۆخــەدا دەرنجامێکــی باشــتر پێویســتی بــە
ســتراتیجیەکی بــاش دارێــژراوە .پێدەچێــت گرنگتریــن وانە
بریتــی بێــت لــە بــەھای بیرکردنــەوەی پێشــوەختە :بــە
لەبەرچاوگرتنــی دەرەنجامــی جۆراوجــۆرەکان نــەک تەنھا
تیشــک خســتنە ســەر خوازراوترینیــان .ســەرۆکەکانی
ویالیەتــە یەکگرتــووەكان و جەنراڵــە ســەربازییەکان
ھەمیشــە پالنەکانیــان بــە شکســت خــواردوو دەبینــی
کاتێــک ئــەوەی ئــەوان پێشــبینیان دەکــرد نەدەھاتــە
دی .ئەگــەر ســەرکردەکانی ئەمەریــکا بیریــان لــە ڕێــگای
جیــاواز بکردایەتــەوە ڕەنگــە ویالیەتــە یەکگرتــووەکان و
ئەفغانســتان کەمتــر باجــی مــادی و مرۆیــان بدایــە.
ڕابــردووی ئەفغانســتان نابێــت بــە داھاتــووی .تــەنھا
لەبەرئــەوەی جەنــگ بــە ئاســانی کۆتایــی نەھاتــووە بــە
مانــای ئــەوە نییــە بــەردەوام دەبێــت بــۆ ھەتــا ھەتایــە.
نۆڤەمبــەری ڕابــردوو ،ترەمــپ وەاڵمــی گفتوگــۆی
لەگــەڵ تاڵیبــان دایــەوە .دەرفەتــی ئــەوە ھەیــە خەلیلــزاد
ڕێککەوتنــی سیاســی بــکات .ئەگــەر ئــەوە نەبێــت ڕەنگــە
ترەمــپ بڕیــار بــدات بێتــە دەرەوە لــە ئەفغانســتان
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بــەھەر شــێوەیەک بێــت .ترەمــپ ئامادەیــی دەربڕیــوە
بــۆ کەمکردنــەوەی ئاســتی ھێــزەکان بــۆ ھەمــان ئــەو
ژمارەیــەی کــە ئۆبامــا جێگیــری کردبــوو لــە کۆتایــی
مــاوەی ســەرۆکایەتییەکەی .کشــانەوەی زیاتــر ڕەنگــە
ھەڵبپەســێرێت .کێبڕکێــی نێــوان زلھێــزەکان جێگــەی
نیگەرانــی زۆرە لــە واشــنتۆن .لەگــەڵ مردنــی ســەکردەی
ڕێکخــراوی تیرۆریســتی داعــش ،ئەبوبەکــر بەغــدادی،
ســێبەری دووبــارە بوونــەوەی مەترســی ڕووداوەکانــی
 ١١ســێپتەمبەر کەمبــووەوە و ڕەنگــە پرســی تیرۆريــزم
ھەندێــک لــە کاریگەرییەکــەی لەســەر سیاســەت کــەم
بووبێتــەوە .لــە ھەمــان کاتــدا ،ڕووبەڕووبوونــەوەی
ویالیەتــە یەکگرتــووەکان لەگــەڵ ئێــران کارتێکــی باشــە
کــە ڕەنگــە سروشــتی جەنگــی ئەفغانســتان بگۆڕێــت،
لــە ناویشــیاندا بــە بەھێزکردنــی پێگــەی ئەمەریــکا لــە
ئەفغانســتان .بــەاڵم ھیــچ کام لەوانــە ناتوانێــت  ١٨ســاڵی
ڕابــردوو بگۆڕێــت .ئەفغانســتان ھێشــتا دەبێتــە درێژتریــن
جەنگــی ئەمەریــکا .ئەمەریکییــەکان دەتوانــن وانــەی زۆر
بــاش وەربگــرن بــە دیراســەکردنی ئــەو دەرفەتانــەی لــە
دەســتچووە کــە بــووە ھۆی ئــەوەی ئەمەریــکا نەتوانێــت
بــەرەو پێــش بچێــت لــەو واڵتــە.
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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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