
خاوەنی ئیمتیاز و لێپرسراوی دەزگا

ئەنوەر حسێن )بازگر(

هەر  لەگەڵ  دەدات،  فەلسەفی  و  فیكری  بابەتی  وەرگێرانی  و  لێكۆڵینەوە  بە  گرنگی  گۆڤارێكە  11-ئایدیائایدیا: 
ژمارەیەكیشدا فایلێكی تایبەت لەسەر فەیلەسوف و بیرمەندێكی رۆژئاوایی باڵودەكاتەوە.

2-ئایدیا دیبلۆماتیكئایدیا دیبلۆماتیك: گۆڤارێكی سیاسیيە و گرنگی بە لێكۆڵینەوە و شرۆڤەكردنی سیاسەتی نێودەوڵەتی 
دەدات.

3-كوردستان دیبلۆماتیككوردستان دیبلۆماتیك: گۆڤارێكی سیاسیيە گرنگی بە لێكۆڵینەوە و شرۆڤەكردنی ئەو روداوانە دەدات، 
كە تایبەتن بەكورد لە هەر چوار پارچەی كوردستان، لەگەڵ وەرگێڕانی ئەو بابەتانەی دەربارەی دۆزی كورد 

دەنوسرێت بە زمانە جیاوازەكان.
یەکەم  بەپلەی  و  جیهانیی  ئەدەبی  ئەكادیمی،  لێكۆڵینەوەی  بە  گرنگی  و  ئەدەبییە  گۆڤارێكی  4-بارانباران: 
ناوخۆیی دەدات، لەگەڵ هەر ژمارەیەكیشدا چەند فایلێك لەسەر شاعیر و نوسەرە كوردەكان، یان بیانییەكان 
باڵودەكاتەوە، لەگەڵ باڵوكردنەوەی شیعر و چیرۆك بە زمانی كوردی و وەرگێڕان لە زمانە بیانییەكانەوە.

5-فۆکەسفۆکەس: وەرزنامەیەکی تایبەتە و هەر ژمارەیەک فۆکەس لەسەر بابەتێکی تایبەت و گەرم و هەنووکەیی 
جیهان دەکات.

و  وەرگێڕان  بە  دەدات  گرنگی  سیاسی.  ئیسالمی  و  ئایینی  ڕەخنەی  بە  تایبەتە  گۆڤارێکی  فاکتفاکت:   -6
لێکۆڵینەوەی ئەو بابەتانەی ڕەخنە لە هۆشیاریی ساختەی ئایینی دەگرن و بەرچاوی مرۆڤ ڕووندەکەنەوە.

7- پڕۆژەی چەمکە فکری و فەلسەفییەکانپڕۆژەی چەمکە فکری و فەلسەفییەکان: پڕۆژەیەکی نوێی دەزگای ئایدیایە و خۆی لە زنجیرە کتێبێکی 
و  دەخاتەڕوو  چەمکە  ئەو  الیەنەکانی  هەموو  چەمکێک،  بە  تایبەتە  کتێبێک  هەر  دەبینێتەوە،  گەورەدا 
و  ڕاڤە  و  وەردەگێڕدرێت  یان  دەنووسرێت  لەسەر  تێروتەسەلی  پێناسەیەکی  جیاوازەکانەوە  ڕەهەندە  لە 

شیکردنەوەی تەواوی بۆ دەکرێت.
8- پڕۆژەی )پڕۆژەی )100100( نامیلكەی فەلسەفی( نامیلكەی فەلسەفی: پڕۆژەیەكی فكری فەلسەفەییە بەشێوەیەكی وەرزی )20( نامیلكە 

باڵودەكاتەوە )80( لەوانە باڵوكراوەتەوەو ئەوانی تریش پڕۆژەی داهاتووی دەزگاكەیە.
9- پڕۆژەی )پڕۆژەی )100100( نامیلكەی توێژینەوەی جیهانی( نامیلكەی توێژینەوەی جیهانی: )100( نامیلكەی سیاسی ئابووریە و توێژینەوەی پسپۆڕان 

و شارەزایانی جیهانی و ناوچەیی و ناوخۆیین. گرنگی بەڕوداوگەلی گڵۆباڵ و ناوچەیی دەدات. 
10- پڕۆژەی كتێبپڕۆژەی كتێب: پڕۆژەیەكی هەمەالیەنی بواری سیاسی، فەلسەفی، فكری و بوارەكانی ترە، تا ئێستا 

نزیکەی )300( كتێب چاپكراوە.
11- پڕۆژەی )پڕۆژەی )100100( کتێبی ئەدەبی( کتێبی ئەدەبی: پێکدێت لە 100 کتێب لەسەر 100 ئەدیب و نووسەری جیهانی. بۆ هەر 
یەکێکیان پێکدێت لە ناساندنێکی تەواوی ژیان و شیکردنەوە و خستنەڕووی دەق و الیەنە جۆربەجۆرەکانی 

ئەزموونی نووسینیان.
12- پڕۆژەی کتێبی گیرفانپڕۆژەی کتێبی گیرفان: پڕۆژەیەکی تایبەتی دەزگای ئایدیایە و کار لەسەر چاپ و باڵوکردنەوەی کتێبی 
قەبارە بچووک دەدات، بە جۆرێک کە لەبار بێت بۆ خوێنەرانی ئەم سەردەمە. ناوەڕۆکی کتێبەکانی ئەم 
پڕۆژەیەش، خۆیان دەبیننەوە لە چەند دەقێکی نوێ و هەستیار و دەست بۆ نەبراو لە بوارەکانی سیاسەت 

و ئایین و زانست و مێژوودا.
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سەروتار

كشــانەوەى هێزەكانــى ئەمەریــكا لــە ئەفغانســتان لــە تەمــووزى )2021(، ســەرەتاى 
گۆڕانكارییەكــى چــاوەڕوان نەكــراو بــوو لــە ناوچەكــە، تــا كار گەییشــتە ئــەوەى لــە مانگــى 
ئابــدا، تاڵیبــان كابووڵــى كۆنتــڕۆڵ كــرد، پێــش ئــەم ڕووداوانەیــش، واشــنتۆن لــە )2020( 
كەوتــە گفتوگــۆ لەگــەڵ تاڵیبــان و چەندیــن گــەڕى دانیشــتنەكانیان لــە قەتــەر بەڕێــوە بــرد، 
ئــەوە دواى ئــەوەى ئەمەریــكا هــەزاران ســەرباز و یــەك تریلیــۆن دۆالر خەرجــى و )38( 
هــەزار مەدەنــى كــوژران و بیســت ســاڵ جەنــگ درێــژەى كێشــا، بــەاڵم ئێســتا گفتوگۆیــان 
لەگەڵــدا دەكات، لەگــەڵ هێزێــك كــە كۆنەپەرســت و تیرۆیســتن و مەترســیى لــە ســەر 
ئاسایشــى جیهــان دروســت دەكــرد، بــەاڵم ئێســتا چــاوى لــە ڕابــردوو پۆشــیوە، پرســیارى 

گرنــگ ئەوەیــە، لــە پــاى چــى؟ 
ــەو  ــۆ كشــایەوە؟ مەبەســت ل ــكا ب ــا ئەمەری ــت، ئای ــەردەوە دەگوزەرێ ــە پشــت پ ــەوەى ل ئ
ــووڵ  ــە سیســتم و دەســەاڵتى كاب ــى ل ــا بێزاری ــان؟ ئای ــوو لەگــەڵ تاڵیب ــە چــی ب ڕێككەوتن
بــوو، یــان سیاســەتى دیموكراتــەكان بــوو، جیــا لــەوەى دیموكراتــەكان بــەوە ناســراون، 
مامەڵــە لەگــەڵ ئیســامى سیاســى دەكــەن، یــان كۆتاییهاتــن بــوو بــە دەخالەتــى ناوچەكــە 
ــاران و  ــۆ ســەر ت ــە مەترســى ب ــان دەبێت ــا تاڵیب ــران، ئای ــۆ ڕووســیا و ئێ و جێهێشــتنى ب
ــى  ــزى مەنتیق ــۆ و هێ ــوو دیفاكت ــاران وەك ــان ت ــداى واشــنتۆن جێبەجــێ دەكات؟ ی ئەجێن
قەبــووڵ دەكات، كــە لــە عێــراق، ســووریا، لوبنــان، یەمــەن و ئەفغانســتان خــۆى ســەپاند 
و ســەلماندوە؟ هەندێــك لــە چاودێــران دەڵێــن »واشــنتۆن لــەو ملمانێیــەدا لەگــەڵ تــاران 

ــووە و پاشەكشــەى كــردوە«.  ســەركەوتوو نەب
ئــەوەى گرینگــە ئەوەیــە، ئایــا ڕووداوەكانــى ئەفغانســتان، نەخشــەى نوێــى ناوچەكــە 
دادەڕێژێتــەوە، یــان فــەوزا و شــەڕى ناوخــۆ و حوكوومەتــى فەندەمێنتــاڵ، بــە فۆڕمێكــى 

تــر خــۆى نــوێ دەكاتــەوە؟ 

لە كابووڵەوە بۆ هەولێر، كورد لە ناو گەمەیەکى سیاسیدا 
كشانەوەى ئەمەریكا لە ئەفغانستان، ڕەنگە مەسجێك بێت بۆ عێراق، كە لە ئەگەرى 

كشانەوەى هێزەكانى، داعش دەتوانێ ببنە میراتگرى حەشدى شەعبى

ئەنوەر حسێن )بازگر(



ساڵی شەشەم ژمارە )13(  ئۆکتۆبەری  82021 FOCUS

بــە  ئــەو بۆشــایییە سیاســى و ســەربازى و موخابەراتییــەى واشــنتۆنى  تاڵیبــان  ئایــا 
ــا پــێ پــڕ دەكرێتــەوە؟ یــان دەبێتــە مەیدانــى ملمانێــى ڕووســیا، ئێــران، تاجیكســتان،  تەنی
ئۆزبەكســتان، توركمانســتان، پاكســتان، هیندســتان و توركیــا؟ یــان گروپــى قاعیــدە و 
داعــش دەبنــە ڕكابــەرى و نیــوەى ئەفغانســتان دەخەنــە ژێــر دەســەاڵتى خۆیانــەوە، بــەاڵم 
ئــەوەى ڕوونــە، دەبێــت بــە واقیــع، تیــرۆر و تیرۆریــزم گەشــە دەكات و بازرگانــى و 
ــێ  ــە ب ــت، ك ــر دەبێ ــر و زیات ــردن زۆرت ــێ هۆشــكەر و بازرگانیك ــادەى ب ــى م بەرهەمهێنان
ــاش  ــران ب ــاد دەكات و ڕەنگــە ئێ ــراوان زی ــە شــێوەیەكى بەرف ــران ب ــەى ئێ گومــان هەیمەن
ئیحتیــواى ئــەو یارییــە بــكات، چــۆن لــە پــاش ڕووخانــى حوكوومەتى نەجیبوڵاڵ لــە )1994( 
ــر شــەڕى  ــا و دوات ــى وەكــوو ســەرۆك كۆمــارى الیەنگــرى خــۆى دان ــن ڕەبان بورهانەدی

ــەوە.  ــێ كەوت ــارى ل ــى ئیســامیى حیكمەتی ــى و حیزب ــەى ئیســامیى ڕەبان ــوان كۆمەڵ نێ
لــە )2015( و پــاش دەركەوتنــى داعــش لــە ئەفغانســتان و ڕاگەیاندنــى ویایەتــى خۆراســان 
و ملمانێــى لەگــەڵ تاڵیبــان، نــەوەد دەوڵــەت بــە ڕابەرایەتیــى ئەمەریــكا شــەڕى تیرۆریــان 
كــرد، بــەاڵم نــە داعــش، نــە تاڵیبــان و نــە قاعیــدە لــەو واڵتــە لــە نــاو نەچــوون و ئــەو دەیــان 
ملیــار دۆالرەیــش، كــە لــە ســوپا و حوكوومەتــى كابــووڵ خــەرج كــرا، نــەك نەیتوانــى 
ڕیفــۆڕم و چاكســازى لــەو واڵتــە بــكات، بەڵكــوو بەرگــەى یــەك هەفتــە هێرشــى تاڵیبانــى 
نەگــرت، خــۆ گــەر ئەمــە لــە عێــراق دووبــارە ببێتــەوە، وەكــوو ڕووداوەكانــى )2014( 

حوكوومــەت بەرگــەى ئــەو هێرشــانە ناگرێــت. 
ڕووســیا، چــۆن دەیەوێــت بــە نــاوى لێــدان لــە داعــش پــەل بهاوێژێتــە ئەفغانســتان و 
توركیــاش بــە نــاوى پاراســتنى فڕۆكەخانــەى كابووڵ و كۆنســوڵگەرییەكان خــۆى بخزێنێتە 
ئــەو واڵتــە و هەوڵەكانــى ئێــران بــۆ پێكهاتنــى گروپــى میلیشــیایى چەكداریــى ئەفغانــى لــە 
ناوچــە شیعەنشــینەكان، كــە لــە پێنــج هــەزار چەكــدار پێــك دێــت، واتــا ئێســتا دوو زلهێــزى 
ناوچەیــى توركیــا و ئێــران، وەكــوو پاشــماوەى دوو ئیمپراتۆریەتى عوســمانى و ســەفەوى، 
ــەو بۆشــایییە سیاســییەى  ــۆ هەمــوو ئ ــەوەى پەلدەهاوێــژن ب ــا ل ــز، جی دوو دەوڵەتــى زلهێ
لــە ناوچەكــە دروســت بــووە، بــۆ نموونــە دەخالەتــى توركیــا لــە )لیبیــا و ئاوەكانــى دەریــاى 
ــرس و  ــراق، ئەفغانســتان، ئازەربایجــان، ســووریا، قوب ــە ســۆماڵ، عێ ســپیى ناوەڕاســت ل
هەرێمــى كوردســتان( و ئێرانیــش لــە )یەمــەن، لوبنــان، ســووریا، هەرێمــى كوردســتان، 
عێــراق، ئەفغانســتان، بەحرێــن و ئەرمەنســتان(، دەخالەتــى توركیایــش لــە ئەفغانســتان، 
پــاش گەڕانــەوەى جەنــەڕاڵ عەبدولڕەشــید دۆســتەم، كــە لــە توركیــا هێزەكــەى ڕاهێنانــى 
پــێ دەكــرا و كوڕەكەیشــى لــەوێ كۆلێــژى ســەربازیى تــەواو كــرد، ئاماژەیەكــە كــە توركیــا 
وەكــوو دەیــەى نــەوەدەكان بــێ الیــەن نامێنێــت لــە قەیرانەكانــى ئەفغانســتان و دەخالەتــى 
جیــدى دەكات، گــەر لــە ئەفغانســتان وەهــا دەخالەتێــك دەكات، ئــەى لــە پــاش كشــانەوەى 

ئەمەریــكا، چ ڕۆڵ و نەخشــى دەبێــت لــە عێــراق و هەرێمــى كوردســتاندا؟ 
ــش بكشــێتەوە؟«،  ــازە لــە عێراقی ــە نی ــا واشــنتۆن ب ــم »ئای ــۆ ئەوەیــە، بڵێ ــە ب ــەم چیرۆك ئ
واتــا دووبارەبوونــەوەى هەمــان ســیناریۆ و گۆڕانكارییــە، گــەر وا بێــت، ئایــا تەنهــا لــە 
باشــوور و ناوەڕاســت دەكشــێتەوە، یــان لــە كوردســتانیش؟ ئەگــەر لــە هەرێــم و عێــراق 
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كشــایەوە، چــى ڕوو دەدات؟ یــان بــە تەنهــا لــە هەرێــم مایــەوە، ئاكامەكــەى چــى 
دەبێــت؟ كشــانەوەى ئەمەریــكا لــە عێــراق و كوردســتان، كاریگەرییــە نێگەتیڤەكانــى 
ــە بوونــى  ــا ل ــەى بەغــدا و هەولێــر جی ــد هێنــدەى ئەفغانســتان دەبێــت؟ بــەو دەلیل چەن
ملمانێــى ســەخت و دژوارى مێژوویــى و ئیتینــى، ناوەنــد، هەرێــم بــە مەترســیى جیــدى 

دەناســێت. 
ــە  ــە ئەفغانســتان، ڕەنگــە مەســجێك بێــت بــۆ عێراقیــش، كــە ل ــكا ل كشــانەوەى ئەمەری
ئەگــەرى كشــانەوەى هێزەكانــى، داعــش، دەتوانــێ ببێتــە میراتگــرى حەشــدى شــەعبى 
ســەر بــە ئێــران، ئــەوە لــە كاتێكــدا واشــنتۆن هاوشــێوەى حوكوومەتەكــەى غەنــى 
ــە حوكوومەتەكــەى كازمــى و حەشــدى  ــوا بــووە ل ــە ئەفغانســتان، بــێ هی ئەشــرەف ل

ــە عێــراق.  شــەعبى ل
ئــەوەى مەترســى پلــە یەكــى ئــەم ڕووداوەیــە، ئەوەیــە دەخالــەت و هەیمەنــەى سیاســى 
و ئابــوورى و موخابەراتــى تــاران و ئەنكــەرە لــە عێــراق و كوردســتان هێنــدە بەهێــزە، 
ــە ئێســتاى وجــوودى  ــت ل ــەم دێ ــەى یەك ــە پل ــدا، ب ــە عێراق ــاران ل ــى ت ــەت ڕۆڵ ــە تایب ب
ــراق  ــك عێ ــە ڕێ ــە كشــانەوەیان، ك ــگات ب ــش، چ ب ــى هاوپەیمانانی ــكا و هێزەكان ئەمەری
و هەرێــم دەكاتــە پاروویەكــى چــەورى ئاســان، بــە تایبەتــى كــە زۆرتــر مەترســى لــە 
ســەر هەرێــم دروســت دەكات، بــەو پێیــەى هەرێمێكــە، كــە بەغــدا هــەم نەیاریەتــى 
لــەو  و هــەم عێــراق، ئێــران و توركیایــش دەیانەوێــت بیخەنــەوە ســەر عێــراق و 
مەترســییە نەجاتیــان ببێــت، كــە بــە ناچــارى لــە هەلومەرجێكــى بابەتــى و ناوچەیــى و 
جیهانــى، دواى جەنگــى ســارد و شــەڕى كەنــداو بــە ناچــارى قەبووڵیــان كــرد لــە پــاش 
ــەو  ــەاڵم هەمیشــە ل ــردەوە، ب ــان ك ــە )2003( دیســان قەبووڵی ــى بەعســیش ل ڕووخان

هەوڵــى شكســتپێهێنانى دابــوون، كــە بــە هەڕەشــەى دەزانــن. 
لــە حاڵەتــى كشــانەوەى واشــنتۆن، توركیــا دەیەوێــت پەالمــارى موســڵ و تەنانــەت 
كەركــووك و ئێرانیــش باقییەكــەى بــدات، ئەگــەر چــى لــە ڕواڵەتــدا هــەر ئێســتایش ڕۆڵ 
ــەت  ــە دەخال ــە هەمــوو پرســە سیاســییەكاندا ئەوان ــە و ل ــەوان كــەم نیی و دەخالەتــى ئ

ــار دەدەن.  دەكــەن و بڕی
ــراق پاشەكشــە دەكات؟  ــە عێ ــە، دیســان بۆچــى واشــنتۆن ل ــگ ئەوەی پرســیارى گرین
هــۆكارى شكســتى سیاســى و ســەربازیەتى؟ یــان بێئومێدبوونیەتــى لــە عێــراق و 
فشــارەكانى ئێرانــە لــە ســەرى، كــە پەالمــار دەدرێــت و مەترســى لــە ســەر دروســت 
دەكرێــت؟ ئایــا دەیەوێــت عێــراق بــە قۆناغــى فــەوزا و شــەڕى نێــوان شــیعە و ســوننە 
و كــورد تــێ بپەڕێــت، یــان ببێتــە مەیدانــى ملمانێــى ئەنكــەرە و تــاران و ئــەو مەســجە 
بــدات؟ ئێمــە هەوڵــى زۆرمــان دا لەگەڵیــان و بێئــاكام بــوو، بۆیــە خۆتــان دەبێــت 

ــرن.  ــە هەڵبگ ــەو قۆناغ بەرپرســیارێتیى ئ
ئــەوەى كــە زۆرتــر و زیاتــر دەبێتــە قوربانیــى ئــەم بارودۆخــە ناهەمــوارە، ڕەنگــە 
هەرێمــى كوردســتان بێــت، چ ئــەوەى توركیــا، جیــا لــەوەى چــاوى لــە موســڵ و 
كەركووكــە، دەیەوێــت كامپــى مەخمــوور و بنكەكانــى شــەنگاڵى )یەبەشــە( ڕابماڵێــت و 
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ســنوورەكانى نێــوان خۆرئــاوا و باشــوور و باكــوور لــە دژى نەیارەكانــى كۆنتــڕۆڵ بــكات. 
ــە  ــە شــێرناخ ك ــا ل ــى توركی ــرى ناوخۆی ــەى ســلێمان ســۆلیۆ - وەزی ــەم دواییی قســەكانى ئ
گوتــى: بــەم زوانــە بــە پــێ دەچینــە ســووریا و عێــراق و ســاڵو دەنێریــن بــۆ براكانمــان لــە 
لیبیــا، مانــا و دەاللەتــى زۆرى هەیــە، كــە هێشــتا هەوڵــى گەڕانــەوەى ئــەو ناوچانــە دەدەن، 
بــۆ ژێــر دەســەاڵتى خۆیــان، چونكــە پێیــان وایــە شــەنگاڵ نــەك خاڵــى پەڕینــەوەى گەریایــە 
لــە نێــوان هەرێــم و قەندیــل و پێكەوەبەســتنى لەگــەڵ خۆرئــاوا و هێزەكانــى ســووریاى 
دیموكــرات، بەڵكــوو خاڵێكــى جەوهــەرى و گرینگــە لــە پێكەوەبەســتنى تــاران بــە باشــوورى 
ــاران  ــە، ت ــەوەدا نیی ــى ل ــچ گومان ــە ئەنكــەرە هی ــە ســووریا، ك ــە ل ــدەرى الزقی ــا بەن ــان ت لوبن

ــش دەكات.  ــى ســووریاى دیموكراتی ــە و هێزەكان ــە پەكەك پشــتیوانى ل
ــراق، هێشــتا  ــەت عێ ــە تایب ــە ب ــۆزەى ناوچەك ــە سیاســى و ئاڵ ــەم كێبڕكــێ و ملمانێی ــا ل وات
هەژمــوون و هەیمەنــەى ئێــران چەنــد هێنــدەى توركیایــە، بــەو دەلیلــەى هــەم شــیعە لــە 
عێراقــدا بااڵدەســتە، هــەم ئێــران مەیلــى زۆرێــك لــە كوردەكانــى باكــوور و ســوننەكانى 
ئەمەریــكا  پاشەكشــەیەكى  هــەر  لــە  كــردوە،  مســۆگەر  خــۆى  بــۆ  عێراقــى  ناوەڕاســتى 
ــەن  ــە الی ــەن ل ــە یەم ــاڵوە، باشــتر ل ــەن حزبول ــە الی ــان ل ــە لوبن ــران باشــتر ل ــراق، ئێ ــە عێ ل
حوســییەكان، باشــتر لــە ئەفغانســتان ئیحتیــواى دەكات و دەیخاتــە ســەر هیالــى شــیعى و 
حەشــدى شــەعبیش دەكاتــە هاوشــێوەى حزبوڵــاڵ، بــەم شــێوەیە مەترســیى داعشــیش، كــە 
هاوشــێوەى تاڵیبــان مەترســیدارە، نــەك هــەر مەترســییە لەســەر بەغــدا و هەولێــر، بەڵكــوو 
مەترســییە لــە ســەر هەژمــوون و هەیمەنــەى ئێــران، لــە الیەكــى تــرەوە جیــا لەوانــە كۆتایــى 
بــە ڕۆڵــى ئۆپۆزیســیۆنى ئێرانــى و بــە تایبــەت كــوردەكان دەهێنێت و بــۆ توركیایش ناوچەكە 
ئاوەاڵتــر دەبێــت بــۆ دەرپەڕاندنــى پەكەكــە لــە قەندیــل، دوا جــار دوور نییــە هــەر دووكیــان 
لــە ســەر دابەشــكردنى ناوچــەى نفــوز و هەژموونــى خۆیــان ڕێــك نەكــەون، كــە بەشــى 
ئەكســەریەتى لــە ســەر پاشەكشــەى ئەزموونــى باشــور و خۆرئــاوا و تێكشــكاندنى پەكەكــە 

ــە.  ــوردى ئێران و ئۆپۆزیســیۆنى ك
واتــا پاشەكشــەى ئەمەریــكا لــە عێــراق و هەرێــم، خەونێكــە ئەنكــەرە و تــاران لــە مێــژە بــە 
ــر و  ــەوەى ئێســتا وێرانت ــراق ل ــام عێ ــە دڵنی ــن، ك ــادا دەگەڕێ ــى وەه ــەل و دەرفەتێك دواى ه

ــەدات.  ــز ئەمــە ڕوو ن ــوادارم هەرگی هەرێمیــش تووشــى گرفــت دەبێــت، كــە هی
واتــا كشــانەوەى ئەمەریــكا، قەیرانــى زۆروزەوەنــدى ئانــى و خێــرا بــە دواى خۆیــدا دەهێنێــت، 
كــە دیــار نییــە ســیناریۆى دواتــرى وێرانــى و فــەوازى زۆرتــر بێــت و كوردیــش یەكێكــە لــە 
قوربانییــەكان، یــان بــەو بیانــوەوە خەریكــى داڕشــتنەوەى نەخشــەیەكى نوێیــە بــۆ ناوچەكــە، 

كــە ڕەنگــە كوردیــش شــوێنى تێــدا بگرێــت و ئــەم جــارە دەســتكەوتێكى هەبێــت. 
بــەاڵم لــە هەمــوو حاڵێكــدا، ڕووداوەكانــى ئەفغانســتان، تەنهــا ڕووداوێكــى ســادە نییــە و 
هــەر كەســێك قــووڵ ئــەو ئەگــەر و ڕووداوانــە نەخوێنێتــەوە، بــە كاریگەرییەكانــى بــە ســەر 

ــاگات.  ــە وەزعــى سیاســیى ناوچەكــە تــێ ن كوردیشــەوە، هیــچ ل



بزووتنەوەی تاڵیبان
دروستبوونى، مێژووی سیاسی، ئامانجەكانی

تاڵیبان، ئێران بە هەناردەكردنی شیعەگەرایی بۆ ئەفغانستان تۆمەتبار دەكات، 
بەاڵم ئێران، تاڵیبان بە چەوساندنەوەى شیعە لە ئەفغانستان تۆمەتبار دەكات
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ــوننیی  ــامیی س ــتی- ئیس ــی ناسیۆنالیس ــان، بزووتنەوەیەك تاڵیب

ئــەوان  وایــە  یــان  پــێ  ســەركردەكانی  چەكــدارە،  مەزهەبــی 

ــاڵی  ــە س ــەن. ل ــێ دەك ــامی جێبەج ــەریعەتی ئیس ــی ش بنەماكان

)1994( مــەال محەمــەد عومــەر لــە پاكســتان دای مەزرانــدوە و لــە 

ئێســتادا لــە دوای ڕووخانــی حوكوومەتــی ئەفغانســتان و هەاڵتنــی 

ســەرۆك ئــەرشەف غەنــی و زۆربــەی بەرپرســانی حوكوومەتەكــەی 

ــە  ــەوە و ب ــان گەڕای ــەوەی تاڵیب ــی )2021( بزووتن ــە )15(ی ئاب ل

ــە  ــەو واڵت ــی ئ ــتان( حكوم ــامیی ئەفغانس ــی ئیس ــاوی )ئیامرەت ن

خوێندنــگا  قوتابییانــی  لــە  ئەندامەكانــی  زۆرینــەی  دەكات. 

ــووری  ــەاڵت و باش ــە خۆره ــتۆنن ل ــی پەش ــی ناوچەكان دیینیەكان

كاســیكییەكاندا  ئیســامییە  قوتابخانــە  لــە  كــە  ئەفغانســتان، 

ــە  ــە قۆناغــی شــەڕی ســۆڤێت و ئەفغانســتان ل ــە و ل خوێندوویان

ــگاون.  ــۆڤێت جەن ــوپای س ــی س دژی هێزەكان

بزووتنــەوەی تاڵیبــان بــە ڕابەرایەتیــی مــەال محەمــەد عومــەر 

بــە زۆربــەی خاكــی ئەفغانســتاندا بــاو بــووەوە، بــەاڵم لــە بــەرەی 

ــی  ــە )ئەمیرەكان ــە ب ــەی ك ــەوە، ئەوان ــدەكان دوور كەوت موجاهی

جەنــگ( نــارساون. تاڵیبــان لــە دەیــەی نەوەدەكانــی ســەدەی 

ــە ســەر بەشــێكی زۆری خاكــی ئەفغانســتاندا  ــردوو دەســتی ب ڕاب

ــی  ــی پایتەخت ــاڵی )1996( كابوڵ ــی س ــە )27(ی ئەیلوول ــرت و ل گ

ــە ئەفغانســتان  ــی ئیســامی ل ــر كــرد و دروســتبوونی ئیامرەت داگی

ڕاگەیانــد و پایتەختــی ئیامرەتەكــەی گواســتەوە بــۆ قەندەهــار 

ــك  ــوو كاتێ ــەردەوام ب ــاڵی )2001( ب ــوو س ــان تاك ــی تاڵیب و حكوم

ئەنجامدانــی  لــە دوای  ئەمریــكا و دەوڵەتــە هاوپەیامنەكانــی 

ــنتۆن  ــۆرك و واش ــەر نیوی ــۆ س ــێپتەمبەر ب ــەكانی )11(ی س هێرش

دەســەاڵتی  بــە  كۆتایییــان  داو  ئەفغانســتانیان  پەالمــاری 

تاڵیبــان  حوكوومەتــی  كاتێــك  هێنــا.  تاڵیبــان  بزووتنــەوەی 

لەوپــەڕی دەســەاڵتیدا بــوو، بــەاڵم تەنهــا ســێ دەوڵــەت لــە ڕووی 

دیپلۆماســییەوە دانیــان پــێ دانــا، ئەوانیــش پاكســتان، عەرەبســتانی 

ــە  ــی ل ــە دوای وەدەرنان ــوون. ل ــی ب ــی عەرەب ــعوودی و ئیامرات س

ــەوە  ــك بخات ــی ڕێ ــی ڕیزەكان ــان توانی ــتان، تاڵیب ــی ئەفغانس خاك

حوكوومەتــی  دژی  لــە  یاخیبــوو  بزووتنەوەیەكــی  وەكــوو  و 

ــوەكان  ــەن ویایەتەیەكگرت ــە الی ــە ل ــت، ك ــد كارزای بجەنگێ حامی

و هێزەكانــی )ئیســاف( بــە ســەركردایەتیی پەیامنــی ناتــۆ لــە 

شــەڕی ئەفغانســتان دژ بــە تاڵیبــان پشــتیوانییان لــێ دەكــرد. 

ئێســتا هیبەتولــا ئاخونــد زادە )مەولــەوی( ڕابــەری یەكەمــی 

بزووتنــەوەی تاڵیبانــە و ژمــارەی ئەندامەكانــی بــە نزیكــەی )200( 

ــت.     ــدە دەكرێ ــەس مەزەن ــەزار ك ه

دیینیــەكان،  ئیســامی قوتابییانــی خوێندنگــە  بزووتنــەوەی 

كــە بــە بزووتنــەوەی تاڵیبــان نــارساوە، ســەرەتا لــە ویایەتــی 

)قەندەهــار( لــە باشــووری خۆرئــاوای ئەفغانســتان نزیــك لــە 

ســنوورەكانی پاكســتان لــە ســاڵی )1994( دا ســەری هەڵــدا و لــە 

ــی  ــوو ناوچەكان ــە هەم ــد ل ــەر موجاهی ــەال عوم ــتی م ــەر دەس س

ــە نەهێشــن  ــەر حــەزی ب ــەال عوم ــرد. م ئەفغانســتان گەشــەی ك

ــاییش  ــەوەی ئاس ــی و گەڕاندن ــی ئەخاق ــی گەندەڵ ــە ناوبردن و ل

ــی  ــدا قوتابییان ــەم كارەیش ــرد، ل ــتان دەك ــۆ ئەفغانس ــی ب و ئارام

خوێندنــگا دیینییــەكان یارمەتییــان دا، كــە لــە ســاڵی )1994( 

ــی.  ــە پاڵ ــێ دا و چوون ــان پ بەیعەتی

ڕەهەندی ئیتنیكی بزووتنەوەی تاڵیبان
زۆرینــەی ئەندامانــی ســەر بــە بزووتنــەوەی تاڵیبــان ســەر بــە 

نەتــەوەی پەشــتۆنین، كــە بەشــی هــەرە زۆریــان لــە خۆرهــەاڵت 

و باشــووری ئەفغانســتان نیشــتەجێن و ڕێــژەی )%38(ی كــۆی 

دانیشــتوانی ئەفغانســتان پێــك دەهێنــن، كــە نزیكــەی )40( ملیــۆن 

كــەس دەبێــت. 

ڕەهەندی فیكری تاڵیبان
ــەر  ــە و س ــوننە مەزهەب ــامیی س ــی ئیس ــان بزووتنەوەیەك تاڵیب

بــە مەزهەبــی ئیــامم )ئەبــو حەنیفــە( یــە و بنەماكانــی شــەرع لــە 

مەزهەبەكەیــدا یــەك حكومــە و قابیلــی ڕەتكردنــەوە و وەاڵمدانەوە 

ــە، بــەو شــێوەیە جێبەجێكردنــی حكــوم و بنەمــا شــەرعییەكان  نیی

ــد  ــەب و دی ــەر مەزه ــەت ئەگ ــان تەنان ــەوەی تاڵیب ــە الی بزووتن ل

و بیــروڕای پێچەوانــەش هەبێــت، كراوەتــە ئەركێكــی دیینــی و 

ــە  ــان ل ــەوەی تاڵیب ــی بزووتن ــت. ئەندامان ــێ بكرێ ــت جێبەج دەبێ

خوێندنــگا دیینیــە دیۆبەندییــەكان »دەســتەواژەیەكە دەخرێتــە 

ــە هندســتان« فێــر كــراون و كەوتوونەتــە  ــاڵ گونــدی دیۆبەنــد ل پ

ــەدا  ــەو خوێندنگایان ــاو ئ ــە ن ــەی ل ــەو بابەتان ــی ئ ــر كاریگەری ژێ

و  هەڵســوكەوت  لــە  گومــان  بــێ  ئەمەیــش  دەیانخوێنــن، 

ــەوە.  ــی داوەت ــەاڵتدا ڕەنگ ــوم و دەس ــە حك ــان ل مامەڵەكردنی

ئــەو خوێندنــگا دیینییانــە فۆكســیان لــە ســەر خوێندنــی زانســتە 

ئیســامییەكانی وەك تەفســیر و فەرمــوودە و ژیاننامــەی پێغەمبەری 
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ــتە  ــە زانس ــك ل ــە هەندێ ــدان ب ــەرەڕای گرنگیپێ ــاوە، س ــام دان ئیس

كاســیكییانەی  شــێوازی  بــە  كــە  ســەدەمییەكان،  و  هاوچــەرخ 

كــۆن دەخوێرنێــت. قوتابییــان لــەم خوێندنــگا دیینیانــەدا قۆناغێــك 

دەبــڕن و دەچنــە قۆناغێكــی تــری خوێنــدن، واتــا لــە قۆناغــی 

قۆناغــی  دەچنــە  پاشــان  دەكــەن  پــێ  دەســت  ســەرەتایییەوە 

لــە  تەواوكاریــی،  بــااڵ و  پاشــان قۆناغــی خوێندنــی  ناوەنــدی، 

ــی  ــی تایبەمتەندێتی ــە وەرگرتن ــەواو ل ــی ســاڵێكی ت كۆتاییشــدا قوتاب

خوێندنــی زانســتەكانی فەرمــوودە بــە ســەر دەبــات، كــە بــە »خولی 

فەرمــوودە« نــاو دەبرێــت. لــەو ماوەیــەی قوتابــی تێیــدا دەخوێنێت 

پلــە زانســتییەكەی لــە قۆناغێكــەوە بــۆ قۆناغێكــی تــر دەگۆڕێــت و 

بــە نــاوی »قوتابــی« بانــگ دەكرێــت، كــە لــە زمانــی پەشــتۆنیدا پــێ 

ــە  ــەوە، ك ــێك دەگرێت ــەر كەس ــا ه ــان«، وات ــت »تاڵیب ــان دەگوترێ ی

دەچێتــە قوتابخانــە و ئاســتە زانســتییەكەی بــە دەســت دەهێنێــت، 

ــا هــەر كەســێك  پاشــان پلــەی )مــەال(ی پــێ دەدرێــت. )مــەال( وات

ــتا  ــەاڵم هێش ــت، ب ــی دەبڕێ ــی دیین ــی خوێندن ــی باش ــە قۆناغێك ك

ــت،  ــێ دەدرێ ــەوی( پ ــەی )مەول ــش پل ــن قۆناغی ــوە، دوایی دەرنەچ

)مەولــەوی( واتــا هــەر كەســێك كــە قۆناغەكانــی خوێندنــی تــەواو 

دەكات و لــە خولــی فەرمــوودە دەردەچێــت، پاشــان )عەمامە(كــەی 

ــت.  ــەوە وەردەگرێ ــی وانەگوتن ــەری دەكات و مۆڵەت ــە س ل

قۆناغی ڕێكخستن و سەركردایەتی 
بزووتنــەوەی تاڵیبــان خاوەنــی ڕێكخســتنێكی زۆر بــە هێــز 

ــداری ڕوون و ئاشــكرا و تۆمارێكــی  ــە، چونكــە پەیكەرێكــی ئی نیی

ــەی،  ــی و بەرنامەك ــارە ناوخۆیییەكان ــۆ ڕێكخســتنی كارووب ــە ب نیی

پەروەردەكردنــی  بــۆ  دیاریكــراوی  پڕۆگرامێكــی  هەروەهــا 

ئەندامەكانــی نییــە، تەنانــەت ئەنكێتــی ئەندامێتیشــی نییــە تاكــوو 

بــە ســەر ئەنــدام و الیەنگرەكانیــدا دابەشــی بــكات بــە مەبەســتی 

تۆماركردنیــان. تاڵیبــان وەكــوو حیــزب و الیەنەكانــی سیاســییەكانی 

تــر خۆیــان بــە حیــزب نازانــن، لەبــەر ئــەوە گرینگــی بــە سیســتمی 

ئیــداری و خۆڕێكخســتنی حیزبــی نــادەن، بەڵكــوو بــە وتــەی 

خۆیــان دەیانەوێــت خزمەتــی هەمــوو گەلــی ئەفغانســتان بكــەن 

لــە ڕێــگای كاراكــردن و چاالككردنــی دامــودەزگا و فەرمانگــە 

تاڵیبــان  بزووتنــەوەی  ئەمەیشــدا  لەگــەڵ  حوكوومییەكانــەوە. 

لــەم  دەبینێتــەوە  خــۆی  ڕێكخســتنە  پەیكەرێكــی  خاوەنــی 

ــوارەوە:  ــەی خ پێكهاتان

1. ئەمیری باوەڕداران: 
ــە ئێســتادا كەســی یەكــەم  ــاوەڕداران )مــەال(، كــە ل ــری ب ئەمی

ــەاڵتێكی  ــا ئاخوندزادە«یــە، كــە دەس لــەم پۆســتەدا »هەیبەتول

ــە و  ــاوەڕداران(ی هەی ــری ب ــاوی )ئەمی ــە و نازن ــی هەی بەرفراوان

ــی ڕەت  ــت فەرمانەكان ــەرعییە و نابێ ــی ش ــد مافێك ــی چەن خاوەن

ــەوە،  ــەی دوور بخرێت ــە پێگەك ــبێت ل ــا ناش ــەوە، هەروەه بكرێت

پێچەوانــەی  ئەگــەر  دەبێــت  حاڵەتێكــدا  لــە  ئــەوە  بەڵكــوو 

بــكات، یاخــود ئەگــەر نەتوانێــت  فەرمایشــتە دیینیــەكان كار 

بەرپرســیارێتییەكانی ســەر شــانی ئەنجــام بــدات، تــا مردنیشــی لــە 

پۆســتەكەیدا دەمێنێتــەوە.

2. ئەنجوومەنــی شــوورای ناوەنــدی بزووتنــەوەی 
تاڵیبــان:   

ناوەنــدی  شــوورای  ئەنجوومەنــی  ئەندامەكانــی  ژمــارەی 

تاڵیبــان جێگیركــراو نییــە و بریتیــن لــە چەندیــن ئەندامــی دانــراو. 

هــەر چەنــد بزووتنەوەكــە لــە ســەرەتای دروســتبوونییەوە ئــەوەی 

ڕاگەیانــدوە، كــە ژمــارەی ئەندامانــی ئــەم ئەنجوومەنــە تەنهــا )70( 

كەســە، بــەاڵم لــە ئێســتادا ژمارەیــان جێگیــر نییــە.  

3. ئەنجوومەنی بااڵی شوورای تاڵیبان: 
 هەمــوو ســەركردە دیــار و نارساوەكانــی نــاو بزووتنــەوەی 

شــێوە  هەمــان  بــە  ئەندامــن،  ئەنجوومەنــەدا  لــەم  تاڵیبــان 

ــن.  ــراو نی ــوورا دیاریك ــااڵی ش ــی ب ــاو ئەنجوومەن ــی ن ئەندامەكان

4. دەستەی ناوەندی فەتوا: 
ــۆ  ــۆ ب ــراو دەگرێتەخ ــای دیاریك ــەك زان ــتەیە ژمارەی ــەم دەس ئ

ــەرعی.  ــی ش ــرس و بابەتێك ــد پ ــەر چەن ــە س ــوا ل ــی فەت دەركردن

ــەرەكی و  ــدی س ــە زێ ــار(ە، ك ــی )قەندەه ــە هەرێم ــەی ل بارەگاك

بنەڕەتــی ســەرهەڵدانی بزووتنــەوەی تاڵیبانــە، جگــە لەمــەش 

شــوێنی نیشــتەجێبوونی ئەمیــری باوەڕدارانــە.  

5. ئەنجوومەنەكانی شوورای ویالیەتەكان: 
فراوانــی  دەســەاڵتی  بــاوەڕداران  ئەمیــری  واتــا  )مــەال( 

هەمــوو  و  والییــەك  هەمــوو  بەخشــیوە.  ویایەتــەكان  بــە 

ئەنجوومەنێكــی شــوورا مافــی گفتوگۆكردنــی هەیــە ســەبارەت بــە 
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ــی  ــی حوكوومەت ــە بەڕێوەبردن ــدارەكان ب ــە پێوەندی ــە و پرس كێش

ویایــەت و ئەوەشــی كــە پێوەنــدی بــە بزووتنــەوەی تاڵیبــان هەیە. 

شێواز و میتۆدی بڕیاردان 
كــە  شــوورا،  زەوەندەكانــی  و  زۆر  ئەنجوومەنــە  ســەرەڕای 

بزووتنــەوەی تاڵیبــان دروســتی كــردوون، بــەاڵم ئــەم بزووتنەوەیــە 

ــارە  ــە. بڕی ــی نیی ــە و ئیلزام ــۆ فێركردن ــوورا ب ــە ش ــە، ك ــڕوای وای ب

گرینگــەكان لــە الیــەن مــەالوە بــە ڕاوێژكــردن بــە ئەهلــی شــوورا 

دەدرێــت و ئــازادی تــەواوی هەیــە لــە ڕووی وەرگرتنــی بیــروڕای 

ــان.  ــەوەی دیدوڕاكانی ــان ڕەتكردن ــوورا ی ــی ش ئەنجوومەن

ــاو  ــە ن ــی ل ــی یەكهەڵوێســتی ناوخۆی فاكتەرەكان
ــان ــەوەی تاڵیب بزووتن

ناوخۆیــی  پەیڕەوێكــی  تاڵیبــان  بزووتنــەوەی  ڕاســتیدا  لــە 

تایبــەت بــە خــۆی نییــە تاكــوو كاروبارەكانــی ڕێــك بخــات، جگــە 

لەمــەش پەیڕەوێكــی بــۆ بــە ئەندامبوونــی ئەنــدام و الیەنگرەكانــی 

ــوە، هــۆكاری  ــی یەكگرت ــدا بزووتنەوەیەك ــە ناوخۆی ــەاڵم ل ــە، ب نیی

نێــوان  یەكگرتــوەی  فیكرییــە  باكگڕاونــدە  ئــەو  بــۆ  ئەمــەش 

ئەندامەكانــی دەگەڕێتــەوە، چونكــە زۆربــەی هــەرە زۆرییــان لــە 

ــگای  ــە خوێندن ــە ســەر ب ــی دەرچــوون، ك ــگای دیین ــەك خوێندن ی

ــە  ــە. ل ــە لــە دژی ڕەوتــە فیكرییــە نوێخوازییەكان ــە، ك دیۆبندیی

الیەكــی تریشــەوە ئەندامانــی ســەر بە تاڵیبــان بــۆ بیروباوەڕەكەیان 

دڵســۆزن و باوەڕیــان پێیەتــی و پێشــیان وایــە كاركــردن لــە پێنــاو 

ــری بزووتنەوەكــە  ــاوی خــودا. ئەمی ــە پێن ــادە ل سەرخســتنیدا جیه

جۆرێــك لــە دەســەاڵتی ڕوحــی بــە ســەر ئــەو ئەندامانــەدا هەیــە، 

كــە شــكاندنی فەرمانەكانــی بــە ســەرپێچییەكی شــەرعیی دەزانــن. 

بــە هــۆی نەبوونــی چەنــد كەســایەتییەكی ســەرەكی خــاوەن 

ــی  ــەك كاریگەری ــۆ ماوەی ــەدا ب ــاو بزووتنەوەك ــە ن ــە ل ــز و پێگ هێ

گــەورەی لــە ســەر ســەقامگیریی بزووتنەوەكــە لــە ناوخــۆدا داناوە، 

ئەمەیــش بــە دیوێكــی تــردا یارمەتیــی بزووتنەوەكــەی داوە تاكــوو 

ــەردەوام  ــی ب ــان گۆڕان ــدات. تاڵیب ــرای ســەرپێچیكاران ب ســزای خێ

ــروپ و  ــتە و گ ــەوەی دەس ــۆ ئ ــدا دەكات ب ــت و پلەكان ــە پۆس ل

ــت.  ــت نەبێ ــەدا دروس ــۆی بزووتنەوەك ــە ناوخ ــا ل ــزی جیاجی هێ

ســەركردەكانی تاڵیبــان ئەندامانــی حیزبــە ئەفغانییەكانــی تــر 

وەرناگــرن، بــە تایبەتــی پۆســت و پلــە گــەورەكان و ناوەندەكانــی 

ــاردان. بڕی

بیروڕای سیاسیی بزووتنەوەی تاڵیبان
ــەوە،  ــی( ڕەت دەكات ــەی )دیموكراس ــی وش ــان بەكارهێنان تاڵیب

لەبــەر ئــەوەی كــە »دیموكراســی مافــی یاســادانان بــە گــەل 

دەدات نــەوەك خــودا«. ئــەم بزووتنەوەیــە هیــچ گرینگییــەك بــە 

داڕشــتنی دەســتوور یــان پەیڕەوێــك بــۆ ڕێكخســتنی كاروبارەكانــی 

ســوننەت  و  قورئــان  وایــە  پێــی  بەڵكــوو  نــادات،  دەوڵــەت 

ــاوەڕداران  ــری ب ــان ئەمی ــامییە. تاڵیب ــی ئیس ــتووری دەوڵەت دەس

ــژ و چارەســەر هەڵــی  ــە )خەلیفــە( دادەنێــت، كــە ئەهلــی ڕاوێ ب

دەبژێــرن، هەروەهــا ماوەیەكــی دیاریكــراو بــۆ مانــەوەی ئەمیــری 

بــاوەڕداران لــە پۆســتەكەیدا نییــە، بەڵكــوو تەنهــا لــە كاتــی 

یــان كاتێــك پێچەوانــەی دییــن كار  یــان مردنــی  الوازبوونــی 

ــەو  ــوورا ب ــای ش ــەوە. بنەم ــتەكەی دوور دەخرێت ــە پۆس ــكات ل ب

شــێوەیەی كــە بزووتنەوەكــە بــڕوای پێیەتــی تەنهــا بــۆ وەرگرتنــە و 

پابەنــدكار نییــە. بزووتنــەوەی تاڵیبــان گرینگییەكــی زۆر بــەو ســیام 

ــە  ــۆ منوون ــت. ب ــە خــۆی دەیبینێ ــە ئیســامییە دەدات، ك و ڕواڵەت

ــە  ــەوە و عەمام ــوو ڕیشــیان بهێڵن ــاوان دەكات تاك ــە پی ــان ب فەرم

بپۆشــن، هەروەهــا ڕێگــە بــە درێژكردنــەوەی پــرچ و قــژ نــادات و 

مۆســیقا و گۆرانیگوتــن و وێنــەی قەدەغــە كــردوە. ڕێگەیــش نادات 

ــی  ــەن و دامەزراوەكان ــان كار بك ــە دەرەوەی ماڵەكانی ــان ل ئافرەت

ــە سەرپەرشــتیی  ــە خراپ ــەوە ل ــە و دووركەوتن ــە چاك ــردن ب ئەمرك

ــەن.  ــە دەك ــەم فەرمانان ــی ئ جێبەجێكردن

تــازە  سیاســی  حیزبــی  دامەزراندنــی  بــە  ڕێگــە  تاڵیبــان 

نــادات، هەروەهــا ئــەو حیزبانەشــی قەبــووڵ نییــە، كــە لــە ســەر 

ــە  ــەری بزووتنەوەك ــە. دامەزرێن ــان هەی ــی بوونی ــی سیاس گۆڕەپان

ــان  ــەر ئــەوە ئــەو حیزبانەی ــەم بارەیــەوە ڕای گەیانــدوە، كــە لەب ل

قەبــووڵ نییــە، چونكــە لــە ســەر بنەمــای ئیتنــی و خێڵەكــی و 

ــن  ــە جۆرێك ــی وای ــوو پێ ــوون، بەڵك ــت ب ــان دروس ــی زم جیاوازی

لــە دەمارگیریــی ســەردەمی نەزانــی )جاهیلــی(، ئەمەیــش دەبێتــە 

هــۆكاری دروســتبوونی كێشــە و دوژمنایەتــی و جیــاكاری لــە نێــوان 

ــدا.  خەڵكی
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لــە هەمبــەر دەوڵەتانــی  تاڵیبــان  هەڵوێســتی 
دراوســێ

بــە گشــتی هەڵوێســتی تاڵیبــان بەرانبــەر دەوڵەتانــی دەرەوە لە 

دەوڵەتێكــەوە بــۆ یەكێكــی تــر دەگۆڕێــت. ســەبارەت بــە كۆمــاری 

ئیســامی ئێــران، پێوەندیــی نێوانیــان بــە ناســەقامگیر و تێكچوونــی 

تونــد و بــەردەوام نــارساوە، چونكــە تاڵیبــان »ئێــران« بــە هەوڵــدان 

ــتان و  ــۆ ئەفغانس ــیعەگەرایی ب ــی ش ــی مەزهەب ــۆ هەناردەكردن ب

ــار  ــتان تۆمەتب ــیۆنەكانی ئەفغانس ــە ئۆپۆزس ــتیوانیكردنی حیزب پش

دەكات، بــەاڵم لــە بەرانبــەردا ئێــران بــەوە تاڵیبــان تۆمەتیــار 

دەكات، كــە كەمینــەی شــیعەی ئەفغانســتان دەچەوســێنێتەوە 

و ســتەمیان لــێ دەكات. بــەاڵم ســەبارەت بــە هەڵوێســتەكانی 

لــە  بەرانبــەر هیندســتان و ڕووســیا و هەندێــك  لــە  تاڵیبــان 

دەوڵەتانــە  ئــەم  دەبینــی  ناوەڕاســت،  ئاســیای  دەوڵەتانــی 

نیگەرانییەكانیــان لــە بەرانبــەر بزووتنــەوەی تاڵیبــان ناشــارنەوە و 

كار لــە ســەر پشــتیوانیكردنی هێــزە ئۆپۆزســیۆنەكانی ئــەو واڵتانــە 

تاڵیبــان قوواڵیــی  دەكات. بــۆ منوونــە هیندســتان پێــی وایــە 

ســراتیژی پاكســتانە و بازاڕەكانــی ئاســیای ناوەڕاســت لەبەردەمیــدا 

ــی  ــە ڕووســیا و هاوپەیامنەكان ــە ك ــە كاتێكدای ــە ل ــەوە، ئەم دەكات

لــە ناوچــەی ئاســیای ناوەڕاســت لــە پێگــەی بزووتنــەوەی تاڵیبــان 

و تونــدڕەوی ئیســامی دەترســێن، الی خۆیــەوە تاڵیبــان دژایەتیــی 

خــۆی لــە بەرانبــەر ئــەم دەوڵەتانــەدا ناشــارێتەوە. ســەبارەت بــە 

هەڵوێســتی بەرانبــەر پاكســتان، بزووتنــەوەی تاڵیبــان وەكــوو 

ــا  ــای دەكات، ت ــۆی تەماش ــتی خ ــەت و زۆر دۆس ــن دەوڵ نزیكری

ئــەو كاتــەی حوكوومەتــی ئیســام ئابــاد ڕەزامەنــدی پیشــان دا لــە 

ــە ئەفغانســتان  ــە جەنگــی دژ ب ــكا ل ــی ئەمری ســەر هاریكاریكردن

ــە  ــنتۆن ل ــۆرك و واش ــی نیوی ــی تەقینەوەكان ــە دوای ئەنجامدان ل

)11(ی ســێپتەمبەری ســاڵی )2001(. 

گرینگترین دەستكەوتەكانی تاڵیبان
بزووتنــەوەی تاڵیبــان وەك هەمــوو ئــەو هێــز و بزووتنەوانــەی 

تــر، كــە گەییشــتوونەتە كورســی دەســەاڵت هەندێــك دەســتكەوت 

و پۆینتــی ئەرێنــی بــە دەســت هێنــاوە، بــەاڵم لــە هەمــان كاتیشــدا 

بــە دەســت كۆمەڵێــك دەرهاویشــتەی نەرێنییــەوە دەناڵێنێــت:

یەكەم: دەستكەوتەكانی تاڵیبان
- گێڕانەوەی ئاساییش و سەقامگیری. 

هەندێك لە بۆچوون و 
شیكارییە سیاسییەكان 

گەشەسەندنی تاڵیبان بۆ ڕۆڵی 
دەزگای هەواڵگریی پاكستان 

دەگەڕێننەوە، هەندێكی 
تریشیان دەیگێڕنەوە بۆ 
ڕۆڵی دەزگای هەواڵگری 

ناوەندی ئەمریكا )CIA( لە 
سەردەمی سەرهەڵدانی شەڕی 

ئەفغانستان و سۆڤێت

چەکدارێکی بزوتنەوەی تاڵیبان
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- یەكخستنی خاكی ئەفغانستان

- نەهێشتنی گەندەڵی ئیداری و خزمخزمێنە

- بەگژداچوونەوەی گەندەڵی ئەخاقی

- كۆكردنەوەی چەكوچۆڵ

- نەهێشتنی چینی دەوڵەمەندەكانی جەنگ

ــدارە و  ــی دادگاكان و دروســتكردنی سیســتمی ئی - دامەزراندن

بەڕێوەبــردن لــە ویایەتــەكان

دوەم: دەرهاویشتە نەرێنییەكان
- پیشــاندانی وێنەیەكــی خــراپ و شــێواوی ئەزموونی ئیســامی 

ــەاڵتدا. لە دەس

- پەیڕەوكردنی دەمارگیری لە ڕاوبۆچوون

- نەبوونی كەسانی شیاو بە توانا

- كەمیی گرینگیپێدان بە خوێندن و فێركردنی سەردەمییانە

شەڕی تاڵیبان لەگەڵ ئەمریكا 
ڕۆژێكــی  بــووە   )2001( ســاڵی  ســێپتەمبەری  )11(ی  ڕۆژی 

یەكاییكــەرەوە لــە مێــژووی بزووتنــەوەی تاڵیبــان لــە ئەفغانســتان، 

چونكــە ئەمریــكا بزووتنــەوەی تاڵیبــان و ئەفغانســتانی كــردە 

چەقــی ئامانجەكــەی بــۆ تۆڵەســەندنەوەی هێرشــەكانی )11(ی 

ســێپتەمبەر، دوای ئــەوەی ئــەو بزووتنەوەیــە ڕازی نەبوو ســەرۆكی 

ــنتۆن  ــتی واش ــن الدن( ڕادەس ــامە ب ــدە )ئوس ــراوی ئەلقاعی ڕێكخ

ــی  ــە تێوەگان ــەی، ك ــەو بەڵگان ــی ئ ــۆ پێدان ــی ب ــكات و ملنەدان ب

ــەملاند. ــەدا دەس ــرش و پەالماران ــەو هێ ل

 

كێ لە پشت گەشەكردنی تاڵیبانە؟ 
لــەو الیەنــە دەرەكییانــە دەكرێــت، كــە  بــاس  بــە چــڕی 

بزووتنــەوەی  دروســتبوونی  لــە  بــوون  هــاوكار  و  پشــتیوان 

تاڵیبــان و خێــرا گەشەســەندنی و ســەرهەڵدانی لــە ســەر شــانۆی 

ڕووداوەكان. هەندێــك لــە بۆچــوون و شــیكارییە سیاســییەكان 

ــتان  ــی پاكس ــی دەزگای هەواڵگری ــۆ ڕۆڵ ــان ب ــەندنی تاڵیب گەشەس

ڕۆڵــی  بــۆ  دەیگێڕنــەوە  تریشــیان  هەندێكــی  دەگەڕێننــەوە، 

دەزگای هەواڵگــری ناوەنــدی ئەمریــكا )CIA( لــە ســەردەمی 

ســەرهەڵدانی شــەڕی ئەفغانســتان و ســۆڤێت، بــەاڵم خــودی 

بزووتنەوەكــە هەمــوو ئــەم دیدوبۆچوونانــە ڕەت دەكاتــەوە و لــە 

پاكستان بەردەوام هەوڵی 
داوە بۆ هاریكاریكردن و 

دروستكردنی پێوەندی باش 
لەگەڵ حوكوومەتێكی دۆست لە 

ئەفغانستان، ئەوەیش بە مەبەستی 
كارئاسانیكردن بۆ پڕۆسەی 

ئاڵووێری بازرگانی لە نێوان خۆیان 
و نێوان كۆمارەكانی ئاسیای 

ناوەڕاست. پاكستان ئەم ئاواتەی 
لە حوكوومەتەكانی بورهانەدین 

ڕەبانی و شا مەسعوود نەبینی

ئایندەی ئەفغانستان بەرەو کوێ؟
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ــە  ــەر(وە ب ــەد عوم ــەال محەم ــەی )م ــەر زاری دامەزرێنەكەرەك س

درۆی خســتنەوە. ئەوانــەی دروســتبوونی بزووتنــەوەی تاڵیبــان 

دەخەنــە پــاڵ پاكســتان پشــت بــەو گەشــتە دەبەســن، كــە ژەنــراڵ 

ــەری  ــە ئۆكتۆب ــتان ل ــۆی پاكس ــری ناوخ ــەر( وەزی ــیرولا باب )نەس

ســاڵی )1994( بــۆ باشــوور و خۆرئــاوای ئەفغانســتان ئەنجامی دا و 

چــاوی بــە ســەركردە و بەرپرســانی ویایەتــی قەندەهــار و هیــرات 

كــەوت، كــە مۆڵگــەی ســەرهەڵدانی بزووتنــەوەی تاڵیبانــە. پاشــان 

ــر  ــە ژێ ــەورەی ل ــی گ ــك كۆمــەك و هاوكاری ــەر كاروانێ ــراڵ باب ژەن

ــان  ــتان بۆی ــی پاكس ــی دەزگای هەواڵگری ــتیی كۆڵۆنێلێك سەرپەرش

ــا  ــە میدی ــان ل ــاوی تاڵیب ــەرە ن ــەرە ب ــێوەیەیش ب ــەم ش ــاردوە، ب ن

ــووەوە.  ــاو ب ــر ب ــدا زیات جیهانییەكان

ئــەوەی جێگیــرە ئەوەیــە، كــە بزووتنــەوەی تاڵیبــان )4( مانــگ 

پێــش ئــەم بــەروارە دەســتی بــە جموجــووڵ و چاالكییەكانــی 

كــردوە، بــەاڵم ئــەو كاتــە تاڵیبــان بــە ئاشــكرا نــارسا، كــە پاكســتان 

ــارەی  ــە قەب ــاری دا پشــتگیریی بزووتنەوەیەكــی جەمــاوەری ب بڕی

تاڵیبــان لــە ئەفغانســتان بــكات، كــە ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ پشــتیوانیی 

ــوو.  ــر دەب ــی گەورەت ــا و ڕۆڵ ــە دەســت دەهێن ــی ب ــی ئەفغان گەل

هەندێكــی تــر لــە چاودێــران پــێ یــان وایــە، كــە مەولــەوی 

لــە  ئیســامی  زانایانــی  كۆمەڵــەی  ئەمیــری  )فەزلولڕەحــامن( 

ــۆ ســەرۆكایەتیی  ــر بۆت ــەی بێنازی ــە حوكوومەتەك ــە ل پاكســتان، ك

ــە  ــی پاكســتاندا، ب ــە پەڕلەمان ــاری دەرەوە دەكــرد ل ــەی كاروب لیژن

خاوەنــی ڕاســتەقینەی بیرۆكەی دروســتكردنی بزووتنــەوەی تاڵیبان 

ــەڵ  ــۆی لەگ ــژ و گفتوگ ــتەیش ڕاوێ ــەو مەبەس ــۆ ئ ــت و ب دادەنرێ

هەریەكــە لــە )بورهانەدیــن ڕەبانــی( و )عەبــدڕەب ڕەســووڵ 

ــتكردنی  ــەر دروس ــە س ــان ل ــە ڕەزامەندیی ــردوە، ك ــەیاف( دا ك س

ــە  ــی ب ــت گورزێك ــە دەتوانێ ــوەی، ك ــەو بیان ــوە ب ــان دەربڕی تاڵیب

هێــز لــە هێزەكانــی )گوڵبەدیــن حیكمەتیــار( بوەشــێنێت، كــە لــەو 

ــوو.  ــان ب ــەر دووكی ــەختی ه ــی سەرس ــەردەمەدا دوژمن س

ــەوی  ــە مەول ــەدان، ك ــەو بڕوای ــەرەوان ل ــە لێكۆڵ ــەك ل ژمارەی

ــە  ــووە ل ــەر نەب ــدە كاریگ ــایەتییەكی هێن ــامن( كەس ــەزڵ ڕەح )ف

ــای  ــە توان ــاو ئەفغانســتان، بۆی ــی ن ســەر ڕووداو و گۆڕانكارییەكان

ــەاڵم  ــووە. ب ــی نەب ــوو تاڵیبان ــی وەك ــتكردنی بزووتنەوەیەك دروس

دامەزرێنــەری تاڵیبــان )مــەال محەمــەد عومــەر( ئاشــكرای كــردوە 

كــە: بیرۆكــەی دروســتبوونی تاڵیبــان لــە نــاو هــزری خۆیــدا 

چەكــەرەی كــردوە، پــاش ئــەوەی كــە بیــری نەهێشــتنی ئــەو 

ــار  ــی قەندەه ــە ویایەت ــە ل ــەوە، ك ــاوە كردوەت ــە بەرب گەندەڵی

هەبــووە. مــەال عومەر لــە قەندەهار زانســتە دیینیەكانــی خوێندوە 

ــە دابرنێــت،  ــەو گەندەڵیی ــۆ ئ ــوو دەبێــت ســنوورێك ب و پێــی وا ب

ــت  ــەدا دروس ــەواوی واڵتەك ــە ت ــاگەردانی ل ــی و پاش ــە نائارام ك

كــردوە و ئاساییشــی خســتوەتە مەترســییەوە، بــەم هۆیــەوە مــەال 

عومــەر داوای لــە هەندێــك قوتابیــی قوتابخانــە دیینییــەكان كــردوە 

تاكــوو هاوكاریــی بكــەن بــۆ لەناوبردنــی گەندەڵــی ئەوانیــش 

ڕەزامەندییــان پیشــان داوە و لــە )3(ی نیســانی ســاڵی )1996( 

ــێ داوە.   ــان پ ــان دەنگی ــری خۆی وەك ئەمی

فاكتەرە پاڵنەرەكانی دروستبوونی تاڵیبان
لــە ڕاســتیدا چەنــد فاكتەرێكــی یارمەتیــدەر هەیە، وایــان كردوە 

ــی  ــكات و هاواڵتییان ــە ب ــی گەش ــە خێرای ــان ب ــەوەی تاڵیب بزووتن

ئەفغانســتان لــە زۆرێــك لــە ویایەتەكانــی ئەفغانســتان پشــتیوانی 

ــی باشــوور و  ــی ویایەتەكان ــە تایبەت ــدەن، ب ــی ب بكــەن و یارمەتی

ــن و  ــە ناوخۆیی ــەم فاكتەران ــك ل ــە. هەندێ ــەو واڵت ــی ئ خۆرهەاڵت

هەندێكیــان دەرەكیــن، لەوانــە: 

یەكەم: فاكتەرە ناوخۆیییەكان 
1. شەڕەكانی ناوخۆ: 

شــەڕەكانی ناوخــۆی ئەفغانســتان، كــە بــە هــۆی ملمانــێ لــە 

ســەر دەســەاڵت و پێگــە لــە نێــوان هێــز و بەرەكانــی ئۆپۆزســیۆنی 

ئەفغانســتان ڕوویــان داوە، هۆكارێكــی ســەرەكییە لــە گەشــەكردنی 

ــەڕێكی  ــد ش ــان. چەن ــەوەی تاڵیب ــرای بزووتن ــەرهەڵدانی خێ و س

ــا بــوون، چونكــە هــەر یەكــە لــە  خوێنــاوی لــە ئەفغانســتان بەرپ

ــتی  ــە دەس ــی گرتن ــۆی ماف ــوو خ ــی وا ب ــەڕكەرەكان پێ ــزە ش هێ

دەســەاڵتی هەیــە لــە ســەر حســابی هێــز و الیەنەكانــی تــر، بــەم 

هۆیــەوە زیانــی مرۆیــی گــەورە بــە ئەفغانســتان كــەوت، كــە بــە 

ــی  ــەرەڕای زیان ــت، س ــدە دەكرێ ــەس مەزەن ــی )40000( ك كوژران

ــی  ــە دانان ــەكان ل ــە نێودەوڵەتیی ــەورە. ناوبژیوان ــادی گ ــی و م ماڵ

ــوون،  ــەركەوتوو نەب ــە س ــەڕ و پێكدادانان ــەو ش ــۆ ئ ــنوورێك ب س

ــە پێوەندیكردنــی ژمارەیەكــی  ئەمەیــش ڕۆڵــی گرینگــی هەبــوو ل

بێشــوومار لــە ئەفغانییــەكان بــە بزووتنــەوەی تاڵیبانــەوە، چونكــە 

ــی  ــۆ ڕزگاركردن ــەن ب ــان دەك ــوو فریادڕەســێك تەماشــای تاڵیب وەك

ئەفغانســتان لــە چنگــە گەندەڵــی و شــەڕ و ماڵوێرانییــەكان و 



ساڵی شەشەم ژمارە )13(  ئۆکتۆبەری  182021 FOCUS

ــان. ــۆ واڵتەكەی ــەقامگیری ب ــاییش و س ــەوەی ئاس گەڕاندن

2. ناسەقامگیری و تێكچوونی بارودۆخی ئەفغانستان
ــتەی  ــە جەس ــە ل ــوو خۆرك ــاگەردانی وەك ــەقامگیری و پاش ناس

ئەفغانســتانی دابــوو دوای ئــەوەی هێــزە داگیركەرەكانــی یەكێكــی 

ــوان  ــە نێ ــتان ل ــكێرنا، ئەفغانس ــك ش ــتان تێ ــە ئەفغانس ــۆڤێت ل س

ــەم  ــوو، ب ــەش بب ــدا داب ــەڕكەر و ملمانێكارەكان ــە ش ــز و گروپ هێ

هۆیــەوە قــەوارەی ئەفغانســتان كەوتبــووە ژێــر هەڕەشــەوە و 

ــوو تاكــوو  ــەردەم دانیشــتوان نەب ــە ب ــوو ل ــچ هێزێكــی یەكگرت هی

ــاكان  ــە یاس ــز ل ــوو ڕێ ــت تاك ــار ببێ ــەن و ناچ ــێ بك ــەی پ متامن

بگرێــت و پابەنــدی ئــەو فەرمــان و بڕیارانــە بێــت، كــە بــۆ 

ئاســاییكردنەوەی بارودۆخــی واڵتەكەیــان دەردەچێــت، لەبــەر 

ئــەوە ئەفغانســتان بــەردەوام لــە نــاو گێــژاوی ناســەقامگیری 

و پاشــاگەردانیدا دەخوالیــەوە. لــە ســەروبەندی دروســتبوونی 

شــا  ئەحمــەد  و  ڕەبانــی  بورهانەدیــن  حوكوومەتــی  تاڵیبــان، 

ــوور و ناوەڕاســتی ئەفغانســتان )7(  ــە باك ــا ل ــە تەنه مەســعوود ب

ویایەتــی كۆنتــڕۆڵ كــرد بــوو، ئەمــە لــە كاتێكــدا كــە ســەركردەی 

بــە  دەســتی  دۆســتم(  )عەبدولڕەشــید  پێشــوو  كۆمۆنیســتی 

ــوورای  ــی ش ــا ئەنجوومەن ــوو، هەروەه ــدا گرتب ــەر )6( ویایەت س

ویایەتــی   )3( ناوچــەی خۆرهــەاڵت حكومــی  لــە  نەنجرهــار 

تــری دەكــرد، دەســەاڵتی بەڕێوەبردنــی )ئیســامعیل خان(یــش 

دەســەاڵتی بــە ســەر خۆرئــاوا ئەفغانســتاندا ســەپاندبوو، ســەرەڕای 

هەبوونــی چەنــد ویایەتێكــی زۆر، كــە هیــچ جــۆرە سیســتم 

بــەم شــێوەیە بزووتنــەوەی  نەبــوو.  تێــدا  و بەڕێوەبردنێكیــان 

ــاو  ــە پێن ــتان ل ــی ئەفغانس ــدی گەل ــوا و ئومێ ــووە هی ــان بب تاڵیب

پارێزگاریكــردن لــە یەكێتیــی خاكــی واڵتەكــە و ڕێگەگرتــن لــە 

هەڵوەشــان و دابەشــبوونی لــە ناوخــۆدا. 

3. گەندەڵی ئەخالقیی

لــە ســەردەمی داگیركاریــی یەكێتیــی ســۆڤێت لــە ئەفغانســتان 

كــە  كاتێكــدا  لــە  بــووەوە،  بــاو  زۆر  گەندەڵــی  و  نائارامــی 

ســەركردەی كۆمۆنیســت )عەبدولڕەشــید دۆســتم( دەســەاڵتی 

بــە ســەر چەنــد ویایەتێكــدا ســەپاند گەندەڵیــی ئیــداری و 

ناســەقامگیری زیاتــر بــوو، ئەمەیــش وای كــرد الیەنێكــی دیاریكــراو 

ــە  ــی و گەندەڵیی ــەو نەهامەت ــەڕووی ئ ــت ڕووب ــا نەتوانێ ــە تەنه ب

بێتــەوە، كــە لــە نــاو كۆمەڵــگای بــە رسوشــت موحافیــزكاری 

ئەفغانســتاندا بــاو ببــووەوە. لــەم نــاوەدا تاڵیبــان وەك هێزێكــی 

ــاردە  ــەم دی ــەوەی ئ ــەوت و بەگژداچوون ــادڕەس دەرك ــازەی فری ت

ــتۆی  ــەر ئەس ــتە س ــتانی خس ــگای ئەفغانس ــاو كۆمەڵ ــەی ن خراپان

خــۆی، بەوەیــش ناوبانــگ و پێگەیەكــی باشــی لــە نــاو دڵ و 

دەروونــی ئەفغانســتانییەكاندا دروســت كــرد. 

4. چینی دەوڵەمەندانی جەنگ )ئەمیرەكانی جەنگ(

ئەمانــە چینێكــن لــە دوای كۆتاییهاتنــی جەنگــی ئەفغانســتان- 

ســۆڤێت بــە شــێوەیەكی خێــرا دەوڵەمەنــد بــوون، بــە هــۆی 

بازرگانیكــردن بــە كانــزاكان و بــەردی بــە نــرخ و ئاســنەواڵەی 

پاشــاموەی جەنــگ و چــەك و تەقەمەنــی، ئەمــە ســەرەڕای ئــەوەی 

هەندێــك لــە ســەركردەكان و خــاوەن پلــە و پۆســتەكان دەســتیان 

بــە ســەر ئــەو داهــات و ســامانەدا گرتبــوو، كــە لــە ڕێگــەی 

گومــرگ و باجــی ســەر ســنوورەوە دەســتیان دەكــەوت. بــەم 

شــێوەیەش چینێكــی دەوڵەمەنــد لــە نــاو گەلێكــدا دروســت بــوو، 

ــدا  ــە ئەنجام ــە ل ــان، ك ــی جیه ــن گەالن ــە هەژارتری ــە ل ــە یەكێك ك

بێــزاری و ڕقوكینــەی هاواڵتییانــی ئەفغانســتان لــە بەرانبــەر چینــی 

ئەمیــرە دەوڵەمەندەكانــی جەنــگ زیــادی كــرد، تــا وای لــێ هــات 

پەنــا بــۆ بزووتنــەوەی تاڵیبــان ببــەن بــە مەبەســتی ڕزگاركردنیــان 

ــۆ  ــكات ب ــان كار ب ــدەی تاڵیب ــەو ئومێ ــە، ب ــە چاوچنۆك ــەو چین ل

ــێوازێكی  ــە ش ــان ب ــی واڵتەكەی ــامان و داهات ــكردنەوەی س دابەش

ــان. ــە و یەكس دادپەروەران

ئامانجەكانی بزووتنەوەی تاڵیبان   
لــە ســاڵی )1994( دا بزووتنــەوەی تاڵیبــان لــە ســەر زاری 

ــد،  ــازی ڕایگەیان ــان نی ــەال عەبدوملەن ــەدا م ــەو كات ــەی ل وتەبێژەك

كــە ئامانجــی بزووتنەوەكەیــان بریتییــە لــە گەڕاندنەوەی ئاســاییش 

ــەوە،  ــوو الیەك ــە هەم ــەوە چەكوچــۆڵ ل و ســەقامگیری و كۆكردن

ــاج و  ــەوە ب ــێوازەكانی كۆكردن ــوێن و ش ــتنی ش ــەرەڕای نەهێش س

خــەراج بــەو ڕێگایانــەی، كــە داهــات و ســامانی خەڵكــی لــە نــاو 

دەبــات و پێشــێلی مافەكانیــان دەكرێــت و دەســتدرێژی دەكرێتــە 

ســەریان. بــەاڵم دوای ئــەوەی تاڵیبــان دەســتی بــە ســەر ژمارەیــەك 
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لــە ویایەتەكانــدا گــرت و لــە الیــەن بەشــێكی زۆری گەلــی 

ــۆ  ــەڕی ناوخ ــە ش ــەی ك ــەو گەل ــرا، ئ ــەند ك ــتانەوە پەس ئەفغانس

شــپرزەی كردبــوو، بەرەبــەرە توانیــی ئامانجــە ســەرەكییەكانی پــەرە 

پــێ بــدات، تاكــوو توانیــی ببێتــە حوكوومەتێكــی ئیســامی. مــەال 

ــە  ــدا ل ــە وتەكی ــان ل ــووتریی تاڵیب ــەری پێش ــەر ڕاب ــەد عوم محەم

بــەردەم زانایانــی دیینــی لــە قەندەهــار لــە )4(ی نیســانی ســاڵی 

ــرد.  ــكرا ك ــی ئاش )1996( دا ئامانجەكان

دوەم: فاكتەرە دەرەكییەكان  

1. ڕۆڵی پاكستان

و  هاریكاریكــردن  بــۆ  داوە  هەوڵــی  بــەردەوام  پاكســتان 

دروســتكردنی پێوەنــدی بــاش لەگــەڵ حوكوومەتێكــی دۆســت لــە 

ئەفغانســتان، ئەوەیــش بــە مەبەســتی كارئاســانیكردن بــۆ پڕۆســەی 

ئاڵووێــری بازرگانــی لــە نێــوان خۆیــان و نێــوان كۆمارەكانــی 

ئاســیای ناوەڕاســت. پاكســتان ئــەم ئاواتــەی لــە حوكوومەتەكانــی 

ــاری  ــە تۆمەتب ــی، ك ــعوود نەبین ــا مەس ــی و ش ــن ڕەبان بورهانەدی

ــەو  ــی دا ئ ــە هەوڵ ــتان، بۆی ــی هیندس ــە هاوكاریكردن ــردن ب دەك

ــید  ــار و عەبدولڕەش ــن حیكمەتی ــگای گوڵبەدی ــە ڕێ ــە ل حوكوومەت

شكســتی  هەوڵدانەیــدا  لــەو  بــەاڵم  بڕووخێنێــت،  دۆســتم 

هێنــا، كاتێكیــش بزووتنــەوەی تاڵیبــان دروســت بــوو گەشــەی 

كــرد، حوكوومەتــی پاكســتان دەســتی كــرد بــە پشــتیوانیكردن 

و دروســتكردنی پێوەنــدی بــە هێــز لەگەڵیــدا، ئێســتاش ئــەو 

ــرە.  ــاران بەهێزت ــە ج ــان ل پێوەندییانــەی نێوانی

2. ڕۆڵی ئەمریكا 

بــە شــێوەیەكی بــەردەوام ویایەتەیەكگرتوەكانــی ئەمریــكا 

لــە گۆڕانكارییەكانــی ئەفغانســتان دوور نەبــووە، بەڵكــوو لــە 

ئــەو  دروســتبوونی  دوای  لــە  و  تاڵیبــان  دروســتبوونی  پێــش 

نەخشــاندنی  لــە  شوێندەســتی  ئەمریــكا  بزووتنەوەیەیــش، 

گۆڕانكارییــە سیاســییەكانی ئــەو واڵتــەدا هەبــووە، بــە تایبەتییــش 

لــە پــاش هێرشــەكانی )11(ی ســێپتەمبەر لــە ســاڵی )2001(، 

كــە ڕاســتەوخۆ خــۆی ئەمریــكای كەمەندكێشــی نــاو شــەڕی 

بەگژداچوونــەوەی تیرۆریزمــی جیهانــی كــرد، كــە ئــەو كاتــە 

بەرژەوەندییەكانــی  بــوو.  پێشــەنگی  ئەلقاعیــدە  ڕێكخــراوی 

تاڵیبــان  بەرژەوەندییەكانــی  لەگــەڵ  بــەردەوام  ئەمریــكا 

بەریەككەوتنیــان هەبــووە و هەیــە. ســەرەتا ئەمریــكا ڕێگــر نەبــوو 

ــەر زوو  ــەاڵم ه ــان، ب ــەوەی تاڵیب ــتبوونی بزووتن ــەردەم دروس لەب

ــكا و  ــە ڕكابەرایەتیكردنــی ئەمری ــەو بزووتنــەوە ئیســامییە كەوت ئ

بەرژەوەندییەكانــی لــە ناوچەكەدا. لــەوەو دواش بارودۆخەكە گۆڕا 

ــكا و سیاســەتەكانی  ــووە دوژمنــی سەرســەختی ئەمری ــان ب و تاڵیب

ــت  ــكا دەیویس ــەرەتا ئەمری ــدا. س ــتان و ناوچەكەیش ــە ئەفغانس ل

ــە  ــكات ل ــی ئوســوڵیی ئەفغانســتان ب ــی ئاڕاســتەی ڕەوت گورزەكان

ڕێــگای بەكارهێنانــی ڕەوتێكــی ئوســوڵی لــە خــۆی توندڕەوتــرەوە، 

بــۆ ئــەوەی گۆڕەپانەكــە بــۆ یــەك گروپــی ئوســوڵی ئیســامی چــۆڵ 

ــكادا  ــاو خولگــەی سیاســەتی ئەمری ــە ن ــت ل ــوو بتوانێ ــت، تاك ببێ

گەمــارۆی بــدات. لــە الیەكــی تــرەوە، ئیــدارەی واشــنتۆن ویســتی 

ــكات  ــر ب ــران توندت ــەی ئێ ــی و پێگ ــەر كاریگەری ــی س گەمارۆكان

تاكــوو ڕێگــەی پــێ نــەدات بــەرەو خۆرهــەاڵت گەشــە بــكات، بــە 

تایبەتــی بــە ئاڕاســتەی كۆمارەكانــی ئاســیای ناوەڕاســت و ناوچــەی 

نەوتــی  یەدەگــی  گەورەتریــن  دوەم  كــە  قەزویــن،  دەریــای 

جیهانــی لــە خــۆ گرتــوە لــە دوای كەنــداوی عەرەبــی، لەبــەر ئــەوە 

ویایەتەیەكگرتــوەكان ڕێگــری نەبــوو، بەڵكــوو نەبــووە بەردێكــی 

ــان.  ــڕەویكردنی تاڵیب ــگای پێش ــەر ڕێ ــە س ــەورە ل گ

سەرچاوە: 
جەزیرە نێت، سكای نیوز عەرەبیە، ئیندپێندنت عەرەبییە.
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بزووتنەوەیەكی ناسیۆنالیستی ئیسالمی سوننیی مەزهەبیی چەكدارەپێناسەی تاڵیبان
نیسانی )1994( – ویایەتی قەندەهارساڵ و شوێنی دامەزراندن

بەشداریی شەڕی ئەفغانستان و شەڕی دژ بە هێزەكانی ئەمریكا و ناتۆی كردوەچاالكیی ڕابردوو

لە ساڵی )1994( تا )1996(بوونی وەك میلیشیا

 )1996(تا)2001( حوكوومەتی یەكەمی تاڵیبان

 )2001(تا)2021( هەڵگەڕانەوە و یاخیبوون

ئاىب )2021( - گەڕانەوە و ڕووخاندنی حوكوومەتی ئەفغانستانحوكوومەتی دوەمی تاڵیبان

دینیی ناسیۆنالیستیئایدیۆلۆژیا

پەشتۆنی )پەشتۆ دوالی( كە هەندێكیان پەشتۆنیی باكووری تاجیكستاننزۆرینەی پێكهاتەی ئیتنیكی

مەال محەمەد عومەردامەزرێنەر

عەبدولغەنی برادەر – ئەختەر محەمەد مەنسووریاریدەدەری دامەزرێنەر

هیبەتولا ئاخوند زادە )مەولەوی(ڕابەری ئێستای تاڵیبان

یەكێتیی جیهاد، ڕێكخراوی ئەلقاعیدەئەو هێزانەی پێوەندیی بە هێزی لەگەڵیاندا هەیە

پاكستان، توركامنستان، كۆماری چیچان )ئەشكیریا(، ئیامرات، قەتەرهاوپەیامنە حوكوومییەكانی تاڵیبان

ئێران )بە ڕواڵەتی تا 2021(، چین )بە ڕواڵەتی(هاوپەیامنێتیی ناحكومی

تۆڕی حەققانی، ڕێكخراوی ئەلقاعیدە، تاڵیبانی پاكستان، حیزبی ئیسامیدەوڵەت و حوكوومەتە نەیارەكانی تاڵیبان

ئەمریكا، بەریتانیا، پەیامنی ناتۆ، ڕێكخراوی ئیسافنەیارە ناحوكوومییەكانی تاڵیبان

هاوپەیامنێتیی باكوور، موقاوەمەی پانشیر، ڕێكخراوی دەوڵەتی ئیسامی )ویایەتی ئەو شەڕانەی بەشداریی تێدا كردوە

خوراسان(، بزووتنەوەی ئیسامی لە ئۆزبەكستان، كۆمەڵەی ئیسامی، بزووتنەوەی 

نیشتامنیی ئیسامیی ئەفغانستان، حیزبی یەك بوون

شەڕی ناوخۆی ئەفغانستان )1992-1996(گەڕاوە بۆ گۆڕەكانی ملمانێكان

بیۆگرافیای بزووتنەوەی تاڵیبان لە ئەفغانستان
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بیۆگرافیای ئەفغانستان

ال اله إال الله محمد رسول اللهدروشمى نيشتمانى
نووشاق )7492( مەتربەرزترین لوتكە

جیحۆن )258( مەترنزمرین لوتكە

 )647500( كیلۆمەتری چوارگۆشەڕووبەر

كابوڵى پایتەختگەورەترین شار

پەشتۆنی، فارسی، دورییزمانی فەڕمی واڵت

 )34.124.811( ژمارەی دانیشتوان

 )43.5( كەس كیلۆمەتر چوارگۆشەچڕی دانیشتوان

تیۆكراتی )ئیامڕەتی ناوەندی ئيسامى(سیستمی دەسەاڵت

هیبەتولا ئاخوند زادە  سەرۆك

ئەنجومەنی نیشتامنیی ئەفغانستاندەسەاڵتی تەرشیعی

 )1919(وەرگرتنی سەربەخۆیی

 )1747(دامەزراندنی یەكەم دەوڵەت

نەتەوە یەكگرتوەكان، یۆنسكۆ، دامەزراوەی گەشەپێدانی نێودەوڵەتی، بانكی نێودەوڵەتی، ئەندامێتیی نێودەوڵەتی

ڕێكخراوی پۆلیسی تاوانی نێودەوڵەتی، ڕێكخراوی قەدەغەكردنی چەكی كیمیایی

ملیار دۆالر )180.181( كۆی داهاتی ناوخۆ

 دۆالر )1000( داهاتی تاكەكەس

 )2.0(تێكڕای گەشەی داهاتی ناوخۆیی

 )8,097,280,955(تێكڕای یەدەگی دارایی

 )0.398(هێامی گەشەكردن

)172( - نزمەپۆلێنی شەفافیەتی نێودەوڵەتی

 )8.5(ڕێژەی بێكاری

)ئەفغانی( AFNدراوی دەوڵەت

 )%4.6(ئاستی هەڵئاوسان

 )112(كۆدی تەلەفۆنی نێودەوڵەتی

الی ڕاستئاڕاستەی ڕۆیشن



ئایا تاڵیبان دووبارە پشتگیریی ئەلقاعیدە و 
تیرۆریزم دەكات، یان بایكۆتيان دەكات؟

تاڵیبان پەیوەندییەکانى لەگەڵ ئەلقاعیدە باشە و لەگەڵ داعش لەوپەڕى خراپیدایە

تاريق ئەلشامی
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لــە چاودێرانــی سیاســی كشــانەوەی هێزەكانــی  هەندێــك 

ئەمریــكا و هاوپەیامنــان لە ســەرزەمینی ئەفغانســتان و گەڕانەوەی 

ــە  ــە ب ــەوە، ك ــك دەدەن ــۆ دەســەاڵت وا لێ ــان ب ــەوەی تاڵیب بزووتن

ــە، بــەاڵم ئــەو  دیوێكــی تــردا ســەركەوتنی ڕێكخــراوی ئەلقاعیدەی

ــاوا و  ــی خۆرئ ــی بڕیاردان ــە ناوەندەكان ــی ل پرســیارەی كــە هەموان

ســەنتەرەكانی توێژینــەوە و لێكۆڵینــەوە لــە ئەمریــكا و ئەورووپــا 

ســەرقاڵ كــردوە ئەمەیــە: قەبــارەی ئــەو ســەركەوتنە چەنــدە، 

كــە دەكرێــت )ئەلقاعیــدە( و دەستەخوشــكەكانی لــە هێــز و 

گروپــە تونــدڕەوە ئیســامییەكانی بــە دەســتی دەهێنــن، یــان 

ئایــا گەڕانــەوەی تاڵیبــان بــۆ ترۆپكــی دەســەاڵت هانــی گــروپ و 

تاقمــە تیرۆریســتییەكان لــە جیهانــدا دەدات بــۆ خۆڕێكخســتنەوە 

ــەكان؟   ــار و چاالكیی ــەوەی پەالم ــێ كردن ــتى پ و دەس

مەترسییەك لە جێی خۆیدا 
پێــش )20( ســاڵ لەمــەو بــەر ئەمریــكا پەالمــاری ئەفغانســتانی 

ــراوی  ــی ڕێكخ ــە خۆكوژییەكان ــۆ هێرش ــد ب ــی تون دا وەك وەاڵمێك

ئەلقاعیــدە بــە ڕابەرایەتیــی ئوســامە بنــادن بــۆ ســەر نیویــۆرك و 

واشــنتۆن لــە )11(ی ســێپتەمبەری ســاڵی )2001(، كــە بزووتنــەوەی 

تاڵیبــان الی خــۆی داڵــدەی دابوو. بەاڵم ئێســتا دوای ئــەوەی تاڵیبان 

ــە  ــوڵ ل ــی كاب ــەوە و حوكوومەت ــرا گەڕای ــێوەیەكی زۆر خێ ــە ش ب

بەردەمیــدا هەرەســی هێنــا، زۆرێــك لــەو بڕوایــەدان كــە ڕێكخــراوی 

ئەلقاعیــدە و گروپــە ئیســامییە توندڕەوەكانــی تــر جارێكــی تــر لــە 

ئەفغانســتان پەناگەیەكــی ئــارام بــۆ خۆیــان لــە پشــتیوانیی تاڵیبــان 

دەدۆزنــەوە و ئەفغانســتانیش دەبێتــەوە خاكێكــی گونجــاو بــۆ 

گەشــەكردنی تونــدڕەوی و تیرۆریــزم، بــە تایبەتــی هــاوكات لەگــەڵ 

بەكارهێنانــی تاكتیــك و تەكنۆلۆژیــای نــوێ و كەناڵەكانــی سۆشــیال 

میدیــا، كــە لــە مــاوەی ئــەو )20( ســاڵەی ڕابــردوو دا زۆر گەشــەی 

كــردوە. هــەر چەنــد )جــۆ بایــدن( ســەرۆكی ئەمریــكا و وەزیــرەی 

دەرەوەی ئەمریــكا )ئەنتۆنــی بلینكــن( لــە لێدوانەكانیانــدا بــۆ 

ڕاگەیاندنــەكان لــە هێــز و كاریگەریــی ڕێكخــراوی )ئلقاعیــدە( 

ــەم  ــان ك ــەڵ تاڵیب ــی لەگ ــی و هاوپەیامنێت ــتی پێوەندییەكان و ئاس

و  شــانە  هەبوونــی  بــە  دانپێدانانیــان  ســەرەڕای  دەكەنــەوە، 

ــتان،  ــاو ئەفغانس ــە ن ــتییە ل ــراوە تیرۆریس ــەو ڕێكخ ــی ئ ئەندامان

بــەاڵم شــارەزایان ناكۆكــن لــە بــارەی ئــەو شــێواز و فۆڕمــەی 

تاڵیبــان بــۆ بەڕێوەبردنــی حكــوم دیــاری دەكات، ســەرەڕای ئاســت 

و قەبــارە و خێرایــی ئــەو هەڕەشــە گەورەیــەی لــە ئایینــدەدا 

ســەركردەكانی  كــە  كاتــەدا،  لــەو  تەنانــەت  دەكات.  دروســتی 

بزووتنــەوەی تاڵیبــان هــەوڵ دەدەن جیهــان بــەوە ڕازی بكــەن، كــە 

ئــەوان ئێســتا جیــاوازن و وەك پێشــوو نیــن. بــەاڵم هیــچ گومانێــك 

ــی  ــان گوژمێكــی پڕوپاگەندەی ــە، كــە ســەركەوتنی تاڵیب ــەوەدا نیی ل

ــدا  ــە سەرتاســەری جیهان ــە ڕێكخــراوە تیرۆریســتییەكان ل گــەورە ب

دەبەخشــێت. ســەرەڕای هەبوونــی نیگەرانییەكــی زۆر لــە بەرانبــەر 

ســەركەوتنی تاڵیبــان و گەڕانــەوەی بــۆ كایــەی دەســەاڵتی سیاســی 

ــدڕەوەكان  ــە تون ــە گروپ ــۆی هەی ــە ب ــەاڵم ئەم ــتان، ب ــە ئەفغانس ل

لــە ئەفغانســتان بــە الی خۆیــدا كەمەندكێــش بــكات، بۆیــە زۆرێــك 

ــدڕەوە  ــە تون ــك ل ــارە هەندێ ــان دووب ــە تاڵیب ــەوە هەی ــیان ل ترس

ــە  ــان ب ــێت و زی ــدا ڕابكێش ــە الی خۆی ــاوا ب ــامییەكانی خۆرئ ئیس

بەرژەوەندییەكانــی ئەمریــكا و دەوڵەتانــی خۆرئــاوا لە ئەفغانســتان 

ــی هــەژار و  ــژی گەنجان ــی توێ ــە تایبەت ــت، ب ــە بگەیەنێ و ناوچەك

بێــكار لــە شــوێنە پەراوێزخــراوەكان، كــە بــەردەوام تیایــدا هەســت 

بــە نامۆیــی دەكــەن و دەكرێــت ســەركەوتنی تاڵیبــان هاندەریــان 

ــە دژی  ــاوی ل ــی خوێن ــرش و پەالماردان ــی هێ ــۆ ئەنجامدان ــت ب بێ

ــاوا.  ــی خۆرئ بەرژەوەندییەكان

زانكــۆی  لــە  مامۆســتا  بایــامن(،  )دانیــاڵ  بۆچوونــی  بــۆ 

ــە  ــكا ل ــی ئەمری ــكا: »كشــانەوەی هێزەكان ــە ئەمری ــاون ل جــۆرج ت

ئەفغانســتان و ســەركەوتنی بزووتنــەوەی تاڵیبــان، دەبێتــە مایــەی 

ــدڕەوە  ــۆ تون ــەورە ب ــی گ ــەركەوتنێكی پڕوپاگەندەی ــی س بەدیهاتن

ئیســامییەكان لــە جیهانــدا. ئەفســانەی ســەرەكییەكان بزووتنــەوە 

جەنــگاوەرە  ئــەو  دەكــەن،  لــەوە  بــاس  تــازەكان  تونــدڕەوە 

بیانییانــەی كــە ســوپای یەكێتیــی ســۆڤێتیان لــە ئەفغانســتان 

وەدەر نــا لــە ســاڵی )1989( بــە تەنهــا مۆســكۆ-یان تێــك نەشــكاند، 

بەڵكــوو هەرەســهێنانی یەكێتیــی ســۆڤێت و بــەرەی كۆمۆنیســتیان 

بــە  ئەفســانەیە  ئــەم  كــرد.  خێراتــر  گشــتی  شــێوەیەكی  بــە 

درێژاییــی كات بــەردەوام بــوو، ســەرەڕای ئــەوەی كــە جەنــگاوەرە 

ــە  ــەری ل ــەڕی سەرتاس ــە ش ــەربازییەوە ل ــە ڕووی س ــەكان ل بیانیی

دژی ســۆڤێتەكان كەســانێكی ســەرەكی نەبــوون«. 

لــە وتارێكــدا، كــە لــە گۆڤــاری »فۆریــن ئەفێــرز«ی ئەمریكیــدا 

ــدە  ــش ئەلقاعی ــە جارێكــی تری ــی وای ــامن پێ ــەوە، بای ــاو كراوەت ب

ــی گــەورەی  ــەوە ڕادەگەیەنێــت، كــە كشــانەوەی هێزێكــی بیانی ئ

وەك ئەمریــكا لــە ئەفغانســتان »ســەركەوتنێكی گەورەیــە«، هــەر 
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ــی  ــوو، كــە هێزەكان ــان ب ــی تاڵیب ــە شــەڕكردنی چەكداران ــد ك چەن

ئەمریــكای لــە ئەفغانســتان وەدەر نــا، نــەوەك شــەڕی ئەلقاعیــدە 

ــری دەرەوەی ئەفغانســتان.  ــی ت ــدرەوە بیانییەكان ــە تون ــان گروپ ی

ــەڕی  ــا »ش ــاو ن ــردووی ن ــاڵەی ڕاب ــەو )20( س ــەڕی ئ ــنتۆن ش واش

دژ بــە تیرۆریزمــی نێودەوڵەتــی«، بــەاڵم ئێســتا شكســتهێنان و 

كشــانەوەی ئەمریــكا دەبێتــە خاڵێكــی هێــزی زیــادەی تــر لــە ســەر 

پشــكی ڕێكخــراوی ئەلقاعیــدی، كــە ئێســتا ئەنــدام و الیەنگرەكانی 

ئاهەنــگ دەگێــڕن. 

ڕەشەبای سەركەوتن 
دەســتەی  لــە  تیرۆریــزم  لێكۆڵــەری  پانتۆشــی،  ڕافایلــۆ 

توێژینەوەكانــی بەرگــری پێــی وایــە، كــە »دەربڕینــی هەســتكردن 

ــە  ــدە ب ــی ئەلقاعی ــدام و الیەنگران ــوان ئەن ــە نێ ــەركەوتن ل ــە س ب

ــا و ژوورەكان  ــی سۆشــیال میدی ــگای كەناڵەكان ــە ڕێ ــی ل بەردەوام

ــی  ــە ئەدەبیان ــت و ل ــاو دەكەوێ ــت بەرچ ــە ئینتەرنێ ــردن ب چاتك

بزووتنــەوەی جیهادیــی جیهانیــدا بــە )ڕەشــەبای ســەركەوتن( نــاو 

دەبرێــت«. ئەم هەســتكردنە بە ســەركەوتن بە تەنها ئەفغانســتانی 

نەگرتوەتــەوە، بەڵكــوو بۆنــی ســەركەوتن لــە چەنــد شــوێنێكی تری 

ــە  ــان ل ــا، ی ــی ئەفریقی ــد ناوچەیەك ــەن، وەك چەن ــش دەك جیهانی

ســووریا، پاشــان ئــەوان هەمــوو چیرۆكێكــی ســەركەوتن بــەو 

ــتومڕ  ــتنەوە و مش ــەوە دەبەس ــەوەی تاڵیبان ــەركەوتنەی بزووتن س

ــەوە دەكــەن، كــە دەكرێــت مــاوەی )20( ســاڵ شــەڕ  ــە ســەر ئ ل

ــی دەســەاڵت.   ــە تەخت ــدا بگەیت ــە كۆتایی ــوو ل ــت تاك بكرێ

بــە پێــی ڕاپۆرتێكــی نەتــەوە یەكگرتــوەكان، كــە پێــش )2( 

ــراوی  ــان و ڕێكخ ــتا تاڵیب ــوە: »هێش ــدا هات ــووە تیای ــگ دەرچ مان

ــەك  ــچ ئاماژەی ــن و هی ــزی یەكری ــە هێ ــی ب ــدە هاوپەیامن ئەلقاعی

نییــە بــۆ پچڕاندنــی پێوەندییەكانیــان، جگــە لــەوەی كــە ئەلقاعیدە 

النیكــەم لــە )15( ناوچــەی ئەفغانســتان ســەنگ و پێگــەی هەیــە، 

بــە تایبەتیــش لــە خۆرهــەاڵت و باشــووری ئــەو واڵتــە، بۆیــە 

ــی لەگــەڵ ســەركردەكانی  ــە پێوەندییەكان ــزگاری ل ــدە پارێ ئەلقاعی

تاڵیبــان دەكات، بــەاڵم ئاســتی پێوەندییــە ئاشــكراكانی لەگــەڵ 

ئــەوەی  بــۆ  كردوەتــەوە  كەمــر  بزووتنەوەكــە  ســەركردەكانی 

ــە مەترســییەوە  ــە دەرەوە نەخات ــان ل هەڵوێســتا دیپلۆماســی تاڵیب

لــە بەرانبــەر پابەندبوونــی تاڵیبــان بــە بڕگەكانــی )ڕێككەوتننامــەی 

دەوحــە(، كــە لەگــەڵ ئیــدارەی دۆناڵــد ترامــپ ســەرۆكی پێشــووی 

ــردوە. ــاڵی )2020( واژۆی ك ــوباتی س ــی ش ــە مانگ ــكا ل ئەمری

ڕێككەوتنی دەوحە هیچ بەهایەكی نەماوە
ــچ بەهایەكــی  ــە ئێســتادا هی  پێدەچێــت ڕێككەوتنــی دەوحــە ل

نەمابێــت. جــۆن ســویرز، ســەرۆكی پێشــووتری دەزگای هەواڵگــری 

دەســەاڵتی  لــە  گومانــی  نــارساوە،   )mi6( بەریتانیــا  دەرەوەی 

ــە  ــدا، ك ــەر چەكدارەكان ــە س ــە ب ــان هەی ــتانكارەكانی تاڵیب دانووس

بەشــدارییان لــە ڕێككەوتنــی دەوحــە-دا كــردوە، چونكــە ئــەو 

ــان  ــەاڵتێكە زۆرتری ــەڕەكاندان دەس ــی ش ــە گۆڕەپان ــەی ل چەكداران

ــاو هۆتێلــە پێنــج ئەســتێرەكاندا دەژیــن،  ــە ن هەیــە لەوانــەی، كــە ل

ــە  ــتانیان ل ــە دانووس ــە ك ــەركردانەی تاڵیبان ــەو س ــتی ئ ــە مەبەس ك

دەوحــەی پایتەختــی قەتــەر ئەنجامــدا و لەگەڵ ئەمریــكا ڕێككەوتن. 

زۆرێــك لــە لێپــررساوان و چاودێــران لــە واشــنتۆن گومانیــان هەیــە، 

كــە تاڵیبــان بەڵێنەكانــی جێبەجــێ بــكات، بــە تایبەتــی وەك ئــەوەی 

لــە ناوەڕۆكــی ڕێككەوتنــی دەوحــە هاتــوە، بــە پێچەوانــەوە زۆربــەی 

دیدوبۆچوونــەكان بــەو ئاڕاســتەیە، كــە بزووتنــەوەی تاڵیبــان هانــدان 

بــە  و كنەدانــی گروپــە تیرۆریســتییەكان دووبــارە دەكاتــەوە و 

ــە  ــەر ویایەت ــكردنە س ــۆ هێرش ــت ب ــردا دەگەڕێ ــی ت دوای دەرفەت

یەكگرتــوەكان و هاوپەیامنەكانــی و بەرژەوەندییەكانیــان.

كــە  هێوربوونــەوە،  و  ئاســاییكردنەوە  ئــاوازی  ســەرەڕای 

بەرپرســانی ئەمریــكا لــە ئێســتادا لێــی دەدەن، بــە ئاڕاســتەی 

لــە  ئەلقاعیــدە  ڕێكخــراوی  مەترســییەكانی  كەمكردنــەوەی 

ــد  ــراڵ )لوب ــكا ژەن ــی ئەمری ــری بەرگری ــەاڵم وەزی ــتان، ب ئەفغانس

ــی( ســەرۆكی دەســتەی هاوبەشــی  ــراڵ )مــارك میڵ ئۆســن( و ژەن

ئەركانــی ســوپا لــە بــەردەم ئەندامانــی ئەنجوومەنــی پیــران 

ئەوەیــان ئاشــكرا كــرد، كــە گەڕانــەوەی چەنــد تاقــم و گروپێكــی 

وەكــوو )ئەلقاعیــدە( و )داعــش( و دەركەوتنیــان لــە ئەفغانســتان 

ــكا،  ــۆ ســەر خــاك و ئارامــی ئەمری ــە ب ــارە هەڕەشــەی جدیی دووب

بــەاڵم هەڕەشــەكەیان لــە دوای كشــانەوەی ســەربازەكانی ئەمریــكا 

لێپررساوانــی  ئێســتا  ئەفغانســتان دوو ســاڵ دەخایەنێــت.  لــە 

ــە  ــە توندڕەوان ــم وگروپ ــەم تاق ــە ئ ــەدان، ك ــەو بڕوای ــۆن ل پێنتاگ

ــەر  ــە س ــەن و كار ل ــە بك ــر گەش ــێوەیەكی خێرات ــە ش ــن ب دەتوان

و  مەترســی  بەرجەســتەكردنی  بــۆ  بكــەن  تــازە  خشــتەیەكی 

ســەرۆكی  ڕۆبەرتســۆن(،  )جــۆرج  پێشــریش  هەڕەشــەكانیان. 

پێشــووی پەیامنــی باكــووری ئەتڵەســی )ناتــۆ( ئــەوەی ئاشــكرا كرد، 

ــانی  ــی كارئاس ــێوەیەكی پراكتیك ــە ش ــان ب ــەوەی تاڵیب ــە »گەڕان ك

ــە  ــی ل ــی تەواوەت ــروپ و تاقمێك ــد گ ــۆ گەییشــتنی چەن دەكات ب
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تیرۆریســتەكان بــۆ نــاو خاكــی دەوڵەتانــی تــر، ئەوانــەش دەتوانــن 

پانڕێــژی بكــەن بــۆ ئەنجامدانــی هێــرش و پەالمــاردان لە ســنووری 

ناوچەكــە و دەرەوەیــدا«. بــە بۆچوونــی )جایكــۆب وێــر( توێــژەر 

ــی: »ڕێكخــراوی  ــرۆری نێودەوڵەت ــەوەی تی ــواری بەگژداچوون ــە ب ل

ــۆ  ــان ب ــەوەی تاڵیب ــە گەڕان ــت ل ــودمەند دەبێ ــدە زۆر س ئەلقاعی

دەســەاڵت لــە ئەفغانســتان، بۆیــە هەڕەشــەكان بــۆ ســەر ئەمریــكا 

و هاوپەیامنانــی جدییــە و هێــدی هێــدی لەگــەڵ كەمبوونــەوەی 

بەگژداچوونــەوەی  بــۆ  ئەمریــكا  حوكوومەتــی  ســەرچاوەكانی 

ــدا ئاســاییش و  ــی نزیك ــە ئایندەیەك ــت ل ــرۆر، پێشــبینی دەكرێ تی

ــە«. ــەر هەڕەش ــەوە ب ــت و بكەوێت ــر بێ ــكا كەم ــی ئەمری ئارام

وانە قورسەكانی تاڵیبان 
لــەو  ئەفغانســتان  بارودۆخــی  چاودێرانــی  و  لێكۆڵــەران 

ــد  ــان چەن ــاڵ تاڵیب ــی )20( س ــاش تێپەڕین ــە پ ــە ل ــەدان، ك بڕوای

ــت  ــەوە ناكرێ ــە پێشــبینیی ئ ــووە، بۆی ــر ب ــەر فێ ــی كاریگ وانەیەك

جارێكــی تــر هەمــان هەڵــە دووبــارە بكاتــەوە و پشــتگیریی 

گروپــە توندڕەوەكانــی وەك ئەلقاعیــدە یــان داعــش بــكات، چونكە 

دەرئەنجامــە خراپەكانــی بــاش دەزانێــت. كەواتــا بۆچوونــەكان 

بــەو ئاڕاســتەیە، كــە ئەگــەری دابینكردنــی پەناگەیەكــی ئــارام بــۆ 

ــش زۆر  ــدە و داع ــی وەك ئەلقاعی ــامییە توندڕەوەكان ــە ئیس گروپ

الوازە، چونكــە ئــەم جــارە تاڵیبــان بــە بــێ هاوكاریــی ئەلقاعیــدە 

گەڕایــەوە بــۆ دەســەاڵت لــە ئەفغانســتان. ســەركردەكانی تاڵیبــان 

دەركیــان بــەو ڕاســتییەیش كــردوە، كــە لــە ســاڵی )2001( دا 

ــەاڵتیان  ــوو دەس ــادن-وە ب ــامنە بن ــدە و ئوس ــۆی ئەلقاعی ــە ه ب

ــی  ــكا جارێك ــە ئەمری ــان ك ــەوە دڵنی ــتاش ل ــت دا، ئێس ــە دەس ل

ــە  ــاوكاری گروپ ــان ه ــەر تاڵیب ــتتێوەردان دەكات ئەگ ــش دەس تری

تونــدڕەوەكان بــكات، بــە تایبەتــی ڕێكخــراوی  ئەلقاعیــدە، نــا بــۆ 

پارێزگاریكــردن لــە مافەكانــی مــرۆڤ و مافــی ژنــان، بەڵكــوو بــۆ 

ــان  ــش تاڵیب ــەم جارەی ــەر ئ ــی ئەگ ــرۆری نێودەوڵەت ــی تی بنبڕكردن

ــەی  ــكەوتن. زۆرین ــەندن و پێش ــەردەم گەشەس ــە ب ــت ل ــر بێ ڕێگ

لێكۆڵــەرەوان لــە واشــنتۆن لــە ســەر ئــەوە كۆكــن، كــە پێویســتە لــە 

ســەر تاڵیبــان مامەڵــە لەگــەڵ ئاپــۆرای الیەنگرانــی )ئەلقاعیــدە( و 

)داعــش(دا بــكات، كــە ئێســتا بــە فیعلــی لــە ئەفغانســتان بوونیــان 

ــت  ــاران نایانەوێ ــان وەك ج ــەركردەكانی تاڵیب ــە س ــە، چونك هەی

ــار،  ــە دوژمــن و نەی ــان بكــەن ب ــە خۆی ــی ل ــگای نێودەوڵەت كۆمەڵ

هێشتا تاڵیبان و ڕێكخراوی 
ئەلقاعیدە هاوپەیمانی 

بە هێزی یەكترین و هیچ 
ئاماژەیەك نییە بۆ پچڕاندنی 

پێوەندییەكانیان، جگە 
لەوەی كە ئەلقاعیدە النیكەم 
لە )15( ناوچەی ئەفغانستان 

سەنگ و پێگەی هەیە

تاڵیبان مافەکانی ژنان دەستەبەر دەکات؟
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بەڵكــوو ئەولەویەتــی لەپێشــینەیان بریتــی دەبێــت لــە ســەپاندنی 

هەژمــوون و دەســەاڵتیان بــە ســەر ئەفغانســتانی ناســەقامگیر 

ــە  ــك ل ــارن جۆرێ ــدا خوازی ــاڵ ئەمەیش ــە پ ــوو، ل ــە ب و پارچەپارچ

ڕێككەوتــن و لێكتێگەییشــتنیان لەگــەڵ كەمینەكانــی ئەفغانســتان 

و  )هــەزارە  شــیعەكان  و موســوڵامنە  ئۆزبەكــی  هەبێــت وەك 

ئیســامعیلییەكان(، بــە ئامانجــی بــە فیڕۆنەدانــی ئــەم ســەركەوتنە 

ــاوە.   ــتیان هێن ــە دەس ــەی ب گەورەی

    

تاڵیبان بەرەو بە دەستهێنانەوەی شەرعییەت 
دانپێدانانــی  بــە  پێویســتی  تاڵیبــان  بزووتنــەوەی  ئێســتا 

نێودەوڵەتــی هەیــە و پێویســتە لــە ســەری بــە كــردەوە و لــە 

ســەر ئــەرزی واقیــع بیســەملێنێت، كــە وەكــوو ڕابــردوو شــەڕەنگێز 

نییــە و پشــتیوانیی تاقــم و گروپــە تونــدڕەوەكان و تیــرۆر نــاكات 

و دەســەاڵتێكی ئاشــتیخوازانە لــە ئەفغانســتان بەرپــا بــكات، 

ــا دەرك  ــت، كەوات ــی بێ ــكا و هاوپەیامنەكان ــی ئەمری ــە دڵ ــە ب ك

ــەكردنی  ــەقامگیری و گەش ــە س ــتگرتن ب ــە دەس ــەوە دەكات، ك ب

ئەفغانســتان لــە میوانداریكردنــی بیــری تونــدڕەوەی جیهانــی 

ــاڵ  ــۆی. دانی ــدەی خ ــەوە و ئاین ــۆ مان ــرە ب ــنووربەزێن گرینگ س

ــت  ــە دووری دەزانێ ــامن، ئەندامــی ئیســتیتیۆتی )برۆكینگــز( ب بای

هەمــان  گرتنەبــەری  ســەر  بگەڕێتــەوە  تاڵیبــان  بزووتنــەوەی 

ڕۆڵــی پێشــووی لــە ڕێــگای دابینكردنــی پەناگــەی ئــارام بــۆ 

تیرۆریســتان و گروپــە تونــدڕەوەكان، چونكــە الوازیــی ئەلقاعیــدە 

لــە  چاكســازییانەی  ئــەو  و  تاڵیبــان  تایبەتییەكانــی  پاڵنــەرە  و 

بــواری دابینكردنــی ئاساییشــی ناوخۆیــی ئەمریــكا ئەنجــام دراوە، 

نێــوان  هەماهەنگیــی  پڕۆســەكانی  توندوتۆڵكردنــی  ســەرەڕای 

ئۆپێراســیۆنە  چاودێریكردنــی  و  ئەمریــكا  هەواڵگریــی  دەزگای 

ســەربازییەكان، هەموویــان پێكــەوە لــە قەبــارەی هەڕەشــەی 

ڕێكخــراوی  دەكاتــەوە.  كــەم  تونــدڕەوەكان  گروپــە  و  تاڵیبــان 

ــدی  ــە تون ــە، ب ــتان چاالك ــی ئەفغانس ــەر خاك ــە س ــە ل ــش، ك داع

دژایەتیــی ئەلقاعیــدە و تاڵیبــان دەكات، بەڵكــوو پێــی وایــە تاڵیبــان 

بــۆ خزمەتــی بەرژەوەندییــە نەتەوەیییەكانــی ئەفغانســتان پشــتی 

لــە ئیســام كــردوە، بــەاڵم لەگــەڵ ئەمەیشــدا دوور لــە جیاوازییــە 

ــەاڵت  ــە و دەس ــەر پێگ ــە س ــد ل ــی تون ــەكان ملمانێ ئایدیۆلۆژیی

لــە نــاوەوەی بزووتنــەوە جیهادییــە فراوانەكــەدا هەیــە، بۆیــە 

ــەالی  ــش ب ــەركردەكانی داع ــدات س ــەوڵ ب ــان ه ــت تاڵیب پێدەچێ

ــە  ــكێنێت، ك ــك بش ــەش تێ ــكات و ئەوان ــش ب ــدا كەمەندكێ خۆی

ــدەن.  ــۆ داب ــی ب ــن چۆك ــادە نی ئام

هیچ پەناگەیەكی ئارام نییە 
پێشــبینیی ئــەوە ناكرێــت پەناگەیەكــی ئــارام و بەرفــراوان بــۆ 

ــن  ــە ئەفغانســتان دابی ــە تیرۆریســتییەكان ل ــدڕەوەكان و گروپ تون

ــان  ــەركردەكانی تاڵیب ــە س ــەی ك ــەو پێوەندییان ــەدەر ل ــت. ب بكرێ

ــی  ــن خاڵ ــەاڵم چەندی ــرێ دەدات، ب ــدە گ ــراوی ئەلقاعی ــە ڕێكخ ب

ناكــۆك لــە نێوانیانــدا هەیــە، جگــە لــەوەش ســەركردەكانی تاڵیبــان 

الیەنگیریــی ئــەو هێرشــە تیرۆریســتییانەیان نەكــرد، كــە ئەلقاعیدە 

ــەوەی  ــە وەك تەقاندن ــۆ منوون ــی داون، ب ــردوو دا ئەنجام ــە ڕاب ل

دەوڵەتانــی  لــە   )1998( ســاڵی  لــە  ئەمریــكا  باڵیۆزخانەكانــی 

خۆرهەاڵتــی ئەفریقیــا. لــە ڕاســتیدا بزووتنــەوەی تاڵیبــان باجێكــی 

قورســی داوە بــە هــۆی هێــرش و پەالمارەكانــی )11(ی ســێپتەمبەر 

بــۆ ســەر شــكۆی ئەمریــكا، كاتێك بــۆ ماوەی )20( ســاڵ دەســەاڵتی 

ــی  ــە ســەركردە دیارەكان ــە دەســتدا و زۆرێــك ل ــە ئەفغانســتان ل ل

ــە جەنگــی دژ بــە ئەمریــكا و هاوپەیامنەكانــی كــوژران.   ل

تاڵیبــان بــاش دەرك بــە هێــز و تواناكانــی ئەمریــكا دەكات، 

كــە ســااڵنێكە ئۆپێراســیۆنە ســەربازییەكانی لــە ســۆماڵ و یەمــەن 

چەندیــن دەوڵەتــی تــر ئەنجــام دەدات، بــە هــۆی هەبوونــی 

ئەنجامدانــی  بۆیــە  تێیانــدا،  تیرۆریســتی  گروپــی  و  تاقــم 

هێــرش و ئۆپێراســیۆنی لــەم شــێوەیە لــە ئەفغانســتان ڕێگــە 

نــادات ئەلقاعیــدە و داعــش و گروپــە توندڕەوەكانــی تریــش 

ســەربازگەكانی مەشــقپێكردن و ڕاهێنانــی ئەنــدام و الیەنگرانیــان 

بــە ئاســانی بەڕێوەبــەرن، واتــا وەك پێــش هێرشــەكانی )11( 

ــیان  ــی سەركردەكانیش ــوو ژیان ــت، بەڵك ــان نالوێ ــێپتەمبەر بۆی س

و  گرتــن  و  كوشــن  ڕووبــەڕووی  و  مەترســییەوە  دەكەوێتــە 

دەبنــەوە.  ڕاوەدوونــان 

سەرچاوە: 
ماڵپەڕی ئیندپێندێنت عەرەبی - ىب ىب ىس عەرەبی 
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هیبەتولاڵ ئاخوند زادە نازناوی )مەولەوی( یە، كە لە نازناوی )مەال( بەرزترەپێناسە و نازناو

ڕابەری یەكەمی بزووتنەوەی تاڵیبان لە دوای مردنی مەال محەمەد عومەر.پێگەی سیاسی

ساڵی لەدایكبوونی
)19(ی ترشینی یەكەمی )1967( لە پەنجوایی ویایەتی قەندەهار لە دایك بووە و 

سەر بە خێڵی )نورزای( یە.

ئاستی خوێندنی

ئاخوند زادە خوێندنی سەرەتایی لە سەر دەستی باوكی تەواو كردوە و لە دوای 

پەالماردانی سۆڤێتی بۆ ئەفغانستان خێزانەكەی ڕووی كردوەتە پاكستان و لەوێ 

خوێندنی دیینی تەواو كردوە.

بەشداریكردنی لە شەڕەكان

ئاخوند زادە بەشداریی لە شەڕەكانی تاڵیبان دژ بەو حوكوومەتەی ئەفغانستان كردوە، 

كە سەر بە ڕووسیا بوو بە سەرۆكایەتی محەمەد نوور تەرەقی، كە لە نیسانی )1978( 

گەییشتە دەسەاڵت

قۆناغی سەرەتای ژیانی سياىس
لە ئەفغانستان هەاڵت و لە پاكستان گیرسایەوە و لە خێوەتگای )جەنگەڵ بیر ئەلیزای(

ی پەنابەران لە هەرێمی بلوجستان نیشتەجێ بوو.

نزیكی لە مەال محەمەد عومەر
یەكێكە لە ئەندامە دامەزرێنەرەكانی تاڵیبان و یاریدەدەرێكی نزیكی مەال محەمەد 

عومەر بووە.

ڕۆڵی لە دەیەی هەشتاكان
لە كۆتاییی هەشتاكاندا لە دژی هێزەكانی یەكێتیی سۆڤێت لە ئەفغانستان جەنگاوە و 

لەو قۆناغەدا سەرقاڵی فێركردن و ڕاهێنانای )موجاهیدەكان( بووە.

ڕۆڵی لە دەیەی نەوەدەكان

لە ساڵی )1996( دا مەال محەمەد عومەر وەك سەرۆكی دادگای سەربازی لە كابوڵ 

دای مەزراندوە، وا دەنارسێت كە بەرپرسیارە لە دەركردنی زۆربەی فەتواكانی تاڵیبان و 

چارەسەركردنی كێشە و گرفتە دیینیەكان لە نێوان ئەندامانی بزووتنەوەكەدا.

ڕۆڵی لە گەڕاندنەوەی یاسا و ئاساییش

بەو پێیەی لە پێگەی فەرمی بزووتنەوەی تاڵیبان )دەنگی جیهاد( نوورساوە، 

ئاخوندزادە سەركەوتوو بووە لە گەڕاندنەوەی سەروەریی یاسا و ئارامی و ئاساییش 

بۆ ئەفغانستان و بە هۆی جێبەجێكردنی بنەما شەرعییەكانەوە ڕۆڵی سەرەكیی لەم 

بوارەدا گێڕاوە.

دژایەتیكردنی ئەمریكا

لە سەروبەندی پەالماردانی ئەفغانستان لە الیەن ئەمریكا لە ساڵی )2001( ئاخوند 

زتدە ڕۆڵێكی كاریگەر و بااڵی لە زیندووكردنەوە و ڕێكخستنەوەی جیهادى ئيساميدا 

بینی لە دژی هێزەكانی ئەمریكا و هاوپەیامنان.

دوای ڕووخانی دەسەاڵتی تاڵیبان لە )2001(

لە دوای ڕووخانی دەسەاڵتی تاڵیبان لە كۆتایی ساڵی )2001( دا ئاخوندزادە ڕوویكردە 

باشووری پاكستان بووە پێشنوێژی مزگەوتێك و لە پاش خۆڕێكخستنەوەی تاڵیبان كرایە 

»دادوەری دادوەران«ی بزووتنەوەكە.

ساڵی )2005(

ئاخوند زادە كرایە جێگری ڕابەری نوێی بزووتنەوەكە، كە لەو كاتەدا مەال ئەختەر 

محەمەد مەنسوور بوو، بە تایبەتی لە دوای دڵنیابوونەوەی لە مردنی ڕابەری ڕوحی 

تاڵیبان )مەال محەمەد عومەر(

ساڵی )2015(

ڕابەری تاڵیبان مەال ئەختەر محەمەد مەنسوور لە )22(ی ئایاری )2015( لە هێرشێكی 

فڕۆكەی بێفڕۆكەوانی ئەمەریكادا لە نزیك شاری كویتای هەرێمی بلوچستان لە 

پاكستان كوژرا و لە )25(ی ئایاری )2016( ئاخوند زادە لە الیەن ئەندامانی شوورای 

تاڵیبان بە ڕابەری بزووتنەوەكە هەڵبژێررا.

بیۆگرافیای ڕابەری بزووتنەوەی تاڵیبان هیبەتولاڵ ئاخوند زادە )مەولەوی( 
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بوونی بە ئەمیری باوەڕداران

ڕاستەوخۆ لە دوای هەڵبژاردنی ئاخوند زادە بە ڕابەری تاڵیبان، ئەیمەن زەواهیری 

ڕابەری ڕێكخراوی ئەلقاعیدە بەیعەتی پێدا و وەك )ئەمیری باوەڕداران( ناساندنی 

بەمەش پێگە و متامنەی لە ناو جیهادییەكاندا زیاتر بوو.

دروستبوونی ناكۆكی و هەڵگەڕانەوە

تەلەفیزیۆنی )شمشاد(ی ئەفغانی لە ئەیلوولی ساڵی )2016( ڕایگەیاند، كە گروپێكی 

سەربازیی هەڵگەڕاوە بە ڕابەرایەتیی مەولەویی نەقیبولا هونەر جیهادی لە دژی 

تاڵیبان دەستى پێ كردوە، لە دوای دەستنیشانكردنی ئاخوندزادە وەك ڕابەری یەكەمی 

تاڵیبان بە فەرمانێكی هەواڵگریی پاكستان.

ئەلقاعیدە و پشتیوانیكردنی تاڵیبان

- ئاخوند زادە لە شوباتی )2017( بەیاننامەیەكی دەركرد داوای لە ئەفغانییەكان كرد 

دار و درەخت بڕوێنن، چونكە لە شەریعەتی ئیسامیدا گرینگیی پێ دراوە.

- ڕێكخراوی داعش لە )24(ی ئاداری )2017( گرتەیەكی ڤیدیۆیی بە ناونیشانی )لە 

دەروازەی شەڕ و داستانەكان( باوكردەوە و تێیدا ئاخوند زادەی بە »دیكتاتۆری 

تاڵیبان« وێنا كرد .

دوای باوكردنەوەی ڤیدیۆكەی داعش، لقی ئەلقاعیدە لە نیوە دورگەی هیندی لە 

حوزەیرانی )2017( بەڵگەنامەیەكی باو كردەوە، كە ئایدیۆلۆژیا و ئامانجەكانی تێدا 

دیاری كرد و ڕوونی كردەوە، كە پابەندە بە بەیعەتی ئەیمەن زەواهیری بە ئاخوند 

زادە و ئامانجی ئەلقاعیدە پشتگیریكردنە لە تاڵیبان

ڕاگرتنی شەڕ لەگەڵ حوكوومەتی كابوڵ

لە )9(ی حوزەیرانی )2018( دا تاڵیبان بە ڕابەرایەتی ئاخوند زادە ئاگربەستی لەگەڵ 

حوكوومەتی كابوڵ ڕاگەیاند، دوای ئەوەی ئەرشەف غەنی بڕیاری ڕاگرتنی شەڕی 

لەگەڵ بزووتنەوەكە ڕاگەیاند.

ڕێككەوتنی دەوحە

لە )29(ی شوباتی )2020( بزووتنەوەی تاڵیبان بە سەرۆكایەتی ئاخوند زادە  

ڕێككەوتنێكی ئاشتی مێژوویی لەگەڵ ئەمریكا واژۆ كرد و شەڕی وەستاند و ئاخوند 

زادە ئەوەی بە سەركەوتنێكی گەورە بۆ تاڵیبان دایە قەڵەم

ئەلقاعیدە پیرۆزبایی ڕێككەوتنی دەوحە

لە تاڵیبان دەكات

لە )20(ی ئاداری )2020( ڕێكخراوی ئەلقاعیدە بەیاننامەیەكی )3( الپەڕەیی دەركرد 

و پیرۆزبایی لە تاڵیبان كرد بە هۆی گەییشن بە ڕێككەوتنی ئاشتی لەگەڵ ئەمریكا لە 

ئەفغانستان   

سەرچاوەكان:
www.aljazeera.net

www.skynawaarabia.com
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گرنگترین ئامانجەكانی تاڵیبانژ
دروستكردنی حوكوومەتێكی ئیسامی لە سەر شێوازی خەالفەتی ڕاشیدین. 1

ئیسام ببێتە دیینی حوكوومەت و هەموو گەلی ئەفغانستان. 2

پێویستە یاسای دەوڵەت لە شەریعەتی ئیسام وەربگیرێت. 3

دەشتنیشانكردنی زانایان و پابەندبوان بە دیینی ئیسام بۆ پۆستە گرینگەكانی حوكوومەت. 4

ڕیشەكێشكردنی دەمارگیری نەتەوەیی و خێڵەكی. 5

6
پارێزگاریكردن لە مافەكانی خەڵكی ڕێزلێگیراو و پاراستنی خۆیان و ماڵ و دارایی و شكۆمەندییان و مافەكانیان بەو شێوەیەی لە 

شەریعەتی ئیسامیدا هاتوە.  

بەهێزكردنی پێوەندییەكان لەگەڵ هەموو دەوڵەتان و كۆمەڵە و ڕێكخراوە ئیسامییەكان.   7

باشكردنی پێوەندییە سیاسییەكان لەگەڵ هەموو دەوڵەتانی ئیسامی بە پێی بنەما شەرعییەكان. 8

پێداگریكردن لە سەر پۆشینی حیجاب لە الیەن ئافرەتان و پابەندكردن و سەپاندنی لە هەموو بوارەكاندا. 9

دامەزراندنی دەزگاكانی فەرمان بە چاكە و نەهیكردن لە خراپە لە سەرتاسەری واڵتدا. 10

11
نەهێشن و بەرەنگاربوونەوەی تاوانە ئەخاقییەكان و بەگژداچوونەوەی مادە هۆشبەرەكان و باوكردنەوەی وێنە و فیلمە 

قەدەغەكراوەكان.

سەربەخۆیی دادگا شەرعییەكان و پاراستنی شكۆیان لە هەموو دامودەزگا و ئیدارە حكومییەكاندا. 12

دروستكردنی سوپایەكی ڕاهێرناو بۆ پارێزگاریكردن لە دەوڵەتی ئیسامی لە بەرانبەر هەر دەستدرێژییەكی دەرەكی. 13

لەبەرچاوگرتنی پەیڕەوێكی ئیسامی گشتگیر لە هەموو قوتابخانەكان و زانكۆكان و خوێندنی زانستە سەردەمییەكان. 14

15
پارێزگاریكردن لە مافەكانی خەڵكی ڕێزلێگیراو و پاراستنی خۆیان و ماڵ و دارایی و شكۆمەندییان و مافەكانیان بەو شێوەیەی لە 

شەریعەتی ئیسامیدا هاتوە.  

بەهێزكردنی پێوەندییەكان لەگەڵ هەموو دەوڵەتان و كۆمەڵە و ڕێكخراوە ئیسامییەكان.   16

باشكردنی پێوەندییە سیاسییەكان لەگەڵ هەموو دەوڵەتانی ئیسامی بە پێی بنەما شەرعییەكان. 17

داوەریكردن لە سەرجەم پرسە سیاسی و نێودەوڵەتییەكان پاڵپشت بە قورئان و سوننەت. 18

بە ئیسامیكردنی ئابووریی دەوڵەت و گرینگیدان بە گەشەپێدان لە هەموو بوارەكاندا. 19

داواكردنی یارمەتی لە دەوڵەتانی ئیسامی بۆ ئاوەدانكردنەوە و بونیادنانی ئەفغانستان. 20

كۆكردنەوەی زەكات و سەدەقە و خەرجكردنی لە پڕۆژەكان و خزمەتگوزارییە گشتییەكاندا.  21

گرنگترین ئامانجەكانی بزووتنەوەی تاڵیبان
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ســەرەڕای دڵنیاكردنــەوە و باوكراوەكانــی ئەفســەرانی دەزگای 

ــتان  ــە پاكس ــكرایە ك ــەاڵم ئاش ــكا، ب ــی ئەمری ــدی هەواڵگری ناوەن

بەهێزبوونــەوەی  و  ســەرهەڵدانەوە  لــە  بــووە  یارمەتیــدەر 

بزووتنــەوەی تاڵیبــان و هاوكاریكردنــی بــۆ كۆنتڕۆڵكردنــەوەی 

تــەواوی ئەفغانســتانی دراوســێی. خۆرئــاوا بــە شــێوەیەكی گشــتی 

ــە  ــەوە ل ــزی و وریاییی ــەڕی خۆپارێ ــی، بەوپ ــە تایبەت ــكا ب و ئەمری

ــی هــەر  ــە جڵەوكردن ــن ل ــی چاوەڕوانكــراوی پاكســتان دەڕوان ڕۆڵ

هێــرش و پەالمارێكــی تیرۆریســتی لــە دژی بەرژەوەندییەكانــی 

بێــت،  تازەیــە  بارودۆخــە  ئــەو  كــە دەرهاویشــتەی  خۆرئــاوا، 

ــە  ــۆن ل ــكا چ ــا ئەمری ــەاڵم ئای ــتان ڕووی داوە. ب ــە ئەفغانس ــە ل ك

ڕۆڵــی حوكوومەتــی ئیســام ئابــاد دەڕوانێــت؟ كاریگەریــی و 

ئاڵنگارییەكانــی ئــەم دۆخــە تازەیــە و هەڵوێســتی نوێــی پاكســتان 

ــت.  ــۆن دەبێ ــتان چ ــیا و هیندس ــن و ڕووس ــكا و چی ــۆ ئەمری ب

هەواڵگریــی  دەزگای  پێشــووی  لێپررساوانــی  لــە  بەشــێك 

ــااڵی  ــدل ئەفســەری ب ــرۆس ڕی ــكا )CIA(، وەك ب ــدی ئەمری ناوەن

پێشــووی ئــەو دەزگایــە پێــی وایــە: هێرشــی ئــەم دواییــەی 

بزووتنــەوەی تاڵیبــان و كۆنتڕۆڵكردنــەوەی ئەفغانســتان، بــە پلــەی 

ــااڵنێكی  ــان س ــە تاڵیب ــوو، چونك ــتان ب ــتی پاكس ــە پاڵپش ــەم ب یەك

دوورودرێــژە پاكســتانی وەكــوو پەناگەیەكــی ئــارام بــە كار هێنــاوە 

ڕووخــاوی  و حوكوومەتــی  ئەمریــكا  بــە  دژی  شــەڕەكانی  لــە 

ئەفغانســتان بــە ســەرۆكایەتیی )ئــەرشەف غەنــی(. دوای ئــەوەی 

هەوڵەكانــی ئیــدارەی ئەمریــكا لــە فشارخستنەســەر ئیســام ئابــاد 

بــۆ دانانــی ســنوورێك بــۆ جموجووڵەكانــی تاڵیبــان شكســتیان 

ــكا  ــەرۆكی ئەمری ــدن( س ــۆ بای ــدارەی )ج ــدا ئی ــە كۆتایی ــا، ل هێن

هاوپەیامنێكــی  وەك  پاكســتان  بەرانبــەر  لــە  نیگەرانییەكانــی 

ــرازا و  ــە كار ت ــەاڵم كار ل ــەدا نەشــاردەوە، ب ــە ناوچەك ســراتیژی ل

دوای )20( ســاڵ شــەڕ و پێكــدادان بزووتنــەوەی تاڵیبــان گەڕایــەوە 

ــوڵ.   ــە كاب ــەاڵت ل ــی دەس ــەر تەخت س

لێكۆڵــەرەوە سیاســییەكان لــە واشــنتۆن لــەو بڕوایــەدان ئێســتا 

پاكســتان هۆكارێكــی بــە هێــزی هەیــە بــۆ بەرپەرچدانــەوەی 

هــەر هێــرش و پەالماردانێكــی پێشــبینیكراو لــە الیــەن ڕێكخــراوی 

دوای  لــە  خۆرئــاوا  ســەر  بــۆ  وە  )ئەلقاعیــدە(  تیرۆریســتی 

ــی  ــد ئەنجامدان ــی، هــەر چەن ــان(ی هاوپەیامن ســەركەوتنی )تاڵیب

ڕێكخــراوە  و  ئەلقاعیــدە  الیــەن  لــە  مەترســیدار  هێرشــێكی 

ــاوا،  ــی خۆرئ ــە بەرژەوەندییەكان ــۆ س ــرەوە ب ــتییەكانی ت تیرۆریس

ــاكات.  ــتان ن ــراتیژییەكانی پاكس ــە س ــە ئامانج ــك ب ــچ خزمەتێ هی

ــزم  ــەوەی تیرۆری ــواری بەگژداچوون ــە ب ــارەزا ل ــامن، ش ــاڵ بای دانی

لــە زانكــۆی )جــۆرج تــاون(ی ئەمریــكا پێــی وایــە: ناكرێــت 

ویایەتەیەكگرتــوەكان وەك هاوبەشــێك لــە بەرەنگاربوونــەوەی 

ــە  ــتێت، چونك ــتان ببەس ــە پاكس ــت ب ــتان پش ــە ئەفغانس ــرۆر ل تی

پاكســتان شــانە بیانییەكانــی بەكارهێنــاوە بــۆ ئەنجامدانــی پەالمارە 

ــە شــەڕی هەرێمــی كشــمیر،  ــە هیندســتان و ل تیرۆریســتییەكان ل

هــەر وەك لــە ڕابــردوو دا ئــەم كارەی ئەنجــام داوە. لەوانەیــە 

حوكوومەتــی تاڵیبــان ڕێگــە بــە چەكــدارە بیانییــەكان بــدات 

ــان  ــەن و تواناكانی ــان بك ــق و ڕاهێن ــتان مەش ــی ئەفغانس ــە خاك ل

ــەی پاكســتان  ــەو هیوای ــەش ب ــەن، ئەم ــۆ هێرشــكردن باشــر بك ب

بتوانێــت گورزەكانــی ئاڕاســتەی حوكوومەتــی نێودەوڵــەىت بــكات، 

لەبــەر ئــەم هۆیەیــش داوا لــە ئیــدارەی ئەمریــكا دەكرێــت لــەوە 

ــت  ــاش دەزانێ ــاد ب ــام ئاب ــی ئیس ــە حوكوومەت ــەوە، ك ــا بێت دڵنی

ــەوەی  ــە بزووتن ــی ل ــەر هاوپەیامنەكان ــەی دەدات ئەگ ــە باجەك ك

ــەن.  ــی بك ــی نێودەوڵەت ــاوكاری و پشــتگیریی تیرۆریزم ــان ه تاڵیب

ــی  ــدا باس ــە ڕاپۆرتێك ــكا ل ــی( ئەمری ــن پۆلیس ــاری )فۆرێ گۆڤ

ســەر  بــە  باڵــی  كــە  كــردوە،  ئاڵۆزانــەی  دەرهاویشــتە  ئــەو 

ســراتیژیی پاكســتان كێشــاوە لــە ئەفغانســتان، ئەمەیــش وای 

خۆپارێــزی  ئاشــكرا  بــە  ئابــاد  ئیســام  حوكوومەتــی  كــردوە 

ــە  ــی ئیســامی( ل ــەوەی )ئیامرەت ــە پڕۆســەی زیندووكردن ــكات ل ب

ئەفغانســتان، لــە ڕێــگای حوكوومەتێكــەوە كــە لــە ســایەی هێــزدا 

ــە  ــان ب ــە دانپێدان ــە نەكــردن ل ــت، ســەرەڕای پەل دروســت دەكرێ

حوكوومەتــی نوێــی تاڵیبــان لــە ئەفغانســتان و پێداگریكردنــی لــە 

ســەر پێكهێنانــی حوكوومەتێكــی گشــتگیر، كــە هەمــوو هێــز الیەنە 

ئەفغانســتانییەكان بگرێتــە خــۆ، ئەمــەش تاڵیبانــی تــووڕە كــردوە، 

ــكاوانە  ــێوەیەكی ڕاش ــە ش ــتان ب ــرد پاكس ــبینیی دەك ــە پێش چونك

ــۆ  ــەی پاكســتان ب ــە دوورگرتن ــەو خــۆ ب ــكات. ئ ــێ ب پشــتگیریی ل

ئــەوە دەگەڕێتــەوە، كــە پێشــكەوتنی خێــرای بزووتنــەوەی تاڵیبــان 

و ئــەو ســەركەوتنە گەورەیــەی لــە گەڕانــەوەی بــۆ دەســەاڵت 

ڕێكخــراوە  ســەر  لــە  ڕەنگدانــەوەی  ڕوونــی  بــە  كابــوڵ،  لــە 

تونــدڕەوە تیرۆریســتییەكانی پاكســتان دروســت كــردوە، كــە هێــز 

و گڕوتینیــان لــەو ســەركەوتنەی تاڵیبــان وەردەگــرن بــۆ هاندانــی 

پڕۆســەكانی بەگەڕخســن و كۆمەكــی دارایــی و زیادكردنــی كار و 

چاالكییــە توندوتیژەكانیــان لــە نــاو خاكــی پاكســتان، ئەمەیــش بــە 
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شــێوەیەكی كراداریــی ڕوو دەدات. 

بــە  تایبــەت  پۆلیســی(  )فۆرێــن  ڕاپۆرتێكــی  پێــی  بــە 

ــەوەی  ــزم، بزووتن ــی و تیرۆری ــی سیاس ــی توندوتیژی توێژینەوەكان

و  ئیتنیكــی  و  ئایدیۆلــۆژی  پێوەندیــی  ئەفغانســتان  تاڵیبانــی 

ڕێكخراوەیــی بــە هێــزی لەگــەڵ تاڵیبانــی پاكســتان هەیــە، بەڵكــوو 

ــا  ــە هاوت ــۆژی ل ــی ئایدیۆل ــی پاكســتان ئیلهام ــەوەی تاڵیبان بزووتن

ئەفغانییەكەیــش  ئەمیــرە  و  وەردەگرێــت  ئەفغانســتانییەكەی 

بــۆ  تەواوەتــی  هاوســۆزیی  و  دادەنێــت  خــۆی  ئەمیــری  بــە 

دەردەبڕێــت. پێوەندییەكانــی نێــوان تاڵیبانــی ئەفغانــی و تاڵیبانــی 

ــوو، دوای  ــر ب ــر و بەهێزت ــاڵی )2015( وە فراوان ــە س ــتانی ل پاكس

بــۆ خۆرهەاڵتــی  بارەگاكانــی  پاكســتان  تاڵیبانــی  كــە  ئــەوەی 

ــاش ئۆپێراســیۆنی ســوپای یاكســتان  ــە پ ئەفغانســتان گواســتەوە ل

بــۆ پاكردنــەوەی ئەندامانــی ســەر بــەو بزووتنەوەیــە، كــە لــە 

مانگــی كانوونــی یەكەمــی ســاڵی )2014( دا )143( قوتابییــان لــە 

قوتابخانەیەكــی شــاری پیشــاوەر كوشــت و تاڵیبانــی ئەفغانســتان 

ســەركۆنەی ئــەو كۆمەڵكوژییــەی نەكــرد. 

بــە پێچەوانــەی ئــەو بۆچوونــەی، كــە دەڵێت پاكســتان دەســتی 

بــەاڵم  تاڵیبــان گرتــوە،  بزووتنــەوەی  بــە داوە ســەرەكییەكانی 

ــە  ــەوە ئەفغانیی ــەم بزووتن ــەر ئ ــە س ــاد ل ــام ئاب ــی ئیس كاریگەری

ــە  ــش ب ــەوە، ئەوەی ــەم بووەت ــردوو دا ك ــااڵنی ڕاب ــاوەی س ــە م ل

ــی  ــە هەرێمییەكان ــتكەوت و بەرژەوەندیی ــی دەس ــۆی زیادبوون ه

تاڵیبانــە لــە نــاو ئەفغانســتان، لــە ڕووی توانــای دارایــی و فراوانــی 

و هەمەجــۆری پێوەندییەكانــی لەگــەڵ دەوڵەتــە هەرێمییەكانــدا، 

ئەمەیــش وای كــردوە تاڵیبــان كەمــر لــە جــاران پشــتی بــە 

ــتێت.  ــتان ببەس پاكس

زیندووكردنەوەی كەیسی پەشتۆنستان 
كــردوە،  نیگــەران  پاكســتانی  حوكوومەتــی  زیاتــر  ئــەوەی 

گۆڕانــی ئامانجەكانــی ڕابــەری تاڵیبانــی پاكســتان )نــور والــی 

ــە  ــتان ل ــامیكردنی پاكس ــتی بەئیس ــە هەڵوێس ــە ل ــو(ە، ك مەحس

ــی  ــووەوە و داوای لكاندن ــگەز ب ــداری پاش ــی چەك ــگای خەبات ڕێ

ناوچــەی خێڵەكــی پەشتۆنینشــین كــرد بــۆ ســەر ئەفغانســتان، كــە 

ڕێــژەی )%25(ی دانیشــتوانی پاكســتان پێــك دەهێنــن، ئەمەیــش 

ــتان  ــتان و پاكس ــوان ئەفغانس ــە نێ ــە ل ــی گەورەی ــی ناكۆكی خاڵێك

ــاڵی  ــە س ــد( ل ــی دیۆرن ــەی )هێڵ ــۆ ڕێككەوتننام ــەوە ب و دەگەڕێت

ــردە  ــەی ك ــەو ناوچان ــە پەشــتۆنەكانی نیشــتەجێی ئ )1893( دا، ك

ــی،  ــدی بەریتان ــوان ئەفغانســتان و هین ــە نێ ــا ل دوو بەشــەوە، وات

كــە لــە دوای دابەشــكردنی هیندســتان لــە ســاڵی )1947( دا ئــەو 

ــە.  ــتا بەردەوام ــوو ئێس ــتان و تاك ــی پاكس ــووە بەش ــنوورە ب س

سیاســەتی پاكســتان لــە هەمبەر ئەفغانســتان بــە درێژاییی دوو 

دەیــە، بــۆ تاكــە ئامانجێــك داڕێــژراوە، كــە خــۆی لــە هێشــتنەوەی 

دەبینێتــەوە.  ئەفغانســتان  دەرەوەی  لــە  هیندســتان  پێگــەی 

پاكســتان بــە بەردەوامــی دەڵێــت: هیندســتان وەك خاڵــی دەســتى 

پــێ كــردن ئەفغانســتانی بــە كار هێنــاوە لــە پێنــاو تێكدانــی 

ئارامــی و ســەقامگیری پاكســتان لــە ڕێگــەی پێدانــی پــارە و چــەك 

و چــۆڵ بــە هێــز و گروپــە بلوجییــە جوداییخــوازەكان و هەندێــك 

ــە  ــتان ب ــە پاكس ــەم هۆی ــەر ئ ــتان، لەب ــی پاكس ــەی تاڵیبان پێكهات

بــێ بیركردنــەوە لــە دەرئەنجامــە نەرێنییــە دوور مەوداكانــی ئــەو 

ســراتیژییەتە لــە ســەر ئاســاییش و ئارامیــی ناوخۆیــی، یارمەتیــی 

ــتانی داوە.  ــی ئەفغانس ــەوەی تاڵیبان بزووتن

ــی  ــی چاودێری ــە وریای ــە و ب ــتان نیگەران هیندس
دۆخــی نوێــی ئەفغانســتان دەكات

لــە بەرانبــەردا، هیندســتان لــەوە دەترســێت ئەفغانســتان 

لــە دوای گەڕانــەوەی تاڵیبانــی بــۆ ســەر كورســیی دەســەاڵت، 

ــی  ــۆ بەكارهێنان ــە هاوبەشــی پاكســتان ب ــەوە ب ــر ببێت ــی ت جارێك

ــە دژی  ــك ل ــەرە ڕمێ ــوو س ــتییەكان وەك ــە تیرۆریس ــم و گروپ تاق

هیندســتان. حوكوومەتــی نیودەوڵەىت پێشــبینی دەكات كشــانەوەی 

هێزەكانــی ســوپای ئەمریــكا لــە ئەفغانســتان ببێتــە هــۆكاری 

خێراتركردنــی ئاڕاســتەی ئێســتای پێوەندییــە دەرەكییەكانــی، زیاتــر 

ــۆی  ــە ه ــا ببێت ــنتۆن، هەروەه ــەڵ واش ــی لەگ ــە هاریكاریكردن ل

دروســتبوونی ناكۆكــی و كێشــەی قووڵــر لەگــەڵ كۆمــاری چیــن و 

دروســتبوونی جیابوونــەوەی گەورەتــر لــەو هاوبەشــییە ســراتیژییە 

كاســیكییەی لەگــەڵ مۆســكۆ هەیەتــی. حوكوومەتــی نێودەوڵــەىت 

لــە  ئەمریــكا  هێزەكانــی  كشــانەوەی  كــە  دەكات،  هەســت 

ئەفغانســتان بــە شــێوەیەكی بەرچــاو ئــەو هاوبەشــییە ســراتیژییە 

ــە،  ــكا و پاكســتاندا هەی ــوان ئەمری ــە نێ الواز دەكات، كــە ئێســتا ل

بــە تایبەتــی لــە ڕووی پێوەندیــی هەواڵگرییــەوە بــۆ مــاوەی 

چارەكــە ســەدەیەك، ســەرەڕای ئــەوەی كــە ئەفغانســتان پۆینتێكــی 

بنەڕەتــی دەبێــت لــە پێوەنــدی و هاوكارییەكانــی نێــوان ئەمریــكا 
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پێشــبینی دەكرێــت  ئێســتادا  لــە  ئــەوەی  بــەاڵم  پاكســتان،  و 

ــە  ــاواز ل ــەواو جی ــە ئاڕاســتەیەكی ت ــە ب گەشــەكردنی پێوەندییەكان

ــردوو.  ڕاب

بــە پێــی گۆڤــارە )فۆرێــن پۆلیســی(، ئاشــكرایە كــە تــرس 

بــە  ســەبارەت  دەبێــت  زیاتــر  هیندســتان  نیگەرانییەكانــی  و 

گەڕانــەوەی  لەگــەڵ  هــاوكات  ســنووربڕ  تیــرۆری  هەڕەشــەی 

بزووتنــەوەی تاڵیبــان بــۆ دەســەاڵت لــە ئەفغانســتان، بــەاڵم 

پــێ دەچێــت نیودەلهــی زیاتــر لــە جــاران ئامــادە بێــت بــۆ 

مامەڵەكــردن لەگــەڵ پاكســتان، لــە كاتێكــدا ئیســام ئابــاد گــروپ و 

جوواڵنــەوە ئیســامییەكان بــۆ بەرژەوەندیــی خــۆی و هاوســەنگیی 

سیاســەتی دەرەوە بــە كار دەهێنێــت. لــە ڕاســتیدا هیندســتان بــە 

نیگەرانییــەوە لــە شــەراكەت و هەماهەنگــی بــە هێزی نێــوان چین 

و پاكســتان دەڕوانێــت، لــە كاتێكــدا كــە كاریگەرییەكــی گــەورەی 

لــە ســەر بزووتنــەوەی تاڵیبان-یــش هەیــە، ئەمەیــش لــە بەرانبەردا 

دەرفــەت و پێگــەی چیــن بەهێزتــر دەكات لــە ئەفغانســتان، 

هــەر چەنــد ئەمــە پەیوەســتە بــە قەبــارەی بەدیهێنانــی ئاشــتی و 

ســەقامگیری لــە ئەفغانســتان و پێوەندیشــی بــە ئاســتی ڕاســتگۆیی 

)تاڵیبــان( وە هەیــە تایبــەت بــە خۆبێبەریكردنــی لــە بزووتنــەوەی 

ــن،  ــگ(ی چی ــە ناوچــەی ناســەقامگیری )چینگیان ئیســامییەكان ل

ــت،  ــبین بێ ــن گەش ــت پەكی ــێ دەچێ ــدا پ ــەڵ ئەمەیش ــەاڵم لەگ ب

چونكــە چیــن لــە پێشــەنگی ئەوانــە بــوو پێشــوازییەكی مەرجداری 

لــە گەڕانــەوەی بزووتنــەوەی تاڵیبــان كــرد بــۆ تەختــی دەســەاڵت 

لــە كابــوڵ. 

گرینگــی  هــەرە  هاوبەشــی  چیــن  تاڵیبــان: 
دەكەیــن لەگەڵــدا  مامەڵــەی  و  ئەفغانســتانە 
لــە  تاڵیبــان  بزووتنــەوەی  وتەبێــژی  موجاهیــد،  زەبیحولــا 

ــەوەی  ــی ئ ــەی )La Repubblica( ی ئیتال ــۆ ڕۆژنام ــدا ب لێدوانێك

ــەكان  ــزە بیانیی ــەواوی هێ ــانەوەی ت ــە دوای كش ــە ل ــد، ك ڕاگەیان

لــە ئەفغانســتان، بزووتنــەوەی تاڵیبــان بــە شــێوەیەكی ســەرەكیی 

ــە  ــتێت، ك ــەرمایەگوزارییانە دەبەس ــان و س ــەو وەبەرهێن ــت ب پش

لــە ڕێــگای چینــەوە دێــت. ئاشكراشــی كــرد، كــە چیــن هاوبەشــی 

ــە  ــە و بنەڕەتیی هــەرە گرینگــی ئەفغانســتانە و دەرفەتێكــی ئاوارت

ڕوونیشــی  موجاهیــد  ئەفغانســتان.  دەوڵەتــی  بونیادنانــەوەی 

ــۆ  ــخەرییەكە ب ــم، دەستپێش ــی ئاوریش ــگای نوێ ــە ڕێ ــردەوە، ك ك

دروســتكردنەوەی ژێرخانــی ئەفغانســتان، كــە چیــن لــەو ڕێگایــەوە 

دەیەوێــت پێگــەی جیهانــی خــۆی بەهێــز بــكات لــە ڕێــگای 

كردنــەوەی دەروازەی بازرگانــی گــەورە، بــە جۆرێــك كــە جێــگای 

ــە  ــەوە بزووتنەوەك ــەر ئ ــە، لەب ــەوەی تاڵیبان ــی بزووتن ڕەزامەندی

بونیادنانەوەیەكــی  بــۆ  دەكۆشــێت  تــێ  چیــن  یارمەتیــی  بــە 

ــاژەی  ــد ئام ــا موجاهی ــتان. زەبیحول ــی ئەفغانس ــزی ئابووری بەهێ

ــزا  ــە كان ــان ب ــی واڵتەكەی ــا و هەردەكان ــەوەش كــرد، كــە چی ــۆ ئ ب

ــە  دەگمەنــەكان دەوڵەمەنــدە، بــە تایبەتــی كانەكانــی مــس كــە ل

ڕێــگای چینییەكانــەوە بەگــەڕ دەخرێتــەوە، ســەرەڕای ئــەوەش 

چیــن دەروازەیەكــە بــەرەو بازاڕەكانــی هەمــوو جیهــان و دەكرێــت 

ــت.   ــێ وەربگرێ ــی ل ــتان كەڵك ئەفغانس

ــەرچاوە  ــای س ــى، بەه ــەی )oilprice(ی ئەمری ــی پێگ ــە پێ ب

یــەك  نزیكــەی  بــە  ئەفغانســتان  دەرنەهاتوەكانــی  كانزایییــە 

ــی  ــی داتاكان ــە پێ ــراوە ب ــدە ك ــی مەزەن ــۆن دۆالری ئەمریك تریلی

ــە  ــەی هەندێــك ل ــە وت دەزگای ڕووپێــوی جیۆلۆجــی ئەمریكــی. ب

ــكا  ــەی ئەمری ــەو ژمارەی ــێ دەچێــت ئ بەرپرســانی ئەفغانســتان، پ

ئاشــكرای كــردوە )3( هێنــدە بێــت، چونكــە چیاكانــی ئەفغانســتان 

ڕێژەیەكــی بێئەنــدازە كانــزای دەرنەهاتوویــان تێدایــە وەك: مــس، 

ــن،  ــوزی بەردی ــۆم، بۆكســیت، خەڵ ــەوت، گازی رسوشــتی، یۆرانی ن

ئاســن، لیســیۆم، كــرۆم، ڕەســاس، زینــك، بــەردی گرانبەهــا، تالــك، 

ــام.  ــس و ڕوخ ــت و چیپ كربی

دراوســێیەتییەكی  ئەفغانســتان:   – ئێــران 
نیگەرانــی جێــی  و  ناســەقامگیر 

ســراتیژییەكان  دەوڵەتــە  لــە  یەكێــك  بــە  ئەفغانســتان 

دادەنرێــت بــۆ ئابــووری و بازرگانیــی ئێــران، بــە جۆرێــك كــە تەنهــا 

ــران  ــی ئێ ــۆی هەناردەكراوەكان ــژەی )%8(ی ك ــردوو ڕێ ــاڵی ڕاب س

ــش  ــە پێ ــەكان ل ــارە فەڕمیی ــی ئام ــە پێ ــووە. ب ــتان ب ــۆ ئەفغانس ب

گەڕانــەوەی بزووتنــەوەی تاڵیبــان، ڕێــژەی )%40(ی كــۆی داهاتــی 

ئەفغانســتان بــۆ كڕێنــی كااڵ و كەلوپەلــی ئێرانــی دەڕۆیشــت، 

ــوڵ  ــە كاب ــان و گرتنەدەســتی دەســەاڵت ل ــەوەی تاڵیب ــەاڵم گەڕان ب

وای كــردوە بازرگانیــی ئێــران لەگــەڵ ئــەو واڵتــەدا ئایینــدەی لێــڵ 

ــت.  ــار بێ و نادی

بــە وتــەی )حســێن ســەلیمی( ســەرۆكی ژووری بازرگانیــی 

ــران  ــی ئێ ــتی هەناردەكردن ــتان ئاس ــران – ئەفغانس ــی ئێ هاوبەش
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ــوو،  ــۆن دۆالر ب ــای )200( ملی ــە بەه ــە ب ــتان مانگان ــۆ ئەفغانس ب

ــە  ــرد ك ــەوە، ئاشكراشــی ك ــك دەبێت ــر( نزی ــە )صف ــەاڵم ئێســتا ل ب

ــەندنە  ــە گەشەس ــت ب ــتان پش ــۆ ئەفغانس ــران ب ــی ئێ هەناردەكان

سیاســییەكانی ئایینــدە دەبەســتێت لــە ســایەی دەســەاڵتی تاڵیبــان. 

ســەرەڕای ئــەوەی كــە ســنووری نێــوان هــەر دوو واڵت كراوەیــە، 

بۆیــە پێویســتە لــە ســەر بازرگانــان ئاسایشــی كااڵ و كەلوپەلەكانیان 

ــان بكــەن.  ــە ســامان و داراییی ــزگاری ل مســۆگەر بكــەن و پارێ

ــی  ــە گرفتەكان ــرە ل ــی ت ــی یەكێك ــی ئەفغان ــی پەنابەران كەیس

ــتان و  ــە ئەفغانس ــی ل ــی ناوخۆی ــوڵ. ملمانێ ــاران و كاب ــوان ت نێ

گەڕانــەوەی بزووتنــەوەی تاڵیبــان بــۆ دەســەاڵت بووەتــە هــۆكاری 

ــە  ــران. ب ــەرەو ئێ ــوێ ب ــی ن ــەری ئەفغان ــك پەناب ــتنی زۆرێ ڕۆیش

ــۆ  ــران ب ــۆی ئێ ــری ناوخ ــری وەزی ــار، جێگ ــێن زولفەق ــەی حس وت

كاروبــاری ئاســاییش، لــە ئێســتادا نزیكــەی )3( ملیــۆن كۆچبــەری 

ــە هــۆی  ــان ب ــژەی )%97( ی ــە ڕێ ــن، ك ــران دەژی ــە ئێ ــی ل ئەفغان

ــن  ــران دەژی ــگای ئێ ــاو كۆمەڵ ــە ن ــان ل ــی بارودۆخــی بژێویی خراپی

ــی  ــش بارگرانییەك ــەران، ئەوەی ــی پەناب ــاو كەمپەكان ــە ن ــەوەك ل ن

ئابووریــی گــەورەی لــە ســەر حوكوومەتــی تــاران دروســت كــردوە. 

هەندێــك لــە ئابووریناســان لــەو بڕوایــەدان، هەمیشــە تاڵیبــان 

ــی  ــەڕ و نائارامییەكان ــرژی و ش ــتبوونی گ ــە دروس ــدەرە ل یارمەتی

ــەر  ــە س ــییەكانە ل ــی مەترس ــای زیادبوون ــش مان ــە، ئەمەی ناوچەك

ئێــران »وەك دەوڵەتێكــی دراوســێی ئەفغانســتانی نــوێ لــە ســایەی 

دەســەاڵتی تاڵیبــان«، بەڵكــوو زیاتــر لــە ڕابــردوو كاریگەریــی 

نەرێنــی لــە ســەر گەشــەی ئابووریــی ئێــران و دروســتكردنی 

كۆســپ لــە بــەردەم ڕاكێشــانی وەبەرهێنانــی بیانــی دەبێــت. 

بیــر محەمــەد مازهــی، شــارەزا لــە كاروبــاری ئەفغانســتان و 

ــی زۆر  ــتان بازاڕێك ــە ئەفغانس ــی وای ــدی، پێ ــەی هین ــوە دوورگ نی

ــدا  ــە كاتێك ــی، ل ــی ئێران ــاغكردنەوەی كااڵ و كەلوپەل ــۆ س ــە ب باش

بزووتنــەوەی تاڵیبــان دەیەوێــت خــۆراك و ســووتەمەنی لــە ڕێــگای 

ــكات. ــن ب ــەوە دابی ئێران

لــە دوای پێكهێنانــی حوكوومەنــی نوێــی تاڵیبــان چیــن هــەوڵ 

دەدات لــە بووژانــەوەی ئابووریــی ئەفغانســتان ڕۆڵێكــی گرینــگ 

بگێڕێــت و كار دەكات بــۆ كەمكردنــەوەی ڕۆڵ و پێگــەی خۆرئــاوا 

ــەڵ  ــن لەگ ــی چی ــوڕە وتوێژەكان ــی گەرموگ ــە پێ ــەدا. ب ــەو واڵت ل

بزووتنــەوەی تاڵیبــان، لەمــەو دوا ئەفغانســتان لــە پــڕۆژەی )یــەك 

پشــتێنە و یــەك ڕێــگا( دا پۆڵێــن دەكرێــت، كــە پڕۆژەیەكــی 

ــە  ــی ئەفغانســتان، ك ــە بەهادارەكان ــی كان ــۆ دەرهێنان ــە ب گەورەی

بەهاكــەی بــە نزیكــەی دوو تریلیــۆن دۆالری ئەمریكــی مەزەنــدە 

دەكرێــت لــە چوارچێــوەی ئــەو گرێبەســتەدا، كــە بــۆ مــاوەی )25( 

ــران و چیــن واژۆ كــراوە. ــە نێــوان ئێ ســاڵی داهاتــوو ل

بــە پێــی قســەكانی مازهــی، پــێ دەچێــت پاكســتان لــە 

بەرانبــەر  لــە  بــكات  جــدی  كێبڕكێیەكــی  پــەردەوە  پشــتی 

كــە  ئەفغانســتان،  لــە  ئێــران  ئابوورییەكانــی  پەلهاویشــتنە 

ــە  ــێقۆڵییە ل ــی س ــی ئابووری ــتپێهێنانی ڕێككەوتن ــی شكس ئامانج

ــە بەنــدەری  ــران تایبــەت ب ــوان هیندســتان و ئەفغانســتان و ئێ نێ

)چابهــار(، بەڵكــوو پاكســتان دەیەوێــت ئابووریــی ئەفغانســتان بــە 

هــەر دوو بەنــدەری جــوادر و كەراچــی ببەســتێتەوە، بــۆ ئــەوەی 

ــە پاكســتان ببەســتێت  ــر پشــت ب ــكات زیات ئەفغانســتان ناچــار ب

لــە ســەر حســابی ئێــران. ســەرەڕای هەبوونــی خاڵــی هاوبــەش لــە 

ــەاڵم  ــەوە، ب ــان و بازرگانیی ــووری و زم ــواری كەلت ــە ب ــدا ل نێوانیان

لــە دوای گرتنەدەســتی دەســەاڵت لــە الیــەن تاڵیبانــەوە پێناچێــت 

داهاتــووی پێوەندییــە بازرگانییەكانــی نێــوان تــاران و كابــوڵ ڕووەو 

باشــی بێــت، چونكــە خواســتی هەندێــك دەوڵەتــی وەك پاكســتان 

ــە  ــان ل ــی بەرچاوتری ــوو ئامادەی ــی تاك ــی عەرەب ــن و ئیامرات و چی

ــی  ــی و نیگەرانییەكان ــت، مەترس ــتاندا هەبێ ــی ئەفغانس بازاڕەكان

ئێــران زیاتــر بــووە لەبــەر ئــەوەی كــە پێگــە و قورســایی ئاڵووێــری 

ــت  ــە دەس ــە ل ــەو واڵت ــی ل ــتكەوتە ئابوورییەكان ــی و دەس بازرگان

دەدات. 

سەرچاوە: 
https://www.independentarabia.com/node/253111
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ڕوحی ئیسالمی لە ڕووسیا بگەشێتەوە
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ڕووداوەكانــی ئــەم جــارەی ئەفغانســتان بــە خێرایــی ڕوویــان دا 

و بزووتنــەوەی تاڵیبــان لــە مــاوەی چەنــد ڕۆژێكــدا بــە تەواوەتــی 

ــررساوە  ــەركردە و لێپ ــەوە و س ــەدا گرت ــەر واڵتەك ــە س ــتی ب دەس

بااڵكانــی ڕژێمــی پێشــوو بــۆ دەرەوە هەاڵتــن، بــە تایبەتی لــە دوای 

ــی وەك  ــاندنەوەی هێزەكان ــەر كش ــە س ــكا ل ــی ئەمری پێداگریكردن

ــی  ــە ســەر ویســتی بەشــێكی زۆری گەل ــدی ل پیشــاندانی ڕەزامەن

ــت،  ــەك بێ ــەر چی ــارە ه ــەم بڕی ــی ئ ــەر ئەنجامەكان ــكا ئەگ ئەمری

لەبــەر ئــەوەی كــە ویایەتــە یەكگرتــوەكان درێژتریــن جەنگەكانــی 

ــدا  ــە ئەفغانســتان كــرد و پارەیەكــی بێشــوماری تێ ــدا ل ــە مێژووی ل

خــەرج كــرد، بــێ ئــەوەی بتوانێــت دەوڵەتێكــی مۆدێــرن لــە 

ئەفغانســتان بونیــاد بنێــت، ئەمەیــش بەڵگەیــە لــە ســەر هەبوونــی 

ــەڕی  ــە ش ــوون ل ــۆ دەرچ ــەكان ب ــەورەی ئەمریكیی ــتێكی گ خواس

ــزە  ــانەوەی هێ ــاری كش ــتیدا بڕی ــە ڕاس ــتان. ل ــی ئەفغانس بێكۆتای

ئەمریكییــەكان لــە ئەفغانســتان لــە الیــەن ســەرۆكی پێشــووی 

كۆماریخــواز )دۆناڵــد ترامــپ(وە دراوە و ســەرۆكی دیموكراتیخوازی 

ــی كــرد.  ــدن( جێبەجێ ــكا )جــۆ بای ئێســتای ئەمری

ــە  ــەوە، ك ــەوە پشتڕاســت دەكەن ــە ئ ــەم دوایی ــی ئ ڕووداوەكان

ئەمریــكا لــە دروســتكردنەوە و بونیادنانــەوەی هێزێكــی نیزامیــی 

پڕۆفیشــناڵ لــە ئەفغانســتان ســەركەوتوو نەبــوو، هــەر بۆیــە 

ســوپای ئەفغانســتان زۆر بــە خێرایــی هەرەســی هێنــا، هاوشــێوەی 

پێشــڕەوییەكانی  لەبــەردەم  عێــراق  ســوپای  هەرەســهێنانی 

پاشــان چەكدارانــی  )2014(دا،  لــە ســاڵی  داعــش  ڕێكخــراوی 

داعــش دەســتیان بــە ســەر چەكــە تازەكانــی ئەمریــكا لــە دەســتی 

ســوپای عێراقــدا گــرت و لــە پەالماردانــی و هێرشــكردنە ســەر 

حوكوومەتــی ناوەندیــی عێــراق بەكاریــان هێنــا، وەك ئــەوەی لــە 

ــەردا  ــە س ــان ب ــەكان ئەوەی ــتان-یش ڕووی دا. ئەمریكیی ئەفغانس

ــە  ــتی ب ــتیامنی پێویس ــوپایەكی نیش ــی س ــە بونیادنان ــەڕی، ك تێپ

هەبوونــی شوناســێكی نیشــتیامنی گشــتگیر هەیــە، كــە ڕۆڵەكانــی 

ــگای  ــە بارودۆخــی كۆمەڵ ــەوە. ئەمەی ــە دەوری كــۆ ببن واڵتەكــە ل

ئەفغانســتان، كــە لــە پەشــتۆن و تاجیــك و ئۆزبــەك و هــەزارە پێــك 

هاتــووە، پێكــەوە بەشــدارن لــە پانتایییەكــی جوگرافــی یەكپارچــە، 

ــەو  ــە الی هــەر یەكــە ل بــەاڵم شوناســی خێڵەكــی و عەشــیرەتی ل

ــنامەی نیشــتیامنی  ــە شــوناس و ناس ــە زۆر ل ــە ئەفغانییان هاواڵتیی

ــەن. ــێ دەك ــی ل ــر داكۆكی گرنگــرە و زیات

هــۆكاری دوەم كــە لــە گرنگییەكــەی لــە هــۆكاری یەكــەم كەمر 

ــە گەندەڵــی لــە  نییــە، بریتییــە لــە هەبوونــی ئاســتێكی ئاوارتــە ل

ــان  ــش دووپانی ــە نێودەوڵەتییەكانی ــەت ڕاپۆرت ــتان، تەنان ئەفغانس

دەكــردەوە، كــە ژمــارەی ســەربازانی ســوپای ئەفغانســتان لــە 

ــارە  ــتیدا ژم ــە ڕاس ــەاڵم ل ــووە، ب ــەس ب ــەز )300000( ك ــەر كاغ س

ــە  ــوو، جگ ــر ب ــەس زیات ــە )50000( ك ــك ل ــتەقینەكەی كەمێ ڕاس

ــەكان  ــوارە وەهمیی ــەربازە بندی ــی س ــە و ماف ــە مووچ ــەوەی ك ل

دەچــووە گیرفانــی ئــەو چینــە سیاســییە گەندەڵــەوە، كە بــۆ ماوەی 

دوو دەیــەی تــەواو حوكمــی ئەفغانســتانیان كــرد. بــە پێچەوانــەی 

ئــەوەی كــە زۆرێــك لــە كەناڵەكانــی ڕاگەیانــدن باســی لــێ دەكــەن، 

شكســتهێنانی ســوپای ئەفغانســتان بــە الی ئەمریــكاوە ڕووداوێكــی 

هــەر وا كتوپــڕ نەبــوو، بەڵكــوو ڕێكار و ڕێوشــوێنەكانی كشــانەوەی 

هێــزەكان لــە ئەفغانســتان هــاوكات بــوو لەگــەڵ گــەڕان بــە 

ــڕەكان  ــە وەرگێ ــەس ل ــەزار ك ــۆ )50( ه ــارام ب ــوێنێكی ئ دوای ش

و هاوكارانــی هێزەكانــی ئەمریــكادا، ئەمــە مانــای هەبوونــی 

ویســتی ڕادەســتكردن بــە تاڵیبــان لــە الیــەن ئەمریــكا و كەوتنــی 

حوكوومەتــی ئەفغانســتانی لــێ دەخوێرنایــەوە. هــەروەك لــە كــۆی 

ڕووداوەكانــی ئــەم دوایییــە ئــەوە دەخوێرنێتــەوە، كــە چەكدارانــی 

بزووتنــەوەی تاڵیبــان بــە درێژاییــی ســااڵنی ڕابــردوو لــە زۆربــەی 

گونــد و دێهاتەكانــی ئەفغانســتان هەبــوون، ئەوەیــش ڕێگــەی 

بــۆ خــۆش دەكــردن تاكــوو پەالمــاری ویایەتەكانــی باكــوور و 

ــە كاتێكــدا حوكوومەتــی  باشــوور و ناوەڕاســتی واڵتەكــە بــدەن، ل

ــردوە،  ــە ك ــەو چەكداران ــی ئ ــە هەبوون ــی ل ــتان چاوپۆش ئەفغانس

ــەر  ــردە س ــیان نەدەك ــی هێرش ــە هێزەكان ــەوەی ك ــەی ئ ــە بەڵگ ب

ــەكان.  ــی ویایەت پایتەخت

ئــەوەی جێــی ســەرنجە لــە كاتــی ڕاگەیانــدن و بڕیــاردان 

لــە كشــاندنەوەی هێــزە ئەمریكییــەكان، هێــامی نیگەرانــی و 

ــە هەندێــك دەوڵەتــی دراوســێی ئەفغانســتان دەركــەوت،  تــرس ل

بــە تایبەتییــش ڕووســیا و ئێــران، ســەرەڕای ئــەوەی كــە ئــەم 

دەوڵەتانــە بــە درێژاییــی ســااڵنی ڕابــردوو كارییــان لــە ســەر پرســی 

دەرچوونــی ئەمریــكا لــە خاكــی ئەفغانســتان كــردووە. بــۆ منوونــە 

پێــش ســاڵێك ڕۆژنامــەی )نیویــۆرك تایمــز(ی ئەمریكــی لــە ســەر 

ئاشــكرایان  ئەمریــكاوە  هەواڵگریــی  دەزگای  بەرپرســانی  زاری 

كــردوە، كــە هەواڵگریــی ســەربازیی ڕووســیا پاداشــتی دارایــی بــۆ 

ــە  ــردوە ل ــنیار ك ــان پێش ــەوەی تاڵیب ــە بزووتن ــەر ب ــی س چەكداران

پێنــاو ئەنجامدانــی هێــرش و پەالماردانــی ســەربازانی ئەمریــكا لــە 



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
37دۆسێیەکی تایبەت دەکات FOCUS

ــازی كشــاندنەوەی  ــە دوای ئاشــكراكردنی نی ئەفغانســتان، بــەاڵم ل

یەكســەر  ئەفغانســتان،  لــە  ئەمریــكاوە  الیــەن  لــە  هێــزەكان 

ــیا  ــری دەرەوەی ڕووس ــەت وەزی ــۆڕا، تەنان ــیا گ هەڵوێســتی ڕووس

)ســێرگی الڤــرۆڤ( ســەركۆنەی ئــەو بڕیــارە بــە پەلەیەی واشــنتۆنی 

كــرد، چونكــە پێــی وا بــوو »دەبێتــە هــۆی تێكچوونــی بارودۆخــی 

ــی  ــاڵ هەبوون ــە پ ــە ل ــرا، ئەم ــێوازێكی زۆر خێ ــە ش ــە ب ــەو واڵت ئ

دەوڵەتانــی  ناســەقامگیربوونی  بــۆ  ڕاســتەقینە  مەترســییەكی 

دراوســێ«. الڤــرۆڤ ئەوەیــش ڕاگەیانــد، كــە كشــانەوەی هێزەكانی 

ئەمریــكا و هاوپەیامنــان لــە ئەفغانســتان هەڕەشــە تیــرۆر و 

هــۆكاری  دەكات،  زیاتــر  هۆشــبەرەكان  مــادە  بردنــەدەرەوەی 

ــە  ــی )3( ل ــە هەبوون ــە ل ــیایش بریتیی ــی ڕووس ســەرەكیی نیگەران

ــوو  ــۆڤێتی پێش ــی س ــە یەكێت ــەر ب ــە س ــامییەكان، ك ــارە ئیس كۆم

بــوون لــە ســەر ســنورەكانی باكــووری ئەفغانســتان ئەوانیــش 

ــتان.  ــتان و توركامنس ــتان، ئۆزبەكس ــە تاجیكس ــن ل بریتی

لــە  تاجیكســتان گەورەتریــن بنكــەی ســەربازی ڕووســی لێیــە لــە 

دەرەوەی كۆمــاری فیدراڵــی ڕووســی، بۆیــە ڕووســییەكان مەترســییان 

لــەوە هەیــە، كــە ســەركەوتنەكانی تاڵیبــان لــە زیندووكردنــەوەی 

ــۆ  ــتامنی ب ــتی نیش ــان خواس ــك ی ــی خەڵ ــە ناخ ــامی ل ــی ئیس ڕوح

ــەو  ــی ئ ــە الی گەالن ــیا ل ــی ڕووس ــوون و ڕكێف ــە هەژم ــوون ل ڕزگارب

واڵتانــە بگەشــێتەوە، بەڵكــوو مەترســی هەیــە كــە ئەو هەســتە لە الی 

موســوڵامنانی ڕووســیاش بگەشــێتەوە، كــە بــە وتــەی موفتــی ڕووســیا 

ژمارەیــان دەگاتــە )25( ملیــۆن كــەس، لەبــەر ئەوەیــە كــە ڕووســیا لــە 

مانگــی ئابــی )2021( مانۆڕێكــی بــە قووڵــی )20( كیلۆمەتــر لــە نزیك 

ــتان  ــداریی تاجیكس ــە بەش ــام دا ب ــتان ئەنج ــنوورەكانی ئەفغانس س

ــەربازییە  ــۆڕە س ــەو مان ــت ئ ــبینی ناكرێ ــەاڵم پێش ــتان، ب و ئۆزبەكس

بزووتنــەوەی تاڵیبــان برســێنێت، چونكــە تــا ئێســتا ئەو سەركێشــییەی 

پێشــوو، كــە یەكێتیــی ســۆڤێتی پێشــوو لــە شــەڕی ئەفغانســتان 

شكســتی تێــدا هێنــا هێشــتا لــە بیرەوەریــی ئەفغانییەكانــدا زینــدوە. 

بــەاڵم پێوەندیــی بزووتنــەوەی تاڵیبــان لەگــەڵ ئێــران زیاتــر ئاڵــۆزە، 

ــوننیی  ــامیی س ــی ئیس ــان بزووتنەوەیەك ــدا تاڵیب ــە بنەڕەت ــە ل چونك

مەزهەبــی تونــدڕەوە و مێژوویەكــی پــڕ لــە ملمانێــی هەیــە لەگــەڵ 

ئێــران.  لــە  شــیعی  مەرجەعــی  فەقــێ(ی  ویایەتــی  )سیســتمی 

ــان  ــەوەی تاڵیب ــردوو بزووتن ــەدەی ڕاب ــی س ــەی نەوەدەكان ــە دەی ل

)عەبدولعەلــی مــزاری( ڕابــەری حیزبــی یەكێتیی ئەفغانســتانی شــیعە 

مەزهەبــی كوشــت، لــە ســاڵی )1991(یــش كاتێــك بزووتنەوەكــە 

چــووە نــاو شــاری مــەزار شــەریف دەســتی كــرد بــە لەســێدارەدانی 

لــە كۆســنوڵگەری واڵتەكەیــان  كــە  ئێرانــی،  دیپلۆماتــكاری   )11(

ــتان  ــی ئەفغانس ــەڵ داگیركردن ــاوكات لەگ ــەاڵم ه ــرد، ب ــان دەك كاری

لــە الیــەن ئەمریــكاوە پێوەندییەكانــی نێــوان ئێــران و تاڵیبــان بــەرەو 

ــتەقینەی  ــەم باشــبوونە هــۆكاری ڕاس ــەوەی ئ ــێ ئ باشــبوون چــوو ب

ــەوەی دوژمنێكــی هاوبەشــی هــەر  ــە بەرەنگاربوون هەبێــت جگــە ل

دوو ال، كــە ئەمریكایــە. لەبــەر ئــەوە شــڵەژان و ناســەقامگیری 

بــە هەڵوێســتی ئێرانــەوە دەركــەوت كاتێــك ئەمریــكا بڕیــاری دا 

هێــزەكان لــە ئەفغانســتان بكشــێنێتەوە، بــەو هۆیــەوە جــەواد 

زەریــف وەیــری دەرەوەی پێشــووی ئێــران داوای كــرد لیــوای شــیعە 

مەزهەبــی فامتییــەكان بــە ســوپای ئەفغانســتانەوە بلكێرنێــت، كــە لــە 

ســووریا دەجەنگێــت، لــە الیەكــی تــرەوە ئێــران كاری كــرد لــە ســەر 

بونیادنانــی هاوپەیامنێتیەكــی لــە نێــوان تاجیكســتان و ئۆزبەكییــەكان 

ــان. ــەوەی تاڵیب ــەوەی بزووتن ــۆ بەرپەرچدان ــیعەكان ب و ش

لەبــەر ئــەوەی كــە ســنوورێكی دوور و درێــژ لــە نێــوان ئێــران 

ــاڵ  ــە پ ــت، ل ــر دەبێ ــە )1000( كیلۆمەت ــە، ك و ئەفغانســتاندا هەی

هەبوونــی بابەتــی بازرگانیكــردن بــە مــادە هۆشــبەرەكان لــە 

ــگا ســەرەكییە  ــەو ڕێ ــران ب ــە كاتێكــدا ئێ ــوان هــەر دوو واڵت، ل نێ

ــۆ  ــەڕ دەبێــت ب ــدا تێپ ــی ئەفغانســتان پێی ــت، كــە ئەفیون دادەنرێ

زۆربــەی دەوڵەتانــی جیهــان، كــە ڕێــژەی )%90(ی بەرهەمــی 

جیهانــی پێــك دەهێنێــت. بــە هــۆی هەبوونــی كەمینــەی )بلــوچ( 

لــە ئێــران، كــە ڕووبــەڕووی چەوســاندنەوەیەكی زۆر دەبنــەوە بــە 

ــدا  ــە كاتێك ــەوە، ل ــی و تائیفیی ــی نەتەوەی ــد فاكتەرێك ــۆی چەن ه

ســەرەكیی  هێــزی  كــە  پەشــتۆنەكانن،  ئامۆزاكانــی  بلوچــەكان 

ــەوەی ئێســتا  ــە ئ ــاوە، كــە وات ــان پێــك هێن ــەوەی تاڵیبان-ی بزووتن

لــە ئەفغانســتان ڕوو دەدات دەكرێــت وەك كێشــەیەكی ناوخۆیــی 

ئێــران تەماشــای بكرێــت، وەك بەڵگەیــش لــە ســەر ئــەم ڕاســتییە 

لــە  ئێرانــی  ســەدان خۆپیشــاندەری  بــەر  لەمــەو  ماوەیەكــی 

بــەردەم بــارەگای نەتــەوە یەكگرتــوەكان لــە تــاران گــرد بوونــەوە 

و داوای لەناوچوونــی بزووتنــەوەی تاڵیبانیــان دەكــرد و هاواریــان 

دەكــرد: ئیامرەتــی ئیســامی-مان ناوێــت، ئەمەیــش ڕەنگدانەوەیــە 

ــان زوو ســیامكانی  ــگ ی ــران، كــە درەن ــۆ هەڵوێســتی فەڕمــی ئێ ب

ــران دوو  ــان و ئێ ــەوەی تاڵیب ــەر ئ ــت، لەب ــكرا دەردەكەوێ ــە ئاش ب

ــە.  ــان هەی ــەی یەكری ــی پێچەوان ــەی سیاس بەرنام

ئێســتا جیهــان بــە پەرۆشــەوە چاوەڕوانــی ئــەو ڕووداوانــە 
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ــەی  ــتان و ڕوانگ ــۆی ئەفغانس ــە ناوخ ــدەدا ل ــە ئاین ــە ل دەكات، ك

ــەر  ــان ه ــا تاڵیب ــەاڵم ئای ــی ڕوو دەدەن، ب ــی و نێودەوڵەت هەرێم

ئــەو تاڵیبانەیــە، كــە لــە كۆتایــوی نەوەدەكانــی ســەدەی ڕابــردوو 

ســەرەتای ســەدەی بیســتویەكەم حوكمــی ئەفغانســتانی كــرد، یــان 

ــدا  ــە كاتێك ــوە، ل ــی گۆڕی ــڕەو و بیركردنەوەكان ــە پەی ــك ل هەندێ

كــە ســیام و جلوبەرگــی ســەركردە و ئەندامانــی تاڵیبــان ئەوەمــان 

ــەدا  ــەو بزووتنەوەی ــتێك ل ــچ ش ــتەمە هی ــە ئەس ــت، ك ــێ دەڵێ پ

ــان  ــدە ی ــۆ ئەلقاعی ــارام ب ــی ئ ــان پەناگەیەك ــان تاڵیب ــت. ئای بگۆڕێ

ــە  ــی ب ــە وەاڵمدانەوەیەك ــت ب ــە پێویس ــن دەكات، ك ــش دابی داع

هێــزی ئەمریــكا بــكات، كــە تاڵیبــان حــەزی لــێ نییــە؟ ئایــا جیهــان 

ــەن  ــە الی ــت ل ــەوە دەبینێ ــە خۆی ــزم ب ــازەی تیرۆری ــەپۆلێكی ت ش

ــەروی  ــر كاریگ ــە ژێ ــە كەوتوونەت ــەوە، ك ــە تەنهاكان ــی گورگ گروپ

گوتــاری ڕێكخراوەكانــی ئیســامی سیاســی، كــە پێیــان وایــە ئــەوەی 

ــامە؟  ــەركەوتنی ئیس ــتان ڕووی داوە س ــە ئەفغانس ل

بــێ گومــان ڕووداوەكانــی ئەفغانســتان لــە ســایەی حوكوومەتی 

تاڵیبــان لــە داهاتــووی نزیكــدا وەاڵمــی ئــەم پرســیارانە دەداتەوە.  

سەرچاوە: 
https://www.alhurra.com/different-angle

https://www.bbc.com/arabic/world-58442169

ژمارەی چەكجۆری چەكز

1)mi17(  33هیلیكۆپتەری جۆری

33هیلیكۆپتەری جۆری )باك هاوك(2

3 )md530(  43هیلیكۆپتەری جۆری

4)C130(  4فڕۆكەی بارهەڵگر جۆری

23فڕۆكەی ئیمپایەر5

6)AC208(  10فڕۆكەی هێرشبەر جۆری

7)A29(  8فڕۆكەی هێرشبەر جۆری

22174ئۆتۆمبیلی هامەر8

9)m117(  634ئۆتۆمبیلی سەربازی

169ئۆتۆمبیلی دۆزینەوەی مین10

142000ئۆتۆمبیلی سەربازی جۆری پیكاب11

8000بارهەڵگری سەربازی12

163000ڕادیۆی سەربازی13

16320دوربینی شەوان14

176تۆپهاوێژ15

126295دەمانچە16

358500پارچە چەكی بچووك17

ئەو چەكانەی سوپای ئەمریكا لە ئەفغانستان بۆ تاڵیبانی جێهێشتوە



ڕێككەوتننامەی ئاشتیی دەوحە
ئەو سەفقەیەی دوای )20 ساڵ( بزووتنەوەی تاڵیبانی 

هێنایەوە سەر كورسی دەسەاڵت

هاوپەیمانی نێودەوڵەتی، لە ماوەی )14( مانگدا سەرجەم هێزەكانی لە ئەفغانستان 
دەكشێنێتەوە بەو مەرجەی بزووتنەوەی تاڵیبان پابەند بێت بە جێبەجێكردنی 

ڕێككەوتننامەی ئاشتیی دەوحە
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ڕۆژی )29(ی شــوباتی )2020(، ئەمریــكا و بزووتنــەوەی تاڵیبان 

لــە دەوحــەی پایتەختــی قەتــەر ڕێككەوتننامــەی ئاشــتیی نێوانیــان 

ــە ســەر  ــان ل ــێ و شــەڕی نێوانی ــە ملمان ــان ب واژۆ كــرد و كۆتاییی

زەمینــی ئەفغانســتان هێنــا. لــە دەقــی ڕێككەوتننامەكــەدا هاتــوە، 

كــە لــە مــاوەی )14( مانگیــدا تــەواوی ســەربازانی ئەمریــكا خاكــی 

ئەفغانســتان بــە جــێ دەهێڵــن.

لــە ميــاىن ڕێوڕەســمێكدا بــە ئامادەبوونــی نوێنەرانــی )18( 

دەرەوەی  وەزیرانــی  نێوانیانــدا  لــە  كــە  جیهــان،  دەوڵەتــی 

ئەمریــكا و پاكســتان و توركیــا و قەتــەر و چــوار ڕیكخــراوی 

ــە  ــكا ب ــان و ئەمری ــەوەی تاڵیب ــوون، بزووتن ــی ئامــادە ب نێودەوڵەت

بــێ ئامادەبوونــی نوێنــەری حوكوومەتــی كابــوڵ واژۆیــان لــە ســەر 

ڕیكەوتننامــەی دەوحــە كــرد، لــە پێنــاو كۆتاییهێنــان بــە درێژتریــن 

ــەوەی  ــۆ بونیاتنان ــوا ب ــەوەی هی ــكا و گەڕان شــەڕی ســوپای ئەمری

ئەفغانســتان و دەســتپێكردنەوەی قۆناغێكــی نــوێ لــە ژیانــی 

سیاســی لــە ئەفغانســتان، كــە ســااڵنێكی دوورودرێــژە شــەڕ و 

ســاتەوەختی  لــە  كــردوە.  شــەكەتی  گەندەڵــی  و  ملمانێــكان 

واژۆكردنــی ڕێككەوتنەكــەدا، شــێخ محەمــەد بــن عەبدولڕەحــامن، 

ــی  ــد: ڕێككەوتن ــدا ڕایگەیان ــە وتەیەك ــەر ل ــری دەرەوەی قەت وەزی

نێــوان ئەمریــكا و بزووتنــەوەی تاڵیبــان گرینگــە و هەنــگاوی 

یەكەمــە بــۆ دەســتەبەركردنی ئاشــتییەكی گشــتگیر و سەرتاســەری 

لــە ئەفغانســتان، داوایشــی لــە كۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی كــرد 

ئاشــتی  پڕۆســەی  بــەردەم  بەربەســتەكانی  ڕووبــەڕووی  تــا 

لــەو ئەفغانســتان ببنــەوە و كۆتایــی بــە شــەڕ و پێكــدادان و 

بهێرنێــت. نەهامەتییــەكان 

لــەو ڕێوڕەســمەدا مایــك پۆمپیــۆ، وەزیــری پێشــووتری دەرەوەی 

ــۆ  ــان ب ــەوەی تاڵیب ــد: كۆشــكی ســپی و بزووتن ــكا ڕای گەیان ئەمری

ــە  ــان ب ــرد و متامنەی ــان ك ــەڕی یەكری ــە ش ــن دەی ــاوەی چەندی م

ــەی  ــۆ ئێم ــان ب ــەوەی تاڵیب ــتا بزووتن ــەاڵم ئێس ــرد، ب ــری نەك یەك

ســەملاند، كــە دەتوانێت ئاشــتی بەرقەرار بــكات. مــەال عەبدولغەنی 

بــرادەر، جێگــری ســەرۆكی بزووتنــەوەی تاڵیبــان بــۆ كاروبــاری 

ــە هەمــوو  ــە وتەیەكیــدا ئەمــەی ڕاگەیانــد: پیرۆزبایــی ل سیاســی ل

ــە  ــڕۆ ل ــە ئەم ــتكەوتەی ك ــەو دەس ــەی ئ ــە بۆن ــن ب ــەك دەكەی الی

ڕێــگای واژۆكردنــی ڕێككەوتننامــەی ئاشــتییەوە بــە دەســت هاتــوە. 

ــت  ــد دەبێ ــان پابەن ــەوەی تاڵیب ــە بزووتن ــردەوە، ك ــی ك دووپاتیش

بــە جێبەجێكردنــی ڕێككەوتنەكــە. هەروەهــا ئامــاژەی بــەوە كــرد، 

كــە گەلــی ئەفغانســتان مــاوەی )20( ســاڵە بــە دەســت جەنگــەوە 

دەناڵێنێــت، لەبــەر ئــەوە ئێســتا دەمانەوێــت ژیانێكــی نــوێ و 

ئــارام دەســت پــێ بكەیــن. گوتیشــی: ئێســتا بزووتنــەوەی تاڵیبــان 

ــی  ــی و الپەڕەیەك ــی كاری سیاس ــی نوێ ــاو قۆناغێك ــە ن ــی ناوەت پێ

نــوێ لەگــەڵ كۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی هەڵدەداتــەوە. عەبدولغەنــی 

دەســتكەوتێكی  بــە  ڕێككەوتننامەكــەی  واژۆكردنــی  بــرادەر 

ــە  ــەر ل ــە ب ــی ئاماژەی ــەم. جێ ــە قەڵ ــۆ هــەر دوو ال دای ــی ب مێژووی

واژۆكردنــی ڕێككەوتننامــەی دەوحــە، هــەر دوو حوكوومەتــی 

ئەفغانســتان و ئەمریــكا لــە بەیاننامەیەكــی هاوبەشــدا ڕایــان 

گەیانــد: هاوپەیامنــی نێودەوڵەتــی لە مــاوەی )14( مانگــی داهاتوو 

بــەو  دەكشــێنێتەوە  ئەفغانســتان  لــە  هێزەكانــی  ســەرجەم  دا 

ــی  ــە جێبەجێكردن ــت ب ــد بێ ــان پابەن ــەوەی تاڵیب ــەی بزووتن مەرج

ڕێككەوتننامــەی ئاشــتیی دەوحــە، هێشــتا هێزەكانــی ئەمریــكا لــە 

ــە  ــتان ل ــی ئەفغانس ــە حوكوومەت ــابوونەوە، ك ــتان نەكش ئەفغانس

بــەردەم پێشــڕەوییەكانی چەكدارانــی تاڵیبانــدا بەرگــەی نەگــرت و 

ڕووخــا و تاڵیبــان لــە ماوەیەكــی زۆر كەمــدا ئەفغانســتانی كۆنتــڕۆڵ 

ــە )2021/8/31( دا  ــش ل ــەربازانی ئەمریكای ــەواوی س ــردەوە و ت ك

ــی پایتەخــت  ــە كابول ــد كارزای( ل ــەی )حامی ــگای فڕۆكەخان ــە ڕێ ل

ــە جــێ هێشــت.  خاكــی ئەفغانســتانیان ب

ــوان  ــە نێ ــە ل ــتیی دەوح ــەی ئاش ــی ڕێككەوتننام دەق
ئەمریــكا – بزووتنــەوەی تاڵیبــان

بــە پێــی ئــەم ڕێككەوتننامەیــە، ئەمریــكا هێــدی هێــدی 

بەرانبــەر  لــە  دەكشــێنێتەوە،  ئەفغانســتان  لــە  ســەربازەكانی 

ــەوە  ــەوەی تاڵیبان ــەن بزووتن ــە الی ــاییش ل ــی ئاس ــی زەمانات پێدان

بــە ئەمریــكا، هەروەهــا بەڵێنیــش بــدات تاكــوو وتووێــژی ئاشــتی 

لەگــەڵ حوكوومەتــی كابــوڵ ئەنجــام بــدات.

ــە ئەفغانســتان لــە  1. كشــانەوەی هەمــوو هێــزە بیانییــەكان ل

مــاوەی )14( مانگــدا.

ــەوە  ــی ڕێككەوتنەك ــە ڕۆژی واژۆكردن ــكا ل ــتە ئەمری 2. پێویس

ــا )8600(  ــۆ تەنه ــی ب ــارەی هێزەكان ــاوەی )135( ڕۆژدا ژم ــە م ل

ــەوە. ــەم بكات ــەرباز ك س

ــان  ــوو هێزەكانی ــی هەم ــكا و هاوپەیامنەكان ــت ئەمری 3. دەبێ

ــاوەی دیاریكــراودا بكشــێننەوە. ــە م ــە )5( بنكــەی ســەربازی ل ل

و  ســەركردە  ســەر  لــە  ئەمریــكا  ســزاكانی  البردنــی   .4
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وە.  )2020( ئابــی  )27(ی  ڕێكەوتــی  لــە  تاڵیبــان  ئەندامانــی 

بــە  ســەر  زیندانیكــراوی   )5000( نزیكــەی  ئازادكردنــی   .5

تاڵیبــان و ئازادكردنــی نزیكــەی )1000( لــە زیندانیكراوانــی الیەنــی 

ــازاری )2020(. ــی )10(ی ئ ــە ڕێكەوت ــەر ل بەرانب

ــە  ــت ل ــتگیربوونی دەبێ ــەیی و گش ــتێكی هەمیش 6. ئاگربەس

نێــوان هــەر دوو ال بــە پێــی كارنامــەی دیالــۆگ و دانوســتان 

میكانیزمەكانــی  بــە  ئەفغانییەكانــدا،  خــودی  نێــوان  لــە 

جێبەجێكردنــی هاوبەشــی ڕێككەوتنەكــە، كــە لەگــەڵ كۆتاییهاتــن 

و ڕێككەوتنــی تەواوەتــی لــە ســەر نەخشــەی سیاســی ئەفغانســتان 

ڕادەگەیەنرێــت.

ــوە  ــك هات ــەش پێ ــە )4( ب ــەی ئاشــتیی دەوحــە ل ڕێككەوتننام

بــە گوێــرەی خشــتەیەكی  و جێبەجێكردنــی هــەر بەشــێكیان 

ــە شــێوەیەكە  ــوون، ب ــك هات ــە ســەری پێ ــە ل ــت، ك ــی دەبێ زەمەن

كــە پێكهاتــن لــە ســەر جێبەجێكردنــی بەشــی یەكــەم و دوەم 

ــی.  ــی كۆتای ــی دوو بەش ــۆ جێبەجێكردن ــت ب ــكەر دەبێ ڕێگەخۆش

هــەر دوو ال لــە ســەر ئــەوەش ڕێــك كەوتــن، كــە ئــەو دوو 

بەشــە پێكــەوە گرێــدراون، پابەندییەكانــی ئیامرەتــی ئیســامی لــە 

ئەفغانســتان، كــە ئەمریــكا وەك دەوڵــەت دانــی پێــدا نەنــاوە و بــە 

نــاوی )تاڵیبــان( وە دەنارسێــت، بــە ســەر هەمــوو ئــەو ناوچانــەدا 

ــا كاتــی  دەچەســپێت، كــە كەوتوونەتــە ژێــر دەســەاڵتی تاڵیبــان ت

ــاش  ــە پ ــتان ل ــی ئەفغانس ــامی نوێ ــی ئیس ــی حوكوومەت پێكهێنان

یەكاییكردنــەوەی كێشــە و گرفتــەكان بــەو شــێوازەی، كــە دیالــۆگ 

ــاری دەكات. ــەكان دی ــوان ئەفغانیی ــتانی نێ و دانوس

7. ئیامرەتــی ئیســامی ئەفغانســتان، كــە ئەمریــكا وەكــوو 

دەوڵــەت دانــی پێــدا نانێــت، بــەوەوە پابەنــد دەبێت كــە زیندانییە 

ئازادكراوەكانــی پابەنــد دەكرێــن بــەو بەرپرســیارێتییانەی لــەم 

ڕێككەوتنــەدا بــاس كــراون، بــۆ ئــەوەی نەبنــە هەڕەشــە لــە ســەر 

ــی. ــكا و هاوپەیامنەكان ــی ئەمری ــاییش و ئارامی ئاس

ــوان  ــە نێ ــتانەكان ل ــتپێكردنی دانوس ــەڵ دەس ــاوكات لەگ 8. ه

ئەفغانییەكانــدا، ئەمریــكا دەســت بــە پێوەندییــە دیپلۆماســییەكان 

ئاساییشــی  ئەنجومەنــی  تــری  ئەندامانــی  لەگــەڵ  دەكات 

نێودەوڵەتــی و حوكوومەتــی ئەفغانســتان بــە مەبەســتی البردنــی 

نــاوی ئــەو كەســانەی ســەر بــە بزووتنــەوەی تاڵیبــان لە ناو لیســتی 

ســزادراوەكان بــە ئامانجــی بــە ئەنجامگەیاندنــی ڕێككەوتنەكــە لــە 

ــاڵی )2020(. ــاری س )29(ی ئای

ئەمریكا هەوڵ بۆ هاریكاریی 
ئابووری دەدات لەگەڵ 
حوكوومەتی ئیسالمی 
نوێی ئەفغانستان لە 

پێناو بونیادنانەوەی ئەو 
واڵتە لە دوای پێكهاتن و 

یەكالییكردنەوەی كێشەكان 

سەرکردەکانی تاڵیبان لە دەوحە
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9. ئەمریــكا و هاوپەیامنەكانــی نابنــە هەڕەشــە و هێــز بــەكار 

ناهێنــن لــە دژی ســەالمەتیی هەرێمیــی یان ســەربەخۆیی سیاســی 

ئەفغانســتان یــان دەســتتێوەردان لــە كاروبــاری ناوخۆیــی.

لە بەشی دوەمی ڕێككەوتنی دەوحە-دا هاتوە:
ــەدا،  ــی ڕێككەوتنەك ــی ناوەڕۆك ــەڵ ڕاگەیاندن ــاوكات لەگ 1. ه

ئیامرەتــی ئیســامی لــە ئەفغانســتان )حوكوومەتــی تاڵیبــان(، 

كــە ئەمریــكا وەكــوو دەوڵــەت دانــی پێــدا نانێــت هەنگاوەكانــی 

دواتــر دەنێــت بــۆ ڕێگرتــن لــە هــەر تاكێــك یــان الیــەن و گروپێــك، 

بــە ڕێكخــراوی )ئەلقاعیدە(شــەوە تاكــوو خاكــی ئەفغانســتان بــۆ 

هەڕەشــەكردن لــە ئاســاییش و ســەقامگیریی ویایەتەیەكگرتوەكان 

ــەكار نەهێنێــت. ــی ب و هاوپەیامنەكان

كــە  )تاڵیبــان(،  ئەفغانســتان  لــە  ئیســامی  ئیامرەتــی   .2

ــی ڕوون  ــت، پەیامێك ــدا نانێ ــی پێ ــەت دان ــوو دەوڵ ــكا وەك ئەمری

بــۆ ئەوانــە دەنێرێــت، كــە دەبنــە هەڕەشــە و مەترســی لــە ســەر 

ئاساییشــی ئەمریــكا و هاوپەیامنەكانــی و پــێ یــان ڕادەگەیەنێــت، 

كــە لــە ئەفغانســتان جێگەیــان نابێتــەوە، هەروەهــا ڕێنامیــی 

ــی  ــاوكاری و هەماهەنگی ــوو ه ــی دەردەكات، تاك ــۆ ئەندامەكان ب

ــۆ ســەر  ــە نەكــەن، كــە هەڕەشــەن ب ــاك و گــروپ و تاقامن ــەو ت ئ

ئاســاییش و ئارامــی ئەمریــكا و هاوپەیامنەكانــی.

3. ئیامرەتــی ئیســامی لــە ئەفغاســتان، ڕێگــە بــە هیــچ كــەس 

ــە  ــادات ببن ــتان ن ــی ئەفغانس ــەر خاك ــە س ــك ل ــەن و گروپێ و الی

هەڕەشــە بــۆ ســەر ئاســاییش و ئارامــی ئەمریــكا و دەوڵەتــە 

هاوپەیامنەكانــی، هەروەهــا ڕێگاشــیان پــێ نــادات خەڵــك بكەنــە  

ســەرباز و مەشــق و ڕاهێنانیــان پــێ بكــەن و ســەرچاوەی داراییــان 

دەگرێــت، هــەروەك بــە پێــی ئــەو بەڵێنانــەی لــەم ڕێككەوتنــەدا 

ــی ئەفغانســتان.  ــە خاك ــاكات ل ــوە میوانداریشــیان ن هات

دەبێــت  پابەنــد  ئەفغاســتان  لــە  ئیســامی  ئیامرەتــی   .4

پەنابەرێتــی  مافــی  داوای  ئەوانــەی  لەگــەڵ  مامەڵەكــردن  بــە 

ــی  ــای كۆچ ــی یاس ــە پێ ــتان ب ــە ئەفغانس ــەن ل ــەوە دەك ــان مان ی

لــەم ڕێككەوتننامەیــەدا  كــە  بەڵێنانــەی،  ئــەو  و  نێودەوڵەتــی 

ــە ســەر  ــە هەڕەشــە ل ــەم جــۆرە كەســانە نەبن ــوە، تاوەكــوو ئ هات

هاوپەیامنەكانــی. و  ویایەتەیەكگرتــوەكان  ئاسایشــی 

5. ئیامرەتــی ئیســامی لــە ئەفغاســتان )تاڵیبــان(، كــە ئەمریــكا 

ــان  ــزا، ی ــی ڤی ــی پێدان ــت ماف ــدا نانێ ــی پێ ــەت دان ــوو دەوڵ وەك

پاســپۆرت و مۆڵەتــی گەشــتكردن یــان هــەر جــۆرە دۆكیۆمینتێكــی 

ــە بــەو كەســانەی، كــە دەبنــە مایــەی هەڕەشــە  یاســایی تــری نیی

ــۆ  ــی ب ــكا و هاوپەیامنەكان ــی ئەمری ــاییش و ئارام ــەر ئاس ــە س ل

ــاو خاكــی ئەفغانســتان. ــە ن هاتن

لە بەشی سێیەمی ڕێككەوتنەكەدا هاتوە: 
دانپێدانانــی  و  ڕاســتاندن  داوای  ویایەتەیەكگرتــوەكان 

نەتــەوە  بــە  ســەر  نێودەوڵەتــی  ئاساییشــی  ئەنجوومەنــی 

و  ئەمریــكا  دەكات.  ڕێككەوتننامەیــە  بــەم  یەكگرتــوەكان 

ــۆ  ــە ئەفغانســتان پێكــەوە هــەوڵ دەدەن ب ــی ئیســامی ل ئیامرەت

دروســتكردنی پێوەندییەكــی بــاش و ئەرێنــی لەگــەڵ یەكریــدا 

ئەمریــكا  نێــوان  پێوەندییەكانــی  كــە  دەكــەن،  پێشــبینیش  و 

ــن  ــاش پێكهات ــە پ ــە ئەفغانســتان ل ــوێ ل ــی ئیســامی ن حوكوومەت

ــۆگ و  ــە دیال ــك ك ــە جۆرێ ــت، ب ــی دەبێ ــەوە ئەرێن و یەكاییكردن

دانوســتانەكانی نێــوان ئەفغانســتانییەكان نەخشــەكەی دیــاری 

دەكات.

ــووری دەدات  ــی ئاب ــۆ هاریكاری ــەوڵ ب ــكا ه ــا ئەمری هەروەه

لەگــەڵ حوكوومەتــی ئیســامی نوێــی ئەفغانســتان لــە پێنــاو 

بونیادنانــەوەی ئــەو واڵتــە لــە دوای پێكهاتــن و یەكاییكردنــەوەی 

نێــوان  لــە  دیالــۆگ  و  دانوســتان  ڕێــگای  بــە  كێشــەكان 

ــە كاروبــاری ناوخــۆی  ئەفغانســتانییەكاندا،  ئەمریــكاش دەســت ل

وەرنــادات. ڕێككەوتننامــەی ئاشــتیی دەوحــە لــە دەوڵەتــی قەتــەر 

لــە )29(ی شــوباتی )2020( بەرانبــەر )5(ی مانگــی ڕەجەبــی 

ــتۆنی و  ــی )پاش ــی زمانەكان ــە زمانەكان ــی ب ــاڵی )1441(ی كۆچ س

ئالــداری و ئینگلیــزی( نــورسا و واژۆ كــرا.

سەرچاوە:
ئاژانسی )ئەنادۆڵ(ى تورىك

https://www.aa.com.tr/ar
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ڕۆڵ و كاریگەریی و پێگەیاننـاوی سەركردەكانز

ڕۆژی )2021/8/31( بە سەرۆك وەزیرانی كابینەی نوێی بزووتنەوەی تاڵیبان دەستنیشان هەیبەتولا ئاخوند زادە1

كرا.

تەمەنی )30( ساڵە و کوڕی مەال عومەری دامەزرێنەری تاڵیبانە و بەرپرسی ئۆپەراسیۆنە مەال محەمەد یەعقووب 2

سەربازییەکانی ئەو ڕێکخراوەیە، بە پێی سەرچاوەكان ئێستا لە ناو ئەفغانستان دەژی. 

تەمەنی )40( ساڵە و کوڕی فەرماندەی پێشکەوتووی موجاهیدينی تاڵیبان )جەاللەدین سیراجەدین هەققانی3

هەقانی( یە، لە ناوچەکانی پاکستان و ئەفغانستان بەرپرسی دارایی و سەربازی تاڵیبانە 

و شوێنی نیشتەجێبوونی دیار نییە. هەقانییەکان پێکهاتەیەکن لە ناو خاکی ئەفغانستان 

زۆربەی هێرشە خۆکوژییەکان لە الیەن ئەوانەوە ڕێک دەخرێت و ئەنجام دەدرێت.

4

 

یەکێکە لە دامەزرێنەرانی بزووتنەوەی تاڵیبان، ئێستا بەرپرسی مەکتەبی سیاسیی ئەو مەال عەبدولغانی برادەر

بزووتنەوەیە، لە هەمانکاتدا ڕێبەرایەتیی دانوستانەکانی ئەم دوایییەی تاڵیبانی لەگەڵ 

واڵتانی خۆرئاوا دەکرد، لە ساڵی  )2010( لە باشووری پاکستان دەستگیر کرا و ساڵی 

)2018( ئازاد کرا، ئێستا لە دەوحەی پایتەختی قەتەر دەژی و چاوەڕوان دەکرێت 

بگەڕێتەوە ئەفغانستان.

پێش ئەوەی لە ساڵی )2001( دەسەاڵتی تاڵیبان لە الیەن ئەمەریکاوە بڕووخێرنێت، شێر محەمەد عەباس5

جێگری وەزیر بووە لە حوکوومەتەکەی ئەو کاتەی تاڵیبان، ماوەی زیاتر لە )10( ساڵە لە 

دەوحە دەژی و لە ساڵی )2015(ەوە بەرپرسی ئۆفیسی تاڵیبانە لەو واڵتەدا.

سەرۆکی وەفدی تاڵیبانە بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ دەسەاڵتدارانی ئەفغانستان بۆ ئاڵوگۆڕی عەبدولحەکیم حەققانی6

ئاشتییانەی دەسەاڵت، لە هەمانکاتدا سەرۆکی ئەنجوومەنی کەسایەتییە ئایینییەکانی 

بزووتنەوەی تاڵیبانە و دەستە ڕاستی هەیبەتولا ئاخونزادەیە. 

ديارترين ئەو سەرکردانەی ئێستا بزووتنەوەی تاڵیبان بەڕێوە دەبەن

لــە ئێســتادا )6( ســەرکردەی ســەرەکیی بزووتنــەوەی تاڵیبــان بەڕێــوە دەبــەن، ئــەو بزووتنەوەیــەی، کــە لــە ســاڵی )2001(ەوە 

دەجەنگێــت و دوای کۆتاییهاتنــی ئەرکــی )20( ســاڵەی ســوپای  ئەمەریــکا و ناتــۆ لــەو واڵتــەدا، جارێکــی دیکــە ئەفغانســتانیان کۆنتــڕۆڵ 

ــت. ــەوە دەس ــەاڵتیان گرت ــردەوە و دەس ک



پانچشیر
دوایین پەناگەی دژ بە تاڵیبان

گروپی سەرەکیی ئۆپۆزسیۆنی ئەفغانستان، ڕای گەیاند کە جەنگی نێوان 
بزووتنەوەکەیان و هێزەکانی پانچشیر بژاردەی سەرەکییە
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پانچشــیر بــە واتــای )پێنــج شــێر( دێــت لــە زمانــی ئەفغانیــدا، 

یەکێکــە لــە )34( پارێزگاکــەی ئەفغانســتان و دەکەوێتــە باکــووری 

ویایەتــی کابووڵــی پایتەختــەوە. ئــەم ناوچەیــە لــە بنەڕەتــدا 

کانتۆنێکــی ســەر بــە ویایەتــی پــەروان بــوو، بــەاڵم لــە دوای 

ژمــارەی  ســەربەخۆ.  پارێزگایەکــی  بــوە  )2004(ـــەوە  ســاڵی 

ڕووبەرەکەیشــی  کــەس(،   328.000( دەگاتــە  دانیشــتوانەکەی 

)3610کم2(یــە. پایتەختەکــەی شــاری )بازارک(ـــە. ئــەم ناوچەیــە 

ــا  ــەد ش ــتان )ئەحم ــووتری ئەفغانس ــەرکردەی پێش ــدی س ــە زێ ب

ــۆ  ــۆڤێت ب ــی س ــە دوای داگیرکاری ــە ل ــت، ک ــعوود( دادەنرێ مەس

ئەفغانســتان بــە شــێرەکەی پانچشــیر نــاوی دەرکــرد، پێــش ئــەوەی 

لــە )2001/9/9( و لــە ئەنجامــی تەقینەوەیەکــی خۆکوژیــدا گیــان 

ــدات. ــە دەســت ب ل

ــە  ــە ناوچ ــک ل ــە یەکێ ــدا بووەت ــە ئێستایش ــە ل ــەم ناوچەی ئ

هــەرە سەرســەختەکانی ئــەو واڵتــە و تاڵیبــان نەیتوانی هاوشــێوەی 

ــەردا  ــە س ــتی ب ــانی دەس ــە ئاس ــە ب ــەو واڵت ــری ئ ــی ت پارێزگاکان

بگرێــت. بــەرەی بەرەنگاریــی ئەفغانســتان دژ بــە هاتنــەوەی 

ــە ســەرکردایەتیی  ــوە، ب ــەرار ب ــەدا بەرق ــەم ناوچەی ــە ل ــان، ک تاڵیب

ــە. ــا ساڵح(ـ ــعوود( و )ئەمرول ــەد مەس ــە )ئەحم ــە ل ــەر یەک ه

ئەگــەر چــی ئــەم بەرەیــە و بــەرەی تاڵیبانیش نەیانشــاردوەتەوە 

کــە دەخــوازن بــە گفتوگــۆ و ســازان کێشــەکان چارەســەر بکــەن، 

بــەاڵم هەتاوەکــوو ئێســتا هیــچ پێشــکەوتنێک ســەبارەت بــە 

ــوە.  ــە دی نەهات ــە ب ــەم ناوچەی چارەنووســی ئ

بایەخی دۆڵی پانچشیر چییە؟
بــوو،  تاڵیبــان  بەرەنگاریــی  کۆنــی  پێگەیەکــی  پانچشــیر 

دۆڵێکــی نشــێوە و بــە هــۆی دەوردرانــی بــە کۆمەڵــە لوتکەیەکــی 

ســەختەوە، گەییشــن بــە ناوچەیــە ئەســتەمە، چونکــە دەکەوێتــە 

ــا  ــە تەنه ــەوە. دۆڵەک ــی هیندۆکۆش ــرە چیاکان ــەی زنجی ــاو جەرگ ن

چەنــد دەربەندێكــی دیاریکــراوی هەیــە بــۆ چوونــە نــاوەوە، 

ــە ســراتیژی ســەربازی  ــە جۆرێــک ل ــای ناوچەکــە بووەت جیۆگرافی

بــۆ هــەر هێزێــک کــە ئــەو ناوچەیــەی بــە دەســتەوە بێــت، 

چونکــە دەتوانرێــت بــە بەکارهێنانــی ســەر لوتکــە بــەرزەکان 

ــە الیــەن هێزەکانــی  بەرپەرچــی هــەر هێرشــێک بدرێتــەوە کــە ل

تــرەوە دەکرێتــە ســەریان. ناوچەکــە بایەخێکــی ڕەمزیــی گــەورەی 

هەیــە بــۆ ئەفغانســتان، چونکــە ســەدان ســاڵە هــەر پێگــەی 

ــە  ــەم ویایەت ــووە. ئ ــە ب ــەو واڵت ــی ئ ــەوەی دوژمنان بەرپەرچدان

لــە بنەڕەتــدا زێــدی تاجیکییــەکان بــووە، لــە ســااڵنی هەشــتا 

و نــەوەدی ســەدەی ڕابردوویشــدا بــە هەمــان شــێوە پێگــەی 

ــووە. ــتان ب ــی ئەفغانس بەرگری

کاریزماییبوونی پانچشێر دەگەڕێتەوە بۆ چی؟
کەســێتیی هــەرە ڕێــزدار لــە پانچشــێر بریتییــە لــە ســەرکردەی 

ــەر  ــە س ــی ل ــە وێنەکان ــعوود، ک ــا مەس ــەد ش ــانەیی ئەحم ئەفس

تــری  ناوچەکانــی  تــەواوی  و  ناوچەیــە  ئــەو  دیواربەندەکانــی 

پانچشــێر  »شــێرەکەی  بــە  مەســعوود  کێــرشاوە.  ئەفغانســتان 

ئەحمەد مەسعود شا مەسعود
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ڕابەرایەتیکردنــی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  ئــەوەش  نــارساوە«، 

بەرپەرچدانــەوەی لەشکرکێشــیی ســۆڤێتەکان لــە هەشــتاکاندا. 

ــک  ــۆرە چەکێ ــوو ج ــی هەم ــە بەکارهێنان ــۆڤێت ب ــی س هێزەکان

ــی  ــەاڵم نەیانتوان ــان دا، ب ــەم ناوچەیەی ــی ئ ــی کۆنرۆڵکردن هەوڵ

بیگرنــە دەســت.

ئــەم بەرەنگارییــەی ئێســتا لە چییەوە ســەرچاوەی 
گرتوە؟

میلیشــیا  تاڵیبــان، چەندیــن کەســی  بــە  دژ  جەنگاوەرانــی 

کۆبوونــەوەی  لــە  جگــە  ئەمــە  لەگەڵدایــە،  ناوچەیییەکانیــان 

پاشــاموەی هێــزە ئەمنییــە فەرمییەکانــی ســەرتاپای واڵت لــەو 

دژ  بەرەنگاریــی  پێکــەوە هێــزی  کــە هەموویــان  ناوچەیــەدا، 

بــە تاڵیبانیــان پێــک هێنــاوە بــە نــاوی »بــەرەی بەرەنگاریــی 

نیشــتامنی«. ئــەو پاشــاموانەی هێــزە ئەمنییــەکان لەگــەڵ خۆیانــدا 

کەرەســتە ســەربازییەکان و بارهەڵگــر و چەکــی جۆراوجۆریــان 

پانچشــێر.  بــۆ پڕچەککردنــی خۆیــان و میلیشــیاکانی  هێنــاوە 

ئەحمــەد شامەســعوود لــە نووســینێکیدا باســی لــەوە کردبــوو کــە 

ئەمریکییــەکان بەڵێنــی هاوکارییــان پــێ داوە لــە ڕووی چــەک 

دوژمنــە  لــە  دیکــەش  یەکێکــی  ســەربازییەوە.  کەرەســتەی  و 

ــووی  ــری پێش ــاڵح(ی جێگ ــا س ــان )ئەمرول ــەختەکانی تاڵیب سەرس

ســەرۆکی ئەفغانســتانە، کــە ئەویــش پەنــای داوەتــە پاڵ پانچشــێر.

کاردانەوەکانی تاڵیبان
بــێ گومــان هێزەکانــی بزووتنــەوەی تاڵیبانیــش دەســتەوئەژنۆ 

بــۆ  خۆئامادەکــردن  بــە  کــردوە  دەســتیان  و  دانەنیشــتوون 

هێرشــکردنە ســەر ناوچەکــە و ســەرەتا هێــزی لــە ناوچەکانــی 

هێــزە  دەوری  ئــەوەی  بــۆ  کــردەوە،  بــاو  دەورووبــەری 

ــان  ــەڵ ئەوەیشــدا ڕای ــەاڵم لەگ ــدەن، ب ــی پانچشــێر ب چەکدارەکان

گەیانــدوە کــە مەبەســتیان نییــە شــەڕ بکــەن، بەڵکــوو دەیانەوێــت 

دانوســتان بکــەن.

الی خۆیــەوە »بــەرەی بەرەنگاریــی نیشــتامنی«، ئامادەیــی 

خــۆی نیشــان دا بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی هــەر هێرشــێکی تاڵیبــان، 

لــە هەمــان کاتیشــدا ئامادەیــی نیشــان دا بــۆ دانوســتان لەگەڵیــدا 

ــەم  ــەاڵم ل ــتگیر، ب ــی گش ــی حوکوومەتێک ــە پێکهێنان ــەبارەت ب س

بارەیــەوە هیــچ بەرەوپێشــچوونێک بــە دی نەهاتــوە. لەگــەڵ 

ڕاگەیاندنــی کۆنرۆڵکردنــی ســێ ناوچــەی جیاجیــای دەورووبــەری 

پانشــیر لــە الیــەن تاڵیبانــەوە، )ئەمرولــا ســاڵح( لــە تویتێکــدا ڕای 

گەیانــد کــە کارەســاتێکی گــەورەی مرۆیــی ڕوو دەدات ئەگــەر 

ــە  ــدەن و ڕێگ ــە ب ــدی ناوچەک ــارۆی تون ــان گەم ــی تاڵیب هێزەکان

ــە. ــە ناوچەک ــەدەن ســووتەمەنی و خــۆراک بگات ن

وێــڕای ئــەوەی بــەرەی بەرەنگاریــی نیشــتامنی بەڵێنــی داوە کە 

بەرپەرچــی هــەر هێرشــێک بداتــەوە، بــەاڵم دڵنیایــی ئــەوە نییــە 

ــراوی  ــی عەمبارک ــتی و ژێرخان ــی و لۆجیس ــای مرۆی ــا توان ــە ئای ک

ئەگەرێکــی  هــەر  ڕووبەڕووبوونــەوەی  بــۆ  هەیــە  تــەواوی 

ــارۆدان. گەم

ــە  ــد ک ــان ڕای گەیان ــدا، تاڵیب ــی ئاب ــی مانگ ــا ڕۆژەکان ــە کۆت ل

گروپــی  لەگــەڵ  هێنــاوە  شکســتیان  دانوســتانەکان  هەمــوو 

ســەرەکیی ئۆپۆزســیۆنی ئەفغانســتان، هــەر بۆیــە ڕای گەیانــد کــە 

جەنگــی نێــوان بزووتنەوەکەیــان و هێزەکانــی پانچشــیر بــژاردەی 

ســەرەکییە. لــە یەکــەم هەنگاویشــدا بــەو ئاڕاســتەیەدا، چەکدارانی 

تاڵیبــان دانیشــتوانی نزیــک ناوچــە پــڕ لــە شــەڕەکانی پانچشــیریان 

بــۆ  بکەونــەوە  دوور  ناوچانــە  لــەو  کــە  کردوەتــەوە  ئــاگادار 

ــدا. ــەر ئەگەرێک ــە ه ــان ل ــی خۆی ــتنی گیان پاراس
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بەراوردێکی سیاسی
ئــەو هۆکارانــەی کــە واشــنتۆن کردبــووی بــە بنەمــا بــۆ 

ــە هەمــان  ــە ســاڵی )2001(، نزیکــن ل داگیرکردنــی ئەفغانســتان ل

هۆکارەکانــی داگیرکردنــی عێــراق لــە الیــەن ئەمریــکاوە لــە ســاڵی 

ــە  ــراق، ک ــە عێ ــەبارەت ب ــادە س ــاوێکی زی ــە پاس ــە ل )2003(. جگ

ئەویــش خــۆی دەبینیــەوە لــە هەبوونــی چەکــی کۆکــوژ لــە الیــەن 

ــێنەوە. ــەدام حس ــەی س ڕژێمەک

واشــنتۆن ســاڵی )2011( لــە عێــراق کشــایەوە، بــەاڵم دواتــر لــە 

ســاڵی )2014( و لــە ســەر داوای بەغــداد و پــاش هاتنــی داعــش، 

ســوپای ئەمریــکا گەڕایــەوە عێــراق، ئەمــەش لــە کاتێکــدا بــوو کــە 

ــدا  ــی عێراق ــی خاک ــی فراوان ــەر ڕووبەرێک ــە س ــتی ب ــش دەس داع

گرتبــوو، بەشــی زۆری یەکــە شــەڕکەرەکانی ســوپای عێراقیــش 

تــەواوی شــاری  بــە  داعــش  هەرەســیان هێنــا و چەکدارانــی 

ــرد. ــر ک موســڵیان داگی

ئەگــەر چــی بەشــێکی زۆر لــە ســەرکردە و سیاســییەکانی 

عێــراق، دووبارەبوونــەوەی ســیناریۆی ئەفغانســتان لــە واڵتەکەیــان 

ــک  ــراق گەلێ ــەوە عێ ــەوە دەهێنن ــۆ ئ ــاو ب ــەوە و پاس ڕەت دەکەن

جیاوازتــرە لــە ئەفغاســتان لــە ڕووی پەیکەری حکومڕانی و سیاســی 

و ســەربازی و کۆمەاڵیەتییــەوە. هەروەهــا بــاس لــە بوونــی ســازان 

و ڕێککەوتــن دەکــەن لــە نێــو کوتلــە جیاجیاکانــدا، کــە بــە گوتــەی 

خۆیــان ئەمــە لــە پانۆرامــای سیاســیی ئەفغانســتاندا نابیرنێــت.

سیاســییەکانی هەرێمــی کوردســتانیش بــە هەمــان شــێوەی 

عێــراق، بــە تایبــەت سیاســییە فەرمییــە دەســەاڵتدارەکان، شــیکاری 

و ئارگومێنتەکانیــان بــە هەمــان ئاڕاســتەدایە، واتــە لــەو بــاوەڕەدان 

ــاوکات  ــە، ه ــەو دوو واڵت ــی ئ ــی ئەزموون ــەرباری جیاوازی ــە س ک

بوونــی قــەوارەی هەرێمــی کوردســتانیش ڕێگرێکــی تــرە بــۆ 

ــیناریۆیە. ــەم س ــی ئ بەدوورگرتن

ــەم شــیکارییە بڕوانیــن،  ــە ڕوانگەیەکــی بابەتییــەوە ل ئەگــەر ل

ــاوی  ــە هەن ــە ل ــەم جــۆرە بۆچوونان ــە ئ ــن ک ــەو ڕاســتییە دەگەی ب

ئەمەیــش  کــە  دەرەوە،  هاتوەتــە  دەســەاڵتدارەکانەوە  پارتــە 

ئاســایییە ئارگومێنتەکانیــان بــە ئاڕاســتەیەکدا بێــت ئــەم ســیناریۆیە 

بــە دوور بگرێــت، بــۆ ئــەوەی ڕای گشــتی و شــەقام هەســت بــە 

ــوو. ــهاتەکانی داهات ــەر پێش ــەکات بەرانب ــێ ن دڵەڕاوک

و  عێــراق  نێــوان  جیاوازییەکانــی  لەوانــەی  تــر  بەشــێکی 

ئەفغانســتان ڕەت دەکەنــەوە، دەگەڕێنــەوە بــۆ سیاســەتی ئێســتای 

ــەر کاری  ــە س ــە دوای هاتن ــە ل ــان وای ــە پێی ــراق، ک دەرەوەی عێ

ــە  ــراوە ل ــڕەو ک ــەوە، سیاســەتێکی هاوســەنگ پەی مســتەفا کازمیی

ــدا. ــی ئەمریکی ــی و بلۆک ــی ئێران ــوان بلۆک نێ

ــیناریۆی  ــەوەی س ــی دووبارەبوون ــە ئەگەرەکان ــر ل ــی ت یەکێک

ــە  ــە ل ــێ و ناکۆکیی ــتبووی ملمان ــراق، دروس ــە عێ ــتان ل ئەفغانس

نێــوان الیەنــە سیاســییەکان و حکوومــەت و میلیشــیاکاندا، بــە 

تایبــەت پــاش کشــانەوەی تــەواوی هێزەکانــی ئەمریــکا لــە عێــراق، 

چونکــە ئەگەرێکــی لــەو جــۆرە دەرگا دەکاتــەوە لــە بــەردەم هێــزە 

ــاری  ــە کاروب ــت ل ــا دەس ــا، ت ــران و تورکی ــی وەک ئێ هەرێمییەکان

ناوخــۆی عێــراق وەر بــدەن، ئەمانەیــش ئەگەرێکــی بەهێــز دەبــن 

بــۆ دووبارەبوونــەوەی ڕووداوەکانــی ســاڵی )2014( و هاتنــی 

ــتییەکان. ــزە تیرۆریس هێ

بەشــێک لــە چاودێــران، بۆچوونــی پێچەوانەیــان هەیــە و پێیــان 

وایــە ئــەوەی لــە ئەفغانســتان ڕوو دەدات دووبارەبوونــەوەی 

ئــەوە  چونکــە  پێچەوانــەوە،  بــە  نــەک  عێراقــە  ســیناریۆی 

ــەم  ــەڕووی ئ ــش نزیکــەی حــەوت ســاڵ ڕووب ــە پێ ــوو ک ــراق ب عێ

ســیناریۆیە بــوەوە و هێــزە تیرۆریســتییەکان بۆشــایی ئەمنیــی 

ناوخۆیــی و کشــانەوەی هێزەکانــی ئەمریکایــان بــە هــەل زانــی و 

دەســتیان بــە ســەر بەشــێکی زۆر لــە خاکــی عێراقــدا گــرت. هــەر 

ــراق  ــر عێ ــی ت ــت جارێک ــە دووری دەگرێ ــە ب ــەم بۆچوون ــە ئ بۆی

هەمــان ســیناریۆی بــە ســەردا بێــت، چونکــە هێزەکانــی ئەمریــکا، 

ســەرباری ڕاگەیاندنــی کشــانەوەیان لــە خاکــی عێــراق لــە کۆتیــی 

ئــەم ســاڵ، بــەاڵم لــە ڕاســتیدا ئــەم هێزانــە هەرگیــز بــە تەواوەتــی 

ــی  ــۆ بایەخدان ــانەیەکە ب ــش نیش ــێنەوە، ئەمەی ــە ناکش ــە واڵتەک ل

ــراق. ــە عێ ــکا ب ــری ئەمری زیات

بەراوردی سەربازی
ســەبارەت بــە خاڵــە جیــاواز و هاوبەشــەکانی نێــوان هــەر دوو 

ــەوە  ئەزموونــی عێــراق و ئەفغانســتان، جێگــەی خۆیەتــی بــاس ل

بکرێــت کــە هێــزە ســەربازییە عێراقییــەکان پــاش ئــەوەی لە ســاڵی 

)2017( توانییــان شــارە عێراقییــەکان لــە ژێــر دەســتی داعــش 

دەربهێنــن و بیخەنــەوە ژێــر کۆنرۆڵــی خۆیــان، بڕێــک متامنەیــان 

بــە خۆیــان پەیــدا کــرد. ئەمــە ســەرباری ئــەو گۆڕانکارییــە 

پۆزەتیڤانــەی کــە لــە بونیــادی ســوپای عێراقــدا کــراون و پــەرە بــە 

ــرۆر دراوە.  ــی دژەتی ــراق و هێزەکان ــوپای عێ س
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کــە  ئەفغانســتان،  و  عێــراق  جیاکــەرەوەی  تــری  خاڵێکــی 

ــەاڵتی  ــیی دەس ــتمی سیاس ــی سیس ــە بەرژەوەندی ــدا ل ــە بنەڕەت ل

عێراقــدا نییــە، ئەوەیــە کــە بزاڤــی ئۆپۆزســیۆن لــە عێــراق بەهێزترە 

ــە  ــە چــاو ئەفغانســتاندا، ناڕەزایەتــی و جوواڵنــەوەی مەدەنــی ل ل

ــە. ــتێکی بەرزتردای ــە ئاس ــراق ل عێ

فرەپێکهاتەیــی عێــراق، کــە هــەر کام لــە پێکهاتە ســەرەکییەکان 

بــە  ســەر  یەکێکیشــیان  هــەر  و  خۆیانــن  نفــوزی  خاوەنــی 

ئاڕاســتەیەکی جیاوازیــی سیاســەتی جیهانیــن، وەهــای کــردوە 

بەرژەوەندیگەلێکــی جیاجیــا لــەم واڵتــەدا بەرقــەرار بــن، کــە 

ــەوەی  ــە زیندووکردن ــان، یەکســانە ب ــۆ هــەر یەکێکی دەســتربدن ب

دوژمنێــک بــۆ خــۆی، چونکــە هــەر کام لــە پێکهاتەکانــی عێــراق لە 

ــزگاری و پشــتیوانییان  ــەوە پارێ ــزە بەرژەوەندجیاوازەکان ــەن هێ الی

ــت. ــێ دەکرێ ل

فرەمیلیشــیایی  عێــراق،  ئەمنیــی  چاودێرانــی  لــە  بەشــێک 

چەکدارانــی عێــراق بــە خاڵێکــی پۆزەتیــڤ دەزانــن. ئەمــەش 

ــە ڕووکــەش هەمــوو  ــەو ڕوانگەیــەوە هاتــوە کــە ئەگــەر چــی ب ل

ــەوە  ــەرۆک وەزیران ــە س ــان ل ــت فەرم ــراق دەبێ ــی عێ چەکدارێک

ــتەی  ــیا و دەس ــن میلیش ــتیدا چەندی ــە ڕاس ــەاڵم ل ــت، ب وەربگرێ

ئــەو  بــە گوێــرەی بۆچوونــی  ســەربازیی جیاجیــا هــان، کــە 

کەســانەیش، ئەمــە وەهــا دەکات تــەواوی هێــزی ســەربازیی 

ــە هــەر  ــەوەی ل ــۆ ئ ــەوە، ب ــۆ نەبێت ــەک لەشــکردا ک ــە ی ــراق ل عێ

ــەربازیی  ــتمی س ــەواوی سیس ــەربازیدا ت ــی س ــی داڕمان ئەگەرێک

واڵتەکــە هــەرەس نەهێنێــت.

لــە الیەکــی تــرەوە جیاوازییەکــی دیکــە هەیــە لــە نێــوان 

هاوکێشــەی )ئەفغانســتان- تاڵیبــان( و )عێــراق- ئەفغانســتان(، 

ــاو  ــۆزییەکی بەرچ ــدا هاوس ــەی ئەفغانی ــاو کۆمەڵگ ــە ن ــە ل چونک

ــە  ــە کاتێکــدا ل ــان و ئەزموونــی ئــەو ڕێکخــراوە، ل ــۆ تاڵیب ــە ب هەی

نــاو کۆمەڵگــەی عێراقیــدا، ســەرباری نزیکیــی ئەجێنــدای هەندێک 

هێــزی بچــووک لــە داعشــەوە و شاگەشــکەبوونی هەندێــک هێــزی 

بــە ســەرکەوتنەکانی داعــش، بــەاڵم زۆرینــەی جەمــاوەر  تــر 

ــان و  ــە واڵتەکەی ــی داعشــن ل خــوارەوەی کۆمەڵگــە دژی ئەزموون

ــدا. ــە لەگەڵی ــان هەی ــی خراپی ڕابردوویەک

هــەر لــە ڕووی ســەربازییەوە، ئــەوەی بوونــی هێزەکانــی 

ئەمریــکا لــە ئەفغانســتان جــودا دەکاتــەوە لــە بوونیــان لــە عێــراق، 

دەرکەوتنــی بــەردەوام و ڕۆژانــەی هێــزە ئەمریکییــەکان بــوو لــە 

نــاو شــارەکان و لــە ســەر شــەقامەکان و ئەنجامدانــی ئۆپراســیۆن و 

هەراســانکردنی دانیشــتوانی شــارەکانە، کــە ئەمــەش ڕق و بێزاریــی 

ــە  ــکا ل ــوو، بــەاڵم ســوپای ئەمری ــەکان دروســت کردب الی ئەفغانیی

عێــراق بــە دەگمــەن لــە نــاو شــارەکان دەر دەکــەون و زیاتــر لــە 

نــاو ســەربازگەکانن.

ــەر چــی ســوپای  ــە ئەگ ــت ک ــەوە بگوترێ دوا جــار پێویســتە ئ

عێــراق هێشــتا ســوپایەکی شــڵۆق و کەمئەزموونــە، بــەاڵم نابێــت 

ــە  ــاڵی )2017(وە ل ــە دوای س ــە ل ــن ک ــۆش بکەی ــش فەرام ئەوەی

زۆربــەی ئۆپراســیۆنەکاندا پتــی بــە خــۆی بەســتوە و لــە کەمریــن 

ــکا. ــی ئەمری ــۆ هێزەکان ــەوە ب ــدا گەڕاوەت خاڵ

الیەنی ستراتیژی
دۆخــی هــەر دوو واڵتــی عێــراق و ئەفغانســتان، لــە ڕووی 

عێــراق  جیۆپۆلەتیکــی  فاکتــی  جیــاوازە،  جیۆپۆلەتیکیشــەوە 

بایەخێکــی گەورەتــری هەیــە لــە سیاســەتی ناوچەکــە و جیهانــدا، 

ــن  ــی ناتوان ــکا و هاوپەیامنەکان ــانی ئەمری ــە ئاس ــە وا ب ــەر بۆی ه

ــە هەڵەکانــی کشــانەوەی ئەمریــکا  دەســتبەرداری بــن. یەکێــک ل

لــە ئەفغانســتان ئــەوە بــوو کــە بــە بــێ هیــچ ڕێککەوتننامەیەکــی 

بەرجەســتە لەگــەڵ ئــەو واڵتــەدا ســەربازەکانی کشــاندەوە، ئەگــەر 

چــی ماوەیەکــی زۆریــش بــوو لــە دەوحــە لــە گــەڵ ســەرکردەکانی 

ــە واشــنتۆن  ــە ک ــە کاتێکدای ــە ل ــوو. ئەم ــۆدا ب ــە گفتوگ ــدا ل تاڵیبان

ــە،  ــراتیژییان هەی ــتنی س ــە و لێکتێگەیش ــداد ڕێککەوتننام و بەغ

ــەورەی  ــامانێکی گ ــراق س ــەوە عێ ــە ڕووی ئابوورییش ــا ل هەروەه

ــێ  ــی ل ــۆ بەرمیل ــەی چــوار ملی ــە نزیک ــە مانگان ــە، ک ــی هەی نەوت

هەنــاردە دەکات، ئەمــەش وەهــای کــردوە عێــراق بایەخێکــی 

ــدا. ــازاڕی جیهانی ــاو ب ــە ن ــت ل بەرچــاوی هەبێ
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جیاوازییەکانی نێوان عێراق و ئەفغانستان

ئەفغانستانعێراق

38 ملیۆن40 ملیۆنژمارەی دانیشتوان

538.000325.000ژمارەی سەرباز لە خزمەتدا

-285.000ژمارەی سەربازی یەدەگ

5775ڕیزبەندی سوپا لە ڕووی ژمارەوە

ئامادەکردنی: فۆکەس

مەال عەبدولسەالم حەنەفی

شێر محەمەد عەباس

مەال محەمەد یەعقوب

مەال عەبدولحەکیم حەققانی



بزووتنەوەی تاڵیبان
وێستگە گرینگەکان بە درێژاییی 

بیستوحەوت ساڵ
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شانە سەرەتایییەکان
- تەمــووزی )1994(: یەکەمیــن شــانەی ســەرەتایی ڕێکخراوەکە 

دەرکــەوت، پــاش ئــەوەی )53( خوێنــدکاری فێرگــە ئایینییــەکان لــە 

ــردە  ــان ک ــان ڕووی ــەوە و پاش ــۆ بوون ــار« ک ــەنگ س ــەی »س ناوچ

ــە داماڵینــی  ناوچــەی »کەشــک نەخــود«، لــەوێ دەســتیان کــرد ب

چــەک لــە گرووپــە موجاهیدییــەکان و هەڵگرتنــی خاڵەکانــی 

ــوون  ــەرانە دانراب ــەوەی س ــتی کۆکردن ــە مەبەس ــە ب ــکنین، ک پش

ــەر  ــە س ــرت ب ــتیان گ ــان دەس ــتییەکان، پاش ــە گش ــەر ڕێگ ــە س ل

بەڕێوەبەرایەتیــی ئەرگەســتاندا.

ــە  ــان دا ب ــەکان بەیعەتی ــە ئایینیی ــی فێرگ ــی: خوێندکاران - ئاب

ــان  ــان، پەیامنی ــری گروپەکەی )مــەال محەمــەد عومــەر( وەک ئەمی

دا کــە چەکــی پێویســت کــۆ بکەنــەوە بــۆ ســەپاندنی ئاســایش و 

ــەوەی ســەرانە. ــی پشــکنین و کۆکردن ــی خاڵەکان ــی و البردن ئارام

ســەرکەوتنیان  پــاش  و  جــار  یەکــەم  بــۆ  - نۆڤەمبــەری: 

لــە  یارمەتیــی نێودەوڵەتــی، کــە  لــە ڕزگارکردنــی کاروانێکــی 

پاکســتانەوە پێیــان گەییشــتبوو، بــۆ یەکــەم جــار نــاوی تاڵیبــان لــە 

دەرکــەوت. جیهانیــدا  میدیــای 

تاڵیبــان،  دەســت  کەوتــە  قەندەهــار  شــاری  - نۆڤەمبــەر: 

ئەوەیــش پــاش شــەڕێکی تونــد کــە )40( کــوژراوی لــێ کەوتــەوە.

ــەر  ــە س ــرت ب ــتی گ ــان دەس ــەمبەر: تاڵیب ــەر و دیس - نۆڤەمب

ــەک.  ــچ بەرەنگاریی ــێ هی ــە ب ــدا ب ــی دەورووبەری ویایەتەکان

ژێــر  کەوتــە  گەزنــی  شــاری   :)1995( دوەمــی  - کانوونــی 

بــۆ  دەگەڕێتــەوە  ئەمەیــش  تاڵیبانــەوە،  چەکدارانــی  دەســتی 

حیکمەتیــارەوە. الیــەن  لــە  چەکدارکردنیــان 

- شــوبات: بزووتنەوەکــە دەســتی گــرت بــە ســەر تــەواوی ئــەو 

ناوچانــەی جێنفــوزی حیکمەتیــار بــوون لــە دەورووبــەری کابــووڵ. 

ــی هــەر دوو  ــەی ناوچەکان ــە ســەر زۆرین پاشــان دەســتی گــرت ب

ویایەتــی بەکتیــا و بەکیتیــا لــە باشــووری واڵت.

- فــەزڵ ڕەحامنــی ســەرۆکی کۆمەڵــەی زانایانــی ئیســام- 

ــەاڵت و  ــە دەس ــرد ک ــی ک ــن ڕەبان ــە بورهانەدی ــتان، داوای ل پاکس

چــەک ڕادەســتی بزووتنــەوەی تاڵیبــان بــکات.

- مــارس: شــەڕێکی تونــد هەڵگیرســا لــە نێــوان هێزەکانــی 

بــە  شــیعەدا  یەکێتیــی  پارتــی  و  مەســعوود  شــا  ئەحمــەد 

ســەرۆکایەتیی )عەبدولعەلــی مــزاری(، کــە ئەمیــش بــە هــۆی 

کشــانەوەی هێزەکانــی حیکمەتیــار و دۆســتەمەوە لــە پێگەکانیــان 

ــوو. ــت داب ــە دەس ــەورەی ل ــتیوانێکی گ ــووڵ، پش ــە دەوری کاب ل

- مارس: لە هەلومەرجێکی ناڕۆشن و تەمومژاویدا، مزاری کوژرا.

- ئایــار: هێزەکانــی حوکوومــەت بــە ســەرۆکایەتی )ئیســامعیل 

ــووری واڵت و  ــە باش ــە ل ــەر بزووتنەوەک ــردە س ــی ک ــان( هێرش خ

توانیــی هــەر دوو ویایەتــی فەراهـــ و نەمیــرۆز لــە ژێــر دەســتی 

قەندەهاریــش  ســەر  لــە  مەترســی  و  دەربهێنێتــەوە  تاڵیبــان 

ــکات. ــت ب دروس

- ســێپتەمبەر: تاڵیبــان جارێکــی تــر دەســتی بــە ســەر ئــەو 

ــە هەنگاوێکــی سەرنجڕاکێشیشــدا، توانیــی  ــەوە. ل ــەدا گرت ویایەتان

دەســت بــە ســەر بنکــەی ئاســامنی »شــین دینــد«دا بگرێــت، کــە بە 

یەکێــک لــە بنکــە ســەربازییە گرینگەکانــی ئــەو واڵتــە دادەنرێــت.

- ســێپتەمبەر: بــە هــۆی ناکۆکییەکانــی نێــوان والیــی ویایەتــی 

هیــرات و ئەحمــەد شامەســعوودەوە، شامەســعوود بڕیــاری دا 

ــەدا  ــەم ناکۆکییان ــەی ئ ــە میان ــرات. ل ــی هی ــی والی ــە لەکارالدان ب

ــاری  ــاو ش ــە ن ــتەوە و هاتن ــان قۆس ــان هەلەکەی ــی تاڵیب هێزەکان

هیراتــەوە، پــاش ئــەوەی والــی و هاوەڵەکانــی هەاڵتــن بــۆ ئێــران.

ــاری  ــی ش ــە گەمارۆدان ــووەوە ل ــک ب ــان نزی ــەر: تاڵیب - ئۆکتۆب

ــووڵ. کاب

جیاجیاکانــی  ناوچــە  زانایانــی  لــە   )1500( - نزیکــەی 

بــە مــەال محەمــەد عومــەر وەک  ئەفغانســتان بەیعەتیــان دا 

موســوڵامنان. ئەمیــری 

- ئابــی )1996(: تاڵیبــان دەســتی گــرت بــە ســەر بنکــەی 

ــی  ــەربازیی هێزەکان ــەی س ــە مۆڵگ ــجة«، ک ــبینة ش ــەربازی »س س

حیکمەتیــار بــوو لــە ویایەتــی بەکیتــا، کــۆگا گەورەکانــی چەکیــش 

ــرا. ــە ســەردا گی دەســتیان ب

- ســێپتەمبەر: شــاری کابــووڵ لــە ســەر دەســتی تاڵیبــان کــەوت، 

پــاش ئــەوەی هێزەکانــی حوکوومــەت کشــانەوە بــەرەو ناوچەکانــی 

باکــوور. هــەر ئــەو شــەوەی کــە چوونــە نــاو کابووڵــەوە، کۆنــە 

ســەرۆکە کۆمۆنیســتەکەی واڵتەکەیــان )نەجیبولا(یــان لــە ســێدارە دا. 

هەروەهــا دەستیشــیان گــرت بــە ســەر بنکــەی ئاســامنیی »باگــرام«دا.

ــیا  ــەرکردەی میلیش ــتەم )س ــە دۆس ــە ل ــەر یەک ــەر: ه - ئۆکتۆب

پارتــی  )ســەرکردەی  خەلیلــی  عەبدولکەریــم  و  ئۆزبەکییــەکان( 

یەکێتیــی شــیعی( ڕێککەوتننامەیەکــی بەرگتیــی هاوبەشــیان ئیمــزا 

کــرد.

کابــووڵ  باکــووری  لــە  و  مانگــدا  هەمــان  لــە  - هــەر 
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بــوو. بەرپــا  تاڵیبــان  بــە  دژ  جەماوەریــی  خۆپیشــاندانی 

ــا  ــەد ش ــووڵ، ئەحم ــی کاب ــە داگیرکردن ــەک ل ــاش هەفتەی - پ

مەســعوود لــە هێرشــێکدا دەســتی گرتــەوە بــە ســەر بنکــەی 

)باگــرام«دا. ســەربازیی 

- ئایــاری )1997(: پاکســتان وەک یەکــەم دەوڵــەت دانــی نــا بــە 

ــەی تاڵیبان دا. حوکوومەتەک

- ئایار: سعوودیە، دواتریش ئیامرات، دانیان نا بە تاڵیباندا.

- ســااڵنی )1999 و 2000(: تاڵیبــان هەژموونــی خــۆی ســەپاند 

بــە ســەر هەندێــک لــە شــارەکانی باکــووری واڵتــدا.

وێستگە گرینگەکان
و  متامەنــە  ئیــامرات  و  - ســێپتەمبەری )2001(: ســعوودیە 

دانپێدانانــی خۆیــان کشــاندەوە لــە حوکوومەتــی تاڵیبــان، پاکســتان 

ــوو. ــدا ناب ــە تاڵیبان ــی ب ــەوە کــە دان ــەت مای وەک تاکــە دەوڵ

- ئۆکتۆبــەر: ئەمریــکا و واڵتانــی تــر جەنگیــان بــە ســەر 

ســەپاند. ئەفغانســتاندا 

ــی  ــتی هاوپەیامنێتی ــە دەس ــووڵ کەوت ــاری کاب ــەر: ش - نۆڤەمب

ــی  ــە ئەندامان ــک ل ــەدا زۆرێ ــەم مانگ ــەر ل ــوور. ه ــی باک هێزەکان

ــران. ــتگیر ک ــە دەس بزووتنەوەک

ــتی  ــە سەردەس ــی ل ــەری ئەمریک ــی )2002(: دوو کۆپت - مارس

ــوارەوە. ــە خ ــان کەوتن ــی تاڵیب چەکداران

ــد  ــار )حامی ــەرۆک کۆم ــی س ــی تیرۆرکردن ــێپتەمبەر: هەوڵ - س

ــار کــرا. کارەزای(. تاڵیبانیــش بــە جێبەجێــکاری ئــەم پانــە تۆمەتب

ــە خــوارەوەی کۆپتەرێکــی  ــی دوەمــی )2003(: کەوتن - کانوون

ئەمەریکــی و گیانلەدەســتدانی چــوار ســەرباز.

ــی  ــەر بنکەیەک ــۆ س ــان ب ــێکی تاڵیب ــانی )2004(: هێرش - نیس

ــەرباز. ــەوت س ــی ح ــی و کوژران ــەربازیی ئەمەریک س

- سێپتەمبەر: دوەمین هەوڵی تیرۆرکردنی کارەزای.

- ئایــاری )2006( و مانگەکانــی دواتــر: دەســتپێکی هێرشــە 

خۆکوژییەکانــی تاڵیبــان.

- ئایــاری )2007(: کوژرانــی ســەرکردەی ســەربازیی تاڵیبــان 

ــا(. ــەال دادول )م

- تەمــووزی )2007(: بزووتنــەوەی تاڵیبــان )23( هاوواڵتیــی 

ــار،  ــووڵ قەندەه ــەی کاب ــە ســەر ڕێگ ــد ل ــای باشــووری ڕفان کۆری

ــوون. ــان ب ــە ژن ــەی ل ــە زۆرین ک

کاتێک تاڵیبان 
گیانلەدەستدانی )مەال 

عومەر(ی ڕاگەیاند، ئەنجوومی 
شووراش بە زۆرینەی دەنگ 

)مەال ئەختەر مەنسوڕ(ی وەک 
ڕابەری نوێی بزووتنەوەکە 

دیاری کرد

دیمەنێک لە دانوستانەکانی تاڵیبان لە دەوحە
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- ســااڵنی )2008-2009(: زیادبوونــی کــردە خۆکوژییــەکان، بــە 

ــەڕی  ــدن و ش ــی ڕفان ــا زیادبوون ــووڵ، هەروەه ــە کاب ــش ل تایبەتی

ــەدا  ــک ناوچ ــەر هەندێ ــە س ــتی ب ــان دەس ــۆاڵن. تاڵیب ــۆاڵن و ک ک

گرتــەوە. هێــزە بیانییــەکان ڕایــان گەیانــد کــە لــە ســەرەتای 

داگیرکردنــی ئەفغانســتانەوە تــا ئــەو کاتــە، نزیکــەی )3000( 

ســەربازیان کــوژراون.

باوەڕیــان  وردەوردە  بیانییــەکان  هێــزە   :)2010( - ســاڵی 

دەگــۆڕا ســەبارەت بــە جەنگەکەیــان بــۆ ســەر تاڵیبــان، هەندێــک 

لــە ســەرکردە ســەربازییەکانیش خوازیــاری ئــەوە بــوون کــە 

ــەدا،  ــەم واڵت ــەوە ل ــەکا ناکات ــە ی ــەربازی جەنگەک ــەری س چارەس

بەڵکــوو پێویســتی بــە چارەســەرێکی سیاســییە.

- ماســی )2012(: بزووتنەوەکــە دانوســتانی پێشــوەختی ئاشــتی 

ڕەت کــردەوە لەگــەڵ ویایەتــە یەکگرتوەکانــی ئەمریــکادا.

- حوزەیرانــی )2013(: قەتــەر ڕێگــەی دا کــە بزووتنــەوەی 

تاڵیبــان نووســینگەی پەیوەندییەکانــی لــە دەوحئــە بکاتــەوە. 

ــەوەی  ــاو دۆزین ــە پێن ــگاوە ل ــەم هەن ــە ئ ــردەوە ک ــی ک جەختیش

ڕێگەچارەیەکــدا بــووە بــۆ کێشــەکانی ئەفغانســتان.

ڕێگــەی  لــە  تاڵیبــان،  و  واشــنتۆن   :)2014( - ئایــاری 

ئــەو  تاڵیبــان  کــە  ڕێککەوتنێــک  گەییشــتنە  قەتەرییەکانــەوە 

ســەربازە ئەمریکییــە ئــازاد بــکات کــە پێنــج ســاڵ بــوو دەســتگیری 

کردبــوو، ئــەوەش لــە بەرانبــەر ئازادکرنــی پێنــج لــە ســەرکردەکانی 

کــە لــە گرتوخانــەی گونتانامــۆ دەســتگیر کرابــوون.

ــەربازییەکانی  ــە س ــی ئەرک ــەمبەری )2014(: کۆتاییهاتن - دیس

هێزەکانــی پەیامنــی باکــووری ئەتانتیــک )ناتۆ(ی بە »شکســت«ی 

ئــەوان وەســف کــرد.

- کانوونــی دوەمــی )2015(: کۆشــکی ســپیی ئەمەریــکا ڕەتــی 

ــێنێت،  ــی تیرۆریســت بناس ــان وەک ڕێکخراوێک ــە تاڵیب ــردەوە ک ک

ــەوە. ــێ کەوت ئەمــەش ناڕەزایەتیــی کۆمارییەکانــی ل

- تەمــووزی )2015(: تاڵیبــان گیانلەدەســتدانی )مــەال عومــەر(

ــەال  ــگ )م ــەی دەن ــە زۆرین ــووراش ب ــی ش ــد، ئەنجووم ی ڕاگەیان

ــاری  ــە دی ــی بزووتنەوەک ــەری نوێ ــوڕ(ی وەک ڕاب ــەر مەنس ئەخت

کــرد.

ئەختەر(یشــی  )مــەال  تاڵیبــان کوژرانــی  - ئایــاری )2016(: 

ــە  ــرد ب ــان ک ــی دەستنیش ــی نوێ ــش ڕابەرێک ــاش ئەوی ــد، پ ڕاگەیان

نــاوی )مــەال هیبەتولــا ئاخونــدزادە(.

- کانوونــی دوەمــی )2019(: تاڵیبــان و ویایەتــە یەکگرتوەکانی 

ــاش  ــەوەش پ ــن، ئ ــێکی ڕێککەوت ــتنە ڕەشنووس ــکا گەییش ئەمەری

چــوار گــەڕی دانوســتانی ئاشــتی لــە دەوحــە.

- شــوباتی )2019(: ئەنجوومەنــی پێوەندییەکانــی وەزارەتــی 

دەرەوەی ڕووســیا کۆبوونــەوەی هێــزە ئۆپۆزســیۆنە ئەفغانییەکانــی 

ڕێــک خســتبوو.

- شــوباتی )2019(: گەڕێکــی دانوســتان لــە نێــوان تاڵیبــان 

و واشــنتۆندا لــە دەوحــە بەڕێــوە چــوو بــە بەشــداریی مــەال 

عەبدولغەنــی بــرادەری یەکێــک لــە دامەزرێنەرانــی بزووتنەوەکــە.

- یانــزەی ســێپتەمبەری )2020(: لــە یــادی نــۆزدە ســاڵەی 

هێرشــەکانی یانــزەی ســێپتەمبەردا، لــە دەوحــە و بــە سەرپەرشــتیی 

وەزیــری دەرەوەی ئەمەریــکا )مــارک پۆمپیــۆ( کۆنفرانســێک ســاز 

ــاو دابەشــکردنەوەی دەســەاڵتەکانی ئەفغانســتان. ــە پێن ــرا ل ک

کشانەوەی هێزەکانی ئەمەریکا
کــە  گەیانــد  ڕای  ئەمەریــکا  ســەرۆکی   :)2021( - نیســانی 

ــی  ــەرەتای مانگ ــە س ــتان ل ــە ئەفغانس ــان ل ــانەوەی هێزەکانی کش

ئایــارەوە دەســت پــێ دەکات و تــا یانــزەی ســێپتەمبەری هەمــان 

ســاڵ بــەردەوام دەبێــت تــا دواییــن ســەرباز لــە خاکی ئەفغانســتان 

دەچێتــە دەرەوە. یەکــەم هەنگاویشــی بــە کشــانەوەی نزیکــەی دە 

هــەزار ســەرباز دەســتی پــێ کــرد.

ــەر  ــردە س ــیان ک ــان هێرش ــی تاڵیب ــار: چەکداران ــواری ئای - چ

هێــزە حکوومییــەکان لــە ویایەتــی هێڵمۆنــدی باشــووری واڵت و 

ــر. ــی ت شــەش ویایەت

- هەشــتی ئایــار: هێــرش بــۆ ســەر قوتابخانەیەکــی کچــان لــە 

ــی نزیکــەی )50( کــەس. ــووڵ و کوژران کاب

ــزگای  ــەر پارێ ــە س ــرت ب ــتی گ ــان دەس ــار: تاڵیب ــزەی ئای - یان

)نــرخ(دا.

ئاســامنیی  بنکــەی  لــە  ئەمەریکییــەکان  ئایــار:  - پانــزەی 

کشــانەوە. قەندەهــار 

پێشڕەوییەکانی تاڵیبان
- حەوتــی حوزەیــران: لێپررساوانــی حکومــی باســیان لــەوە 

ــاوەی شــەو  ــە م ــی ل ــە )150( ســەربازی ئەفغان ــر ل ــە زیات ــرد ک ک

ــە شــەڕ و  ــرا ک ــەوەش ک ــاس ل ــا ب ــوژراون. هەروەه ــدا ک و ڕۆژێک
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ــە. ــە بەردەوام ــەو واڵت ــی ئ ــە )26( ویایەت ــدادان ل پێک

- نــۆزدەی حوزەیــران: بــە هــۆی بەرەوپێشــچوونی خێــرای 

ــتان  ــی ئەفغانس ــۆ و بەرگری ــری ناوخ ــەر دوو وەزی ــەوە، ه تاڵیبان

ــۆڕان. گ

ــەر  ــە س ــرت ب ــتی گ ــان دەس ــران: تاڵیب ــتودووی حوزەی - بیس

ســەرەکیی  دەروازەی  کــە  ســنووریدا،  )شــیرخان(ی  دەروازەی 

تاجیکیســتان. لەگــەڵ  ئەفغانســتانە 

ــە بنکــە  ــە هێمنــی ل ــکا ب - دووی تەمــووز: هێزەکانــی ئەمەری

ســەربازییە ســەرەکییەکانی ئەفغانســتان کشــانەوە.

- چــواری تەمــووز: تاڵیبــان دەســتی بــە ســەر هەرێمــی پانجۆیدا 

گــرت، کــە تەنهــا )15( کیلۆمەتــر لــە قەندەهــارەوە دوور بوو.

- پێنجــی تەمــووز: بزووتنــەوەی تاڵیبــان باســی لــەوە کــرد کــە 

دەکرێــت لــە ســەرەتای مانگــی ئابــدا بگەنــە ڕێککەوتنــی ئاشــتی.

هێرش بۆ سەر پایتەختی ویالیەتەکان
ــە  ــۆ(وە، ک ــەاڵی )ن ــاو ق ــووە ن ــان چ ــووز: تاڵیب ــی تەم - حەوت

ــوو. ــەت ب ــەم ویای ــی یەک پایتەخت

- هەشــتی تەمــووز: ســەرۆکی ئەمەریــکا ڕای گەیــان کــە 

کشــانەوەی هێزەکانیــان لــە )31ی ئــاب(دا بــە کۆتــا دەگات.

دەروازەی  دوو  کۆنرۆڵکردنــی  تاڵیبــان  تەمــووز:  - نــۆی 

ــد.  ــران و تورکومانســتاندا ڕاگەیان ــەڵ ئێ ســنووریی ســەرەکیی لەگ

ــەواوی  ــە ت ــان خەریک ــی تاڵیب ــە هێزەکان ــد ک ــکۆ ڕای گەیان مۆس

ــەن. ــرۆڵ دەک ــی ســنووریی ئەفغانســتان و تاجیکیســتان کۆن هێڵ

ڕایــان  ئەفغانســتان  دەســەاڵتدارانی  تەمــووز:  - یانــزەی 

ــووڵ  ــەی کاب ــی ئاســامنی فڕۆکەخان ــد کــە سیســتمی بەرگری گەیان

دەپاریزێــت.

- چــواردەی تەمــووز: تاڵیبان دەروازە ســنوورییە ســەرەکییەکەی 

ئەفغانســتانی لەگەڵ پاکســتان داخســت.

- بیســتوحەوتی تەمــووز: پەیامنــی ناتــۆ داوای کــرد کێشــەکان 

لــە ڕێگــەی گفتوگــۆوە چارەســەر بکرێــن. هــاوکات نەتــەوە 

کارەســاتی  کەوتنــەوەی  لــە  دا  هۆشــداریی  یەکگرتوەکانیــش 

ــەورە. ــی گ مرۆی

کــە  گەیانــد  ڕای  ئەفغانســتان  ســەرۆکی  ئــاب:  - دووی 

کشــانەوەی کتوپــڕی هێزەکانــی ئەمەریــکا، هــۆکار بــووە بــە 

واڵتــە. ئــەو  ســەربازیی  بارودۆخــی  تێکچوونــی 

- ســێی ئــاب: لــە وەاڵمــی هێرشــە ئاســامنییەکانی ئەفغانســتاندا، 

بەرگریــی  وەزیــری  ســەر  کــردە  چەکداریــی  هێرشــی  تاڵیبــان 

ئەفغانســتان و لــە ئەنجامــدا هەشــت کەســی مەدەنــی برینــدار بوون.

- شەشــی ئــاب: )زرنج( بــووە یەکەمیــن پایتەختــی ویایەتەکان 

کــە پــاش چەندیــن ســاڵ بکەوێتــە دەســتی تاڵیبان.

دەبێــت  کــە  گەیانــد  ڕای  واڵت  ســەرۆکی  ئــاب:  - دەی 

بکــەن. واڵتەکەیــان  لــە  بەرگریــی  ئەفغانییــەکان 

- یانــزەی ئــاب: هــەزاران ئەندامــی هێــزە چەکــدارەکان خۆیــان 

ڕادەســتی بزووتنــەوەی تاڵیبــان کــرد.

ــە  ــرد، ک ــرۆڵ ک ــی کۆن ــاری گیزن ــان ش ــاب: تاڵیب ــزەی ئ - دوان

)150کــم( دوورە لــە باشــووری خۆرئــاوای کابووڵــەوە.

- ســیانزەی ئــاب: چــوار پایتەختــی ویایەتەکانــی دیکــەش 

ــرا. ــەردا گی ــە س ــتیان ب دەس

ــە ســەر ناوچــەی مــەزار  ــان دەســتی ب ــاب: تاڵیب - چــواردەی ئ

ــە  ــەی ناوچ ــووری واڵت. وردەوردەی بازن ــە باک ــرت ل ــەریفدا گ ش

ــەوە. ــک دەبوون ــووڵ بەرتەس ــەری کاب ــی دەوروب کۆنرۆڵکراوەکان

ــان دا،  ــان گەمــارۆی پایتەختی ــاب: چەکــدارای تاڵیب ــزەی ئ - پان

ئــەوەش پــاش کۆنرۆڵکردنــی شــاری )جــەالل ئابــاد(ی خۆرهــەاڵت 

بــە بــێ هیــچ ڕووبەڕووبوونەوەیــەک.

- پانزەی ئاب: جێهێشتنی واڵت لە الیەن سەرۆکەوە.
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فاکتەر و هۆکارەکانی دەستتێوەردانی 
سۆڤێت لە ئەفغانستان

سیستمە کۆمۆنیستییەکەی سۆڤێت سیستمێکی ناوەندی و سێنتراڵ 
بوو، دەستی بە سەر کۆمەڵگەی ئەفغانیدا گرتبوو لە ڕێگەی پارتێکی 

کۆمۆنیستییەوە
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لــە کۆتایییەکانــی ســاڵی )1979(دا هێزەکانــی ســۆڤێت هاتنــە 

نــاو ئەفغانســتانەوە، ئەمەیــش کاردانــەوەی هەرێمــی و جیهانیــی 

ــش  ــدی کاردانەوەکانی ــی هــەرە تون ــەوە. الیەن ــێ کەوت ــی ل فراوان

ــە  ــران؛ ل ــتان و ئێ ــن و پاکس ــتان و چی ــە ئەفغانس ــوون ل ــی ب بریت

ســەر ئاســتی نێودەوڵەتییــش، بــە تایبەتــی ویایەتــە یەکگرتوەکانی 

کاردانــەوەی  ئیســامیش  واڵتانــی  لــە  هەندێــک  و  ئەمریــکا 

ــوو. ــان هەب بەرچاوی

ڕای گشــتیی جیهانــی هەمــوو دەســتتێوەردانێکی دەوڵەتــە 

گەورەکانــی ڕەت دەکــردەوە لــە کاروبــاری دەوڵەتــە بچووکەکانــدا. 

ــدان  ــۆ ڕەوایەتی ــۆڤێتیش ب ــی س ــوو پڕوپاگەندەکان ــەرباری هەم س

داخوازیــی  ســەر  لــە  پێیــەی  بــەو  دەســتتێوەردانە،  بــەو 

ئەویــش  کــە  بــووە،  ڕێگەپێــدراو  و  یاســایی  حوکوومەتێکــی 

بــەاڵم زۆرینــەی  بــوو.  حوکوومەتەکــەی )حەفیزولــا ئەمیــن( 

دەوڵەتانــی جیهــان ســەرکۆنەی ئــەم دەســتێوەردانەیان کــرد، کــە 

دواتــر بــوە مایــەی داگیرکاریــی ســەربازی لــە ڕێگــەی هێــزەوە و 

مــاوەی دە ســاڵی خایانــد.

لــە  ســۆڤێت  دەســتتێوەردانی  هۆکارەکانــی 
ن نســتا فغا ئە

ئەگــەر چــی ســەرەتای پێوەندییەکانــی ڕووســیا و ئەفغانســتان 

دەگەڕێتــەوە بــۆ ســاڵی )1878(، بــەاڵم پێوەندییــە ڕاســتەقینەکەی 

ئەفغانســتان و ســۆڤێت لــە ســاڵی )1919(وە دەســت پــێ دەکات، 

ــا  ــەردەوام دەبێــت ت ــا(دا، پاشــان ب ــە ســەردەمی )ئەمانول ــە ل وات

ســاڵی )1979(. دەتوانیــن ئــەم مێــژوە دابەشــی دوو قۆنــاغ بکەین:

ــێ دەکات و  ــا( دەســت پ ــی )ئەمانول ــە فەرمانڕەوای یەکــەم: ب

ــایەتی و  ــتمی پاش ــی سیس ــا کۆتاییهاتن ــە ت ــاڵی )1973(، وات ــا س ت

ــەد  ــەرۆکایەتیی )محەم ــە س ــتان ب ــاری ئەفغانس ــی کۆم ڕاگەیاندن

ــاو  ــی بەرچ ــەدا پێوەندییەک ــەم ماوەی ــت. ل ــەردەوام دەبێ داود( ب

هەبــوو لــە نێــوان ئــەو دوو دەوڵەتــەدا. لــەم قۆناغــەدا یەکێتیــی 

ناوخۆیــی  ژینگــەی  کــە  بــاوەڕەی  ئــەو  گەیشــتە  ســۆڤێت 

ئەفغانســتان لــە بــارە بــۆ ئــەوەی دەســتی تــێ وەر بــدات و بچێتــە 

ــە  ــوە دەســت ب ــش لەوێ ــەوە، دواتری ــە ڕووی ئایدیۆلۆژیی ــاوی ل ن

ــت. ــدا بگرێ ــەی ئەفغانی ــەواوی کۆمەڵگ ــەر ت س

دوەم: لــە ڕاگەیاندنــی سیســتمی کۆمارییــەوە )1973( دەســت 

ــەردەوام  ــی ســۆڤێت ب ــاوەوەی چەکداری ــا هاتنەن ــێ دەکات و ت پ

ــەدا  ــەم قۆناغ ــانی 1978(. ل ــی )نیس ــاش شۆڕش ــە پ ــت، وات دەبێ

ــرە کۆمۆنیســتەکان  ــی کادی ــە جێگیرکردن ــرد ب ســۆڤێت دەســتی ک

ــی  ــاو یەکێتی ــە ن ــە ل ــدا، ک ــی ئەفغانی ــوپا و حکوومەت ــاو س ــە ن ل

ــوو. ــێ کراب ــان پ ســۆڤێتدا ڕاهێنانی

1. پاراســتنی ئاسایشــی ســۆڤێت: سیســتمە کۆمۆنیســتییەکەی 

ــە  ــەت ل ــە تایب ــوو، ب ــدی و ســێنراڵ ب ســۆڤێت سیســتمێکی ناوەن

ــەر  ــە س ــتی ب ــۆڤێت دەس ــی س ــەر چ ــدا. ئەگ ــەتی دەرەوەی سیاس

تــەواوی پنتەکانــی کۆمەڵگــەی ئەفغانیــدا گرتبــوو لــە ڕێگــەی 

پارتێکــی کۆمۆنیســتی فەرمانــڕەواوە، بــەاڵم هێشــتا هــەر هەســت 

ــە  ــدا. ل ــە ئایینییەکان ــەر تەوژم ــە بەرانب ــرا ل ــەک دەک ــە الوازیی ب

الیەکــی تریشــەوە ڕەوتــە کۆمۆنیســتەکانیش لــە ملمانێــدا بــوون، 

ــق(. ــی )پەرچــەم( و )خەل ــەت هــەر دوو گرووپ ــە تایب ب

بنکەیەکــی  ڕێگــەی  لــە  دەیویســت  ســۆڤێتی  2. ســوپای 

ئەفغانســتانەوە،  باشــووری  جەماوەریــی فراوانــی دانیشــتوانی 

کــە تــا ڕادەیەکــی باشــر لــە ناوچەکانــی دیکــە پێشــوازییان 

ــاوە  ــە ئ ــەوە ل ــک ببێت ــرد، نزی ــزم دەک ــای کۆمۆنی ــە ئایدیۆلۆژی ل

ــی  ــە نزیک ــدەی دیک ــش هێن ــدی، ئەوەی ــای هین ــی زەری گەرمەکان

دەکردنــەوە لــە ســەرچاوەکانی پیــرۆڵ، واتــە ســۆڤێت دەبــوە 

هەڕەشــە لــە ســەر بەرژەوەندییەکانــی واڵتانــی خۆرئــاوا.

3. بــە هــۆی شکســتی بەردەوامــی یەکێتیــی ســۆڤێت لــە 

داگیرکارییــە دەرەکییەکانیــدا، کــە کاریگەریــی نێگەتیڤیــان هەبــوو 

لــە ســەر شــکۆی ســۆڤێت لــە ســەر ئاســتی نێودەوڵەتــی، خەمــی 

ــی و  ــە پاراســتنی ســنوورە دەرەکییەکان ــوو ب گــەورەی ســۆڤێت بب

ــی خــۆی. ئاساییشــی دەرەکی

4. دەســتگرتن بە ســەر کەرەســتەی خــاوی ئابووریــدا، هەندێک 

ــی  ــەوە کــە یەکێتی ــەوە دەکەن ــی سیاســی جەخــت ل ــە چاودێران ل

ســۆڤێت چەندیــن بەرژەوەندیــی ئابووریــی زۆروزەوەنــدی هەیــە 

ســامانی  و  ســەرەوەت  گرنگرینیشــیان  لــە  ئەفغانســتان،  لــە 

ئابوورییــە. هەروەهــا ئەفغانســتان عەمبارێکــی گــەورەی گازی 

ــەی،  ــی بڕەک ــە زۆری ــە ل ــە جگ ــە، ک ــووزی هەی ــتی و خەڵ رسوش

ــواری وزە  ــی ب ــەرزە. هەروەهــا زانایان ــک ب کوالیتییەکەیشــی گەلێ

ــەاڵم  ــە ب ــی هەی ــی زۆر پیرۆڵیش ــتان بڕێک ــە ئەفغانس ــان وای پێی

ــراوە. ــدا نەک ــی تێ ــەوە و وەبەرهێنان ــتا نەدۆزراوەت هێش

5. ڕاگرتنــی تەوژمــی ئیســامی: لێکۆڵەرانــی مێــژووی جەنگــی 

ســارد هــاوڕان لــە ســەر ئــەوەی کــە بایەخدانــی ســۆڤێت بــە پلــەی 
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یەکــم، بــۆ دروســتکردنی پشــتێنەیەکی ئەمنیــی ئایدیۆلــۆژی بــووە 

لــە چــواردەوری خــۆی، کــە بیپارێزێــت لــە داڕمانــی ئایدیۆلۆژیــای 

مارکسیســتی. لــەم ڕوەوە هــەر لــە لینینــەوە تــا دەگات بــە 

بریژنێــڤ، میتۆدەکــە نەگــۆڕاوە. لــە الیەکــی تریشــەوە بەرپابوونی 

ــەر  ــە س ــی ل ــەرەتای )1979(دا، کاریگەری ــە س ــران ل ــی ئێ شۆڕش

ــی ســۆڤێت  ــەت یەکێتی ــوو. تەنان ئەفغانســتانی دراوسێیشــی هەب

ــی  ــی نهێنی ــن(، پێوەندی ــا ئەمی ــوو کــە )حەفیزول ــەدا ب ــەو بڕوای ل

لەگــەڵ )قەلبەدیــن حیکمەرتیــار(ی ســەرکردەی پارتــی ئیســامیدا 

پێکهێنانــی  بــۆ  زەمینەیــەک  ســازاندنی  پێنــاو  لــە  داوە  گــرێ 

ــوان هــەر دوو الدا.  ــە نێ ــەش ل حوکوومەتێکــی هاوب

کاریگەرییەکانــی دەســتتێوەردانی ســۆڤێت لــە 
ئەفغانســتان

تــێ  لــەوە  ئەفغانییــەوە  کۆمەڵگــەی  بــە  1. پەیوەســت 

نەگەیشــتبوون کــە ڕێگــە بــە لەناوبردنــی ئایینــی ئیســام نــادەن و 

الیــان پیــرۆزە، جــا قەبــارەی هاوکارییــەکان هــەر چەندێکیش بێت. 

ــی  ــچ دەســتتێوەردانێکی فەرهەنگی ــە هی هەروەهــا ڕێگەیشــیان ب

نــەدەدا لــە ژیانــی هاونیشــتیامنیی ســادەی ئەفغانیــدا. تەنانــەت 

لێکۆڵینەوەیشــیان لــەوە نەکردبــوو کــە گەلــی ئەفغانــی تــا چەنــد 

ــەوە. ــاوەڕی مارکسیســتی دەکات ــۆ بیروب ــز ب ئامێ

2. یەکێتیــی ســۆڤێت پێــی وابــوو کــە کاردانــەوەکان پەیوەســت 

ڕۆڵێکــی  میدیــا  و  دەبــن  ســاکار  و  ســادە  کۆمەڵگــەوە  بــە 

چەواشــەکارانەیان بــۆ دەگێڕێــت ســەبارەت بــەم کۆمەڵگەیــە. 

شــێوازی ژیانــی ڕۆژانــەی هاونیشــتیامنیی ئەفغانــی، هــۆکاری 

کۆمەڵــە کێشــەیەکی گەلێــک نیگەرانکــەر بــوون، چونکــە زۆر 

ــدا  ــەی خــۆی پەی ــی ڕۆژان ــوی و نان ــی بژێ ــەت دەیتوان ــە زەحم ب

بــکات. کەچــی کتوپــڕ ئــەم هاونیشــتیامنییە ســادەیە تووشــی 

شــۆک دەبێــت بــە هەڵمەتێکــی ســەربازیی زەبــەالح، کــە زۆرێــک 

لــەو خەرجییانــە دابیــن دەکات کــە گەلێــک پێویســتی پێیــان بــوو.

لــە  ســۆڤێت  یەکێتیــی  پێشــووی  3. ئەزموونەکانــی 

ــەو  ــاش ل ــانەیەکی ب ــی نیش ــان و نەبوون ــتتێوەردانی دەوڵەت دەس

ڕوەوە، کاریگەریــی هەبــوو لــە ســەر ڕوانینــی ڕای گشــتیی جیهانی 

بــۆ ئــەو دەوڵەتــە. بــۆ منوونــە ســاڵی )1956( لــە ڕێگــەی هێــزی 

ســەربازییەوە هەنگاریــای داگیــر کــرد، لــە پێنــاو داپڵۆســینی ئــەو 

بزووتنــەوە یاخیگەرییــەی واڵتــی دەستنیشــان کــرد. هەروەهــا 

درێژەکێشانی جەنگی 
ئەفغانی-سۆڤێتی  

سەری کێشا بۆ دەرکەوتنی 
بازرگانیی نایاسایی مادەی 

هۆشبەر

کشانەوەی هێزەکانی سۆڤێت لە ئەفغانستان
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ســاڵی )1962( ڕووبــەڕووی قەیرانــی کوبــا بــوەوە. لــە ســاڵی 

ــی  ــی پایەتەخت ــی پراگ ــۆ داگیرکردن ــارد ب ــزی ن ــدا هێ )1968(یش

ــک. چی

ســەر  لــە  داگیرکارییەکــە  کاریگەرییەکانــی 
ن نســتا فغا ئە

1. ســیانەی دەســەاڵتدار )ئەمیــن، کارمــل، نەجیبولــا( لــە 

ــە  ــرد ک ــەوە ک ــان ب ــەوە، درکی ــی دیموکراتیی ــی گەل ــەی پارت ڕێگ

کۆمەڵگــەی ئەفغانــی چەنــدە پەیوەســتە بــە ئایینــی ئیســامەوە، 

ــاوەڕەکان ســاختە  ــت بیروب ــە هــەوڵ بدرێ ــە ئاســان نیی هــەر بۆی

بکرێــن، چونکــە سیســتمی کۆمۆنیســتی نەیدەتوانــی لەگــەڵ 

ــڕوات. ــەوە ب ــامدا پێک ــتمی ئیس سیس

ــەڕووی کۆمەڵگــەی  ــی ڕووب ــک لــە کێشــە گەورەکان 2. یەکێ

ــە  ــوو، ب ــەکان ب ــەرە ئەفغانیی ــی پەناب ــوەوە، دەرکەوتن ــی ب ئەفغان

تایبەتیــش لــە پاکســتان و ئێــران، کــە ژمارەیــان گەییشــتە نزیکــەی 

چــوار ملیــۆن پەنابــەر، کــە زۆرینەیــان کەوتنــە پاکســتان. لــە پــاڵ 

ــی  ــەزار کەس ــەی ه ــەوە، نزیک ــی گیانیی ــە ڕووی زیان ــش ل ئەوەی

ئەفغانــی کــوژران، هەزارانــی تریــش برینــدار و کەمئەنــدام بــوون.

3. تێکچــوون و وێرانبوونــی بەشــێکی زۆر لــە گوندەکانــی 

ئەفغانســتان و داڕمانــی ژێرخانــی کشــتوکاڵیی ئــەو واڵتــە.

4. درێژەکێشــانی جەنگــی ئەفغانــی ســۆڤێتی و پێویســتیی 

ــتییەکانی  ــی پێداویس ــەوە و دابینکردن ــۆ پڕکردن ــگاوەرەکان ب جەن

جەنــگ، ســەری کێشــا بــۆ دەرکەوتنــی بازرگانیــی نایاســایی مادەی 

هۆشــبەر، بــە تایبەتیــش ئەفیــون. هــەر بــۆ منوونــە ســاڵی )1996( 

کــۆی بەرهەمــی ئەفیــون گەییشــتە نزیکــەی )400 تــۆن(.

ــی  ــەر یەکێتی ــە س ــە ل ــی داگیرکارییەک کاریگەری
ــۆڤێت س

1. دروســتکردنی بارگرانــی ئابــووری لــە ســەر ســۆڤێت و 

ناوخۆیــی. دارایــی  قەیرانــی  تووشــهاتنی 

2. کاریگەریــی کۆمەاڵیەتــی و ئایینــی لــە ســەر یەکێتیــی 

ســۆڤێت دروســت بــوو، چونکــە بــە هاتنــی ســوپای ســۆڤێت 

ئیســام  ئایینــی  بــە  باوەڕیــان  هەندێکیــان  ئەفغانســتان  بــۆ 

هێنــا و ئەمەیــش دواتــر گرفتــی کۆمەاڵیەتیــی لــێ کەوتــەوە. بــۆ 

یەکــەم جــار ســوپای ســۆڤێت دئــاردەی هەاڵتنــی چەکــدارەکان و 

پێوەندیکردنیانــی بــە موجاهیدەکانــی ئەفغانســتانەوە بــە خۆیــوە 

ــی. بین

دەســەاڵت،  کورســیی  ســەر  بــۆ  گۆرباچــۆڤ  3. هاتنــی 

بەرەوپێشــچوونێکی گــەورە هاتــە ئــاراوە، هــەم لــە ســەر ئاســتی 

سیاســەتی ناوخۆیــی، هــەم لــە ســەر ئاســتی سیاســەتی دەرەکــی. 

ــی  ــۆ ئازادی ــری ب ــی گەورەت ــی پانتایییەک ــە ســەر ئاســتی ناوخۆی ل

ــرد. ــان ک ــروڕا تەرخ بی

شــێوازی  ســەر  لــە  هەبــوو  کاریگەریــی  جەنگــە  4. ئــەم 

بیرکردنــەوەی ســۆڤێتییەکان، هــەر لە هاونیشــتیامنییەکی ســادەوە، 

ــۆڤێت  ــانەوەی س ــە و کش ــەرکردەکان. پاشەکش ــە س ــا دەگات ب ت

ــە  ــە هــزرە سیاســییە نوێیەکــەی گۆرباچــۆڤ، ک ــوو ل گوزارشــت ب

دەیگــوت: »... چوومنــان بــۆ نــاو خاکــی ئەفغانســتان هەڵــە بــوو«.

5. ئابووریناســانی سەرتاســەری دونیــا هەمیشــە جەختیــان 

لــەوە کردوەتــەوە کــە ئابووریــی ســۆڤێتی، توانایەکــی باشــی 

هەیــە، ئــەوەش بــە هــۆی کەرەســتە بێشــومارەکانی ئــەو واڵتــەوە. 

ــە،  ــەم دەوڵەت ــی ئ ــەربازییە زۆروزەوەندەکان ــە س ــەاڵم خەرجیی ب

هەمیشــە ببوونــە مایــەی دروســتکردنی گرفتــی ئابووریــی گــەورە.

ــەوەی  ــۆڤێتی ئ ــی س ــەوە، حوکوومەت ــە ڕووی سەربازییش 6. ل

ــۆ  ــی ب ــە چوون ــە، ک ــەو واڵت ــۆ ڕای گشــتیی ئ ــە پاســاو ب ــرد ب دەک

ئەفغانســتان ئەرکێکــی نیشــتیامنییە و ئامانجەکــەی بەرگریکردنــە 

ــەم  ــتیدا ئ ــە ڕاس ــەاڵم ل ــاڵی )1978(. ب ــی س ــی ئەفغانی ــە شۆرش ل

بیانــوە، نەیتوانــی تەنانــەت بــاوەڕ بــەو ســەربازانەش بهێنێــت کــە 

لــە ڕیزەکانــی پێشــەوەی هێرشــەکاندا بــوون بۆ ســەر ئەفغانســتان.

سەرچاوە:
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/

Afghan/sec04.doc_cvt.htm
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عومــران خانــی پاکســتان ســێ ســاڵە خەریکــی 
چییــە بــۆ تاڵیبــان؟ 

ــەبارەت  ــات س ــی کوردس ــە کەناڵ ــیارێک دا ل ــی پرس ــە وەاڵم ل

بــە ھاتنــەوەی تاڵیبــان، کاک مــەال بەختیــار گوتــی »پاکســتان 

لــە ترســی گواســتنەوەی ئاگرەکــە بــۆ واڵتــی خــۆی تەبیعییــە 

مەراعەتــی دۆخــە بــکات«

ــۆم،  ــیکاریی خ ــەوە و ش ــک توێژین ــە کۆمەڵێ ــن ب ــە پشتبەس ب

ــی  ــران خان ــەت عوم ــە تایب ــتان، ب ــی پاکس ــرەدا ڕۆڵ ــەوێ لێ دەم

لــە ھاتنــەوەی دەســەاڵتی  ســەرۆک وەزیــران ڕون بکەمــەوە 

تاڵیبــان. ئەمــەی پاکســتان کــردی ترســی گواســتنەوەی ئاگــر نەبوو، 

ــۆ ئەفغانســتان.  ــوو و گواســتییە ب ــە ب ــی ئاگرەک بەڵکــوو ھەڵکردن

وەزیرانێکــی  ســەرۆک   )2018( ئابــی  )18(ی  لــە  پاکســتان 

ــەو  ــش ئ ــەکانی پێ ــە باس ــژارد، بۆی ــان(ی ھەڵب ــران خ ــوێ )عوم ن

بــەروارە بــە جــێ دەھێڵــم و لــە ھاتنــە ســەر دەســەاڵتی عومــران 

ــەرۆک  ــەم س ــان یەک ــران خ ــەم، عوم ــێ دەک ــت پ ــەوە دەس خان

وەزیرانــی پەختونــە لــە پاکســتان دەســەاڵت بگرێــت بــە دەســت. 

پەختــون )پەشــتو( زۆرینــەی دانشــتوانی ئەفغانســتانن )40%( 

ــوە. ھەرێمــی  ــە ئەتنــک گروپــی پەختــون پێــک ھات ــان ل وە تاڵیب

پەختونخــوای پاکســتان کــە دانیشــتوانەکەی )35( ملێــون کەســە، 

بەرھەمھێنانــی  بــە ســەنتەری  بــووە  لــە حەفتاکانــەوە  ھــەر 

ــان  ــە گروپــی تاڵیب ــە جیھــان ب ــە ئیســامییەکان ل ــە ڕادیکاڵیی گروپ

و گروپــە کوردییەکانــی وەکــوو ئەنســار و تەنانــەت بزووتنــەوەی 

ــتان  ــوای پاکس ــە پەختونخ ــوردەکان ل ــە ک ــەوە. ڕادیکاڵ ئیسامیش

ــتان.  ــەک ئەفغانس ــادی داوە ن ــاوڕی جیھ ــە بیروب ــەیان ب گەش

وەک کەســێکی پەختــون، عومــران خــان دەســەاڵتی خــۆی وەک 

ــەر  ــەڵ قەت ــن لەگ ــۆ ڕێککەوت ــا ب ــە کار ھێن ــران ب ــەرۆک وەزی س

ــران  ــی عوم ــدێ جموجوڵ ــان. ھەن ــەوەی تاڵیب ــۆ گەڕان ــا ب و تورکی

خــان لــە مــاوەی ســێ ســاڵی دەســەاڵتدارێتی کــە بــووە ھــۆکاری 

ــان.  ــی تاڵیب ــەکان و بەھێزکردن ڕێککەوتن

ــەرۆک  ــوو س ــتبەکاربونی وەک ــگ دوای دەس ــا دوو مان  1- تەنھ

وەزیــران، لــە )25ـــی 10ـــی 2018(، حوکوومەتە نوێیەکەی پاکســتان 

مــەال بــرادەری لــە زیندانــی پاکســتان ئــازاد کــرد و چــوو بــۆ قەتــەر 

تــا سەرپەرشــتیی باڵــی سیاســیی بزووتنــەوەی تاڵیبــان بــکات. 

 2- دوو مانــگ دوای ئازادکردنــی مــەال بــرادەر، لە )21ـــی 1ـــی 

2019( عومــران خــان ســەردانی قەتــەری کــرد و ئــەم ســەردانە بوو 

ــۆ  ــان ب ــەوەی تاڵیب ــی ھێنان ــان و کۆشش ــۆ پ ــتپێکێک ب ــە دەس ب

ســەر دەســەاڵت. تاڵیبــان سەرپشــک کــران بــەوەی لــە قەتــەرەوە 

خۆڕێکخســتنەوەی سیاســی و لــە پاکســتانەوە خۆڕێکخســتنەوەی 

ســەربازی و لۆجســتی ئەنجــام بــدەن. 

ــان  ــران خ ــەر، عوم ــەردانەکەی قەت ــش س ــە پێ ــێ ھەفت  3- س

لــە )4ـــی 1ـــی 2019( لەگــەڵ ئەردۆغــان لــە تورکیــا کــۆ بــووەوە 

و باســی دروســتکردنی ئیمپراتــۆری ئیســامیان کــرد لــە ناوچەکــە. 

پاکســتان/   / تاڵیبــان  گفتوگۆکانــی   )2019( شــوباتی   -4 

کــرد.  پــێ  دەســتیان  دۆحــا  لــە  قەتــەر   / ئەمەریــکا 

5- )22ـــی 7ـــی 2019(، عومــران خــان بــە ســەردانێکی فەرمــی 

گەییشــتە واشــنتۆن و لەگــەڵ ســەرۆکی ئــەو کاتــەی ئەمریــکا 

ــان  ــی گفتوگۆی ــەم خاڵ ــووەوە و یەک ــۆ ب ــپ( دا ک ــد ترەم )دۆناڵ

باســی ڕەوشــی ئەفغانســتان و گفتوگۆکانــی دۆحــە بــوو، بــۆ ڕۆژی 

دوایــی عومــران خــان لــە کۆبونەوەیەکــی جەماوەریــدا بــە ئاشــکرا 

دانــی بــەوەدا نــا کــە حوکوومەتــی ئەفغانســتان بــێ تاڵیبــان 

ســەرکەوتوو نییــە و بەشــداریی تاڵیبــان دەبێــت بــە مایــەی ئارامــی 

ــە  ــەوە ک ــەوەی دەھێنای ــووی ئ ــان بیان ــران خ ــە. عوم ــۆ ناوچەک ب

ــتانە.  ــتی ھیندس ــی دۆس ــەرشەف غەن ــەی ئ حوکوومەتەک

6 - )2019 /9 /23( لــە میانــەی کۆبوونەوەکانــی )یــو ئێــن( 

ــان  ــپ و پاش ــەڵ ترەم ــا لەگ ــە جی ــان ب ــران خ ــۆرک، عوم ــە نیوی ل

ئۆردوغــان کــۆ بــووەوە و لــە کۆنفرانســێکی ڕۆژنامەوانیــدا یەکــەم 

ــرد.  خــاڵ، باســی ڕەوشــی ئەفغانســتانی ک

7 -)27ـــی 2ـــی 2020(، دوو ڕۆژ پێــش واژۆکردنــی ڕێککەوتنی 

ــد  ــەر و چەن ــتە قەت ــان گەییش ــران خ ــان، عوم ــکا و تاڵیب ئەمەری

ــام دا.  ــی و ئاشــکرای ئەنج ــەوەی نھێن کۆبوون

8 - )29ـــی 2ـــی 2020( ڕێککەوتنــی نێــوان ئەمەریــکا و تاڵیبان 

ــامەحموود  ــتان، ش ــری دەرەوەی پاکس ــرا، وەزی ــە واژۆ ک ــە دۆح ل

قوڕەیشــی ئامــادەی مەراســیمەکە بــوو. 

9 - )13ـــی 2ـــی 2020( ئەردۆغــان ســەردانی پاکســتانی کــرد و 

دەربــارەی تاڵیبــان و پــرۆژەی ئیمپراتــۆری ئیســامی لــە ناوچەکــە 

گفتوگــۆ کــرا. 

ــەم ســێ ســاڵە دا عومــران خــان، حــەوت  ــە مــەودای ئ  10- ل

جــار ســەردانی ســعوودیە و دوو جــار ســەردانی ئێــران و ســێ جــار 

ســەردانی چینــی کــردوە بــۆ دڵنیاییــدان کــە تاڵیبــان بــە فۆڕمێکــی 

نوێــوە دەگەڕێتــەوە ئەفغانســتان و زیانیــان بۆیــان نابێــت. 

11 - )19ـــی 20ـــی 2020( عومران خان سەردانی ئەفغانستانی 
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ــۆ  ــی پشــتیوانیی پاکســتان ب ــوو پەیام ــەم ســەردانە وەک ــرد و، ئ ک

ــان  ــەردانە تاڵیب ــەم س ــەدوای ئ ــەوە و دواب ــک دەدرێت ــان لێ تاڵیب

بەھێزبوونــی بە خۆیــەوە بینــی و پێوەندییەکانــی حوکوومەتەکەی 

ئــەرشەف غانــی و عومــران خــان بــەرەو خراپــی دەڕۆی. ئــەم 

خااڵنــەی خــوارەوە ھــۆکار بــوون کــە ئەفغانســتان بــە گومانــەوە 

لــە حوکوومەتەکــەی عومــران خــان بڕوانێــت.

* لــە مزگەوتەکانــی پاکســتان منــداڵ و گەنجیــان ھــان دەدا بــۆ 

جیھــاد و ڕەوانــەی ئەفغانســتان دەکــران. 

* ئــەو گەنجانــەی لــە ئەفغانســتان خواســتی جیھــاد و تێکــەڵ 

بــوون بــە تاڵیبانیــان ھەبــوو، لــە پاکســتان ڕاھێنیانیــان پــێ دەکــرا. 

ــن  ــامە ب ــدا، ئۆس ــو پەرلەمان ــی نێ ــە وتارێک ــان ل ــران خ * عوم

ــرد.  ــاو ب ــە شــەھید ن ــی ب الدن

* ھەنــدێ لــە بریندارەکانــی تاڵیبــان، لــە نەخۆشــخانەکانی 

بــۆ  چارەســەریان  پاکســتان  پیشــاوەری  و  کوەیتــە  شــارەکانی 

ــە  ــەد ل ــید ئەحم ــێخ ڕەش ــتان ش ــۆی پاکس ــری ناوخ ــرا. وەزی دەک

چاوپێکەوتنێکــی جیــۆ نویــز، دانــی بــە ڕاســتی ئــەم بابەتــەدا نــا. 

ــەرۆکایەتیی  ــە س ــان ب ــااڵی تاڵیب ــدی ب ــک وەف ــد جارێ * چەن

ــران  ــەڵ عوم ــردوە و لەگ ــتانیان ک ــەردانی پاکس ــرادەر س ــەال ب م

ــتان  ــە پاکس ــان ل ــتنەکانی تاڵیبانی ــەوە و ڕێکخس ــۆ بوونەت ــان ک خ

ــەوە  ــەر کردۆت ــە س ب

* مەراســیمی گــەورەی ناشــتنی کوژراوەکانــی تاڵیبــان بــە 

ئامادەبوونــی ھــەزاران الیەنگــر و ئــااڵی تاڵیبانــەوە لــە پاکســتان. 

* ئیســامئیل خــان، یەکێــک لــە گــەورە جەنەراڵەکانــی ھەرێمــی 

ھیراتــی ئەفغانســتان لــە کاتــی ھێرشــێکی تاڵیبــان دا گوتــی: ئەمــە 

شــەڕی تاڵیبــان و حوکوومەتــی ئەفغانســتان نییــە، بەڵکــوو شــەڕی 

پاکســتان و ئەفغانــە، بــەاڵم تاڵیبــان شــەڕەکەیان بــۆ دەکات. 

* چەندیــن خۆپیشــاندانی گــەورەی ئەفغانیانــی دەرەوەی واڵت 

ــان  ــکرای تاڵیب ــی ئاش ــتان و یارمەتیدان ــتتێوەردانی پاکس دژی دەس

ئــەو ڕاســتییە دەســەملێنێت کــە ھەمــوو تاکێکــی ئەفغانــی تاڵیبــان 

بــە پــرۆژەی پاکســتان دەزانــن.

لــە ئەنجامــدا، دوای ســێ ســاڵ دەســبەکاربوونی عومــران خــان، 

لــە ئابــی )2018( بــۆ ئابــی )2021(، تاڵیبــان گەڕانــەوە پایتەختــی 

کابــول و جیاوازییەکــەی تاڵیبانــی ئێســتا و تاڵیبانــی پێــش )2001( 

ئەوەیــە، تاڵیبانــی ئێســتا واڵتــە دراوســێکەی پەختونێــک دەیبــات 

بەڕێــوە کــە ئــەوان وەکــوو تاکێــک لــە خۆیــان لێــی دەڕوانــن. 

هەاڵتنی ئەفغانییەکان لە فڕۆکەخانەی کابوڵ



ڕۆڵی دەزگای هەواڵگریی پاكستان 
لە بەهێزبوونی تاڵیبان و دەستتێوەردان لە كاروباری ئەفغانستان

گەڕانەوەی تاڵیبان بۆ حوكم دەبێتە هۆی هاندانی بزووتنەوە و ڕێكخراوە توندڕەوەكان 
لەناو پاكستان
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بــە پێــی ڕاپۆرتێكــی نهێنیــی خۆرئــاوا، دەزگای هەواڵگریــی 

پاكســتان بــە تەنهــا لــە ڕووی هاوكاریــی دارایــی و مەشــق و 

ڕاهێنانــەوە یارمەتیــی بزووتنــەوەی تاڵیبانــی نــەداوە، بەڵكــوو بــە 

فەڕمــی لــە نــاو ئەنجوومەنــی ســەركردایەتیی ئــەو بزووتنەوەیــەدا 

ڕۆڵ و نوێنەرایەتیــی هەیــە، ئەوەیــش ڕاســتەوخۆ كاریگەریــی لــە 

ــی  ــیۆنەكانی چەكداران ــووڵ و ئۆپێراس ــارەكان و جموج ــەر بڕی س

تاڵیبــان هەیــە. بــە گوێــرەی ئــەو ڕاپۆرتــە، كــە كۆلیــژی ئابووریــی 

كــە  دەكات  ئــەوە  بــۆ  ئامــاژە  كردوەتــەوە،  بــاوی  لەنــدەن 

فــەڕی«  »سیاســەتی  تاڵیبــان  پشــتیوانیكردنی  و  یارمەتیــدان 

ئاژانســی هەواڵگریــی ســەربازی پاكســتانییە. 

ــارەی  ــە ب ــە ل ــان هەی ــەوەی ماوەیەكــی زۆرە گوم ســەرەڕای ئ

ــەربازی  ــی س ــوان هەواڵگری ــە نێ ــز ل ــی بەهێ ــی پێوەندی هەبوون

ــە  ــدا، ئەمەیــش بووەت ــە ئیســامییە توندڕەوەكان پاكســتان و گروپ

مایــەی تــرس و نیگەرانــی لــە الی خۆرئاوایییــەكان ســەبارەت 

ــی  ــە جەنگ ــان ب ــە كۆتاییهێن ــتان ب ــی پاكس ــی پابەندبوون ــە پرس ب

ئەفغانســتان. لــە ڕاســتیدا هــەر لــە ســەردەمی دەســەاڵتی پەروێــز 

موشــەڕەف و ئاســەف عەلی زەرداری، هاوكاریكردنــی بزووتنەوەی 

ــتان  ــی پاكس ــی مەدەنی ــتی حوكوومەت ــن ئاس ــە بااڵتری ــان ل تاڵیب

قەبووڵكــراو بــووە. ئــەو ڕاپۆرتــەی دامــەزراوە ئابووریــی لەنــدەن، 

كــە پشتبەســتووە بــە ئەنجامدانــی چاوپێكەوتــن لەگــەڵ ســەركردە 

ــە و  ــەو بزووتنەوەی ــووی ئ ــی پێش ــان و وەزیران ــی تاڵیب دیارەكان

ــام  ــتانی، هێ ــی و ئەفغانس ــی خۆرئاوای ــێكی ئەمنی ــد بەرپرس چەن

بــۆ ئــەوە دەكات، كــە »پێدەچێــت پاكســتان بیەوێــت گەمەیەكــی 

ــە  ــەرنجڕاكێش«. ل ــەیر و س ــێوازێكی س ــە ش ــكات ب ــەرە ب دووس

دەســتەی  ســەرۆكی  مۆڵــن،  مایــك  ژەنــراڵ  )2009(دا  ســاڵی 

ئەركانــی هاوبەشــی ســوپای ئەمریــكا و ژەنــراڵ دێڤیــد پرایــۆس، 

ــە  ــرد، ك ــكرایان ك ــكا ئاش ــدی ئەمری ــی ناوەن ــەرۆكی فەرماندەی س

ــی و  ــی پاكســتان یارمەت ــە دەزگای هەواڵگری ــە ك ــان لەالی ئاماژەی

پشــتیوانیی تاڵیبــان و ڕێكخــراوی ئەلقاعیــدە دەكات و پێداگرییــان 

لــە ســەر ئــەوە، كــە پێویســتە ئــەو دەزگایــە دەســتبەرداری ئــەو 

كارانــەی بێــت. بــەاڵم ژمارەیــەك لــە بەرپرســانی خۆرئاوایــی 

ئامــادە نەبــوون بــە ئاشــكرا باســی ئــەم بابەتــە بكــەن  لــە ترســی 

زیانگەیانــدن بــە پێوەنــدی و هاریكاریــی پێشــبینیكراویان لەگــەڵ 

پاكســتان، كــە دەوڵەتێكــی خــاوەن چەكــی ئەتۆمییــە و ئەمریــكا 

بــە ملیــارات دۆالر لــە ڕووی ســەربازی و ئابوورییــەوە هاوكاریــی 

ــە،  ــی لەگــەڵ هندســتانی دراوســێدا هەی كــردوە و ناكۆكیــی قووڵ

ــە.  ــی ئەتۆمیی ــاوەن چەك ــی خ ــێوە دەوڵەتێك ــان ش ــە هەم ــە ب ك

ــی  ــە دووفاق ــەوەی ل ــان: ئ ــات ڤاڵدم ــەر م ــی نووس ــە بۆچوون ب

ئەمریــكا  خەڵكــی  دەركپێكردنــی  و  پاكســتان  حوكوومەتــی 

دەكرێــت  كــە  ئەوەیــە،  دیــارە  سیاســییەكانەوە  دامــەزراوە  و 

گۆڕانكارییەكانــی ئەفغانســتان و هاوكاریــی هەواڵگریــی پاكســتان 

دەرهاویشــتەی سیاســیی گــەورەی لــە ســەر بارودۆخــی ناوچەكــە 

ــە هەڵســوكەوتی  ــەك ل ــە ئەگــەر گۆڕانكاریی ــكات، بۆی دروســت ب

و  نێودەوڵەتییــەكان  هێــزە  ئەســتەمە  نــەدات  ڕوو  پاكســتان 

حوكوومەتــی تــازەی ئەفغانســتان پێشــكەوتنێك لــە بەرانبــەر 

توندوتیــژی و یاخیبــوون بــە دی بێنــن. بــە پێــی توێژینەوەیەكــی 

ــی  ــووی جەنگ ــاڵی )2009(دا، تێچ ــە س ــی ل ــی ئەمریك كۆنگرێس

ــار دۆالر  ــكا )300( ملی ــە ســەر ئەمری )20( ســاڵەی ئەفغانســتان ل

و كوژرانــی )1100( ســەرباز ئەمریكــی بــوو. بــە گوێــرەی چەنــد 

ــتان  ــی پاكس ــە گەرمەكان ــە ناوچ ــە ل ــك، ك ــدار و چاوپێكەوتنێ دی

لەگــەڵ هەندێــك ســەركردەی تاڵیبــان ئەنجــام دراوە، دەركەوتــوە 

كــە هێشــتا حوكوومەتــی پاكســتان بــە چــڕی هــاوكاری یاخیبــوون 

دەكات لــە ڕووی پێدانــی كۆمەكی دارایی و چەك و تەقەمەنییەوە، 

بــە تایبەتــی بزووتنــەوەی تاڵیبــان پشــت بــە دەزگای هەواڵگریــی 

ســەربازیی پاكســتان و چەنــد الیەنێــك دەبەســتێت لــە دەوڵەتانــی 

كەنــداو. بــە پێــی لێدوانــی هەمــوو ئــەو ســەركردانەی تاڵیبــان، كــە 

چاوپێكەوتنیــان لەگەڵــدا كــراوە، پێیــان وایــە دەزگای هەواڵگریــی 

ســەربازیی پاكســتان لــە نــاو ئەنجوومەنــی بــااڵی ســەركردایەتیی 

ــە،  ــی هەی ــان«دا نوێنەرایەتی ــی شــورای تاڵیب ــان »ئەنجوومەن تاڵیب

كــە بــارەگای ســەرەكی لــە پاكســتانە، چ وەكــو بەشــدار یــان وەكوو 

ــن  ــە بەرزتری ــە ل ــەو دەزگا هەواڵگریی ــش ئ ــر، جگــە لەمەی چاودێ

ــت.  ــدا ڕۆڵ دەگێڕێ ــەوەی تاڵیبان ــتی بزووتن ئاس

پێشــر حوكوومەتــی لەســەركارالبراوی ئەفغانســتان بــە تونــدی 

لــە دەســتتێوەردانی دەزگای هەواڵگریــی ســەربازی  ڕەخنــەی 

پاكســتان گــرت، بــە هــۆی ئــەو ملمانێیــەوە كــە تێــی كەوتــووە. 

دەزگای  پێشــووتری  ســەرۆكی  ســاڵح(  )ئامروڵــا  وتــەی  بــە 

هەواڵگریــی ئەفغانســتان لــە ســەردەمی ســەرۆك حامیــد كارزای: 

ــگای  ــەر ڕێ ــە س ــپ ل ــووە كۆس ــتان بب ــی پاكس دەزگای هەواڵگری

ــەڵ  ــتان لەگ ــۆ دانوس ــد كارزای ب ــی حامی ــی پانەكان جێبەجێكردن

گروپــە تونــدڕەوەكان. ئامروڵــا ســاڵ لــە میانــی چاوپێكەوتنێكــدا 



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
67دۆسێیەکی تایبەت دەکات FOCUS

هەواڵگــری  ئاژانســی  گوتــی:  )ڕۆیتــەرز(  ئاژانســی  لەگــەڵ 

ســەر  بــە  وێرانكارییــەی  لــەو  بەشــێكە  پاكســتان  ســەربازیی 

ــە  ــكردنی بەڵگ ــەوە و پیشكەش ــەاڵم دۆزین ــوە، ب ــدا هات واڵتەكەی

ــاری  ــە كاروب ــتان ل ــی پاكس ــتتێوەردانی هەواڵگری ــەر دەس ــە س ل

ئەفغانســتان بــە فیڕۆدانــی كاتــە، چونكــە بــە بەهێــزی دەســتی لــە 

كاروبارەكانــدا هەیــە. 

كشــانەوەی  لــە  پاكســتان  دەســتكەوتەكانی 
ئەفغانســتان  لــە  ئەمریــكا 

ــت  ــوودمەند بێ ــی س ــن الیەن ــتان گەورەتری ــت پاكس پێدەچێ

ــە ئەفغانســتان. ســەبارەت  ــكا ل ــی ئەمری ــە كشــانەوەی هێزەكان ل

بــە دامــەزراوەی ســەربازیی پاكســتان، كشــانەوەی ئەمریــكا ئــەو 

ئاواتەیــە، كــە دەمێــك ســاڵی هیــوای بــۆ دەخوازێــت، واتــا بینینــی 

ــە باخچــەی پشــتەوەی ســوپای  ــش ل ــی تری ــی زلهێزەكان دەرچوون

پاكســتانەوە. حەمیــد غــوول، ســەرۆكی كۆچكــردووی هەواڵگریــی 

ســەربازیی پاكســتان لــە دیدارێكــی تەلەفیزیۆنیــدا گوتبــووی: 

ــە  ــە لــە ئەفغانســتاندا ب ــەی تۆمــار دەكات، ك ــۆ ئێم ــژوو ب »مێ

یارمەتیــی خــودی ئەمریــكا بــە ســەر ئەمریــكادا ســەر دەكەویــن«. 

ڕوون و ئاشــكرایە، كــە پاكســتان لــە توانایدایــە ڕۆڵ و پێگــەی 

ــە  ــر بــكات و چەنــد هەنگاوێــك بچێت ــە ئەفغانســتان زۆر فراوان ل

ــۆی  ــە خ ــەی، ك ــراتیژە كۆنەك ــی س ــەرەو جێبەجێكردن ــەوە ب پێش

»قوواڵیــی  وەكــو  ئەفغانســتان  بەكارهێنانــی  لــە  دەبینێتــەوە 

لەگــەڵ  بەردەوامــی  دوژمنایەتیــی  خانــەی  لــە  ســراتیژی« 

لــە  بــۆ دەســەاڵت  تاڵیبــان  هندســتاندا، چونكــە گەڕانــەوەی 

ئەفغانســتان بێگومــان هێزێكــی دۆســتی ئیســام ئابــاد دەخاتــەوە 

ــی  ــە و ڕۆڵ ــا پێگ ــوڵ، هەروەه ــە كاب ــەاڵت ل ــیی دەس ــەر كورس س

ــی  ــدا پێوەندی ــە كاتێك ــەوە، ل ــەم دەكات ــەدا ك ــە واڵت ــتان ل هندس

ــەاڵم  ــوو، ب ــی هەب ــەرشەف غەن ــی ئ ــەڵ حوكوومەت ــزی لەگ بەهێ

ــۆ  ــوە ب ــش هەاڵت ــاوە و )غەنی(ی ــە ڕووخ ــەو حوكوومەت ــتا ئ ئێس

دەرەوەی ئەفغانســتان. بــی كشــانەوەی ئەمریــكا لــە ئەفغانســتان 

و گرتنەوەدەســتی دەســەاڵت لــە الیــەن تاڵیبانــەوە، واتــا گۆڕانــی 

پاكســتان بــۆ یاریزانێكــی هەرێمیــی زۆر گرنگــر و بەهێزتــر. جگــە 

لەمــە كشــانەوەی ئەمریــكا دەســتكەوتی دیپلۆماســی و دارایــی و 

ــە دیوێكــی تریشــدا  ــە دی دەهێنێــت، ب ــۆ پاكســتان ب ســراتیژی ب

ئەمریــكا و  پاكســتان ستاییشــی زیندووكردنــەوەی پشــتیوانیی 

سیراجەدین هەققانی

مەال محەمەد حەسەن ئاخوند
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دانپێدانــان بــە ڕۆڵــی واشــنتۆن دەكات وەك ڕێخۆشــكەر بــۆ 

ــە ئەفغانســتان، بۆیــە ئــەوە لــە  یەكاییكردنــەوە و ســەقامگیری ل

ــز و  ــە هاوبەشــێكی بەهێ ــە ببێت ــادە، ك ــی ئیســام ئاب بەرژەوەندی

ــەدا.  ــە ناوچەك ــیار ل بەرپرس

ئــەو مەترســییانەی لــە دوای كشــانەوەی ئەمریــكا 
ڕووبــەڕووی پاكســتان دەبێتــەوە 

ــەی  ــە خان ــراتیژییانەی دەچێت ــتكەوتە س ــەو دەس ــەرەڕای ئ س

چەندیــن  بــەاڵم  ئایــاد-وە،  ئیســام  بااڵكانــی  بەرژەوەندییــە 

دەبێتــەوە،  پاكســتان  ڕووبــەڕووی  ئایینــدەدا  لــە  مەترســیش 

ئەمانــەن:  گرنگرینیــان 

ــگاو  ــەرەو پاشــاگەردانی هەن ــەر دۆخــی ئەفغانســتان ب 1. ئەگ

بنێــت، بــە دڵنیاییــەوە جارێكــی تریــش پاكســتان مەترســی و 

دەرئەنجامــە نەرێنییەكانــی دەگرێتــە ئەســتۆی، تــەواو وەك ئەوەی 

لــە پــاش هەڵوەشــانەوەی ئەفغانســتان لــە پــاش كشــانەوەی 

ــتان ڕووی دا،  ــە ئەفغانس ــوو ل ــۆڤێتی پێش ــی س ــی یەكێتی هێزەكان

كــە بــەو هۆیــەوە چەندیــن ملیــۆن پەنابــەری ئەفغانــی لــە ڕێــگای 

ــد و شــارەكانی پاكســتان.  ــردە گون ــان ك ســنورەوە ڕووی

2. گەڕانــەوەی تاڵیبــان بــۆ حوكــم دەبێتــە هــۆی هاندانــی 

بزووتنــەوە و ڕێكخــراوە تونــدڕەوەكان لەنــاو پاكســتان، لــە كاتێكدا 

ئــەو بزووتنــەوە و ڕێكخراوانــە هەڵگــری بیــرو ئایدیۆلۆژیــای نزیــك 

ــی  ــادەن دژایەتی ــە ئام ــە هەمیش ــن، بۆی ــای تاڵیبان ــە ئایدیۆلۆژی ل

دەســەاڵتی پاكســتان بكــەن.  

3. بــە دوور نازانرێــت هێــزە ســەربازی و ئەمنییەكانی پاكســتان 

ڕووبــەڕووی گرفتــی گەورەتــری ببنــەوە لــە ڕووی مامەڵەكردنیــان 

لەگــەڵ جوداییخوازەكانــی ســوپای ئازادیخــوازی بلوچســتان و 

ــە  ــتان(، ك ــی پاكس ــی( و )تاڵیبان ــكەر جنجف ــتانی )عەس تیرۆریس

ــە ئەفغانســتان كــۆ بوونەتــەوە، لــە كاتێكــدا دەتوانــن هێــرش و  ل

ــاو خاكــی پاكســتان ئەنجــام بــدەن.  ــۆ ن پامــاری ڕێكخــراو ب

لــە ســایەی ئــەو بارودۆخــەی ئێســتا پاكســتانی تێدایــە بــە هۆی 

ــەكان  ــە كۆمەاڵیەتیی ــران و كێش ــووری، قەی ــاری ئاب ــی ب تێكچوون

و ســەرهەڵدانەوەی بزووتنــەوە ئیســامییە تونــدڕەوەكان، كــە 

ــان  ــۆ كۆنرۆڵكردنی ــەوڵ ب ــزەوە ه ــە هێ ــتان ب ــی پاكس حوكوومەت

ــی  ــی و قەیران ــەی ئەمن ــر هەڕەش ــە ژێ ــتان ل ــەاڵم پاكس دەدات، ب

ــۆ  ــان ب ــەوەی تاڵیب ــە گەڕان ــدا ك ــە كاتێك ــە، ل ــی گەورەدای ناوخۆی

دەســەاڵت بووەتــە ئیلهامبەخــش بــۆ هێــز و گروپە ئیســامییەكانی 

تریــش. 

ڕەهەندەكانــی ڕۆڵــی ئاییندەیــی پاكســتان لــە 
ئەفغانســتان 

1. خواســتی پاكســتان لــە بەدیهێنانــی ئاشــتی لــە ئەفغانســتان: 

گەورەیــە  كۆســپێكی  ئەفغانســتان  نائارامیــی  و  ناســەقامگیری 

بــەردەم گەشەســەندنی هەمــوو دەوڵەتــە دراوســێكانیدا.  لــە 

ــەڵ  ــنوری لەگ ــر س ــە )2600( كیلۆمەت ــتان ك ــەوە پاكس ــەم هۆی ب

یەكگرتوەكانــە،  ویایەتــە  هاوپەیامنــی  و  هەیــە  ئەفغانســتان 

زیانــی مرۆیــی گــەورەی بەركەوتــوە بــە هــۆی كوژرانــی )80000( 

ــە نزیكــەی )250(  ــە ب ــی، ك ــە ئابوورییەكان ــەس، ســەرەڕای زیان ك

ــت. ــدە دەكرێ ــی مەزەن ــار دۆالری ئەمریك ملی

و  پاكســتان  نێــوان  پێوەندییەكانــی  تایبەمتەندیــی   .2

ــە  ــە ل ــی هاوبەشــیان هەی ــە پۆینت ئەفغانســتان: هــەر دوو واڵتەك

ڕووی تۆپۆگرافیــا و كەشــوهەوا و كولتــوور و داب و نەریــت و 

ــی و  ــتمی خێڵەك ــە و سیس ــی و پێكهات ــاوەڕی ئایین ــان و بیروب زم

چارەنووســی هاوبــەش و هتــد.. پاكســتان وانەیەكــی تــاڵ و دژوار 

ــەو  ــتە ئ ــار گەیش ــوو، دوا ج ــر ب ــتانەوە فێ ــی ئەفغانس ــە واقیع ل

ــی  ــتیدا گۆڕانێك ــە ڕاس ــە. ل ــارە نیی ــگ ڕێگەچ ــە جەن ــەی ك بڕوای

بەرچــاو لــە سیاســەتی حوكوومەتــی ئیســام ئابــاد بــە دی دەكرێت 

لــە بەرانبــەر ئەفغانســتان، كــە ئێســتا دەركــی بــەوە كــردوە 

ــنورەكانی  ــە س ــە ناوچ ــدارەكان ل ــە چەك ــز و گروپ ــی هێ هەبوون

نێوانیــان كاریگەریــی نەرێنــی دەبێــت لــە ســەر ئاســاییش و ئارامی 

هــەردوو دەوڵــەت نــەك بــە تەنهــا ئاساییشــی ئەفغانســتان، لەبــەر 

ئەمــە پاكســتان كار دەكات بــۆ سەرخســتنی پرۆســەی ئاشــتەوایی 

ــوڵ.  ــی كاب ــەڵ حوكوومەت ــن لەگ و ڕێككەوت

بەرژەوەندیــی  ئەفغانســتان  لەگــەڵ  پێكهاتــن  و  ئاشــتی   .3

هاوبەشــی نێــوان پاكســتان و ئەمریــكا بــە دی دەهێنێــت، چونكــە 

دانوســتانەكانی  لــە  كاریگــەری  و  ئەرێنــی  ڕۆڵێكــی  پاكســتان 

ئاشــتیی نێــوان تاڵیبــان و ئەمریــكا گێــڕاوە، بــە تایبەتــی لــە 

ڕێككەوتنــی دەوحــە لــە ســاڵی )2020(. 

ژەنــراڵ لویــد ئۆســن، وەزیــری بەرگریــی ئەمریــكا لــە وتارێكیدا 

ــی  ــە )19(ی كانوون ــكا ل ــی ئەمری ــی پیران ــەردەم ئەنجوومەن ــە ب ل

دوەمــی )2021(دا گوتــی: »پاكســتان هاوبەشــێكی ســەرەكییە لــە 
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ــت  ــگ دەگێڕێ ــە ئەفغانســتان و ڕۆڵێكــی گرین پرۆســەی ئاشــتی ل

ــیاوی  ــتان«. ش ــە ئەفغانس ــیدا ل ــی سیاس ــوو ڕێككەوتنێك ــە هەم ل

باســكردنە لــە دوای هێرشــی ئەمریــكا بــۆ ســەر ئەفغانســتان 

ــووری  ــی ئاب ــاوكاری و یارمەتی ــنتۆن ه ــاڵی )2001(دا، واش ــە س ل

و ســەربازی بــە بەهــای )33( ملیــار دۆالر بــە پاكســتان داوە، 

ــزە  ــدی و دۆســتایەتیی بەهێ ــی پێوەن ــش نیشــانەی هەبوون ئەمەی

ــوان هــەر دوو ال.  ــە نێ ل

ــكای  ــكای بەرفــراوان(: ترۆی ــە )ترۆی 4. ئەندامێتیــی پاكســتان ل

ــە  ــرد، ك ــی ك ــە كارەكان ــە ســاڵی )2019(دا دەســتی ب ــراوان ل بەرف

ڕووســیا و چیــن و ئەمریــكا تێیــدا ئەندامــن، بــەم دوایییــە پاكســتان 

بــووە ئەنــدام تێیــدا. ترۆیــكا ڕۆڵێكــی ئەرێنیــی بەرچــاوی بینیــوە 

لــە كارئاســانیكردن و هاوكاریكــردن لــە دانوســتانەكانی نێــوان 

تاڵیبــان و واشــنتۆن و واژۆ كــردن لــە ســەر ڕێككەوتننامــەی 

ــاڵی )2020(.    ــوباتی س ــە )29(ی ش ــە ل دەوح

جــۆ بایــدن، ســەرۆكی ئەمریــكا لــە وتارەكەیــدا ســەبارەت بــە 

كشــاندنەوەی هێزەكانــی ئەمریــكا لــە ئەفغانســتان، بــە شەخســی 

داوای لــە دەوڵەتانــی ناوچەكــە كــرد پانڕێــژی بكــەن بــۆ كێشــانی 

نەخشــەی ئایینــدەی ئەفغانســتان لــە دوای كشــانەوەی هێــزەكان. 

بایــدن ئەوەیشــی ڕاگەیانــد، كــە واڵتەكــەی داوا واڵتانــی تــری 

ناوچەكــە دەكات هــەوڵ و تەقەلــای زیاتــر بــدەن لــە پێنــاو 

هاوكاریكردنــی ئەفغانســتان، بــە تایبەتــی پاكســتان و ڕووســیا 

و چیــن و هندســتان و توركیــا، كــە هەموویــان بەرژەوەندیــی 

گەورەیــان لــە دابینكردنــی داهاتوویەكــی ســەقامگیر و ئــارام 

بــۆ ئەفغانســتان هەیــە. ســەرەڕای ســەركەوتنی ئیســام ئابــاد لــە 

دوورخســتنەوەی هندســتان لــە وتوێژەكانــی )ترۆیــكا( لــە ئــاداری 

)2021(دا ســەبارەت بــە بارودۆخــی ئەفغانســتان لــە مۆســكۆ بــە 

یارمەتیــی پەكیــن و بــە پشــتیوانیی ڕووســیا، بــەاڵم پێشــبینیكردنی 

كشــانەوەی هێزەكانــی ئەمریــكا لــە ئەفغانســتان یەكێــك بــوو لــە 

ــاد و  ــوان ئیســام ئاب ــاییكردنەوەی نێ ــەرە ســەرەكییەكانی ئاس پاڵن

نیودەلهــی، لــە هەمــان كاتیشــدا پاكســتان پێوەندیــی ئاســتبەرز و 

باشــی لەگــەڵ توركیــا و ئێــران هەیــە، جگــە لــە لێكنزیكبوونــەوەی 

بەرچــاو لەگــەڵ ڕووســیا و هاوبەشــی ســراتیژی پاكســتان لەگــەڵ 

چیــن. 

لــە )29(ی نیســانی )2021(دا، ترۆیــكا نەخشــە ڕێگایەكــی 

و  تاڵیبــان  بزووتنــەوەی  لەگــەڵ  وتووێــژ  بــە  كــرد  ئاشــكرا 

ســەبارەت  غەنــی  ئــەرشەف  لەســەركارالدراوی  حوكوومەتــی 

بــە  گەییشــن  بــەرەو  بــە شــێوەیەكی خێــرا  بــە هەنگاونــان 

یەكاییكردنەوەیەكــی ئاشــتیانە لــە ئەفغانســتان و بەدیهێنانــی 

گواســتنەوەیەكی سیاســیی بــێ كێشــە و ئاشــتییانە و دیموكراســیی 

بێایەنانــە. لــە ڕاســتیدا، ســەرەتا ئــەم ڕاگەیاندنــە وەك »گەمەیەكی 

لــە  بــۆ بەردەوامبوونێكــە نەرێنــی  بــوو  گــەورە« بەرجەســتە 

ــن  ــاوەی چەندی ــۆ م ــە ئەفغانســتان ب ــی و ناســەقامگیری ل نائارام

ــگای  ــە ڕێ ــن و نەخش ــە ڕێككەوت ــن ب ــەاڵم گەییش ــر، ب ــەی ت دەی

الیــەن  لــە  بــوو  گــەورە  ڕەزامەندییەكــی  جێگــەی  كۆتاییــی 

پاكســتانەوە، چونكــە گەییشــتە دڵنیایــی تــەواو ســەبارەت بــە 

كــە  ئەفغانســتان،  لــە  یەكاكــەرەوە  دانوســتانێكی  هەبوونــی 

ئەندامانــی ئەنجوومەنــی ئاساییشــی نێودەوڵەتیــی پشــتیوانیی 

لــێ دەكــەن، لــە هەمــان كاتیشــدا ئــەو ڕێككەوتنــە بەرپرســیارێتی 

ــە  ــرد، ك ــە ســەر ئەســتۆی پاكســتان الب ــی قورســی ل و بارگرانییەك

خــۆی لــە پاراســتنی ســراكچەری مۆدێلێكــی نوێــی دەســەاڵت لــە 

كابــوڵ دەبینێتــەوە. 

سەرچاوە: 
سەنتەری ئیامرات بۆ سیاسەتەكان، فرانس )24(

ht tp s : / / ep c . a e / ar /br i e f /mus t aqba l - a ldawr-

albakistanii-fi-afghanistan-baed-alainsihab-alamriki-

alhisabat-walaihtimalat

https://www.france24.com/ar/20101006-pakistan-

afghanistan-taliban-london-school-economics-

intelligence-agency-support
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پێناسە

دەزگای هەواڵگریی پاكستان نارساو بە )isi( لە ساڵی )1948( لە الیەن 

ئەفسەرێكی بەریتانیەوە دامەزراوە و لە ساڵی )2011( بە بەهێزترین 

دەزگای هەواڵگریی لە الیەن پێگەیەكی بەناوبانگی بریتانییەوە دانراوە 

MI6 و MOOSAD وC.I.A  لەگەڵ

ڕۆڵی لە جیهاندا

ئەم دەزگایە هەوڵی ئازایەنە و چاونەترسانە دەدات لە 

ڕووبەڕوبوونەوەی تیرۆر نەك تەنها لە پاكستان، بەڵكوو لە زۆربەی 

ناوچەكانی جیهان

بودجەی سااڵنەی ئەم دەزگایە 400,000,000 ملیۆن دۆالرەبودجەی سااڵنە

توانای هەواڵگری

بە هۆی بلیمەتی و زیرەكیی ئەندامانی هەواڵگرییەكە و ئۆپەراسیۆنە 

مەترسیدار و نهێنییەكانی لە هیندستان و ئەفغانستان و واڵتانی 

 )CIA( دەورووبەر و پێوەندییان لەگەڵ دزەگای هەواڵگریی ئەمریكا

بووەتە بەهێزترین دەزگای هەواڵگری لە جیهاندا

پێكهاتەی سەرەكی

ئەم دەزگا هەواڵگرییە بە شێوەیەكی سەرەكی لە ئەفسەرانی سەربازی 

و بریكارانی بەكارهێرناو لە سێ لقە سەرەكییەكەی هێزە چەكدارەكانی 

پاكستان )سوپا و هێزی دەریاوانی و هێزی ئاسامنی( پێك هاتوە، لەگەڵ 

بەكارهێنانی زۆرێك لە كەسانی مەدەنی بۆ خزمەتی هەواڵگری.

سەرۆكایەتیی دەزگاكە

لە ساڵی )1971(وە بە فەڕمی لە الیەن ژەنراڵێكی )3( ئەستێرەی سەر بە 

سوپای پاكستانەوە سەرۆكایەتیی دەزگاكە دەكرێت، كە لە الیەن سەرۆك 

وەزیرانەوە لە سەر داوای سەرۆكی ئەركانی سوپاوە دادەنرێت و لە 

نێوان )3( ئەفسەری پێشنیاركراو بۆ ئەو پۆستە هەڵدەبژێررێت

سەرۆكی ئێستای دەزگاكە

لە سەرەتای ساڵی )2021(وە موالزمی یەك )فەیز حەمید( سەرۆكی ئەم 

دەزگایەیە، كە لە ساڵی )2019(دا وەك بەڕێوەبەری گشتیی دەستنیشان 

كراوە. بەڕێوەبەری گشتیی دەزگای هەوڵگریی پاكستان ڕاستەوخۆ 

ڕاپۆرتەكانی پێشكەشی هەر یەكە لە سەرۆك وەزیران و فەرماندەی 

بااڵی سوپا دەكات

 )isi( ناوبانگی دەزگای

لە دەیەی هەشتاكاندا ئەم دەزگایە ناوبانگی پەیدا كرد، كاتێك پشتگیریی 

موجاهیدینی ئەفغانیی كرد لە دژی یەكێتیی سۆڤێت لە كاتی شەڕی 

ئەفغانستان و سۆڤێت. لە ماوەی ئەو شەڕەدا ئاژانسی هەواڵگریی 

پاكستان پێوەندییەكی بەهێزی لەگەڵ CIA ئەمریكی و بەرژەوەندیی 

نهێنیی هەواڵگریدا هەبوو بۆ بەگەڕخستنی پرۆسەی گەردەلوول، كە 

پرۆگرامێك بوو بۆ ڕاهێنانی موجاهیدین بە هاوكاری چین و ئیرسائیل و 

سعوودیە

دوای هەرەسهێنانی یەكێتیی سۆڤێت

لە ساڵی )1991( لە دوای هەرەسهێنانی یەكێتیی سۆڤێت، دەزگای 

هەواڵگریی پاكستان بە هاوكاریی دارایی سعوودییە پشتگیرییەكی 

سراتیژی و زانیاریی هەواڵگریی پێشكەشی تاڵیبان كرد لە دژی 

هاوپەیامنێتیی باكوور لە ماوەی شەڕی ناوخۆیی ئەفغانستان لە 

نەوەدەكاندا

مێژووی دەزگاكە

لە دوای سەربەخۆبوونی پاكستان لە بەریتانیا لە ساڵی )1947( دوو 

دەزگای هەواڵگری درووست كران بە ناوەكانی: دەزگای هەواڵگری 

 MI(-(  و هەواڵگریی سەربازیی  IB(- Intelligence Bnreau(

 Military Intelligence

)isi( بیۆگرافیای دەزگای هەواڵگریی پاكستان
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شەڕی هیندستان - پاكستان

بە هۆی الوازیی دەزگای هەواڵگری سەربازی )mi( لە ماوەی شەڕی 

هیندستان و پاكستان لە ساڵی )1947(دا، دامەزراندنی بەڕێوەبەرایەتی 

هەواڵگری بۆ خزمەتگوزارییە هاوبەشەكان نارساو بە )ISI(ی بە 

دوای خۆیدا هێنا و ئەركی بەڕێوەبردنی بە كۆمەڵێك ئەفسەری سێ 

دەزگا سەربازییە سەرەكیەكە سپێررا: هێزی زەمینی، هێزی دەریاوانی، 

هێزی ئاسامنی، ئەركەكەشی بریتی بوو لە كۆكردنەوە و شیكردنەوەی 

زانیارییەكان و هەڵسەنگاندنی بارودۆخی هەواڵگری لە ناوەوە و 

دەرەوە و شوێنكەوتنی ئۆپۆزسیۆنی سیاسی و پاراستنی ڕۆڵی سەربازی 

سوپای پاكستان.

شكست و هەستانەوە

لە ساڵی )1966( لە دوای شكستی هەواڵگری لە شەڕی دوەمی نێوان 

پاكستان و هیندستان دووبارە بەڕێوەبەرایەتیی هەواڵگریی پاكستان 

ڕێكخرایەوە و بەهێزتر كرا پاش ئەوەی لە ساڵی )1969(دا كۆمەڵێك 

نوێگەری و پەرەپێدان لەو بەڕێوەبەرایەتییەدا كرا 

ڕۆڵی خراپی زۆلفەقار عەلی بۆتۆ

دەزگای هەواڵگریی پاكستان )ISI( لە سەردەمی دەسەاڵتی زۆلفەقار 

عەلی بۆتۆ گرینگیی خۆی لە دەست دا، چونكە یەكێك بوو لە توندترین 

دژو ڕەخنەگران لە ڕۆڵی دەزگای هەواڵگری لە میانی هەڵبژاردنە 

گشتییەكانی ساڵی )1970(، ئەوەیش ناكۆكی و ملمانێی زیاتری لە 

نێوان پاكستانییەكاندا لێ كەوتەوە، بە جۆرێك كە جیا بوونەوە پاكستانی 

خۆرهەاڵتی لێ كەوتەوە و بووە دەوڵەتێكی سەربەخۆ، كە ئەمڕۆ بە 

بەنگادیش نارساوە.

سەردەمی ژەنراڵ زیائولحەق

ساڵی )1977( لە سایەی دەسەاڵتی سەرۆك زیائولحەق دەزگای 

هەواڵگریی پاكستان گرینگی و ڕۆڵی شاییستەی خۆی بە دەست 

هێنایەوە، گاتێك ئەرك و كارەكانی دەزگاكەی فراوانر كرد لە ڕووی 

چاودێریكردنی بزووتنەوە و ڕێكخراوە شیعییەكان لە ناوچەكەدا لە دوای 

بەرپابوونی شۆڕشی ئیسامیی ئێران.

ئامانجەكانی دەزگای هەواڵگریی پاكستان

دەزگای هەواڵگریی پاكستان چەندین ئامانجی بنەڕەتیی هەیە ئەمانەن: 

كۆكردنەوە و شیكردنەوەی زانیارییە هەواڵگرییەكان، بەرپەرچدانەوە 

دژەكان، چاودێریكردن و ڕادێركردنی پێوەندییەكان، ئەنجامدانی 

هەڵمەتەكان، مەشقپێكردن و ڕاهێنانی ئەندامەكانی، پاراستنی ئاساییشی 

پرۆگرامی ئەتۆمی پاكستان، پاراستنی ئاساییش و ئارامیی كەسایەتییە 

گرینگەكان، مامەڵەكردن لەگەڵ گۆڕانكاری و هەلومەرجە هەرێمی و 

نێودەوڵەتییەكانی پەیوەست بە پاكستان

بارەگای سەرەكیی دەزگاكە

نووسینگەكانی هەرسێ سەرۆكایەتییەكە كەوتوەتە )ئیسام ئاباد(

ی پایتەخت و بە سەرۆكی دەزگاكە دەگوترێت بەڕێوەبەری گشتی 

و مەرجە پلەی ژەنراڵی لە ناو سوپای پاكستان هەبێت. بەڕێوەبەری 

گشتیی دەزگاكە )3( جێگری هەیە و لە ژێر فەرمانی ڕاستەوخۆی ئەودا 

كار دەكەن بەو پێیەی كە بەرپرسیارن لە سێ بواری جیاواز: بواری 

سیاسی، بواری دەرەكی، بواری گشتی

پێكهاتەی ئەندامانی دەزگاكە كێن؟
هێزی پۆلیس، هێزە نیمچە سەربازییەكان، یەكە تایبەمتەندەكانی سوپای 

پاكستان، هێزی تایبەت

بەشە سەرەكییەكانی ئەم دەزگایە

دەزگای هەواڵگریی پاكستان لە )7( بەشی سەرەكی پێك هاتووە 

ئەمانەن: هەواڵگریی هاوبەش )S JIX(، دەزگای هەواڵگریی سەربازی 

 ،)JCIB( دەزگای هەواڵگریی هاوبەشی بەرهەڵستی ،)JIB( هاوبەش

هەواڵگری هاوبەشی باكوور )JIN( تایبەتە بە جامۆ كشمیر و 

 ،)JIM( جموجووڵی هێزەكانی هیندستان، هەواڵگریی هاوبەشی فرەجۆر

هەواڵگریی هێامی هاوبەش )JSIB(، هەواڵگریی تەكنیكی هاوبەش  
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ڕێكخسن و ڕاهێنان و ئۆپێراسیۆنە دەرەكییەكان

1. ئەنجامدانی شەڕی نهێنی لە ناو هیندستان لە ڕێگای پاندانان و 

جێبەجێكردنی ملمانێ ئینتیكی و تائیفییەكان لە ناو شار و ناوچەكانی 

هیندستان

2. ئەنجامدانی شەڕی نهێنی لەناو ئەفغانستان لە ڕێگای پشتیوانیكردنی 

بزووتنەوەكانی بەرهەڵستیی ئیسامی و هێزە بەرهەڵستە چەپەكان لە 

دژی حكوومەتی ئەفغانستان.

3. ئەنجامدانی شەڕی نهێنی لەناو چین لە ڕێگای پشتیوانیكردنی 

موسوڵامنە ئیگۆرییە جوداخوازەكانەوە لە ناوچەی سینگیانگ.

4. ئەنجامدانی شەڕی نهێنی لە ناو ئێران لە ڕێگای پشتیوانیكردنی 

جوواڵنەوە سونییەكانی باشووری خۆرهەاڵتی ئێران.

5. سیخوڕیكردن بە سەر نێردە دیپلۆماسییە بیانییەكان لەناو پاكستان.

6. بەشداریكردن لە گەورەترین هاوبەشی لەگەڵ ئاژانسی هەواڵگریی 

ناوەندی ئەمریكا )CIA( و ئاژانسی ئاساییشی نەتەوەیی ئەمریكی 

)NSA( و وەزارەتی بەرگریی ئەمریكا )پێنتاگۆن(.

7. ئەنجامدانی زۆرێك لە ئۆپێراسیۆنە هەواڵگرییە پرۆفیشناڵەكان بە 

هاوبەشی لەگەڵ دەزگا هەواڵگرییەكانی ئەمریكا لە ئەركەكانی وەك: 

بەڕێوەبردنی تۆڕەكانی قاچاغچێتیی چەك، سپیكردنەوەی پارە، بازرگانی 

بە مادە هۆشبەرەكان و مادە ئەتۆمییە قەدەغەكراوەكان

8. هاوكاریكردنی نهێنیی پرۆگرامی ئەتۆمی ئێران

9. ئەنجامدانی دانوستان و پێوەندیی نهێنی لەگەڵ سەركردەكانی 

ئەلقاعیدە

10. تێوەگانی ئەندامەكانی لە قاچاغچێتیی چەك و پێدانی زانیارییەكان 

بە بزووتنەوەی تاڵیبان و ڕێكخراوی ئەلقاعیدە

https//www.marefa.org :سەرچاوە



وتارێکی ساڵڤۆى ژیژەک 
سەبارەت بە ئەفغانستان

وەرگێڕانى لە ئینگلیزییەوە: ڕزگار حەمەڕەشید

سالڤۆی ژیژەك

هۆکاری ڕاستەقینەى ئەوەی کە تاڵیبان توانیی زۆر بە خێرایی دەست بە سەر 
ئەفغانستاندا بگرێتەوە، ئەو شتەیە کە میدیای لیبراڵی خۆرئاوا نایەوێت باسی بکات
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ســەر  بــە  دەســتیان  تاڵیبــان  ســەربازەکەی  هــەزار   )80(

ئەفغانســتاندا گرتــەوە و شــارەکان وەك پولــی دۆمینــە دەکەوتــن، 

ــە کاتێکــدا )300( هــەزار ســەربازی ســەر بــە حوکوومــەت، کــە  ل

بەهێزتــرن و بە شــێوەیەکی باشــر ڕاهێــرناون و چەکی باشریشــیان 

پێیــە، کەچــی بــێ شــەڕکردن خۆیــان دا بــە دەســتەوە و توانــەوە.

ئەمە بۆچی ڕووی دا؟
میدیــا خۆرئاواییــەکان پێــامن دەڵێــن کــە دەتوانرێــت چەندیــن 

لێکدانــەوە بــۆ ئەمــە بکرێــت. یەکەمیــان میدیایەکــی ڕەیسیســتی 

بێشــەرمانەیە کــە دەڵێــت: زۆر بــە ســادەیی خەڵکــی ئەفغانســتان 

ــێ  ــی ت ــای دیمۆکراس ــە مان ــا ل ــن ت ــتوو نی ــێ گەییش ــدە پ ئەوەن

ــن )بانگەشــەیەکی  بگــەن، زۆر تامــەزرۆی فێندەمێنتاڵیزمــی ئایینی

زۆر بــێ مانــا و بــێ هاوتــا لــە گاڵتەجاریــدا(.

ــەك(  ــا ڕادەی ــی )ت ــتان واڵتێک ــەر ئەفغانس ــەدە لەمەوب ــو س نی

ــاوی  ــە ن ڕۆشــنبیر بــوو، پارتێکــی کۆمۆنیســتی بەهێــزی هەبــوو ب

پارتــی دیمۆکراتــی گەلــی ئەفغانســتان، کــە تەنانــەت توانیــی بــۆ 

ــا  ــتان تەنی ــت. ئەفغانس ــە دەس ــەاڵت بگرێت ــاڵێك دەس ــد س چەن

ئــەو کاتــە بــوو بــە فەندەمێنتاڵیســتێکی ئایینــی، کــە هەڵوێســتی 

ئامانجــی  وەرگــرت،  ســۆڤیەت  داگیرکارییەکــەی  بەرانبــەر 

ــە  ــی پارت ــە کەوتن ــوو، ڕێ ل ــەوە ب ــۆڤێتیش ئ ــەی س داگیرکارییەک

کۆمۆنیســتییەکە بگرێــت.

پێــامن  ئــەو میدیــا خۆرئاوایییــە  کــە  تــر  لێکدانەوەیەکــی 

ــارە  ــە نەی ــان بێبەزەیییان ــە تیــرۆر، ئــەوەی تاڵیب ــە ل دەڵێــت بریتیی

سیاســییەکانی خــۆی دەکوژێــت.

بــە  ئیــامن،  لــە  باســکردنە  تریشــیان  لێکدانەوەیەکــی 

ــەن  ــەوەی دەیک ــە ئ ــە ک ــەوە هەی ــان ب ــان باوەڕی ــادەیی تاڵیب س

خســتوویەتیە  خــودا  کــە  فەرمانەیــە  ئــەو  گوێڕایەڵیکردنــی 

ــە  ــن ددان ب ــە دەتوان ــۆگەرە، بۆی ــەرکەوتنیان مس ــتۆیان و س ئەس

ئەوانــە. بەرژەوەندیــی  لــە  کات  چونکــە  بگــرن،  خۆیانــدا 

لێکدانەوەیەکــی ئاڵۆزتــر و ڕیالیســتیانەتر بــۆ ئــەوەی کــە 

ــە  ــانی و خێراییی ــەو ئاس ــر ب ــی ت ــی جارێک ــان توانی ــی تاڵیب بۆچ

دەســت بــە ســەر ئــەو واڵتــەدا بگرێتــەوە، بریتییــە لــە پشــێوی و 

پاشــاگەردانییەك کــە شــەڕی بــەردەوام و گەندەڵیــی هۆکارەکەیــن. 

ئەمەیــش ڕەنگــە بووبێتــە هــۆی دروســتبوونی بڕوایــەك کــە هــەر 

چەنــد تاڵیبــان ســتەم بــە کار دەهێنێــت و یاســای شــەریعە پەیــڕەو 

دەکات، بــەاڵم بــە الیەنــی کەمــەوە هەندێــك ئاســاییش و سیســتەم 

ــەم دەکات. فەراه

بــە هــەر حــاڵ، هەمــوو ئــەو لێکدانەوانــە وا دیــارە ڕاســتییەکی 

ســادە فەرامــۆش دەکــەن کە بــۆ ئــەو تێڕوانینــە خۆرئاوایییــە لیرباڵە 

بۆتــە تراومــا )خورپــەی ڕاتەکێــن(. ئەویــش بێباکیــی تاڵیبانەکانــە 

زیندوویــی،  بــە  خۆیــان  مانــەوەی  و  ڕزگاربــوون  بەرانبــەر 

هەروەهــا ئامادەکردنــی شــەڕکەرەکانیانە بــۆ »شــەهیدبوون«، 

ــردە  ــە ک ــوو ل ــدا بەڵک ــە جەنگ ــا ل ــەك تەنی ــرن، ن ــەوەی مب ــۆ ئ ب

خۆکوژیییەکانیشــدا.

کۆمەڵێــك  وەك  تاڵیبــان  وایــە  پێــی  لێکدانەوەیــەی  ئــەو 

فەندەمینتاڵیســت “بــە ڕاســتی باوەڕیــان بــەوە هەیــە” کــە ئەگــەر 

ــدا  ــە لەوێ ــتەوە، ئەم ــە بەهەش ــرن دەچن ــەهید مب ــەوان وەك ش ئ

ــوان دوو جــۆر  ــە نێ ــی ل ــت جیاوازی ــە ناتوانێ ــت ک کــورت دەهێنێ

ــیارانە  ــتنێکی هۆش ــای تێگەییش ــە مان ــاوەڕ ب ــت: ب ــاوەڕدا ببینێ ب

)دەزانــم مــن دەچمــە بەهەشــت، ئــەوە ڕاســتییە( وە بــاوەڕ وەك 

ــەوە. ــەکە خۆی ــی کەس ــەی تایبەت ــە پێگ ــتبوون ب وابەس

بــە مانایەکــی تــر، لــەوەدا کــورت دەهێنێــت بتوانێــت توانــای 

مادیــی ئایدیۆلۆژیــا ڕەچــاو بــکات “لــەم حاڵەتــەدا توانــای ئیــامن”، 

ئەمــەش بــە ســادەیی لەســەر پتەویــی بۆچوونەکامنــان نەوەســتاوە، 

ئــەوە وەســتاوە چــۆن بوونــی خۆمامنــان  لــە ســەر  بەڵکــوو 

وابەســتەی باوەڕەکەمــان کــردوە: ئێمــە کەســانێك نیــن ئــەم یــان 

ــن  ــودی باوەڕەکەمانی ــە خ ــوو ئێم ــن، بەڵک ــاوەڕ هەڵبژێری ــەو ب ئ

بــەو تێگەییشــتنەی ئــەم بــاوەڕە ژیانــی ئێمــەی لــە هەنــاوی 

ــوە. ــدا هەڵگرت خۆی

ــی  ــووفی فەرەنس ــوو، فەیلەس ــڵەتەوە ب ــەم خەس ــۆی ئ ــە ه ب

میشــێل فۆکــۆ کەوتــە ژێــر جــادووی شۆڕشــی ئیســامیی )1978( 

و دوو جــار ســەردانی ئێرانــی کــرد. ئــەوەی ئــەوی سەرســام کــرد، 

ئــەو  ئــەو هەڵوێســتەی قەبووڵکردنــی شــەهیدبوون و  تەنیــا 

بێباکییــە نەبــوو بەرانبــەر بــەوەی کەســێك ژیانــی خــۆی لــە 

دەســت دەدات، بەڵکــوو بــە شــێوەیەکی زۆر دیاریکــراو ئــەو 

سەرســامییەی فۆکــۆ، وابەســتەی ئــەو گوزارشــتەی خــۆی بــوو کــە 

ــەوەی  ــش تۆخکردن ــژووی ڕاســتی”دا باســی دەکات، ئەوی ــە “مێ ل

فۆرمــی پارتیــزان و جەنگاوەرانــە بــۆ گوتنــی – ڕاســتی، و گــۆڕان لە 

ڕێــی خەبــات و تێکۆشــانەوە، وەك دژێــك بەرانبــەر ئارامکردنــەوە 
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و ناکاراکــردن )بێکاریگەرکــردن( و ئاســاییکردنەوە کــە فۆڕمەکانــی 

ــتنی  ــۆ تێگەیش ــەوەی ب ــن. ئ ــە خۆرئاوایییەکان ــەاڵتە مۆدێرن دەس

ئــەم خاڵــە گرینگــە، کۆنســێپتی ڕاســتییە لــە کاردا لــە نــاو گوتــارە 

ــداری،  ــتیی وەك الیەن ــییەکەدا، کۆنســێپتی ڕاس ــی – سیاس ڕەخنەی

وەك ئــەوەی تەرخــان کرابێــت بــۆ پارتیزانــەکان، یــان، وەك فۆکــۆ 

ــی دەکات: ــۆی باس خ

»ئەگــەر ئــەم کەســەی دەربــارەی ڕەوایەتــی، یــان بڵێیــن 

ڕەوایەتییــەکان قســە دەکات باســی ڕاســتیی بــکات، ئــەو ڕاســتییە 

ــەوە ڕاســتە  ــە. ئ ــەی فەیلەســووف نیی ــر ڕاســتییە گەردوونییەک ئی

کــە ئــەو گوتــارە دەربــارەی جەنگــی گشــتگیر، »ئــەو گوتــارەی کــە 

ــە  ــەوە«، ل ــتی ڕوون بکات ــر ئاش ــەی ژێ ــەو جەنگ هــەوڵ دەدات ئ

ڕاســتیدا هەوڵێکــە بــۆ باســکردنی جەنــگ وەك گشــتێك و هەوڵێکە 

بــۆ بونیادنانــەوەی ڕێچکــەی گشــتیی جەنــگ. بــەاڵم ئەمــە نایکاتــە 

گوتارێکــی گشــتئامێز یــان بێایــەن، بەڵکــوو هەمیشــە گوتارێکــی 

نیگائامێــزە )perspective( تەنیــا لــەو مەودایــەدا مەیلــی بــۆ 

ــەوە  ــوی چەمکەکان ــەك دی ــە ی ــت ل ــە بتوانێ ــە ک گشــتگیریی هەی

ــەوە  ــی خۆی ــی تایبەت ــە تێڕوانین ــێوێنێت و ل ــت، بیش ــی بڕوانێ لێ

ئــەو  ڕاســتیی  بکەیــن،  باســی  تــر  جۆرێکــی  بــە  بیبینێــت. 

ڕاســتییەیە کــە بتوانرێــت تەنیــا لــە ڕووبــەری جەنگەکــەی خۆیــدا 

بــاو بکرێتــەوە، لــە گۆشــەنیگای خواســتی ســەرکەوتندا و لــە 

کۆتاییشــدا، ئەگــەر ئــەم گوزارشــتە گونجــاو بێــت، بــۆ ڕزگاربوونــی 

ــت«. ــەرڕێ بخرێ ــەکەرەکە س ــودی قس خ

ئایــا دەکرێــت گوتارێکــی لێکئــااڵوی لــەو جــۆرە ڕەت بکرێتەوە 

وەك هێامیــەك بــۆ کۆمەڵگــەی بەرمۆدێــرن »ســەرەتایی« کــە 

هەروەهــا  مۆدێرنــەوە؟  تاکگەرایــی  نــاو  نەچووەتــە  هێشــتا 

دەکرێــت ژیانــەوەی ئــەو »ســەرەتایی«یە لەمــڕۆدا وەك هێامیــەك 

ــەوە؟ ــت ڕەت بکرێت ــەوەی فاشیس ــۆ گەڕان ب

لــە  شــارەزایی  کەمریــن  کەســێك  هــەر  بــۆ  وەاڵمەکــە 

ئاشــکرایە: هەبێــت  خۆرئاوایــی  مارکســیزمی 

 »Lukács György« ــۆکاش فەیلەســووفی هەنگاریــی جــۆرج ل

»ڕاســتییەکی  مارکســیزم  چــۆن  کــە  کــردەوە  ڕوون  ئــەوەی 

الیەندارانەیــە  کــە  ئەوەیشــدا  لەگــەڵ  نــەك  گەردوونییــە« 

لــە  تەنیــا  بەشــئامێزە،  ئــەوەی  لەبــەر  بەڵکــوو   »partiality«

دەکرێــت. دەســتەبەر  تایبەتییــەوە  دیاریکــراوی  پێگەیەکــی 

دەشــێت ئێمــە هــاوڕا یــان دژەڕای ئــەم بۆچوونــە بیــن، بــەاڵم 

مەال عەبدولغانی برادەر

هەیبەتولاڵ ئاخوند زادە
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ــە  ــەوە و ل ــۆ دوور دەکەوت ــەوەی فۆک ــە ئ ــە ک ــتییەکە ئەوەی ڕاس

ئێــران بــۆی دەگــەڕا )فۆڕمــی ناکۆکیخوازیــی »جەنــگ« بــۆ گوتنــی 

ــتییەدا  ــە مارکسیس ــەو تێڕوانین ــز ل ــێوەیەکی بەهێ ــە ش ــتی( ب ڕاس

بوونــی هەیــە کــە دەڵێــت کەوتنــە نــاو لــە خەباتــی چینایەتییــەوە 

ــژوودا بەڵکــوو  ــە”ی مێ ــی “بابەتییان ــەردەم زانین ــە ب ــە ل ڕێگــر نیی

ــاندنیەتی. ڕەخس

مانــای پۆزەتیڤیســتی بــاو بــۆ زانیــن وەك میتۆدێكــی بابەتیانــە 

بــۆ واقیــع کــە بــە هــۆی وابەســتەبوونێکی دیاریکــراوی تایبەتییەوە 

نەشــێوێرناوە )ئــەوەی فۆکــۆ بــە »فۆڕمــە ئارامکــەر و سســتکەر و 

ــات(  ــاو دەب ــاوا »ن ــی خۆرئ ــاییکەرەوەکانی دەســەاڵتی مۆدێرن ئاس

ئــەوە ئایدیۆلۆجیایــە بــە پوختەتریــن شــێوە – ئایدیۆلۆجیــای 

ــی ئایدیۆلۆجــی«. »کۆتایی

لــە الیەکــەوە زانینێکــی »بابەتییانــە«ی نــا – ئایدیۆلۆجــی 

پەرشــوباوەکامنان  تاکــە  تــرەوە  لەالیەکــی  پســپۆڕمان هەیــە. 

هەیــە، کــە هــەر یەکێکیــان ئاگایــی خۆیانیــان لــە ســەر خودێتیــی 

خۆیــان چــڕ کردوەتــەوە »idiosyncratic«، »ئــاگا لەخۆبــوون« 

ــە  ــا کــە وازی ل ــە کاری هێن ــەدا ب ــەو کات ــەو چەمکــەی فۆکــۆ ل )ئ

ــژ  ــا(، شــتێکی بچــووك کــە چێ ــە ئێرانییەکــەی خــۆی هێن ئەزموون

ــێت. ــە دەبەخش ــی تاکەک ــە ژیان ب

وابەســتبوونی  و،  لیربالیــزم  تاکگەرایــی  تێڕوانینــەی  لــەم 

ژیانیــش  ســەر  مەترســیی  ئەگــەر  تایبەتــی  بــە  گەردوونــی، 

نا-ژیرانەیــە. و  گوماناویــی  بگرێتــەوە، 

ســەرنجڕاکێش  لێکدژییەکــی  ڕووبــەڕووی  ئێمــە  لێــرەدا 

دەبینــەوە: لــە کاتێکــدا ئــەوە زۆر جێــی گومانــە کــە مارکســیزمی 

تەقلیــدی بتوانێــت لێکدانەوەیەکــی باوەڕپێکەرمــان پێشــکەش 

بــکات بــۆ ســەرکەوتنی تاڵیبــان، منوونەیەکــی تــەواو ئەورووپیــامن 

پێشــکەش دەکات لــە چەشــنی ئــەوەی فۆکــۆ لــە ئێــران بــە دوایــدا 

ــر  ــەرنجامن داگی ــتاندا س ــتای ئەفغانس ــە ئێس ــەوەی ل ــەڕا )ئ دەگ

دەکات(، منوونەیەکــە کــە بــە هیــچ ئایینێکــی فەندەمێنتاڵــەوە 

گــرێ نــەدراوە، بەڵکــو پەیوەســتبوونێکی هەموانییــە بــۆ ژیانێکــی 

باشــر.

پــاش ســەرکەوتنی گەردوونیــی ســەرمایەداری، ئــەم گیانــی 

ئــەم  ئێســتا  و،  کــرا  ســەرکوت  هەموانییــە  پەیوەســتبوونە 

بــاری ســەرکوتکردنە لــە شــێوەی فەندەمێنتاڵیزمــی ئایینیــەوە 

دەگەڕێتــەوە.

ئــەو ســەرکوتکراوە  ئایــا دەتوانیــن مەزەنــەی گەڕانــەوەی 

بــە  لــە فۆڕمــە گونجاوەکــەی خۆیــدا وەك وابەســتە  بکەیــن 

ڕزگاربوونــی هەموانــەوە؟ لــە ڕاســتیدا نــەك دەتوانیــن مەزەنــەی 

ــا  ــان دەدات. ب ــە دەرگاکامن ــی زۆرەوە ل ــە هێزێک ــەوە ب ــن، ئ بکەی

تەنیــا ئامــاژە بــۆ کارەســاتی گەرمبوونــی گــەردوون بکەیــن – ئــەوە 

پێویســتی بــە هەڵوێســتی هەموانیــی زۆر گــەورە هەیــە، پێویســتی 

بەوەیــە لــەو فۆرمــەی خۆیــدا شــەهیدی بــۆ بدرێــت، قوربانیــدان 

ــن. ــان ڕاهاتووی ــەی پێی ــەو چێژبینینان ــەی ئ ــە زۆرب ب

شــێوازی  بەتــەواوی  مبانەوێــت  ڕاســتی  بــە  ئێمــە  ئەگــەر 

ژیامنــان بگۆڕیــن، ناچــار دەبیــن دەســتبەرداری تاکگەرایــی »ئــاگا 

ــە ســەر بەکارهێنانــی  لەخۆبــوون« ببیــن کــە هەمــوو ســەرنجی ل

ــی  ــپۆڕ ئەنجام ــتی پس ــا زانس ــەم کارە بەتەنی ــە. ئ چێژبینینەکامنان

بێــت  ڕەگداکوتــراو  زانســتێکی  پێویســتە  بەڵکــوو   – نــادات 

ئەمــە  پێویســتە  قووڵــردا.  هەموانیــی  وابەســتەیییەکی  لــە 

وەاڵمەکەمــان بێــت بــۆ تاڵیبــان.
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کێشەى تاڵیبان لەوەدایە لە الیەکەوە پڕوپاگەندەى ئەوە دەکەن کە گۆڕاون، 
لە الیەکى دیکەوە پێناسەى تاڵیبان لە تەفسیریى ئیسالمى سوننەوە دەکرێت
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لەگەڵ حوکوومەتى ئەفغانستان هەیە
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ڕووداوەکاىن ئەفغانســتان لــە ئێســتادا بوونەتــە بابەتێکــى گرینگ 

ــاس  ــک ب ــۆڕ و کۆمەڵێ ــوو ک ــە هەم ــان، ل ــوو جیه ــاى هەم ــۆ میدی ب

ــزەکاىن  ــکا کشــانەوەى هێ ــا ئەمری دەکرێــن، دەمانەوێــت بزانیــن ئای

لــە ئەفغانســتان، شکســت بــوو یــان هەڵبــژاردىن خــۆى بــوو، چونکــە 

ــەم ڕووداوەى ئەفغانســتان  ــە، ئ ــر هەی ــە شــوێنى ت ــی ل بەرژەوەندی

کاردانــەوەى بــۆ ئێــران، عێــراق بــە تایبــەىت کوردســتان چــى دەبێــت. 

* چوونــەدەرەوەى ئەمریــکا لــە ئەفغانســتان شکســت 
بــوو یــان هەڵبــژاردەى خــۆی بــوو، یــان ناچــار کــرا، 

ــەوە؟ ــەو بارەی ــوە ل ــى ئێ بۆچوون
ــە  ــتان، ب ــە ئەفغانس ــکا ل ــزەکاىن ئەمری ــەدەرەوەى هێ - چوون

بــڕواى مــن هــەر دووکیانە شکســت و هەڵبژاردن، چوونــەدەرەوەى 

ئەمریــکا لــە ئەفغانســتان، ئامانجــى سیاســیى ئەمریــکا بــوو، 

هەروەهــا یەکێــک بــوو لــە بەڵێنــەکاىن پێــش هەڵبــژاردىن جۆبایــدن 

ــە  ــدى ســەربازەکاىن ل ــوو چی ــى داب ــە بەڵێن ــکا، ک ســەرۆکى ئەمری

ــەوە  ــەربازەکاىن بگەڕێنێت ــەدات، س ــت ن ــە کوش ــاىن دەرەوە ب واڵت

واڵتەکــەى خــۆى، هــەر بــەو شــێوەیەى کــە ئۆبامــا بەڵێنــى دابــوو 

لــە ســاڵى )2011(، کــە بــەىش زۆرى ســوپاى ئەمریــکا لــە عێــراق 

ــرد،  ــى جێبەجــێ ک ــەو بەڵێنەی ــەوە، ئ بکشــێنێتەوە و بیانگەڕێنێت

بــەو جــۆرەى کــە ئاکامەکەیــامن بینــى لــە عێــراق.

لــە الیــەن سیاســەمتەدارانەوە لێکۆڵینــەوە لــە ســەر ئــەو 

و  داوە  ڕوویــان  ئەفغانســتان  لــە  کــە  دەکرێــت  ڕووداوانــە 

ــەو  ــى ئ ــرێ ئەنجام ــەاڵم ناتوان ــت، ب ــارى دەکرێ ــەکاىن دی ئەنجام

لێکۆڵینەوانــە پێشــبینى بکرێــت، هەندێــک جــار ئــەو پێشــبینیانەى 

ــەوە  ــووىن عەقانیی ــر و بۆچ ــەوەى بی ــە پێچەوان ــت ب ــە دەکرێ ک

ــە  ــە ســاڵى )2011(، ل ــەى ل ــەو ڕووداوان ــوو ئ ــت، هــەر وەک دەبێ

ــەو  ــکا. ئ ــزەکاىن ئەمری ــانەوەى هێ ــە دواى کش ــراق ڕووى دا ل عێ

ڕووداو دەرئەنجامانــەى لــە ئێســتادا لــە ئەفغانســتان ڕوو دەدات، 

کشــانەوەى هێــزەکاىن ئەمریــکا لــە ئەفغانســتان تەســمیمێک بــوو 

ــوەرى  ــەوەى میح ــۆ ئ ــەورە ب ــراتیژى گ ــوەى س ــە چوارچێ ــە ل ک

سیاســەىت ئەمریــکا بگوازنــەوە بــۆ جێگایەکى تــر، بۆ پێشــگیرىکردن 

ــیا. ــەاڵىت ڕووس ــش دەس ــا ڕادەیەکی ــن، ت ــەاڵىت چی ــە دەس ل

بــۆ  دەرکــرا  ئەمریــکاوە  الیــەن  لــە  بڕیــارە  ئــەم  کاتێــک 

گــەورە  هەڵەیەکــى  ئەفغانســتان،  لــە  هێــزەکاىن  کشــانەوەى 

ــە  ــێتەوە ل ــە بکش ــێوەیەکى دیک ــە ش ــواىن ب ــکا دەیت ــوو، ئەمری ب

ئەفغانســتان.

ئــەو کاتــەى ئەمریــکا هێــزەکاىن لــە ئەفغانســتان جێگیــر کــرد، 

بــەروارى کشــانەوەى هێــزەکاىن لــە ئەفغانســتان دیــاری کــرد، بــەو 

مانایــە بــوو ئەمریــکا هێــز و گوشــارى بەرانبــەر سیاســەىت تاڵیبــان 

لــە دەســت دا، تاڵیبــان چاوەڕێــى کشــانەوەى هێــزەکاىن ئەمریــکا 

بــوو و خــۆىش ئامــادە کردبــوو، کاتێــک کــە ئەمریکا پشــتى ســوپاى 

ئەفغانســتاىن بــەر دا بــە کشــانەوەى هێــزەکاىن، لــە کاتێکــدا بــوو 

کــە ئــەو هێزانــەى لــە ئەفغانســتان بــوون خۆیــان بــۆ هیــچ ئامــادە 

نەکردبــوو، هەروەهــا ئــەو ڕۆحــى و ئیدۆلۆژییــەى پێویســتە 

ــەر  ــوو، ه ــان ب ــز نەی ــوپایەکى بەهێ ــدىن س ــۆ دامەزران ــت ب هەبێ

پشتئەســتوور بــوون بــە هێــزەکاىن ئەمریــکاوە، ئەمریــکا زیاتــر لــە 

ــارەى شــەڕ و  ــە ب ــان ل ــى تەکنیکی ــە زانیاری ــوو ک ــەوەدا ب ــرى ئ بی

چەکدارییــەوە بــدات بــە هێــزەکاىن ســوپاى ئەفغانســتان، بــە دەر 

ــزەکاىن  ــت هێ ــا بتوانێ ــى ت ــیاىس و نەتەوەی ــى س ــە فەرهەنگێک ل

ســوپاى ئەفغانســتان بــە شــێوەیەکى یەکگرتــوو ڕابگــرێ، کاتێکیــش 

ــتان  ــە ئەفغانس ــڕ ل ــێوەیەکى کتوپ ــە ش ــکا ب ــزەکاىن ئەمری ــە هێ ک

چوونــە دەرەوە، بەشــێکى زۆرى ســەربازەکاىن ســوپاى ئەفغانســتان 

ئــەو ڕۆحییــەى خۆیــان لــە دەســت دا. هەروەهــا لــەو ماوەیــەدا 

هەبــوو،  بوونیــان  ئەفغانســتان  لــە  ئەمریــکا  هێــزەکاىن  کــە 

ــەو  ــوون ئ ــەاڵتدار ب ــتان دەس ــە ئەفغانس ــە ل ــەى ک ــەو نوخبان ئ

سیاســەتەى کــە لەگــەڵ تاڵیبــان هەیــان بــوو، هــەر بــەردەوام بــوو، 

ــە کار هێرنابــوون،  ــە هەمــووى وەکــوو ســراتیژییەکى کاىت ب ئەمان

ــاىن  ــاش ڕووخ ــتبوو، پ ــتاىن بەس ــوپاى ئەفغانس ــى س ــت و باڵ دەس

ســوپاى ئەفغانســتان، چەنــد کــەس لــە فەرمانــدەکاىن ئەفغانســتان 

ئاماژەیــان بــەوە کــرد، ئــەوان چاوەڕێــى ئــەوە بــوون کــە فەرمــان 

ــەى  ــن جووڵ ــە بتوان ــەوەى ک ــۆ ئ ــت ب ــیاىس بێ ــەرەوەى س ــە س ل

نیزامــى بکــەن، تاکتیکــەکاىن خۆیــان لــە بەرانبــەر تاڵیبــان بــە 

کار بهێنــن، بــەاڵم شــتێکى وا بــووىن نەبــووە، هۆکارێکــى دیکــەى 

تــر هێــزەکاىن ئەمریــکا ئــەو حســابەیان کردبــوو کــە ســوپاى 

ئەفغانســتان بــە الیــەىن کەمــەوە دەتوانێــت دوو مانــگ بــەردەوام 

بێــت، بۆیــە دەتوانــرا لــەو ماوەیــەدا ڕێکخســتنى سیاســیى خۆیــان 

بکــەن، بــەاڵم دەرفەتێکــى وا نەبــوو، بــە بــڕواى مــن لــەو بارەیــەوە 

ــوو. ــر ب ــان جێگیرت ڕێکخســن و حیســاباىت تاڵیب

ــتى  ــڕ پاڵپش ــێوەیەکى کتوپ ــە ش ــران ب ــەىت ئێ ــا دەوڵ هەروەه

تاڵیبــاىن کــرد، ئەمــە مانــاى ئــەوە بــوو کــە بۆچــووىن ئێــران بەرانبەر 

ــکا،  ــووىن ئەمری ــەڵ بۆچ ــوو لەگ ــى هەب ــتان زۆر جیاوازی ئەفغانس
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ــەرات و دەزگاى  ــا کــە کێشــەى موخاب ــەوەدا ن ئەمریکایــش داىن ب

زانیــارى بــووىن هەبــووە، بۆیــە ئێــران پاڵپشــتى لــە تاڵیبــان کــردوە 

بــە شــێوەیەکى ئاشــکرا و کتوپــڕ کــە جێگــەى قەبووڵکــردن نییــە، 

ــووە،  ــەراىت نەب ــەى موخاب ــا کێش ــە تەنه ــن ب ــڕواى م ــە ب ــەاڵم ب ب

ــا  ــووە، هەروەه ــراتیژى ب ــرى س ــەرەکى فیک ــەى س ــوو کێش بەڵک

بــەراوردى ســیاىس، نیزامــى ئەمنیــەىت لــە ئەمریــکا بــووىن هەبــووە، 

کەســانێک کــە لــە ئەمریــکا لــەو ماوەیــەدا بەرپرســیارن، دەبێــت 

ــێوەیەکى  ــە ش ــش ب ــەن، ئەوەی ــووڵ بک ــیارێتییە قەب ــەو بەرپرس ئ

ڕوون دیــارە چەنــد بابــەت هاتوەتــە پێــش، یــەک لەوانــە ئەوەیــە 

ــە  ــن ل ــە ڕەخنەگرت ــدن ل ــی بای ــە ســەردەمى حوکمڕانى ــکا ل ئەمری

سیاســەىت ترەمــپ دەڵێــت، ئەمریــکا دەبێــت سیاســەىت ماتریاڵیــزم 

و ســراتیژى خــۆى زینــدوو بکاتــەوە، هەروەهــا ئــەو دیکتاتۆرییەى 

ــا  ــۆ و پێوەندییــەکاىن لەگــەڵ ئەورووپ ــە چوارچێــوەى ئیتــاىف نات ل

ئەوانــە هەمــوو کۆتایــى پــێ بهێنێــت، بــەاڵم ئــەو کارەى کــە 

بایــدن کــردى بــە پێچەوانــەوە بــوو، بــەو مانایــەى کــە بایــدن بــەو 

جــۆرەى کــە خــۆى ویســتى بــە بــێ ئــەوەى پــرس و ڕاوێــژ لەگــەڵ 

دەوڵەتــاىن هاوبــەش و ناتــۆ بــکات، ئەنجامەکــەى ئــەوە بــوو کــە 

هەیــە، لــە ڕووەوە ئینشــیقاقى نێــوان وەزارەىت بەرگریــى ئەمریــکا 

و وەزارەىت دەرەوەى ئەمریــکا ڕوون بــووەوە، چونکــە وەزارەىت 

بەرگریــى ئەمریــکا ئاشــکراى کــردوە لــە چوونــەدەرەوەى هێزەکاىن 

ئەمریــکا لــە ئەفغانســتان، ئــەو زانیارییــە پێویســتەیان نەبــووە لــە 

وەزارەىت دەرەوەى ئەمریــکا، گفتوگۆیــش لەگــەڵ مشــوارىت میلــى 

ئەمنیــەىت ئەمریــکادا بــووىن نەبــووە.

یەکــر  لەگــەڵ  هاوبــەش  واڵتــاىن  دیکــەوە  الیەکــى  لــە 

ــە  ــا بێجگ ــەت بەریتانی ــە تایب ــا( ب ــا و بەریتانی ــا، فەڕەنس )ئەڵامنی

لــە خــودى حوکوومەتەکــەى کەســاىن سیاســەمتەدار و پەرلەمانتــار 

ــەو کارەى  ــەوە کــردوە، ئ ــان ب ــا ئاماژەی و فراکســیۆنەکانی بەریتانی

کــە ئەمریــکا لــە ئەفغانســتان کــردى هەڵەیەکــى مێــژووى گــەورە 

ــن  ــەوە گەورەتری ــەىت ئ ــا وتوی ــەرۆکى ئەڵامنی ــەت س ــووە، تەنان ب

ــاڵەیدا،  ــەو )20(س ــەى ئ ــەو ماوەی ــووە ل ــۆ ب ــاىن نات ــتى واڵت شکس

ــى  ــە ئەنجام ــردى ل ــەى ک ــەم کارە هەڵ ــکا ئ ــێوەیە ئەمری ــەو ش ب

کێشــەو ئاڵۆزییــەکاىن هەڵبژاردنــەکاىن ســاڵى ڕابــردوو بــوو لــە 

ــدا. ــدن و ترەمپ ــوان بای نێ

بــە بــڕواى مــن کەســانێک ئــەم دەســتوور و فەرمانەیــان 

دەرکــرد بۆچوونــە دەرەوەى هێــزەکاىن ئەمریــکا بیریــان لــەوە 

نەکــردەوە لــە چوارچێــوەى ڕۆژهــەاڵىت ناوەڕاســت بــە تایبــەىت لــە 

بــەىش ئەفغانســتان، ئێــران و پاکســتان، کــە ئەمریــکا مەبــاىن خــۆى 

لــەو ناوچانــە لــە دەســت دەدات، یــان ئــەو پێوەندییانــەى لەگــەڵ 

سیاســەىت دەرەوە دەکرێــت بــۆ منوونــە لەگــەڵ چیــن لــە دەســت 

درا، ئەمریــکا نەدەبــوو بــە هــۆى جێبەجێکــردىن سیاســەتێکى کــۆن 

ئــەو هەڵــەى ئەمریــکا بــکات کــە لــە ئەفغانســتان کــردى.

لــە هــەر بڕیارێکــى سیاســیدا ئــەو کەســانەى کــە بڕیــار دەدەن 

دەبێــت بــە پێــى بارودۆخــى ناوچەکــە بڕیــارى ســیاىس دەربکــەن، 

ــەو  ــە ســەر ئەنجامــى ئ ــچ پێشــبینییەکى ل ــە داخــەوە هی ــەاڵم ب ب

ــک  ــاتێک بڕیارێ ــەر کات س ــۆ ه ــتە ب ــە پێویس ــە، بۆی ــارە نیی بڕی

ــە  ــەرۆکێک ل ــەر س ــە، ه ــى ناوچەک ــى باردۆخ ــە پێ ــت ب دەربکرێ

ئەمریــکا هاتبێتــە ســەر حکــوم، ئــەو بەڵێنانــەى لــە کاىت هەڵبژاردن 

داویــەىت بەڵێنەکــەى جێبەجــێ کــردوە، ئــەو بەڵێنانــە لەبــەر 

بەرژەوەندیــى ناوخــۆى سیاســیى خــۆی بــووە بــە بــێ لێکدانــەوەى 

بارودۆخــى ناوچەکــە.

ئەفغانســتان  لــە  کــەس  چەندیــن  ئــەوەى  *دواى 
ــە زۆرەى  ــەو زیان ــا ئ ــوون، هەروەه ــدار ب ــوژران و برین ک
ــۆى  ــە ه ــک، ب ــە ترلیۆنێ ــت ب ــدە دەکرێ ــرا مەزەن ــە ک ک
ــەو  ــە ئەفغانســتان، ب ــکا ل ــى ئەمری کشــانەوەى هێزەکان
ــى  ــکا باســى سیاســەتى نەرم ــە پێشــتر ئەمری ــەى ک پێی
دەرکــرد بــە عەقڵیەتێکــى فەرهەنگــى سیاســەتى دەکــرد، 
چۆنــە لــە ئێســتادا ئەمریــکا و تاڵیبــان شــەریکى یەکترن، 
ــى  ــە گۆڕەپان ــکا ل ــودى ئەمری ــا خ ــەوە ئای ــەم ڕوانگەی ل
ــە ســەر دێــت و چــۆن ســەیر دەکرێــت؟  ــدا چــى ب جیهان

ــە؟ ــەوە چیی ــەم بارەی ــۆ ل ــى ت بۆچوون
ــاڵى )2001(،  ــە س ــکا ل ــک ئەمری ــوو، کاتێ ــەوە ب ــە ئ - هەڵەک

لــە  یەکێتییەکــى نیزامیــى سیاســیى گــەورەى دروســت کــرد، 

هەمــان کاتــدا ئــەو یەکێتییــە لــە ئەفغانســتان مابــوو، بــەاڵم 

ئەڵامنیــا،  یەکێتییــە  ئــەو  منوونــە  بــۆ  نەکرابــوو،  جێبەجــێ 

ئەمریــکا  کاتێــک  هەبــوون،  بەریتانیــا  و  کەنــەدا  فەڕەنســا، 

ویســتى ئــەو بڕیــارە لــە ئەفغانســتان جێبەجــێ بــکات، وای کــرد 

ــەربەخۆى  ــە س ــە ب ــێنێتەوە، چونک ــە هەڵبوەش ــەو یەکێتیی ــە ئ ک

دا  ئەفغانســتان  لــە  هێــزەکاىن  کشــانەوەى  بڕیــارى  خــۆى 

لــە  واڵتانــەى  ئــەو  یەکێتیــى  لەگــەڵ  ڕاوێژکــردن  بــێ  بــە 

بەریتانیــا. واڵىت  تایبــەت  بــە  هەبــوو  بوونیــان  ئەفغانســتان 

ــەاڵىت  ــە ڕۆژه ــا ل ــەوەک تەنه ــکا ن ــدا ئەمری ــان کات ــە هەم  ل
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ناوەڕاســت، بەڵکــوو لــە ڕۆژهــەاڵىت دووریــش لــە هــەر واڵتێــک کە 

ئەمریــکا بوونێکــى ســەرەکی هەبێــت هێــزەکاىن لــەو واڵتانەدایــە و 

پشــتى پــێ دەبەســرێت، لــە ئێســتادا لــەو واڵتانــەى کــە هێــزەکاىن 

ــانەوەى  ــۆى کش ــە ه ــوون ب ــە ب ــووىش کێش ــرن ت ــکا جێگ ئەمری

ــتاىن  ــە کوردس ــە ل ــۆ منوون ــتان، ب ــە ئەفغانس ــکا ل ــزەکاىن ئەمری هێ

باشــوور بــە ڕووىن ئــەو کاردانەوانــە دەردەکەوێــت، بۆیــە پێویســتە 

ــەو ڕەوشــە،  ــدات ســەبارەت ب ــارى خــۆى ب ــارزاىن وت مەســعوود ب

بــۆ ئــەوەى خەڵــک ئــارام بکاتــەوە.

بــە پێچەوانــەوە ئــەو واڵتانــەى کــە دژایەتیــى ئەوەیــان کــردوە 

کــە هێــزى نیزامــى ئەمریــکا بچێتــە واڵتەکەیانــەوە وەکــوو ئێــران، 

تورکیــا و ئەســەد، ئــەو واڵتانــە بارودۆخیــان زۆر باشــرە.

لــە  ڕادەیــەک  تــا  ڕووســیا  و  چیــن  کاتــدا  هەمــان  لــە   

ئەفغانســتان سیاســەتێکى پلــەى دوو و ســێیان هەبــووە مەیدانیــان 

بــۆ کراوەتــەوە، ئەگــەر بێتــوو ئەمریــکا لەگــەڵ تاڵیبــان پێــک 

ــان کێشــەى  ــان، ی ــە ســەر تاڵیب ــى بخات ــەت، گوشــارى ئابووری نەی

سیاســییان بــۆ دروســت بــکات، هەروەهــا ڕژێمــى تاڵیبــان لەگــەڵ 

ــان  ــەوا تاڵیب ــە ڕەســمیەت نەناســێرنێت، ئ ــکا ب ــا و ئەمری ئەورووپ

ــیا.  ــن و ڕووس ــاڵ چی ــە پ ــاىن دەچێت ــە ئاس زۆر ب

ــە دەســەاڵتە و  ــى زۆر ب ــکا هێشــتا دەوڵەتێک * ئەمری
گەورەتریــن هێــزى ســوپایى و ئابووریــى هەیــە، بەرانبــەر 
بــە چیــن و ڕووســیا، ئایــا ئەمریــکا بــە هــۆى الوازییــەوە 
بــوو کــە ئــەم هەڵەیــەى کــرد، لــە هەمــان کاتــدا ئەمــە 
چونکــە  نەبــووە،  تاکتیکــى  هەڵەیەکــى  تەنهــا  بــە 
ــەو  ــەر ب ــووە بەرانب ــە کاتێکــدا زانیاریــى هەب ئەمریــکا ل
ڕەوشــانەى کــە لــە دواى ئەو کشــانەوەیە چــى ڕوو دەدات، 
لەبــەر چــى ئەمریــکا ئــەم پڕۆژەیــەى جێبەجــێ کــرد، ئایــا 
ــر پاڵپشــتیى  ــى ئیت ــوو کــە نەیدەتوان ــەوە ب ــە هــۆى ئ ب
ئــەو هێــزەى بــکات لــە ئەفغانســتان، یــان بەرژەوەندیــى 
ــر  ــان ئیت ــر، ی ــە واڵتێکــى ت ــى ببات ــوو هێزەکان ــەوەدا ب ل
ئەمریــکا ئــەو دەســەاڵتە گــەورەى نەمــاوە بــە بەرچــاوى 

ــەوە؟ جیهان
ــەوەى کــە  ــە، یەکــەم پێــش ئ ــەک هەی ــد ڕوونکردنەوەی - چەن

ئەمریــکا ببێتــە واڵتێکــى زلهێــزى جیهــان، لــە پێش شــەڕى یەکەمى 

ــووىن  ــە ب ــوازى ل ــچ کات پێش ــکا هی ــەش ئەمری ــەو کات ــاىن، ئ جیه

گــەورەى نیزامــى نەکــردوە، بــۆ منوونــە ئــەم بۆچوونــە دەگەڕێتەوە 

بــۆ ســاڵى )1828(، داکتــوروىن مــۆرۆ کــە دەڵێــت: دەبێــت ئەمریکا 

ــتى  ــرەدا مەبەس ــت، لێ ــۆى بێ ــکاى خ ــارى ئەمری ــەرقاڵى کاروب س

ئەمریــکاى التینیشــە، مانــاى ئەوەیــە کــە ئەمریــکا پێوەندیــى بــە 

واڵتــاىن تــرەوە نەبێــت، هــەر بۆیــە ئەمریــکا لــە شــەڕى جیهانیــى 

یەکــەم زۆر درەنــگ بەشــداریى لــەو شــەڕەدا کــرد، هەورەهــا لــە 

شــەڕى جیهــاىن دوەمیــش لــە دواى واڵتــاىن بەریتانیــا، فەڕەنســا و 

ڕووســیا ئەمریــکا بەشــدارى ئــەو شــەڕەى کــرد، مەبەســتم ئەوەیــە 

ــەىت  ــاى سیاس ــە بنەم ــن ل ــراتیژى ئیزۆلەیش ــە س ــک ل ــم جۆرێ بڵێ

ــە. ــکادا هەی دەرەوەى ئەمری

سیاســەىت  لــە  ئاگایــان  ئەمریکییــەکان  زۆرى  بەشــێکى 

ــتا  ــش ئێس ــاڵ پێ ــە )40-30(س ــەىت ل ــە تایب ــە، ب ــى نیی نێونەتەوەی

ڕوداوى  بابــەىت  هەروەهــا  بــوو،  خــراپ  زۆرتــر  بارودۆخیــان 

ــکادا،  ــەىت ئەمری ــە سیاس ــە ل ــارى هەی ــى دی ــش جێگایەک ڤێتنامی

ــردوە  ــادى ک ــتانیش زی ــتەى ئەفغانس ــەو شکس ــدا ئ ــە ئێستایش ل

کاریگەریــى  بــەاڵم  ئەمریــکا،  سیاســەىت  ســەر  کارکردنــە  بــۆ 

ــەر  ــۆ س ــتان ب ــە ئەفغانس ــزەکاىن ل ــانەوەى هێ ــەىت کش ــەم سیاس ئ

سیاســەىت ئەمریــکا زیاتــر بــووە، ئــەم کاریگەرییــە ئەوەنــدە زۆرە 

ــەاڵم  ــوو، ب ــر ب ــام ڕووی دا زیات ــش و ڤێتن ــە عێراقی ــەوەى ل وەک ئ

زیاتــر دەمانەوێــت بگەیــن بــەو ڕاســتییەى کــە ئایــا ئەمریــکا ئــەم 

ــى  ــە ســراتیژى نوێ ــردى بەشــێکە ل ــەڵ ئەفغانســتان ک کارەى لەگ

ــەتەکەى. ــەواوى سیاس ــە ت ــووە ل ــەک ب ــان هەڵەی ــکا ی ئەمری

ــکا  ــە ئەمری ــەوە هەی ــان ب ــە بڕوای ــانەى ک ــەو کەس ــک ل زۆرێ

ــەو  ــتیش ئ ــوە، ڕۆژهــەاڵىت ناوەڕاس ــەتەکاىن گۆڕی میحــوەرى سیاس

گرینگییــەى خــۆى لــە دەســت داوە بــۆ ئەمریــکا، ئــەوان بڕوایــان 

وایــە ئــەم ڕووداوە لــە چوارچێــوەى گــۆڕاىن میحــوەرى سیاســەتدا 

دەبێــت ببیرنێــت، بــەاڵم هەندێکیــش دەڵێــن ئــەو کارەى ئەمریــکا 

ــەىت  ــدا سیاس ــان کات ــە هەم ــە. ل ــراتیژى ئەمریکای ــى س هەڵەیەک

ئەمریــکا بەرانبــەر ڕۆژهــەاڵىت ناوەڕاســت بــە شــێوەیە نەگــۆڕاوە، 

ئەگەریــش گۆڕابێــت بــە هــۆى ئــەو کێشــانەوە بــوو کــە لــە شــەڕى 

ســووریا، لیبیــا و تورکیــا ڕووبــەڕووى سیاســەىت ئەمریــکا بۆیــەوە، 

دەرئەنجامــى ئــەوەى تورکیــا و ئێــران چوونەتــە پــاڵ ڕووســیا، بــە 

هــۆى ئــەم هۆکارانەیــە مومکینــە کــە گرینگــى سیاســەىت ئەمریــکا 

ــى  ــەاڵم گرینگ ــت، ب ــت گۆڕابێ ــەاڵىت ناوەڕاس ــە ڕۆژه ــەر ب بەرانب

ــە  ــەر ب ــدا بەرانب ــوەى نێونەتەوەی ــە چوارچێ ــکا ل ــەىت ئەمری سیاس

ڕۆژهــەاڵىت ناوەڕاســت نەگــۆڕاوە، بــۆ منوونــە ترەمــپ لــە بەشــێکى 

ســووریا کشــایەوە جگــە لــە ناوچــە کوردییــەکان نەبێــت کــە لــەوێ 

ــۆ  ــوردەکان ب ــە ک ــووى ب ــەى داب ــەو پەیامن ــۆى ئ ــە ه ــەوە ب مای
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بەرەنگاربوونــەوەى داعــش، بــەاڵم ئــەو بەشــەى کــە لــە ســووریا 

لێــى کشــایەوە دایــە دەســتى دەســەاڵىت تورکیــا و ڕووســیا زۆریــش 

پێــى ڕازى بــوو، ئــەم دەستکشــانەوەى ئەمریــکا لــەو بەشــانەى لــە 

ــراىن  ــش ئێ ــا، بەشــێکى تری ــە دەســتى ڕووســیا، تورکی ســووریا دای

تێدایــە ئەمــە وا پیشــان دەدات کــە ئــاگاى لــە بارودۆخى ســراتیژى 

ــکا  ــەىت ئەمری ــەدا سیاس ــەو کات ــت ل ــت نەبێ ــەاڵىت ناوەڕاس ڕۆژه

ــۆى  ــە ه ــتادا ب ــە ئێس ــەاڵم ل ــووە، ب ــەر هات ــە س ــەى ب ــەو گۆڕان ئ

ــەر  ــراتیژییەکى ڕووىن بەرانب ــکا س ــە ئەمری ــەت ل ــۆڕاىن حوکووم گ

ســووریا، لوبنــان، لیبیــا، تورکیــا و واڵتــاىن کەنــداودا پیشــان نــەداوە.

*ئاســان نییــە پێشــبینى بکرێت حوکوومەتــى دووەمى 
ــتان،  ــى ئەفغانس ــۆ بەڕێوەبردن ــت ب ــۆن دەبێ ــان چ تاڵیب
هــەر وەکــوو پێشــوو ئێمــە بینیمــان حوکوومەتێکــى 
ــەردەوام  ــان هــەر ب ــا تاڵیب ــوو، ئای کۆنەپەرســتانەى هەب
دەبێــت لــەو هەڵــە و بەڕێوەبردنانــەى پێشــووى بــە 
هەمــان نــاوەڕۆک حوکوومــەت بەڕێــوە دەبــات، یــان 
ــان  ــا تاڵیب ــت، ئای ــوکەوتیدا دەبینرێ ــە هەڵس ــۆڕ ل ئاڵوگ
دەتوانێــت مانــۆڕى سیاســى بگۆڕێــت ســەبارەت بــە چیــن 
ــى  ــۆ خەڵک ــان ب ــەوەى تاڵیب ــا کاردان و ڕووســیا؟ هەروەه
ناوچەکــە چــۆن دەبێــت بــە تایبــەت پەیوەندیــى لەگــەڵ 

ــت؟ ــدا چــۆن دەبێ ئێران
- بــە بــڕواى مــن تاڵیبــان کێشــەى ســەرەکیى هەیــە لەگــەڵ ئەو 

لێکۆڵینــەوە و داوایانــەى کــە تاڵیبــان لــە ئیســامى ســوننى دەکات، 

ئــەم کێشــەیە هەبــووىن گۆڕانــکارى لــە مانــۆڕى ســیاىس بــۆ 

تاڵیبــان زۆر بەرتەســک دەکاتــەوە، کێشــەى تاڵیبــان لەوەدایــە لــە 

الیەکــەوە پڕوپاگەنــدەى ئــەوە دەکــەن کــە گــۆڕاون، لــە الیەکــى 

ــوننەوە  ــامى س ــیریى ئیس ــە تەفس ــان ل ــەى تاڵیب ــەوە پێناس دیک

ــانە،  ــان ئاس ــاوەوەى تاڵیب ــەىت ن ــە سیاس ــکارى ل ــت، گۆڕان دەکرێ

ــەر  ــە بەرانب ــان ل ــدا تاڵیب ــە سیاســەىت دەرەوەی ــکارى ل بــەاڵم گۆڕان

ئــەو هێزانــەى ئۆپۆزســیۆنن لــە کۆمەڵــگادا کــەم دەبێتــەوە، ئــەم 

ــدا  ــە سیاســەىت دەرەوەی ــران ل ــت، ئێ ــش دەبێ ــۆ ئێرانی ــە ب بۆچوون

ــەوە هەڵســوکەوت دەکات،  ــە وریاییی کــە سیاســەىت ســەرەکیەىت ب

دەرەوەیــدا  سیاســەىت  لەگــەڵ  ناوخــۆىش  سیاســەىت  هەروەهــا 

بەشــێکى زۆرى کاردانــەوەى هەیــە، بــۆ منوونــە وتەبێــژى وەزارەىت 

دەرەوە گوتوویــەىت: ئێمــە ئاگامــان لــە ڕووداوەکاىن لوبنانــە بۆچــى 

ــران نەبێــت کــە سیاســەىت کوشــت و کوشــتارى  ــە ئێ ئاگایشــامن ل

بەڕێــوە دەبــات، ئەمــە بــەو مانایــە دێــت کــە لــە ئێرانــدا سیاســەىت 

دەرەوە زاڵــە بــە ســەر سیاســەىت نــاوەوە، بۆیــە ئێــران ســەبارەت بە 

ترەمپ لە بەشێکى سووریا 
کشایەوە جگە لە ناوچە 

کوردییەکان نەبێت کە لەوێ 
مایەوە بە هۆى ئەو پەیمانەى 

دابووى بە کوردەکان بۆ 
بەرەنگاربوونەوەى داعش، بەاڵم 
ئەو بەشەى کە لە سووریا لێى 

کشایەوە دایە دەستى دەسەاڵتى 
تورکیا و ڕووسیا زۆریش پێى 

ڕازى بوو

حەشدى شەعبى، هێزێکى میلیشیایی
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ــە ناوخۆیــدا پیشــان  سیاســەىت دەرەوە گۆڕانکارییەکــى گــەورەى ل

داوە، ئێــران بــۆ ئــەوەى بچێتــە پێشــەوە لەگــەڵ واڵتــاىن دەرەوەدا 

ــەى لەگــەڵ کەســاىن دەرەوە ئاڵوگــۆڕى  ــەو جێگایان مەبەســتیەىت ل

ــە  ــک ب ــەى خــۆى کەمێ ــە ڕەوشــتە ئیدۆلۆژییەک ســیاىس دەکات ل

وریایییــەوە هەڵســوکەوت دەکات، بــەاڵم لــە سیاســەىت ناوەوەیــدا 

سیاســەىت  لــە  بۆیــە  دەکات،  توندڕەوانــە  هەڵســوکەوتێکى 

ــوو  ــەر وەک ــت ه ــوکەوتە دەبیرنێ ــۆرە هەڵس ــەو ج ــدا ئ تاڵیبانیش

ــوکەوت دەکات،  ــە هەڵس ــاوەوە توندڕەوان ــە ن ــران ل ــەىت ئێ سیاس

بــەاڵم لــە سیاســەىت دەرەوەیــدا نەرمى دەنوێنێــت و بــە وریایییەوە 

ــە  ــەوە ل ــک بدرێت ــەوە لێ ــت ئ ــە دەبێ ــوکەوت دەکات، بۆی هەڵس

ــا چەنــد  ــە الیــەن تالیبانــەوە ت گــۆڕاىن هەڵســوڕاىن حوکوومــەت ل

ــە دەدات. ــەو گۆڕانکاریی ــە ب ــان ڕێگ ــى دەســەاڵىت تاڵیب ئیدۆلۆژی

بــۆ منوونــە لــە عەرەبســتاىن ســعودیە چەندیــن ســاڵى خایانــد، 

ــان  ــوڕن، ی ــێ بخ ــل ل ــان ئوتومبێ ــە ژن ــەوەى ک ــە درا ب ــا ڕێگ هەت

چەندیــن هەڵســوکەوىت تــر کــە نەدەبــوو ژنــان بەبــێ بــووىن 

ــە  ــەم گۆڕانکارییان ــەوە، ئ ــە ماڵ ــە دەرەوە ل ــەرەکانیان بچن هاوس

شــتێک نیــن کــە بــە بڕیارێــک جێگیــر کرابــن، بــۆ منوونــە ئەگــەر 

ڕۆژێــک محەمــەد بــن ســەملان لــە دەســەاڵت ال بچێــت کەســێکى 

تــر بێتــە جێگــەى، لەوانــە ئــەو کەســە بــە هەمــان شــێوە بــە پێــى 

ــەر  ــە س ــوکەتە توندڕەوان ــەو هەڵس ــارە ئ ــۆى دووب ــى خ ئیدۆلۆژی

لــە نــوێ بنیــاد بنێتــەوە. هەمــان بۆچــوون بــۆ تاڵیبانیــش ڕاســتە، 

دەســەاڵتییان  هەڵســوڕاىن  شــێوەى  لــە  گۆڕانــکارى  دەکرێــت 

ــەوە،  ــان بکەن ــێوازى حوکمڕانیی ــۆ ش ــوێ ب ــى ن ــەن، مەیدانێک بک

ــن  ــڕواى م ــە ب ــەوە، ب ــراوى مبێنێت ــە جێگرک ــە ب ــەو گۆڕانکارییان ئ

ــەو  ــە، ئ ــى خــۆى هەی ــە ئیدۆلۆژی ــان هــەر کەســێک ک ــان ی تاڵیب

ئیدۆلۆژییــە مەزهــەىب بێــت یــان عەملــاىن بێــت، ئەگــەر ئــەو 

سیاســەتە ئیدۆلۆژیــک بێــت ئامانجــى ئــەو سیاســەتە بــە بنەمــاى 

گــۆڕاىن  زۆرى  ئەگــەر  کاتــە  ئــەو  دامەزرابێــت،  ئیدۆلۆژیــک 

مانــۆڕى سیاســەت بــووىن دەبێــت، بــەاڵم ئەگــەر لــەو سیاســەتەى 

ئیدۆلۆژیکــە ال بــدەن، سیاســەتەکەیان تــووىش جیابوونــەوە و 

ــت. ــەوازى دەبێ پەرت

*لــە ڕووى دینامیزمــى ئەفغانســتانەوە یــان بــە هــۆى 
ئــەو هەمــوو جیاوازیــى ڕەگــەز و زمانــەوە، یــان لــە ڕووى 
ڕووداوەکانــى مێژوویــی ئەفغانســتانەوە، ئایــا ئەمارەتــى 
ئیســالمى تاڵیبــان دەتوانێــت وەکــوو ویالیەتــى فەقیهــى 
ئێــران، بــۆ ماوەیەکــى کاتــى حوکمڕانــى لــە ئەفغانســتان 

بــە شــێوەیەکى ئاســایى بمێنێتــەوە؟

ــا گەییشــتە  ــد، هەت ــران )40( ســاڵى خایان ــن ئێ ــڕواى م ــە ب - ب

شــێوەیەکى  بــە  دەســەاڵت  هەڵبــژاردىن  لــە  شــێوازەى  ئــەو 

دیموکراتیــک بێــت ئــەم دیموکراتییەیــش بــە ڕادەیەکــى بەرتەســک، 

کــە لــە ئێســتادا ئــەو شــێوازە نەمــاوە خەریکــە بــەرەو خیافــەت 

و بەیعــەت دەڕوات، ســەبارەت بــە مێــژووى حوکمــڕاىن تاڵیبــان لــە 

ــردوە،  ــە ڕێ نەک ــتان ب ــە ئەفغانس ــاڵ، ل ــەو )40( س ــتان ئ ئەفغانس

زۆر بــە ڕاشــکاویش باســیان کــردوە کــە لــە ڕووى دیموکراســییەوە 

حوکمــڕاىن ناکەیــن، کــە بــە شــێوەى خەاڵفــەت حوکمــڕاىن دەکــەن، 

تاڵیبــان ئەمیرێکیــان هەیــە کــە بەیعــەىت دەکــەن، بابەتەکــە ئەوەیە 

ــتان  ــە ئەفغانس ــووتر ل ــکا پێش ــەى ئەمری ــێوازى حوکمڕانیی ــەو ش ئ

کردوویــەىت تاڵیبــان ئــەو شــێوازەى ناوێــت، بــەاڵم چەنــد هێزێکــى 

ــە  ــە ناوچەکــە دەوێــت، هــەر بۆی ــان ل ــەو دەورەى ئەمریکای ــر ئ ت

بــڕواى مــن  بــە  دابنێــن،  فــراوان  بنکــە  دەبێــت حوکوومــەىت 

ــەوە،  ــە دەکرێت ــەوا بارودۆخەک ــت ئ ــێوازێکى وا دەبرنێ ــەر ش ئەگ

بــەاڵم ئەگــەر تاڵیبــان بیانەوێــت ئــەوا هاوبەشــن لــەوەى کــە 

ــە ئەفغانســتان پێــک بێــت، بــەاڵم  حوکوومەتێکــى بنکــە فــراوان ل

ــەن. ــووڵ ناک ــەو کارە قەب ــک ئ ــاى دیموکراتی ــە ســەر بنەم ل

 لــەو لێکۆڵینەوانــەى ســەبارەت بــە ئیســامى ســیاىس دەکرێــت 

یەکێــک لــە کێشــە ســەرەکییەکاىن کــە ڕووبــەڕوى ئیســامى ســیاىس 

دەبێتــەوە لەگــەڵ چەمکــى دەســەاڵتدارییە، ئیســامى ســیاىس 

بــێ جگــە لــە دەســەاڵتدارى ئیاهــى، دەســەاڵتدارییەکاىن تــر بــە 

ــران، هەروەهــا  ــە ئێ ــى ل ــە خومەین ــۆ منوون ــت، ب ــى دەزانێ گومڕای

دەســەاڵتانە  ئــەم  وایــە،  پاکســتانیش  و  هینــد  دەســەاڵتداراىن 

هەمــوو جیاوازییــان هەیــە بەرانبــەر ســەروەرى گــەل و نەتەوەیــى 

بــە هــۆى ئیســامى سیاســییەوە، خۆیــان بــە بەشــێک لــە ئومــەىت 

ــەم  ــن ئ ــڕواى م ــە ب ــن، ب ــەت دەزان ــەت و خەالف ــامى، بەیع ئیس

جیاوازییــەى ئیســامى ســیاىس لــە ئەفغانســتان کێشــەیە، چونکــە 

چەنــد هێــزەکاىن تــر لــە ئەفغانســتان مــاون، کــە لەگــەڵ تاڵیبــان 

حومکــڕاىن  و  بگونجێــن  یەکــەوە  بــە  بتوانــن  دەبێــت  نیــن، 

ئەفغانســتان بکــەن، بــە پێــى ئــەو دەورەى ئێســتا لــە ئەفغانســتان 

خۆیــان  دیموکراتێــک  ڕادەیــەک  تــا  شــێوەیەکى  بــە  هەیــە 

ــە  ــەو شــێوەیە دیموکراتیی ــەوا ئ ــت ئ ــەر وا نەکرێ ــن، ئەگ بگونجێن

لــە ئەفغانســتان بــووىن نامێنێــت و ئــەو سیاســەتانەى کــە هەبــووە 

ــى سیاســەىت  ــى ســیاىس تاڵیبــان و بــە پێ ــر کۆنتڕۆڵ دەچێتــە ژێ

کۆنەپەرســتانەى تاڵیبــان لــە ئەفغانســتان دەســەاڵتدارى دەکرێــت. 
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ســیناریۆیەى  ئــەو  هەیــە  ئــەوە  ئەگــەرى  *ئایــا 
ــارە  ــش دووب ــە عێراقی ــتان ڕووی دا، ل ــە ئەفغانس ــە ل ک
بێتــەوە، ئێــوە جیــاوازى و لێکچــوون لــە نێــوان کەیســى 

ئەفغانســتان و عێڕاقــدا دەبینــن؟
کەیــى  نێــوان  لــە  زۆر  لێکچوونێکــى  مــن  بــڕواى  بــە   -

ــە ڕووى  ــیدارە، ل ــەوە زۆر مەترس ــە داخ ــراق، ب ــتان و عێ ئەفغانس

سیاســییەوە ئــەو لێکچوونــە دوو الیــەن لــە خــۆى دەگرێــت، 

ــاڵ،  ــاش )20(س ــتان پ ــوو ئەفغانس ــراق وەک ــە عێ ــان ئەوەی یەکێکی

ــەوە  ــە خۆی ــى ب ــووە ئارام ــى ب ــەڕ و ناکۆک ــەت ش ــداىن سیاس مەی

نەبینیــوە، هەروەهــا الیەنێــک بــووىن نەبــووە کــە بتوانێــت ناڕەزایى 

ــە  ــت، ل ــاو بگرێ ــە بەرچ ــەت ل ــیۆن و حوکووم ــوان ئۆپۆزس ــە نێ ل

مەیدانێکــى دیموکراتیکــدا خــۆى بنوێێــت و چارەســەرى کێشــەکاىن 

عێــراق بــکات، هەمــوان دەزانــن کــە لــە عێــراق مەیــداىن سیاســەت 

هــەر وا شــپرزە ماوەتــەوە، کێشــەى ســوننى لــە الیەکــەوە، کێشــەى 

ــى  ــە الیەک ــتان ل ــەىت کوردس ــەى حوکووم ــەعبى، کێش ــدى ش حەش

تــرەوە، هەروەهــا بــە هــۆى ئــەو ڕوداوانــەى کــە لــە ســاڵى 

)2011(، لــە عێراقــدا هاتوونەتــە پێشــەوە بۆتــە هــۆى ئــەوەى ڕێگە 

بــە ئێــران بــدات ببێتــە هێزێکــى بڕیــاردەرى ســەرەکى لــە عێــراق. 

الیــەىن دوەمیــان لــەو لێکچوونــەى عێــراق لەگــەڵ ئەفغانســتان 

هەیــەىت، لــە عێراقــدا فەرهەنگێکــى دیموکــراىت نەتەوەیى دروســت 

نەکــراوە، هەروەهــا بووىن ســوپایەک لــە عێراقدا کــە ئیدۆلۆژییەکى 

نەتەوەیــى نییــە، لەگــەڵ نەبــووىن سیســتمێکى ئیداریــى نەتەوەیى، 

ــەىس  ــى ک ــۆ بەرژەوەندی ــە ب ــتمە ئیداریی ــەو سیس ــەوە ئ ــە داخ ب

بــە کار دەبرێــت، ئــەو سیاســەتە ئیــدارى و هێزانــەى هەیــە 

ــان  ــى خۆی ــۆ بەرژەوەندی ــتەیییە، ب ــیرەتییە، دەس ــە، عەش حیزبیی

ــە  ــە کار دەبــەن، ئــەو حیــزب و الیانــەى کــە ل ئــەو سیاســەتانە ب

عێــراق هەیــە بــۆ سیاســەتێکى یەکگرتوویــى و نەتەوەیــى لــە 

یــەک مەرکــەز یــان پێوەندییــان بــە یەکــەوە کار ناکــەن، تەنانــەت 

عێــراق ئابوورییەکــى یەکگرتــووى بــەو شــێوەیە نییــە، بــە داخــەوە 

ــە،  ــکارى و ســەرمایەگوزارى چیی ــت نرخــى بێ ــدا نازانرێ ــە عێراق ل

نازانــرێ لــە ڕۆژاىن داهاتــوو بــارى ئابــوورى لــە عێڕاقــدا چــى بــە 

ــت  ــییەوە دەتوانرێ ــى سیاس ــە ڕووى چوارچێوەیەک ــت، ل ــەر دێ س

بگوترێــت عێــراق هــەر چەنــد واڵتێکــى ســەربەخۆیە، بــەاڵم 

ــە  ــى نیی ــۆژى و ئیداری ــوورى، ســیاىس، نیزامــى، ئیدۆل ئامــرازى ئاب

کــە بتوانێــت بــە تەنهــا واڵتەکــەى ببــات بەڕێــوە بــە شــێوەیەکى 

دروســت و تــەواو، هــەر بۆیــە عێــراق لــە ڕووى سیاســییەوە 

هاوشــێوەیییەکى نزیکــى لەگــەڵ حوکوومــەىت ئەفغانســتان هەیــە.

بــە بــڕواى مــن هاوشــێوەى عێــراق و ئەفغانســتان لــە ڕووى 

عێــراق  کۆمەڵــگاى  مەترســیدارە،  هاوشــێوەیەکى  کۆمەاڵیەتییــە، 

دابــەش بــووە بــە ســەر دوو چینــدا، چینــى بۆرجــوازى و چینــى 

دەســتى  کــە  ســامانەى  ئــەو  مامناوەنــدى  چینــى  مامناوەنــدى، 

دەکەوێــت لــە ئەنجامــى کارکــردىن پیشەســازى و بــازرگاىن نییــە، 

هــۆى  بــە  مامناوەنــد  چینــى  ســاماىن  زۆرى  بەشــێکى  بەڵکــوو 

ئــەو  کــە  ســیاىس  دەســەاڵىت  ســێنراڵەکاىن  لــە  نزیکبوونیــەىت 

دەســتکەوتە ئابوورییەیــان دەداتــێ. ئــەم شــێوەى کۆمەاڵیەتییــە 

واڵىت  دەســەاڵىت  بۆیــە  هــەر  هەبــووە،  بــووىن  ئەفغانســتان  لــە 

عێــراق وەکــوو ئەفغانســتان جێگیــر نەکــراوە و بــە هەڵــوارساوى 

ــە  ــە ل ــە واڵىت عێراقــدا هەی ــەى ل ــەو قەیرانان ــە هــۆى ئ ــەوە، ب ماوەت

ڕووى ئابــوورى، ســیاىس و فەرهەنگییــەوە، دەبێــت واڵىت عێــراق 

ــاش  ــتان پ ــە ئەفغانس ــکات ک ــاکاوە ب ــە ن ــەو ڕووداوە ل ــى ئ چاوەڕێ

ــە  ــکا ل ــک ئەمری ــووەوە، کاتێ ــەڕووى ب ــژ ڕووب قەیرانێکــى دوورودرێ

ئەفغانســتان پاشەکشــەى کــرد بــۆى هەیــە لــە عێراقیــش پاشەکشــە 

ســەیرى  تەجروبەیــەک  وەکــوو  دەبێــت  عێــراق  واڵىت  بــکات، 

ڕووداوەکاىن ئەفغانســتان بــکات لــە پــاش کشــانەوەى هێــزەکاىن 

ــانەوەى  ــى کش ــە ئەنجام ــەى ل ــەو ڕووداوان ــەوەى ئ ــۆ ئ ــکا، ب ئەمری

هێــزەکاىن ئەمریــکاوە تــووىش ئەفغانســتان بــوون تــووىش عێراقیــش 

ــان  ــراق دوا بخرێــت ی ــە عێ ــکا ل نەبــن، کشــانەوەى هێــزەکاىن ئەمری

ــەوەى بارودۆخــى  ــۆ ئ ــۆ ب ــاىن نات ــەک دابرنێــت لەگــەڵ واڵت بەرنامەی

ئەفغانســتان لــە عێــراق دووبــارە نەبێتــەوە، بــە بــڕواى مــن مەتــرىس 

کشــانەوەى هێــزەکاىن ئەمریــکا لــە ئێســتادا لــە عێراقــدا بــووىن هەیــە.

* ئەگــەر ئەمریــکا هێزەکانــى لــە عێراق بکشــێنێتەوە، 
مەترســیى عێــراق وەکــوو ئەفغانســتان نییــە کــە تەنهــا 
مەترســیى تاڵیبانــى لــە ســەر بێــت، بەڵکــوو عێــراق 
ــا،  ــران، تورکی ــە مەترســیى ئێ ــۆ نموون مەترســیى زۆرە ب
ــیعە،  ــى ش ــرەوە یەکنەبوون ــى ت ــە الیەک ــتان، ل عەرەبس
کــورد و ســوننە، بــە هــۆى ئــەم هەمــوو مەترســییانەى 
لــە ســەر عێراقــدا هەیــە بارودۆخــى عێــراق چــى بــە ســەر 

ــکا؟ ــى ئەمری ــە دواى کشــانەوەى هێزەکان ــت ل دێ
ــن  ــەزى ڕابگەیەن ــەىت مەرک ــەر حوکووم ــن ئەگ ــڕواى م ــە ب - ب

شــەڕى ناوخــۆ دروســت دەبێــت، ئەگــەر شــەڕى چەنــد بەرەکــى 

دروســت نەبێــت، ئــەوا شــەڕى دووبەرەکــى دروســت دەبێــت، یان 

ئــەو کێشــە و ناکۆکییانــەى لــە نێــوان شــیعە، کــورد و ســوننیەکان 

لــە عێراقــدا هەیــە، هــەر بۆیــە ئەگــەر شــەڕى دووبەرەکــى 

ــەاڵم  ــت، ب ــر دەبێ ــە کەم ــراق ناکۆکییەک ــە عێ ــت ل ــت ببێ دروس
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ــا،  ــە تورکی ــۆ منوون ــدارى دەکات، ب ــر بەش ــزى ت ــەوە هێ ــە داخ ب

ئــەم  هــۆى  بــە  دەکات.  دەســتتێوەردان  عەرەبســتان  ئێــران، 

دووبەرەکییانــەوە واڵىت عێــراق ســەقامگیرى بــە خۆیــەوە نابینێــت.

هەروەهــا چەنــد الیەنێــک پێیــان باشــە کــە بــووىن بارودۆخــى 

ئێســتا دەرفەتێکــى باشــە بــۆ ئــەوەى حوکوومــەىت کوردســتان 

بانگەشــەى ســەربەخۆیى بــکات، بــەاڵم ئایــا حوکوومەىت کوردســتان 

ئــەو ڕێگــە و شــوێنانەى ڕێــک خســتوە بــۆ ئــەوەى ئەو بانگەشــەیە 

بــکات، یــان بتوانێــت بەرەنــگارى ئــەو کێشــانە ببێتــەوە کــە دێتــە 

ڕێــگاى، لــە الیەکــى تــرەوە سیاســەىت تێکدەرانــەى ئێــران و تورکیــا 

کــە ناهێڵــن حوکوومــەىت کوردســتان ســەربەخۆیى ڕابگەیەنێــت. 

* ئایــا ڕاگەیاندنــى ســەربەخۆى کوردســتان زۆر گــرێ 
نــەدراوە بــە باردۆخــى ناوخــۆى کوردســتانەوە، بــە هــۆى 
ــى  ــە حوکوومەتێک ــتاندا ن ــوورى کوردس ــە باش ــەوەى ل ئ
یەکگرتــوو هەیــە، هەروەهــا زۆنــى ســەوز و زەرد هەیــە، 
نــە هێــزى پیشــمەرگەیەکى یەکگرتــوو هەیــە، بــە هــۆى 
ئــەم هەمــوو کێشــە و قەیرانانــەى لە کوردســتاندا بوونى 
هەیــە، ئەگــەر دەرفەتێــک بــۆ ڕاگەیاندنــى ســەربەخۆیى 
کوردســتان هەبێــت، حوکوومەتــى کوردســتان دەتوانێــت 
لــە بەرانبــەر فشــارى ئێــران، ئەمریــکا، شــیعە و ســوننى 

هەمــوو قەیرانەکانــى تــر ڕابوەســتێت؟
- نەخێــر، ئەگــەر دەرفەتێــک بــۆ ڕاگەیانــدىن ســەربەخۆیى 

کوردســتان بێتــە پێشــەوە، کێشــەى زۆىن زەرد و ســەوز گەورەتریــن 

کێشــە لــە کوردســتان لــە بەرانبــەر فشــارەکاىن ئێــران و تورکیــا، بــە 

بــڕواى مــن ئــەم کێشــەیە بــە ئەندازەیەکــى ئەوەنــدە قووڵــە کــە 

ناتوانرێــت حوکوومــەىت کوردســتان بەرانبــەر فشــارەکاىن دوژمنــى 

دەرەکــى خــۆى ڕابوەســتێت. 

ــەو  ــتان ئ ــەىت کوردس ــاڵەى حوکووم ــەو )30( س ــاوەى ئ ــە م ل

خاڵــە گرینگــەى کــە گرینگیــى پــێ نــەدراوە ئارامکردنــەوەى 

سیاســەىت کوردســتان، دروســتنەکردىن سیاســەتێکى فەرهەنگــى 

نەتەوەییــى یەکگرتــوە، ئابوورییەکــى یەکگرتــوو، هێزێکــى نیزامــى 

ــە، هــەر دوو  ــووىن نیی ــوە ب ــەم یەکگرت ــە داخــەوە ئ ــوو، ب یەکگرت

ــتاون  ــدا وەس ــەر یەکری ــە بەرانب ــەوز ل ــەکان زۆىن زەرد و س الیەن

چاوەڕێــن کــە یەکێکیــان هەڵەیــەک بــکات، دەرفــەت بــە دەســت 

ــاڵى )2017(  ــەرى س ــی ئۆکتۆب ــە ڕووداوى )16(ـ ــۆ منوون ــن. ب بێن

بینیــامن، ئــەو دووبەرەکییــەى زۆىن زەرد و ســەوز دەخاتــە ڕوو 

بــە شــێوەیەکى ڕوون، ئەگــەر هــۆکارى دەســتتیوەرداىن هێــزى 

دەرەکییــش بێــت، لــە )%60(، حوکوومــەىت کوردســتان قەڵەمــڕەوى 

حوکوومەتەکــەى لــە دەســت چــوو. هــەر بۆیــە مــن ئــەو هیوایــەم 

ــە  ــەت ل ــە دەوڵ ــى وا بڕەخســێت ک ــەرى دەرفەتێک ــە ئەگ ــە ک نیی

عێــراق هەڵبوەشــێتەوە، بــە هــۆى ئــەو بارودۆخــەى کــە لــە 

ــوو و  ــەتێکى یەکگرت ــە سیاس ــدات ک ــە ب ــە ڕێگ ــتاندا هەی کوردس

ــت. ــت ببێ ــتان دروس ــە کوردس ــى ل نەتەوەی

هــۆى  بــە  دا  ڕوویــان  کــە  ڕووداوانــەى  لــەو   *
ــوور  ــى باک ــراق، کوردەکان ــە عێ ــش ل ــەرهەڵدانى داع س
بــاش  پاڵپشــتییەکى  بوونــە  کوردســتان  ڕۆژئــاواى  و 
ــە ئێســتا  ــى باشــوورى کوردســتان، دەبوای ــۆ کوردەکان ب
الیەنەکانــى  هەمــوو  نێــوان  لــە  بــاش  نزیکایەتیــى 
ئەگەرێکــى  بــۆ  هەبوایــە،  کوردســتاندا  پارچەکانــى 
ــۆ ســەربەخۆییى  سیاســى وا کــە دەرفــەت بڕەخســێنن ب
و  کێشــە  ئێســتادا  لــە  داخــەوە  بــە  کوردســتان، 
دووبەرەکانــى لــە نێــوان الیەنەکانــى کوردســتان هەیــە؟
ــوردەکاىن  ــوان ک ــە نێ ــەى ل ــە ئیدۆلۆژیی ــەو بۆچوون ــارە ئ - دی

داعشــەوە  شــەڕى  هــۆى  بــە  هەبــووە  ڕۆژئــاوادا  و  باشــوور 

بۆچوونێکــى کاىت بــووە. بــەاڵم لــە ئێســتادا ئــەو پاڵپشــتى و 

لــە  ناکۆکــى  و  کێشــە  نییــە،  و ڕۆژئــاوا  باشــوور  یەکگرتنــەى 

نێــوان باشــوور و ڕۆژئــاوادا هەیــە، چونکــە بــە داخــەوە لــە 

دروســتکردىن  نەکرانەتــەوە  لــێ  بیــرى  ئــەوەى  کوردســتاندا 

ــوان  ــە نێ سیاســەتێکى نەتەوەیــى یەکگرتــووە، ئــەو ســنوورانەى ل

باشــوور و ڕۆژئــاوادا هەبــوو کــە لــە مێــژە لــە نێــو بــرا بــوو هــەر 

دانەمەزرایــەوە. بــە بــڕواى مــن ئــەم کێشــە و ناکۆکییــەى لــە نێوان 

ــک  ــر ســوچى باشــوورە. بۆچوونێ ــە زیات ــاوا و باشــووردا هەی ڕۆژئ

ــاوا  ــە ڕۆژئ ــکا هــەوڵ دەدات کــە داوا ل ــە کــە دەڵێــت ئەمری هەی

بــکات کــە لەگــەڵ باشــوور بگونجێــت، بەرەیەکــى بەرفــراوان لــە 

کوردســتان دروســت بکــەن. ئەگــەرى دروســتبووىن بەرەیەکــى 

بەرفــراوان هەیــە بــەاڵم تــا ڕادەیــەک دەتوانرێــت دروســت ببێــت، 

ــۆکارى  ــە، ه ــى هەی ــەکاىن ناوچەی ــەى بەرژەوەندیی ــە کێش چونک

ــارى  ــە ئــەو کەســانەى کــە بڕی ــەو کێشــانەیش ئەوەی ســەرەکیى ئ

ســیاىس دەدەن لــە کوردســتاندا بــە بیــرى نەتەوەیییانــە بیــر 

ناکەنــەوە. 



کشانەوەی ئەمەریکا لە ئەفغانستان
ئەمەریکا ئامانجەکانی دەپێکێت؟

وەرگێڕانى بە دەستکارییەوە: گەیالن عەباس

ئیدوارد ئۆراها

لە باڵوکراوەکانی ژووری توێژینەوەکانی بزووتنەوەی گۆڕان
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پێشەکیی
دوای تێپەڕبوونــی نزیکــەی )20( ســاڵ بــە ســەر جەنگــی 

پــاش  تاڵیبــان  و  ئەمه ریــکا  دواجــار  ئەفغانســتاندا،  خوێنــاوی 

)18( مانــگ لــە گفتوگــۆ و دانوســتانی بــەردەوام، لــە )29(ی 

شــوباتی )2020( لــە دەوحــەی پایتەختــی قەتــەر کــۆ بوونــەوە و 

ڕێککەوتنــی ئاشــتییان لــە نێــوان خۆیانــدا واژۆ کــرد.

و  تاڵیبــان  ڕێککەوتنەکــەی  نێــو  خاڵەکانــی  دیارتریــن 

ئەمەریــکادا بریتــی بــوو لــە ئازادکردنــی پێنــج ھــەزار چەکــداری 

تاڵیبــان کــە لــه  بەندیخانەکانــی حوکوومەتــی ئەفغانســتاندا بەنــد 

کرابــوون. هــاوکات ئازادکردنــی هــەزار زیندانــی الیەنــی بەرانبــەر. 

لــە خالێکــی تــری ڕێککەوتننامەکــەدا هاتبــوو ئەمەریــکا و هێــزە 

ئەفغانســتان  لــە  مانگــدا   )14( مــاوەی  لــە  هاوپەیامنەکانــی 

بکشــێنەوە. الی خۆیــەوە ئەمەریــکا ســزای ســەر ئەندامانــی تاڵیبان 

پێوەندییەکانــی  تاڵیبــان  دەبێــت  بەرانبــەردا  لــە  هەڵبگرێــت. 

ــی  ــت و ھاوکاری ــدڕەوەکان بپچڕێنێ ــزە تون ــدە و ھێ ــەڵ قاعی لەگ

ــر وەک  ــی ت ــکات و چی ــتان ب ــی ئەفغانس ــکا و حوکوومەت ئەمه ری

گروپــە  کۆکردنــەوەی  شــوێنی  نەبێتــە  ئەفغانســتان  ڕابــردوو، 

تیرۆریســتییەکان و ســەرچاوەی ھەڕەشــە بــۆ خەڵکــی ئەفغانســتان 

و ئەمەریــکا و هێــزە هاوپەیامنەکانــی.

ــری  ــۆ وەزی ــك په مپێی ــه ، مای ــی ڕێكکه وتنه ك ــە دوای واژۆکردن ل

ــان  ــکا و تاڵیب ــد: »ئەمه ری ــکا ڕای گەیان ــی دەرەوەی ئەمەری ئەوکات

دەیــان ســاڵی پــڕ کێشــە و بــێ متامنەیــان تێپەرانــد. ئــەم ھەوڵەیش 

بــۆ ئەمه ریــکا کاتێــك ســەر دەکەوێــت، کــە تاڵیبــان پێوەندییەکانــی 

ــت«.  ــتیەکانی دەرەوە بپچرێنێ ــە تیرۆریس ــدە و گروپ ــەڵ قاعی لەگ

ــەریان  ــر ش ــی ت ــەوان چی ــد: »ئ ــان ڕای گەیان ــییەوە تاڵیب الی خۆش

ناوێــت و لــە مــاوەی )18( ســاڵی ڕابردوویشــدا شــەڕیان بــە ســەردا 

ســەپێرنابوو، لەمــەو دوا کار بــۆ ئەفغانســتانێکی ئــازاد و ئــارام 

دەکــەن، کــە ڕێــز لــە مافــی ھەمــوو تاکێکــی ئــەو واڵتــە بگرێــت«.

وەک ئــەوەی لــە ڕێککەوتنەکــەدا هاتبــوو، ئیــدارەی ئەمەریــکا 

لــە ســەردەمی ترەمپــدا بڕیــاری کشــانەوەی لــە ئەفغانســتاندا 

ــش وا  ــی ڕێککەوتنەکەی ــە پێ ــەوە، ب ــواری جێبەجێکردن ــتە ب خس

ــەواوی  ــە ت ــی )2021( ب ــا )1(ی حوزەیران ــکا ت ــوو ئەمەری ــار ب بڕی

ــە ئەفغانســتاندا بکشــێتەوە، بــەاڵم دواتــر ئیــدارەی بایــدن ئــەو  ل

ــەاڵم  ــۆ )11(ی ســێپتێمبەری )2021(، ب ــژ کــردەوە ب وادەیــەی درێ

دوای دروســتبوونی جەنگــی ناوخــۆی ئەفغانســتان و کۆنرۆڵکردنی 

کابوڵــی پایتەختــی ئەفغانســتان لــە ڕۆژی )15(ی ئــاب، لــە الیــەن 

تاڵیبانــەوە، ئەمەریــکا پرۆســەی کشــانەوەکەی خێراتــر کــرد، ئــەوە 

بــوو لــە )31(ی ئابــی )2021(دا دوایــن ســەربازی ئەمەریــکا خاکــی 

ئەفغانســتانی بــە جــێ هێشــت.

ــبەت  ــە نیس ــوو ب ــەری ب ــی جەوه ــەوەی خاڵ ــۆرە، ئ ــەم ج ب

ئەمەریــکاوە، لــە نێــو ڕێککەوتنــی ئاشــتی لەگــەڵ تاڵیبانــدا، 

ــری ڕێککەوتننامەکــە کــە  ــەو بەشــانەی ت جێبەجــێ کــرا، ئێســتا ئ

ــەوە.  ــە تاڵیبان ــدارە ب ــەی پێوەندی ــت، زۆرین ــاوە جێبەجــێ بکرێ م

پرســیارەکە ئەوەیــە؛ ئایــا تاڵیبــان هەڵدەســتێت بــە جێبەجێکردنــی 

ــەڵ  ــەی لەگ ــی ڕێککەوتنەک ــە پێ ــە ب ــیارێتییانەی ک ــەو بەرپرس ئ

ــەی  ــە منوون ــە ئەفغانســتاندا. ل ــە سەرشــانی ل ــکا، خراونەت ئەمەری

ڕووبەڕووبوونــەوەی هێــزە تیرۆریســتییەکان لــە ســەر خاکــی 

ــوو  ــەڵ هەم ــەوە لەگ ــری و ڕووبەڕووبوون ــا ڕێگ ــتاندا، ت ئەفغانس

ــتکردنی  ــۆ دروس ــن، ب ــە کار دەهێن ــتان ب ــە ئەفغانس ــەی ک ئەوان

نەتەوەیــی  ئاساییشــی  و  بەرژەوەنــدی  ســەر  لــە  هەڕەشــە 

ئەمەریــکا، لەوێیشــەوە بــۆ مەســەلەی مــاف و ئازادییەکانــی 

ــە مەســەلەی خۆشــگوزەرانی و  ــگات ب ــە ئەفغانســتان، تاب ــاک ل ت

گەشــەپێدان لــە ئەفغانســتاندا.

ئــەوەی لــەم ڕاپۆرتــەی )ناوەنــدی بەیــان بــۆ توێژینــەوە و 

پاندانــان( تیشــکی خراوەتــە ســەر و گفتوگــۆی لــە بــارەوە کــراوە، 

پەیوەســتە بــە وەاڵمدانــەوەی چەنــد پرســیارێک، لــە هەمبــەر 

کشــانەوەی ئەمەریــکا لــە ئەفغانســتاندا. وەک ئاشــکرایە ئەمەریــکا 

ــی  ــە ئەفغانســتاندا، تێچوویەک ــەوەی ل ــاوەی )20( ســاڵی مان ــە م ل

زۆری بــۆ جەنــگ و بونیادنانــەوەی ئەفغانســتان خــەرج کــرد، 

ــە  ــەی ل ــکا، واڵتەک ــی ســەرۆکی ئەمەری ــەی جــۆ بایدن ــی وت ــە پێ ب

ــە  ــان، ل ــەڕ و مانەوەی ــی ش ــە خەرجی ــتاندا ڕۆژان ــی ئەفغانس جەنگ

ــەم جــۆرە  ــووە. ب ــۆن دۆالردا ب ــۆ )300( ملی ــۆن ب ــوان )150( ملی نێ

ــە مــاوەی ئــەو )20( ســاڵەی کــە لــە ئەفغانســتاندا بــوون، زیاتــر  ل

لــە یــەک ترلیــۆن دۆالریــان خــەرج کــردوە. ئــەوە جگــە لــە زیانــە 

گیانییەکانــی ئەمەریــکا لــە مــاوەی ئــەو )20( ســاڵەدا، کــە بــە پێــی 

ســەربازی   )1144( و  ئەمەریکــی  ســەربازی   )2448( ئامــارەکان 

تــری ئەمەریــکاش برینــدار  ناتــۆ کــوژران، )20772( ســەربازی 

ــی پۆلیســی  ــزە نیشــتیامنییەکان و هێزەکان ــە هێ ــوون. هــاوکات ل ب

ــەزار  ــەی )111( ه ــوژراون و نزیک ــەس ک ــتان )64100( ک ئەفغانس

هاواڵتیــی ســڤیلی ئەفغانســتانیش کــوژراو و برینــدار بــوون. ئــەوەی 
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لێــرەدا دەبێتــە پرســیار ئەوەیــە، دوای ئــەو هەمــوو تێچــووە مادی و 

زیانــە گیانییــەی ئەمەریــکا لــە ئەفغانســتان، ئایــا بڕیــاری ڕێککەوتن 

ــتەکە  ــارە دروس ــتان، بڕی ــە ئەفغانس ــانەوە ل ــان و کش ــەڵ تاڵیب لەگ

ــن لەگــەڵ  ــاری کشــانەوە و ڕێککەوت ــا بڕی ــکا؟. ئای ــۆ ئەمەری ــوو ب ب

تاڵیبــان، دەکرێــت وەک شکســتی ئەمەریــکا، لــە ئەفغانســتان، 

ــە  ــک ل ــەوەی زۆرێ ــەوە، وەک ئ ــک بدرێت ــان لێ ــە تاڵیب ــەر ب بەرانب

ــەن؟. ــۆ دەک ــاژەی ب ــیکەرەوان ئام ــەکان و ش ــا جیهانیی میدی

ئــەوەی ئــەم ڕاپۆرتــە بــە پوختــی وەاڵمــی ئــەم چەنــد پرســیارە 

بــە  لــە ئەفغانســتاندا  ئایــا کشــانەوەی ئەمەریــکا  دەداتــەوە، 

ــا  ــەدا؟. ئای ــەو واڵت ــت ل ــکا دێ ــەتی ئەمەری ــتی سیاس ــای شکس وات

ئەمەریــکا بــە دەســتی بەتــاڵ ئەفغانســتانی بــە جــێ هێشــت؟. ئایــا 

ئامانجەکانــی ئەمەریــکا لــە ئەفغنســتاندا کۆتایییــان هاتــوە، بۆیــە 

بڕیــاری کشــانەوەی دا؟ ئایــا دەکرێــت تاڵیبــان بــە بــراوەی یارییەکە 

دابرنێــت؟. هــۆکاری ڕێککەوتنــی ئەمەریــکا چــی بــوو لەگــەڵ 

تاڵیبانــدا؟ ئەمەریــکا بــۆ پشــتی کــردە دۆســتەکانی لــە حوکوومەتــی 

ئەفغانســتان و لەگــەڵ تاڵیبانــدا ڕێــک کــەوت؟ ئایــا تاڵیبــان دەبێتــە 

بریــکاری ئەمەریــکا لــە ناوچەکــەدا؟. دوا جــار ئایــا ئەمەریــکا دوای 

کشــانەوەی لــە ئەفغانســتان، ئــەو ئامانجانــەی دەپێکێــت، کــە 

ــە ئەفغانســتانی داهاتــودا؟.  ــۆ داڕشــتوون ل نەخشــەی ب

ئەمانــە دیارتریــن ئــەو پرســیارانەن کــە نووســەری ئــەم بابەتــە 

ــە  ــت و هــەوڵ دەدات، ب ــان ورووژێنێ ــدا دەی ــو ڕاپۆرتەکەی ــە نێ ل

شــێوەیەکی بابەتــی وەاڵمیــان بداتــەوە.

)1(
کشانەوەی ئەمەریکا لە ئەفغانستان: ئەمەریکا 

ئامانجەکانی دەپێکێت؟
خۆیــدا  هەنــاوی  لــە  زۆری  گەلێکــی  ڕووداو  مێــژوو       

هەڵگرتــوە، کــە کاریگــەری و دەرهاویشــتەی جیاوازییــان بــە دوای 

خۆیانــدا هێنــاوە. هەندێــک ڕووداو لــە ڕووی کات و شــوێنەوە، لــە 

پەراوێــزدا کاریگەرییەکــی ســنوورداریان هەیــە لــە ســەر الیەنێــک، 

هــاوکات دەشــێت هەمــان ڕووداو لــە ڕووی کات و شــوێنەوە، 

ــر.  ــە ســەر الیەنێکــی ت ــن ل ــە جــێ بهێڵ ــر ب کاریگەرییەکــی فراون

بــەم پێیــە دەکرێــت ئێمــە پاشەکشــە و کشــانەوەی ئــەم دوایییــەی 

ئەمەریــکا لــە ئەفغانســتان بخەینــە چوارچێــوەی جــۆری دوەمــی 

ــوو  ــااڵنی داهات ــۆ س ــت ب ــبینی دەکرێ ــە پێش ــەی ک ــەو ڕووداوان ئ

ــا فراوانربوونــی کاریگەرییەکانــی  کاریگــەری بــە جــێ بهێڵێــت، ت

دەکرێــت  پێشــبینی  ئەفغانســتان،  ســنوورەکانی  دەرەوەی  بــۆ 

ــی  ــی نێودەوڵەتی ــە ملمانێ ــت ل ــان هەبێ ــە، ڕۆڵی ــەم گۆڕانکاریان ئ

نێــوان زلهێزەکانــی جیهــان )ئەمەریــکا، چیــن و ڕووســیا( و بــاڵ و 

ــەرە  ــە فاکت ــک ل ــە یەکێ ــت ببێت ــەت پێدەچێ ــان. تەنان بریکارەکانی

ــدا.  ــی نێودەوڵەتی ــی ملمانێ ــواری بەڕێوەبردن ــە ب کاریگــەرەکان، ل

لێــرەوە گرینگــی مامەڵەکــردن لەگــەڵ ئــەم ڕووداوانــە دێتــە 

ئــاراوە، بــە شــێوەیەکی بابەتییانــە و دوور لــە هــەوەس و مەیــل و 

ــە.  ــەوەی ئارەزووخوازان ــی و بیرکردن ــاوەڕی ئایین ــر و ب بی

ــی  ــی زۆر گرینگ ــکا دەرئەنجامێک ــەیەی ئەمەری ــەم پاشەکش ئ

ــە  ــکاری ل ــۆ گۆڕان ــت ب ــۆکار دەبێ ــە ه ــا، ک ــدا هێن ــە دوای خۆی ب

هاوکێشــەی ملمانێکانــی ناوچەکــەدا. لەگــەڵ ئــەم پاشەکشــەیەدا 

ــر  ــی جیاوازت ــەرەو بەرەیەک ــکاوە ب ــەرەی دژە ئەمری ــە ب ــان ل تاڵیب

ــەرەی  ــە ب ــتا چووەت ــن، ئێس ــەر بڵێی ــر ئەگ ــەوە کەم ــت، ل ڕۆیش

بیــرکار )وەکیــل( بــۆ ئەمەریــکا، ئــەم گواســتنەوەیە تەنانــەت 

ڕۆاڵنەیــش  ئــەو  و  بزووتنەوەکــە  ســەرکردایەتیی  ئاســتی  لــە 

زەبیحواڵ موجاهید ووتەبێژی تاڵیبان
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ــی  ــە پێ ــراوە )ب ــاری ک ــە دی ــۆ بزووتنەوەک ــە ب ــت، ک دەردەکەوێ

ڕێککەوتنــی ئاشــتیی ئەمریــکا و تاڵیبــان(. 

ــە  ــێوەیەکی ل ــە ش ــتان، ب ــە ئەفغانس ــکا ل ــانەوەی ئەمەری کش

نــاکاو ڕووی نــەدا، ئــەو ڕووداوە لەدایکبــووی ڕۆژێــک نەبــوو، 

بەڵکــوو ڕووداوێــک بــوو کــە ئامادەکاریــی وردی بــۆ کرابــوو، 

هــاوکات خاوەنــی چوارچێوەیەکــی یاســایی بوو، کە لــە ڕێککەوتنی 

ــرەوە،  ــە الیەکــی ت ــەوە، ل ــدا ڕەنگــی دای ــکا و تاڵیبان ــوان ئەمری نێ

ــارەی کشــانەوەی  ــە بــۆ توێــژەران، دەرب ئەمــە ڕاســتییەکی کراوەی

ــی.  ــە ژێربەژێرەکان ــتە و کاریگەریی ــکا و دەرهاویش ئەمەری

1. بۆ خوێندنەوەی کۆ دەقی رێککەوتننامەی ئاشتیی ئەمەریکا و تاڵیبان، بروانە پاشکۆی ئەم باوکراوەیە.

)2(
رێککەوتنی ئاشتی: دەستکەوت و ئاماژەکانی بۆ 

ئەمەریکا و تاڵیبان؟
رێککەوتنــی ئەمەریــکا و تاڵیبــان، لــە دەوحە-قەتــەر، لــە )29(

ی شــوباتی )2020( ئیمــزا کــرا1. دەکرێــت لــە ڕێگــەی ناوەرۆکــی 

ئــەو  رسوشــتی  ڕێنیشــاندەری  و  ئامــاژە  ڕێککەوتننامەکــەوە 

ــۆ  ــان ب ــەر دوو الم ــی ه ــکردنی ڕۆڵ ــۆری دابەش ــتانانە و ج دانوس

دەربکەوێــت کــە ڕێککەوتننامەکــەی لــە ســەر بونیــاد نــراوە، وەک 

ــە:  ــەم ئاماژان ئ

جارێــک  چەنــد  ڕێککەوتننامەکــەدا  مادەکانــی  نــاو  لــە 

ئیســامی،  ئەفغانســتانی  »ئەمارەتــی  دێــڕێ  و  دەســتەواژە 

کــە نــارساوە بــە تاڵیبــان، لــە الیــەن ویایەتــە یەکگرتوەکانــی 

دووبــارە  نانرێــت«  پێــدا  دانــی  دەوڵــەت  وەک  ئەمەریــکاوە، 

ژمارەیەک لە چەکدارانى تاڵیبان
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ــە  ــان ل ــە تاڵیب ــت ک ــت بگوترێ ــرەوە دەکرێ ــە لێ ــەوە. کەوات بووەت

دانوســتانەکانیدا لەگــەڵ ئەمەریــکا، نەیتوانیــوە ســەرکەوتوو بێــت 

و دانپێدانانــی ئەمەریکــی بــۆ ئــەو دەوڵەتــە بــە دەســت بهێنێــت، 

کــە دروســتی دەکاتــەوە. ئەمــەش دەبێتــە ئامــاژەی نەبوونــی 

شــەرعیەتی نێودەوڵەتــی لــە ســەر بزووتنەوەکــە و ئــەو دەوڵەتــەی 

ــەوە.  ــاد برنێت ــارە بونی ــە بڕی ک

پوختــەی دەســتکەوتی بزووتنــەوەی تاڵیبــان لــەم ڕێککەوتنــە، 

لــە الیــەن  ئــەو زیندانییانــەی کــە  ئازادکردنــی  لــە:  بریتییــە 

ویایەتــە یەکگرتوەکانــی ئەمەریــکا و هێــزە هاوپەیامنییەکانیــەوە 

بــە  ئەمەریــکا  ســووربوونی  لەگــەڵ  کرابــوون.  دەســتگیر 

پابەندبوونــی ئــەو زیندانییــە ئازادکراوانــە، بــەو بەرپرســیارێتییانەی 

کــە لــە نــاو ڕێککەوتننامەکــەدا بۆیــان دیــاری کــراوە، بــۆ ئــەوەی 

جارێکــی تــر، نەبنــە هەڕەشــە و مەترســی بــۆ ئاساییشــی ویایەتــە 

یەکگرتوەکانــی ئەمەریــکا و هێــزە هاوپەیامنەکانــی.

ــە:  ــە ل ــان، بریتیی ــۆ تاڵیب ــە ب ــری ڕێککەوتنەک دەســتکەوتێکی ت

بەڵێنــی ویایەتــە یەکگرتوەکانــی ئەمەریــکا بــۆ پێداچوونــەوە 

ــە  ــکا، دژ ب ــتای ئەمەری ــەی ئێس ــزا ئیدارییان ــەو س ــتی ئ ــە لیس ب

ــۆی  ــدی و گفتوگ ــگای پێوەن ــە ڕێ ــش ل ــان، ئەوەی ــی تاڵیب ئەندامان

دیبلۆماســی لەگــەڵ ئەندامانــی تــری ئەنجوومەنــی ئاساییشــی 

نەتــەوە یەکگرتــووەکان و ئەفغانســتان، بــۆ دەرهێنانــی نــاوی 

ــارەی  ــەم بڕی ــوو ئ ــە لیســتی ســزاکاندا. )دەب ــان ل ــی تاڵیب ئەندامان

نێــو ڕێککەوتننامەکــە لــە کۆتاییی مانگــی ئایــاری )2020( جێبەجێ 

بکرێــت(. بــۆ تێبینیــی ئــەم پێداچوونەوەیــە تەنهــا بەرانبــەر 

بەرانبــەر  نــەک  دەدرێــت،  ئەنجــام  تاڵیبــان  نێــو  ئەندامانــی 

نــەک  ئیدارییــە،  پێداچوونەوەکەیــش  تاڵیبــان،  بزووتنــەوەی 

ــۆکارەکان. ــاو و ه ــزا و پاس ــی س ــە وردەکاری ــاندنەوە ب چاوپێخش

ــی  ــێوەیەکی بنەرەت ــە ش ــکا ب ــتکەوتی ئەمەری ــارەی دەس دەرب

بــە  تاڵیبــان  ڕازیبوونــی  لــە  بریتییــە  ڕێککەوتننامەیــە،  لــەم 

ڕێگریکــردن لــە هــەر تــاک و گــروپ و کۆمەڵێــک، لــە نێوانیانــدا 

بــۆ  ئەفغانســتان  بەکارنەهێنانــی خاکــی واڵتــی  بــۆ  قاعیــدە، 

هەڕەشــەکردن لــە ئاساییشــی ویایەتــە یەکگرتوەکانــی ئەمەریــکا 

تاڵیبــان  پێویســتە  پێنــاوەدا  لــەم  هاوپەیامنەکانــی.  هێــزە  و 

ــدا  ــکا، تێی ــۆ ئەمەری ــت ب ــی هەبێ نامەیەکــی دڵنیاکــەرەوە و ڕوون

ــەر  ــۆ س ــە ب ــە هەڕەش ــانە ک ــەو کەس ــکات، ئ ــەوە ب ــۆ ئ ــاژە ب ئام

ئاساییشــی ئەمەریــکا و هاوپەیامنەکانــی دروســت دەکــەن، لــە نێو 

ئەفغانســتاندا جێگەیــان نابێتــەوە. هــاوکات دەبێــت تاڵیبــان ڕێگــر 

بێــت لــە ئەندامەکانــی، لــە هاوکاریکردنــی هــەر تــاک و کۆمەڵــە و 

گروپێــک، کــە هەڕەشــە لــە ئەمەریــکا و هاوپەیامنەکانــی دەکــەن. 

ــەر  ــە ب ــر، کــە دەبێــت بیانگرێت ــەو ڕێوشــوێنانەی ت ــەوە جگــە ل ئ

بــۆ ڕێگــری لــە کارئاســانیکردنی بەکارهێنانــی خاکــی ئەفغانســتان، 

ــەر  ــە س ــە ل ــە هەڕەش ــەوە، ک ــەو گروپان ــی ئ ــەن ئەندامان ــە الی ل

ــەن. ــت دەک ــی دروس ــکا و هاوپەیامنەکان ئەمری

)3(
هۆکارەکانی کشانەوەی ئەمەریکا لە ئەفغانستان

لــە کاتــی شــیکردنەوە و خوێندنــەوەی هۆکارەکانی کشــانەوەی 

ئەمەریــکا لــە ئەفغانســتان، کۆمەڵێــک فاکتــەر هــەن کــە پێویســتە 

لــە بــەر چاویــان بگریــن، ئــەو هۆکارانــەش خۆیــان منایــش 

ــەو  ــەڵ ئ ــی ئەفغانســتان، لەگ ــە هــۆکارە ناوخۆیییەکان ــەن، ل دەک

ــتی  ــکاری رسوش ــتی گۆڕان ــە رسوش ــن ب ــە پەیوەس ــەی ک هۆکاران

ــی. ــەتی نێودەوڵەت سیاس

لێــرەوە قســە لــە ســەر هــەر دوو هۆکارەکــە دەکەین و ســەرەتا 

بــە هــۆکارە ناوخۆییەکانــی ئەفغانســتان دەســت پــێ دەکەیــن و 

پوختــی دەکەینــەوە لــەم خااڵنــەدا:

یەکەم: هۆکاری ناوخۆیییەکانی ئەفغانستان
سەرکردایەتیی تاڵیبان:

ســەرکردایەتیی ئێســتای تاڵیبــان لــە الیــەن )مــەال هەیبەتولــا 

ئاخونــد زادە( ڕابەرایەتــی دەکرێــت و دونیابینــی لەگــەڵ ئەوانــەی 

پێــش خــۆی جیــاوازە، کــە دەشــێت ئەمــە لــە هەندێــک لــە 

ــت.  ــۆ بکرێ ــەوەی ب ــت و خوێندن ــی بکرێ ــتەکانیدا تێبین هەڵوێس

نامۆیــە  ئــەم کەســایەتییە  تــا ڕادەیــەک هەڵوێســتەکانی  کــە 

بــەراورد بــە هەڵوێســتە نارساوەکانــی بزووتنەوەکــە لــە ڕابــردوودا، 

تەنانــەت هەندێــک لــە هەڵوێســتەکانی مــەال ئاخونــد زادە خــۆی 

ــە!. ــە ژینگ ــدان ب ــواری گرینگی ــە ب ــەوە ل دەبینێت

ــر خواســتی  ــە، زۆر ت ــان، زۆر پراگامتیی ســەرۆکی ئێســتای تاڵیب

ــێ،  ــگ و ملمان ــە جەن ــە، وەک ل ــتان و گفتوگۆی ــەر دانوس ــە س ل

ــۆ پشــتیوانی  ــەوە ب ــە و پەیامەکانیی ــی نام ــە ڕێ ــەم خواســتەی ل ئ

و الیەنگــران و تەنانــەت بــۆ نەیارەکانیشــی دەردەکەوێــت. ئەمــە 

خواســت و ئامانجــەی مــەال ئاخونــد زادە، زیاتــر دەگونجێــت 

ــو  ــە نێ ــەاڵتی ل ــی دەس ــتی وەرگرتن ــەڵ رسوش ــە، لەگ و هاوتەریب
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ــان پشتبەســت  ــەرۆکی تاڵیب ــە س ــی ب ــەی بوون ــەو پێی ــدا، ب تاڵیبان

بــووە بــە میکانیــزم و ڕێوشــوێنی یاســایی و ئایینــی ناوبــراو، وەک 

پشتبەســت بــە ڕێوشــوێن و میکانیزمــی هونەرەکانــی جەنــگ. 

ئەمەیــش خــۆی لــە خۆیــدا بــە گۆڕانکارییەکــی نەوعــی دەبیرنێت، 

لــە ئاراســتە و دونیابینیــی ئــەم بزووتنەوەیــەدا، نــەک بــە تەنهــا لــە 

ــەرۆکەکەیدا. ــی س ــتە و دونیابین ئاراس

مــەال ئاخونــد زادە، نازنــاوی )ئەمیــری بــاوەڕداران(ی وەرگرتــوە 

و لــە نــاو تاڵیبانــدا خاوەنــی دەســەاڵتی بەرفــراون و ئــەرک و 

ــت،  ــی ال بربێ ــە فەرمانەکان ــت ل ــچ کات نابێ ــەرعییە، هی ــی ش ماف

ــە  ــەر ل ــا مەگ ــت، تەنه ــەاڵت ال بربێ ــە دەس ــت ل ــۆن نابێ وەک چ

ــی  ــەو کات چی ــی، ئ ــوێنی ئایین ــە ڕێوش ــت ل ــی الدان نەبێ حاڵەت

تــر ناتوانێــت بــە ئــەرک و بەرپرســیارێتییەکانی هەڵبســتێت. دەنــا 

ــت.  ــەردەوام دەبێ ــتەکەیدا ب ــە پۆس ــردن ل ــوو م ــر هەتاوەک ئەمی

ــدا بــڕوای  ــە نێــو بزووتنــەوەی تاڵیبان بــەاڵم ئەنجوومەنــی شــورا ل

وایــە کــە ڕاوەرگرتــن و مەشــورەت کــردن، گــوێ لــێ گیــراوە، بــۆ 

ئەمیــر، بــەاڵم مولــزەم نییــە. واتــە بڕیــارە گرینگــەکان ئەمیــر )مــەال 

ــی  ــی ئەهل ــی بۆچوون ــە وەرگرتن ــان دەکات، ب ــد زادە( دەری ئاخون

شــوورا. هــاوکات ئەمیــر، خاوەنــی ئازادیــی تــەواوە لــە وەرگرتنــی 

ــی. ــی شــورا یاخــود ڕەفزکردن ڕای ئەنجوومەن

بــە بوونــی ئــەم دەســەاڵتانەی ئەمیــر، لەگــەڵ ئاراســتەی 

ــتەکردنی  ــە ئاراس ــوو ل ــی هەب ــد زادە، ڕۆڵ ــەال ئاخون ــی م پراگامت

ئاراســتەی  بــە  نــەک  جیــاواز،  دیــدگای  بــە  بزووتنەوەکــە، 

کەســیدا. تاکــە  دونیابینــی  و  ڕۆڵ  لــە  کورتکردنــەوەی، 

لێــرەدا دەکرێــت ئامــاژە بــۆ هەندێــک لــەو نارەزایەتــی و 

دەنگۆیانــە بکەیــن کــە دوای موبایەعەکــردن و پێدانــی دەســەاڵت 

بــۆ  بــوون  هــۆکار  ئەمانەیــش  کەوتنــەوە،  زادە  ئاخونــد  بــە 

ئــەوەی ئاخونــد زادە بکەوێتــە جووڵــە و پشــتیوانی بــۆ خــۆی 

کــۆ بکاتــەوە. وەک ئــەوەی دەگوتــرا کــە ناوبــراو لــە ڕێگــەی 

ــان.  ــە ســەرۆکی تاڵیب دەزگای هەواڵگــری ئەفغانســتانەوە کــراوە ب

ــی  ــە دۆخ ــەوەی ک ــۆ ئ ــوو ب ــەرەتایی ب ــی س ــش ئاماژەیەک ئەمەی

ســەرکردایەتیکردنی ســەرۆک لــە نێــو تاڵیبانــدا، دۆخێکــی زۆر ئارام 

نابێــت، لێــرەوە ئیــر ســەرۆکی تاڵیبــان پێویســتی بــوو پشــتیوانی 

بــۆ خــۆی بــە دەســت بهێنێــت، ئــەوەش لــە ڕێــی دەســتکەوتێکەوە 

ــەو  ــت ئ ــە دەکرێ ــت. بۆی ــەم بهێنێ ــەی بەره ــۆ بزووتنەوەک ــە ب ک

ناڕەزایەتییانــەی دوای بــە ســەرۆک بوونــی ئاخونــد زادە کەوتنــەوە، 

وەک یەکێــک لــە فشــارەکانی ســەر ئاخودنــزادە بیبینیــن کــە پاڵــی 

پێوەنــا بــۆ واژۆکردنــی ڕێککەوتننامەکــە لەگــەڵ ئەمەریــکادا. 

ــە  ــەرۆک ل ــەی وەک س ــی پێگەک ــاو بەهێزکردن ــە پێن ــش ل ئەمەی

ــەوەی  ــی بزووتن ــۆ ئەندامان ــتکەوتانەی ب ــەو دەس ــوەی ئ چوارچێ

ئازادکردنــی  منوونــەی  لــە  دەهێنێــت.  دەســت  بــە  تاڵیبانــی 

زیندانییەکانــی تاڵیبــان، کــە بــێ گومــان دەبنــە پشــتوانییەکی 

ــوودا. ــە داهات ــد زادە ل ــەال ئاخون ــۆ م ــر ب ــی زیات مرۆی

ــی  ــە و ڕۆڵ ــی پێدان ــاژە و گرینگ ــیاوی ئام ــە ش ــر ک ــی ت خاڵێک

هەبــوو لــە ئاراســتەکردن و کارئاســانیکردن بــۆ مــەال ئاخونــد 

زادە، بــۆ ئەنجامدانــی ئــەو ڕێککەوتننامەیــە، بریتــی بــوو لــە 

هەڵوێســتەکانی ناوبــراو، دژ بــە ڕێکخــراوی داعــش، وەک ئــەوەی 

ناویــان  تاڵیبــان«  بــە  دژ  بە«ســتەمکاری  باوکراوەیەکیــدا  لــە 

ــۆ پێشــبینیکردنی جۆرێتــی و  دەبــات. ئەمــەش ئاماژەیــەک بــوو ب

ــە داهاتــوودا.  چۆنێتــی پێوەندییەکانــی نێــوان تاڵیبــان و داعــش ل

ــەم  ــە ئ ــت ک ــەوە بکرێ ــۆ ئ ــش وا دەکات پێشــبینی ب هــەر ئەمەی

ــەت  ــە تایب ــەو ڕوەوە، ب ــت ل ــگ دەبینێ ــی گرین ــە ڕۆڵ بزووتنەوەی

ــە  ــش ل ــتاندا. ئەوەی ــە ئەفغانس ــی ل ــی فەرمانرەوای دوای وەرگرتن

ــەوەی ڕێکخــراوی  ــە ســەنگەری ڕووبەڕووبوون ڕێگــەی وەســتان ل

ــتاندا. ــە ئەفغانس ــش ل داع

بــە کورتــی لــە ئێســتادا فەرمانــرەوای تاڵیبــان، لــە ئاســتی 

پێوەندییەکانــی لەگــەڵ ویایەتــە یەکگرتوەکانــی ئەمەریــکادا، 

بــە  ملمانێکانیشــیان  هــاوکات  نەرمــە،  فەرمانڕەواییەکــی 

شــێوەیەکی پراگامتــی ئاراســتە دەکــەن. هــەر ئەمەیــش وا دەکات 

ــەوە  ــەوە، بگوازرێت ــی دوژمن ــە ڕۆڵ ــە ل ــەم بزووتنەوەی ــەی ئ پێگ

ــکا.  ــی ئەمەری ــە یەکگرتوەکان ــکاری ویایەت ــۆ ڕۆڵ و پێگــەی بری ب

ــە  ــی ئەفغانســتان، ب ــی مەلەف ــە ئامانجــی ئیدارەکردن ــش ب ئەمەی

نوێنەرایەتیــی ئەمەریــکا. )لــە ئێســتادا تاڵیبــان بــە فیعلــی چووەتــە 

ــەوە(. ــەم پێگەی ئ

الوازبوونی ڕێکخراوی قاعیدە و هەڵوەشــاندنەوەی 
ڕۆڵ و توانــای مەیدانی

گۆڕەپانــی  ســەر  لــە  قاعیــدە  ڕێکخــراوی  ئامادەنەبوونــی 

ملمانێــکان و الوازبوونــی ڕۆڵــی ئــەم ڕێکخــراوە، بــە تایبــەت 

ــی  ــە خاوەن ــن الدن(، ک ــامە ب ــەرۆکەکەی )ئوس ــی س دوای کوژران

ئامادەییەکــی مادیــی و کاریزمایــی بــو، لێــرەوە ئیــدی هەڵوێســتی 
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تاڵیبانیــش الواز بــو، کــە دەیتوانیــت هەمیشــە قاعیــدە وەک 

کارتێکــی دانوســتان و کارتــی فشــار بــە کار بهێنێــت، بــەاڵم ڕۆڵــی 

ــان  ــۆ تاڵیب ــراوە ب ــەم ڕێکخ ــر ئ ــە ئی ــرد، ک ــدە وایک ــی قاعی خراپ

ببێتــە بارێکــی گــران، وەک لــەوەی دەســتکەوتی لێــوە بــە دەســت 

ــان  ــە ســەرکردایەتیی تاڵیب ــوو، ک ــە ب ــەو خاڵ ــش ئ ــت. ئەمەی بهێنێ

هەســتی پــێ کــرد، لــە بەرانبــەردا ئیــدارەی ئەمەریــکا قۆســتیەوە 

ــدا. ــەوەی تاڵیبان ــەڵ بزووتن ــتانکردن لەگ ــۆ دانوس ب

بــەم جــۆرە لــە دوای شــەرێکی هەناســە درێــژ کــە چەنــد 

ڕۆژێــک بــەردەوام بــوو. لــە ســایەی بەدەســتنەهێنانی هیــچ 

بزووتنــەوەی  الیــەن  لــە  ســەربازی  بەرچــاوی  دەســکەوتێکی 

تاڵیبانــەوە، ئەوەشــی کــە هەبــوو بریتــی بــوو لــە بوونــی تاڵیبــان 

ــوو،  ــایی ب ــدا ئاس ــان تێی ــە ژی ــارام، ک ــەی ئ ــک ناوچ ــە کۆمەڵێ ل

هەمــوو ئەمانەیــش هــۆکار بــوون بــۆ زیادکردنی فشــار و قورســایی 

ــژ.  ــۆ ماوەیەکــی دورودرێ ــان ب ــەوەی تاڵیب ــی بزووتن ــە ســەر ڕۆڵ ل

لەگــەڵ کەوتنــی ماکەکانــی فشــار، دەبــوو ئــەم بزووتنەوەیــە بــۆ 

ــش  ــەدا، هــەر ئەمەی ــەو نێوان ــت، ل ــی بگەڕێ ــی خۆی ڕۆڵێکــی نوێ

ــی پاکتاوکردنــی هەندێــک هــۆکاری  ــان ڕۆڵ ڕووی دا. لێــرەوە تاڵیب

ــی  ــەر ئاساییش ــە س ــوون ل ــی ب ــە و مەترس ــە هەڕەش ــرت، ک وەرگ

ئــەم  ئەفغانســتاندا،  لــە  ئەمەریــکا  یەکگرتوەکانــی  ویایەتــە 

خاڵــەش لــە نێــو ڕێککەوتننامــەی واژۆکــراوی ئەمەریــکا و تاڵیبــان 

لــە )29(ی شــوباتی )2020(ی قەتــەردا هاتــوە.

دوەم: هۆکاری ژینگەیی سیاسەتی نێودەوڵەتی
ژینگــەی سیاســەتی نێودەوڵەتــی، کاریگەریــی هەبــوو لــە 

گۆڕینــی ئاراســتەی سیاســەتی بزووتنــەوەی تاڵیبــان، لــە ســەنگەری 

ــار و دوژمنــەوە بــۆ ســەنگەری بریــکار و وەکیلــی ئەمەریــکا. نەی

 گۆڕانــی سیاســەتی دەوڵەتــان، مێژویەکــی نزیکــی هەیــە، 

ســەرەتا بەشــێک لــە دەوڵەتــان، بــە شــێوەیەکی ئاشــکرا و شــاراوە، 

بــۆ ماوەیەکــی زەمەنــی، سپۆنســەری بزووتنــەوە جیهادییەکانیــان 

دەکــرد. ئــەوەش لــە ڕێــگای پشــتیوانیی مادیــی واڵتانــی کەنــداوی 

عەرەبــی، یاخــود لــە ڕێگــەی تەبەنیکردنــی توانــای فیکــری و 

ــراق.  ــرس و عێ ــی وەک می ــی واڵتان ــی و تەکنیک ــی و مرۆی فیزیک

تاڵیبان دووبارە دەسەاڵتى بەسەر ئەفغانستان گرتەوە
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سیاســەتی  گۆڕانــکاری  بــۆ  بکەیــن  ئامــاژە  دەکرێــت  لێــرەوە 

دەوڵەتانــی کەنــداو، وەک دەرئەنجامێک بۆ فشــارە بەردەوامەکانی 

واڵتێکــی وەک ئێــران، ئــەوە جگــە لــە فشــارە ناوخۆیییەکانــی 

ــەوەی  ــە بەرزبوون ــەوە ل ــە خــۆی دەبینێت ــە، ک ــەو دەوڵەتان ــو ئ نێ

ــرس و  ــە می ــش ل ــە دیاریکراوی ــوێ، ب ســەرکردایەتی و فۆڕمێکــی ن

واڵتانــی کەنــداودا، کــە خاوەنــی هەڵوێســتی تونــد و تۆکمــە بوون، 

ــەکان،  ــە جیهادیی ــار و ڕەوت و بزاوت ــەوەی تەی ــە ڕووبەڕووبوون ل

بــە شــێوەیەکی تەواوەتــی. یاخــود ئەمانــە زیاتــر وەاڵمــدەرەوەی 

ــەڵ  ــاوکات لەگ ــی. ه ــەتی ئەمەریک ــۆ سیاس ــووە ب ــان هەب ئەرێنی

ــە  ــا ب ــی هێن ــراق، کۆتای ــە عێ ــادی ل ــی ســەلەفیەتی جیه داڕووخان

هەناردەکردنــی توانــا مەیدانییــەکان، لــە عێراقەوە بۆ ئەفغانســتان.

هەڵوێســتی  کــرد  وای  ئەمانــە،  هەمــوو  دەرئەنجامــی 

بزووتنــەوەی تاڵیبــان بە هێــز نەبێــت، بــە هــۆی لەدەســتدانی 

ــەی  ــگای ژینگ ــە ڕێ ــە ل ــاراوانەی ک ــکرا و ش ــیوانییە ئاش ــەو پش ئ

بزووتنــەوەی  لێــرەوە  دەکــرا،  پێشکەشــیان  نێودەوڵەتییــەوە 

ــان  ــەوە و بەردەوامی ــەوە کــرد کــە چانســی مان ــان ب ــان درکی تاڵیب

ــەر  ــان بەرانب ــی پۆزەتیڤی ــتان و بەدەمەوەچوون ــە دانوس ــدە ب بەن

هەڵوێســتەکانی ئەمەریــکا، ئەمــە ئەگــەر تاڵیبــان ویســتی چانســی 

مانــەوە بــۆ زەمەنێکــی درێــژ بــە دەســت بهێنێــت و هەمــوو 

ــە ســەر ئاســتی ناوخــۆ و  ــە ل ــت ک ــێ بپەرێنێ ــە ت ــەو ئاڵنگارییان ئ

نێودەوڵەتــی ڕووبــەڕووی دەبنــەوە.

دەرئەنجام
خوێندنەوەیەکــی وردی ڕێککەوتننامــەی ئەمەریــکا و تاڵیبــان، 

لێکەوتەکانــی  و  هــۆکار  چوارچێــوەی  لــە  هەڵســەنگاندنی 

کەباســامن کــردن، دەمانگەیەنێتــەوە ئــەو دەرئەنجامــەی کــە 

بڵێیــن: ویایەتــە یەکگرتوەکانــی ئەمەریــکا بڕیاریــدا بــە گۆڕینــی 

سیســتم و حوکوومەتــی پێشــووی ئەفغانســتان، هــەر چەنــد 

ئــەو حوکوومەتــە پشــتیوان و دۆســتی ئەمەریــکا بــوو، بــەاڵم بــە 

هــۆی الوازی و گەندەڵــی و نەبوونــی پشــتیوانیی جەمــاوەری، 

ــە  ــە هــۆی دروســتکردنی قورســایییەکی زۆری مــادی ل هــاوکات ب

ســەر ئابووریــی ئەمەریــکا لــە الیــەک و قورســاییی ســەربازی لــە 

ــکا  ــەوەی ئەمەری ــۆ ئ ــوون ب ــۆکار ب ــکا، ه ــوپای ئەمەری ــەر س س

سیســتمێک کــە دۆســتی بــوو، بیگۆڕێــت بــە سیســتمێک کــە لــە 

ســیام و بانگەشــەی ئەندامەکانیــدا دژیەتــی. بــەاڵم لــە ناوەرۆکــدا 

دژی نییــە و هاودەنگــە و ڕازییــە لــە ســەر ئــەوەی کــە چیــی تــر 

ــۆ  ــتکردن ب ــی دروس ــە و مەترس ــی هەڕەش ــە خاڵ ــکا نەبێت ئەمەری

سەرکردەکانی تاڵیبان پاش کشانەوەی ئەمریکا
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ســەر ئەمەریــکا و هاوپەیامنەکانــی. ئــەوە جگــە لــەوەی سیســتمە 

نوێیەکــە لــە ڕووی بونیادیشــەوە دەبێــت خاڵێکــی فشــار لــە 

ــۆ  ــە تایبــەت ب ــە نەیارەکانــی ئەمەریــکا ب ناوچەکــەدا، بەرانبــەر ب

)چیــن و ڕووســیا و ئێــران(، ئەمــەش بــە هۆی ئــەو جیاوازییــە بیر و 

باوەڕیــەی کــە تاڵیبــان هەیەتــی لەگــەڵ ئــەو دەوڵەتانــەدا، لەگــەڵ 

ژمارەیــەک لــە هــۆکار و مەلەفــی هەڵــوارساوی دێرینــی نێوانیــان، 

کــە ئەمــەش هــۆکار دەبێــت بــۆ ئــەوەی بزووتنــەوەی تاڵیبــان لــە 

هەندێــک بارودۆخــی هەرێمــی ناوچەکــەدا دەســتێوەردان بــکات 

ــن لەپرســی  ــی چی ــە واڵت ــە منوون ــکات. )ب ــزار ب و دراوســێکانی بێ

ــوی  ــی بزێ ــەی بزووتنەوەیەک ــرەوە وێن ــۆر(. لێ ــوڵامنانی ئیگ موس

ڕادیــکاڵ دەردەکەوێــت، کــە دەتوانێــت ڕۆڵی سەرئێشــە و بێزارکەر 

ــە بــوو کــە سیســتمی  ــە ناوچەکــەدا ببینێــت، ئەمــەش ئــەو خاڵ ل

ــتەمی  ــەی سیس ــەو پێی ــدات، ب ــی ب ــی ئەنجام ــوو نەیدەتوان پێش

دامەزراندنــی،  و  دروســتبوون  رسوشــتی  هــۆی  بــە  پێشــوو، 

وابەســتە بــوو بــە یاســا و بەهاکانــی کۆمەڵــگای نێودەوڵەتییــەوە.

لێــرەوە دەبیینیــن ویایەتــە یەکگرتوەکانــی ئەمەریــکا، لــە 

حاڵەتــی پابەنبوونــی تاڵیبــان بــەو بەڵێنانــەی کــە داویەتــی، ئــەوا 

دەکرێــت ئەمەریــکا ئــەوە بــە دەســت بهێنێــت، کــە چەند ســاڵێک 

ــی  ــە: بونیادنان ــوون ل ــی ب ــش بریت ــۆ دەدا، ئەوانی ــی ب ــوو هەوڵ ب

سیســتمێکی ئەفغانــی، کــە ئــەو واڵتــە بــۆ هەڕەشــەکردن لــە 

هــاوکات  نەهێرنێــت،  کار  بــە  هاوپەیامنەکانــی  و  ئەمەریــکا 

بــۆ  بــکات  دروســت  بــەردەوام  فشــارکەری  ڕۆڵــی  بتوانێــت 

ــت ژینگەیەیەکــی  ــرەوە بتوانێ ــە الیەکــی ت ــکا، ل ــی ئەمەری نەیاران

نائارامــی ئەمنــی و جیۆسیاســی بــۆ هــەر یەکــە لــە چیــن و ڕووســیا 

ــکا  ــەوە ئەمەری ــکات. لێرەش ــت ب ــەدا دروس ــە ناوچەک ــران ل و ئێ

ــی  ــەر بوون ــە بەرانب ــەوەش ل ــێنێتەوە، ئ ــی بکش ــدا هێزەکان بڕیاری

فشــاری بــەردەوام بــۆ ســەر نەیــارەکان، بــە بــێ هیــچ بارگرانییەکی 

دروســتکردنی  لــە  پشــتیوانیکردن  بــۆ  ســەربازی،  و  ئابــووری 

ــی. ــی ئەفغان ــتمێکی نوێ سیس

سەرچاوەکان:
1-نــص اتفــاق الســام بــن الواليــات املتحــدة و طالبــان يف 

الدوحــة )وثيقــة(، عــى املوقــع األلكــروين:

84%D8%%https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9

84%D8%B9%D%84-%D8%A7%D9%88%D9%AF%D9

86%D8%B5-%8A%D8%A9/%D9%8%B1%D8%A8%D9

%D8%A7%D8%AA%D9%

2-حركــة طالبــان.. النشــأة والفكــر والتنظيــم، عــى املوقــع 

األلكــروين:

%/16/8/https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2021

83%D8%A9-%D8%B7%D8%A%D8%AD%D8%B1%D9

86-%84%D8%A8%D8%A7%D9%7%D9

3-من هم قادة حركة طالبان؟، عى املوقع األلكروين:

h t t p s : / / w w w . a l j a z e e r a . n e t /

85-%87%D9%86-%D9%85%D9%D9%/15/8/news/2021

8 2 % D 8 % A 7 % D 8 % A F % D 8 % A 9 - %% D 9

ــان،  ــم طالب ــن زعي ــرف ع ــاذا نع ــد زاده... م ــه أخون ــة الل 4-هب

ــروين: ــع االلك ــى املوق ع

h t t p s : / / a r a b i c . s p u t n i k n e w s .

c o m / w o r l d / 2 0 2 1 0 8 1 6 1 0 4 9 8 6 2 2 7 8 -

8 7 % D 8 % A 8 % D 8 % A 9 - %% D 9

8 7 - %8 4 % D 9 %8 4 % D 9 %% D 8 % A 7 % D 9

ــع  ــى املوق ــده، ع ــا يري ــذا م ــان.. وه ــم طالب ــو زعي ــذا ه 5-ه

االلكــروين:

h t t p s : / / w w w . a l q u d s .

85-%D8%B7%%8A%D9%co.uk/%D8%B2%D8%B9%D9

/86- %84%D8%A8%D8%A7%D9 %D8%A7%D9

پاشکۆ
پوختەی ڕێککەوتننامەی ئاشتیی ئەمەریکا و تاڵیبان

 )29(ی شوباتی )2020(

ــوان  ــە نێ ــۆ ئەفغانســتان، ل ــی ئاشــتی ب ڕێککەوتننامــەی هێنان

ــەت  ــکا وەک دەوڵ ــە ئەمەری ــی ئیســامی ئەفغانســتان، ک ئەمارەت

دانــی پێــدا نانێــت و بــە تاڵیبــان نــارساوە، لەگــەڵ ویایەتــە 

ــوباتی )2020(. ــەرواری )2(ی ش ــە ب ــکا، ل ــی ئەمەری یەکگرتوەکان

ڕێککەوتنی ئاشتی لە چوار بەش پێک دێت:
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بــۆ  جێبەجێکــردن،  میکانیزمــی  دانانــی  و  گرەنتیکــردن   .1

ئــەوەی هیــچ کــەس و الیــەن و گروپێــک خاکــی ئەفغانســتان بــە 

کار نەهێنێــت دژ بــە ئەمەریــکا و هاوپەیامنەکانــی.

2. گرەنتیکــردن و دانانــی میکانیزمــی جێبەجێکــردن و دانانــی 

ــزە  ــەرجەمی هێ ــانەوەی س ــۆ کش ــراو، ب ــی دیاریک ــتەی کاتێک خش

ــە ســەر خاکــی ئەفغانســتان. ــەکان ل بیانی

هێــزە  تــەواوی  کشــانەوەی  گرەنتــی  ڕاگەیاندنــی  دوای   .3

بیانییــەکان، بــە پێــی کاتیکــی دیاریکــراو بــە ئامادەبوونــی شــایەتی 

نێودەوڵەتــی و دواتــر ڕاگەیاندنــی کشــانەوە، بــە ئامادەبوونــی 

ــی  ــی خاک ــی بەکارنەهێنان ــۆ گرەنتیکردن ــی، ب ــایەتی نێودەوڵەت ش

ئەفغانســتان دژ بــە ئەمەریــکا و هاوپەیامنەکانــی. ئەمەراتــی 

ئەفغانســتانی ئیســامی کــە ئەمەریــکا وەک دەوڵــەت دانــی 

)10(ی  ڕێکەوتــی  لــە  تاڵیبــان.  بــە  نــارساوە  و  پێدانانێــت 

ئــازاری )2020( دەســت دەکات بــە دانوســتان لەگــەڵ الیەنــە 

ئەفغانیەکانــی تــردا.

بــە  پەیوەســتە  یەکجارەکــی،  و  گشــتگیر  ئاگربەســتی   .4

بەرنامــەی کار و گفتوگــۆی ئەفغانییەکانــەوە، الیەنــە بەشــدارەکانی 

دانوســتانی ئەفغانــی شــێوازی ئاگربەســتی گشــتگیر و یەکجارەکــی 

دیــاری دەکــەن. لــەو نێوانــەدا میکانیــزم و ئالیاتــی جێبەجێکردنــی 

بنەمــای  ســەر  لــە  دواتــر  و  دەکــەن  دەستنیشــان  هاوبــەش 

کۆنتڕۆڵکردنى کابول لەالیەن تاڵیبانەوە
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ڕێککەوتــن بــۆ داهاتوی نەخشــەی سیاســی ئەفغانســتان ئاشــکرای 

ــەن. دەک

بابەتــە،  چــوار  ئــەو  چەســپاندنی  و  جێبەجێکــردن  بــۆ 

دانــراوە: بــۆ  تریشــی  بڕگــەی  ســێ   ڕێککەوتننامەکــە 

بڕگەی یەکەم:
پابەنــد  هاوپەیامنەکانــی  و  ئەمەریــکا  1-هێزەکانــی 

مانــگ   14 دوای  ئەفغانســتان،  لــە  کشــانەوە  بــە  دەبــن 

چوارچێوەیــەدا،  لــەم  ڕێککەوتننامەکــە،  ڕاگەیاندنــی  لــە 

لەوانەیــش:  بــەر  دەگیرێتــە  ڕێوشــێن   کۆمەڵێــک 

لــە  هاوپەیامنەکانــی  هێــزە  و  ئەمەریــکا 

بــە: هەڵدەســن  ســەرەتادا  ڕۆژی   )135( مــاوەی 

لــە  هاوپەیامنــەکان  و  ئەمریــکا  هێزەکانــی  -ژمــارەی 

دەکرێتــەوە. کــەم  کــەس   )8600( بــۆ  ئەفغانســتان 

ــان  ــکا و هێــزە هاوپەیامنەکانــی ســەرجەمی هێزەکانی -ئەمەری

لــە )5( بنکــەی ســەربازی ئەفغانســتان دەکشــێننەوە.

2-پابەندبــوون و کارکــردن بــە بەڵینــەکان لــە الیــەن ئەمارەتــی 

نەنــاوە  پێــدا  دانــی  ئەمەریــکا  کــە  ئەفغانســتان،  ئیســامی 

بــە  هەڵدەســتێت  ئەمەریــکا  بەرانبــەردا  لــە  دەوڵــەت.  وەک 

جێبەجێکردنــی:

ــگ  ــاوەی )9( مان ــە م ــی ل ــزە هاوپەیامنەکان ــکا و هێ -ئەمەری

ئەفغانســتاندا  لــە  هێزەکانیــان  ســەرجەمی  مــاوەدا  نیــوی  و 

دەکشــێننەوە.

ــی  ــی نێودەوڵەت ــی و هاوپەیامن ــکا و و هاوپەیامنەکان -ئەمەری

ــە بنکــە ســەربازییەکان دەکشــێننەوە. ــان ل تــەواوی هیزەکانی

3-ئەمەریــکا پابەنــد دەبێــت بــە کارکردنــی خێــرا لەگــەڵ 

ســەرجەم الیەنــە پێوەندیــدارەکان، بــۆ ئازدکردنــی زیندانیانــی 

سیاســی و جەنگاوەرانــی تاڵیبــان، ئەمەیــش بــۆ دروســتکردنی 

متامنــە لــە نیــوان هــەر دوو الدا، ئەوەیــش بــە هەماهەنگــی 

الیەنەکانــی تــر.

ئیســامی  ئەمارەتــی  زیندانــی  )5( هــەزار  نێوانــەدا  -لــەم 

ئەفغانســتان، کــە ئەمەریــکا وەکــوو دەوڵــەت دانــی پێــدا نانێــت 

ــت  ــەردا دەبێ ــە بەرانب ــن، ل ــازاد دەکرێ ــارساوە، ئ ــان ن ــە تاڵیب و ب

هــەزار زیندانــی الیەنــی بەرانبــەر تــا )10( ی ئــازاری )2020( ئــازاد 

ــن. بکرێ

- الیەنــی بەرپــرس دوای ســێ مانگی تــر تــەواوی زیندانییەکانی 

تــر ئــازاد دەکــەن، ئەمەریکایــش تــەواو پابەنــد دەبێــت بــە 

ــەم ئامانجــە.  ــی ئ بەجێهێنان

-ئەمارەتی ئیســامی ئەفغانســتان کــە ئەمەریــکا وەک دەوڵەت 

دانــی پێدانانێــت و بــە تاڵیبــان نــارساوە، دەبێــت بەڵێــن بــدەن کــە 

ــەو بەرپرســیاریتیانەی  ــن ب ــد دەب ــان پابەن ــە ئازادکراوەکانی زیندانی

کــە بــە پێــی ڕێککەوتنەکــە خراوەتــە ئەســتۆیان، بــۆ ئــەوەی 

هەڕەشــە بــۆ ســەر ئەمەریــکا و هێــزە هاوپەیامنەکانــی دروســت 

نەکــەن.

الیەنــە  نێــوان  دانوســتانی  دەســتپێکردنی  4-لەگــەڵ 

ئەفغانییــەکان، ئەمریــکا دەســت دەکات بــە پێداچوونــەوە ئیــداری 

ــەر  ــە س ــەپاندوویەتی ب ــتادا س ــە ئێس ــە ل ــزایانەی ک ــەو س ــۆ ئ ب

ئەندامانــی ئەمارەتــی ئیســامی ئەفغانســتان کــە ئەمەریــکا وەک 

دەوڵــەت دانــی پێــدا نانێــت و بــە تاڵیبــان نــارساوە، بــە ئامانجــی 

هەڵگرتنــی ئــەو ســزایانە تــا ڕێکەوتــی )27(ی ئۆگەســتی )2020(.

الیەنــە  نێــوان  دانوســتانی  دەســتپێکردنی  5-لەگــەڵ 

ڕێــکاری  و  هەماهەنگــی  بــە  ئەمریــکاش  ئەفغانییــەکان، 

دیبلۆماســی لەگــەڵ ئەندامانــی ئەنجوومەنــی ئاساییشــی نەتــەوە 

گرتنەبــەری  بــە  هەڵدەســتێت  ئەفغانســتان،  و  یەکگرتــوەکان 

ــی  ــی ئەمارەت ــەر ئەندامان ــزاکانی بەرانب ــی س ــوێنی هەڵگرتن ڕێوش

ــدا  ــی پێ ــەت دان ــکا وەک دەوڵ ئیســامی ئەفغانســتان کــە ئەمەری

نانێــت و بــە تاڵیبــان نــارساوە، لــە نێــو لیســتی ســزاکانی تــا 

.)2020( ئایــاری  )9(ی  ڕێکەوتــی 

هەڕەشــکردن  قەدەغــەی  هاوپەیامنەکانــی  و  6-ئەمەریــکا 

و هێرشــکردنیان لــێ دەکرێــت بــۆ ســەر ئاساییشــی هەرێمــی 

نابێــت  تــر  چیــی  و  ئەفغانســتان  سیاســیی  ســەربەخۆی  و 

ئەفغانســتاندا. ناوخــۆی  کاروبــاری  لــە  بکــەن  دەســتێوەردان 

بڕگەی دووەم:
ڕێککەوتننامەکــە،  ڕاگەیاندنــی  لەگــەڵ  هەماهەنگــی  بــە 

ــەت  ــکا وەک دەوڵ ــە ئەمەری ــتان ک ــامی ئەفغانس ــی ئیس ئەمارەت

بــەم  پێویســتە  نــارساوە،  تاڵیبــان  بــە  و  نانێــت  پێــدا  دانــی 

ــاک و  ــەر ت ــە ه ــری ل ــۆ ڕێگ ــتێت، ب ــوارەوە هەس ــێنانەی خ ڕێوش

ــی  ــۆ بەکارنەهێنان ــدە، ب ــەی قاعی ــە منوون ــک، ل ــەڵ و گروپێ کۆم

و  ئەمەریــکا  لــە  هەڕەشــەکردن  بــۆ  ئەفغانســتان  خاکــی 

دەبێــت: پێنــاوەدا  لــەو  هاوپەیامنەکانــی. 

وەک  ئەمەریــکا  کــە  ئەفغانســتان  ئیســامیی  -ئەمارەتــی 
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نــارساوە، ڕێگــە  تاڵیبــان  بــە  نانێــت و  پێــدا  دەوڵــەت دانــی 

نــەدات بــە ئەندامانــی و ئەندامانــی گروپەکانــی تریــش، لــە 

بەکارهێنانــی خاکــی ئەفغانســتان بــۆ هەڕەشــەکردن لــە ئەمەریــکا 

هاوپەیامنەکانــی. و 

وەک  ئەمەریــکا  کــە  ئەفغانســتان  ئیســامیی  -ئەمارەتــی 

ــی  ــارساوە،  نامەیەک ــان ن ــە تاڵیب ــت و ب ــدا نانێ ــی پێ ــەت دان دەوڵ

ئاشــکرا بنێرێــت بــۆ هەمــوو ئەوانــەی هەڕەشــە لــە ئەمەریــکا و 

ــکات  ــەوە ب ــۆ ئ ــاژە ب ــدا ئام ــەن، تیای ــی دەک ــزە هاوپەیامنەکان هێ

ــاوکات  ــەوە، ه ــان نابێت ــتاندا جێگەی ــە ئەفغانس ــر ل ــی ت ــە چی ک

پێویســتە ڕێنامیــی بداتــە ئەندامەکانــی کــە نابێــت بــە هیــچ 

جۆرێــک هــاوکاری و هەماهەنگــی ئــەو تــاک و کۆمەالنــە بکــەن، 

ــت  ــی دروس ــکا و هاوپەیامنەکان ــەر ئەمەری ــۆ س ــە ب ــە هەڕەش ک

ــەن. دەک

-ئەمارەتی ئیســامی ئەفغانســتان کــە ئەمەریــکا وەک دەوڵەت 

دانــی پێدانانێــت و بــە تاڵیبــان نــارساوە، قەدەغــەی هەمــوو ئــەو 

ــکا و  ــە ئەمەری ــکات، کــە هەڕەشــە دەکــەن ل ــە ب ــاک و کۆمەالن ت

ــە ئەفغانســتاندا، هــاوکات قەدەغــەی هەمــوو  هاوپەیامنەکانــی ل

پاڵپشــتی و پشــتیوانیەکی مــادی و لۆجســتی و میواندارییشــان 

بــکات، بــە پێــی ئــەو ڕێوشــێنانەی لــە ڕێککەوتننامەکــەدا دیــاری 

کــراون. 

وەک  ئەمەریــکا  کــە  ئەفغانســتان  ئیســامیی  -ئەمارەتــی 

دەوڵــەت دانــی پێــدا نانێــت و بــە تاڵیبــان نــارساوە، پابەنــد دەبێت 

کــە  ئەوانــەی  هەمــوو  لەگــەڵ  یاســایی  مامەڵەکردنێکــی  بــە 

ــوێنەکانی  ــە و ڕێوش ــی و بڕگ ــی نێودەوڵەت ــای کۆچ ــی یاس ــە پێ ب

دەکــەن،  پەنابــەری  داوای  و  کــراون  دیــاری  ڕێککەوتننامەکــە 

ــکا و  ــەر ئەمەری ــە بۆس ــە هەڕەش ــانە نەبن ــەو کەس ــەوەی ئ ــۆ ئ ب

هاوپەیامنەکانــی.

وەک  ئەمەریــکا  کــە  ئەفغانســتان  ئیســامیی  -ئەمارەتــی 

دەوڵــەت دانــی پێــدا نانێــت و بــە تاڵیبــان نــارساوە، ڤیــزە و 

بەڵگەیەکــی  جــۆرە  هیــچ  و  هاتوچــۆ  بەڵگــەی  و  پاســاپۆڕت 

ــکا  ــە ئەمەری ــەی هەرەســە ل ــچ یەکێــک لەوان ــە هی یاســایی نەدات

خاکــی  بێنــە  بیانەوێــت  تــا  و  دەکــەن  هاوپەیامنەکانــی  و 

ئەفغانســتانەوە.

بڕگەی سێهەم:
-ئەمەریــکا داوا لــە ئەنجوومەنــی ئاساییشــی نێودەوڵەتــی 

ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــوەکان دەکات بــۆ پەســەندکردن و 

داننــان بــەم ڕێککەوتننامەیــەدا. 

-ئەمەریــکا و ئەمارەتــی ئیســامی ئەفغانســتان کــە ئەمەریــکا 

نــارساوە،  تاڵیبــان  بــە  و  نانێــت  پێــدا  دانــی  دەوڵــەت  وەک 

ــەڵ  ــڤ لەگ ــی پۆزەتی ــی پێوەندییەک ــۆ بونیادنان ــەوڵ دەدەن ب ه

ــەو  ــکا و ئ ــوان ئەمەری ــی نێ ــەن پێوەندی ــش دەک ــردا، چاوەڕێ یەک

حوکوومەتــی ئیســامی ئەفغانســتانی نــوێ، پــاش یەکاکردنــەوەی 

ئەفغانییــەکان.  الیەنــە  نیــوان  دانوســتانی  گفتوگۆکانــی 

پێنــاو  لــە  ئابــووری  بۆهــاوکاری  -ئەمریــکا هــەوڵ دەدات 

ــوێ، دوای  ــی ئیســامی ئەفغانســتانی ن ــەوەی حوکوومەت بونیادنان

ئەفغانییــەکان،  دانوســتانەکانی  گفتوگۆکانــی  یەکاکردنــەوەی 

ئەمەریــکا دەســتێوەردانی ناوخۆیــش نــاکات لــەو ڕوەوە. 

قەتــەر،  پایتەختــی  دەوحــەی  لــە  ڕێککەوتننامەیــە  ئــەم 

لــە )29(ی شــوباتی )2020( واژۆ کــراوە. ڕێککەوتننامەکەیــش 

بــە ســێ زمانــی: پەشــتۆ و دەری و ئینگلیــزی، نوورساوەتــەوە. 

ڕێککەوتننامەکەیــش لــە هــەر ســێ زمانەکــەدا بــە یــەک کوالێتــی 

و بەهــا نوورساونەتــەوە. 

سەرچاوەی ڕێککەوتننامەکە:
 Agreement for Bringing Peace to Afghanistan

 between the Islamic Emirate of Afghanistan which is

 not recognized by the United States as a state and is

 known as the Taliban and the United States of America

February 29, 2020



ئەفیوون زێڕی ئەفغانییەکانە

)84%(ی مادەبێهۆشکەرەکانی جیهان سەرچاوەکەیان تاڵیبانە



ساڵی شەشەم ژمارە )13(  ئۆکتۆبەری  982021 FOCUS

ــاڵی  ــزە س ــاوەی پان ــە م ــکا ل ــی ئەمەری ــە یەکگرتوەکان ویایەت

ــە  ــردوە ل ــەرج ک ــار دۆالری خ ــت ملی ــە هەش ــر ل ــردوودا زیات ڕاب

پێنــاو وشــککردنی ســەرچاوەکانی بازرگانیــی هیرۆیــن و ئەفیــوون 

لــە ئەفغانســتان. تــا ڕادەیــەک ئەمەریــکا هەمــوو شتێکیشــی کــرد 

لــەم بارەیــەوە، هــەر لــە ســووتاندنی کێڵگەکانــی بەرهەمهێنانــەوە، 

ــەر  ــۆ س ــداری ب ــی و چەک ــیۆنی فڕۆکەوان ــە ئۆپراس ــا دەگات ب ت

تاقیگــە  کارگەکانــی بەرهەمهێنــان. بــەاڵم بــە گوێــرەی ڕاپۆرتــەکان 

ــاوە. ــەم ســراتیژە شکســتی هێن ئ

وێــڕای  ئەمەریــکاوە،  الیــەن  لــە  ئەفغانســتان  جێهێشــتنی 

ســەرجەم دیــوە سیاســی و ئابوورییەکانــی، لــە هەمــان کاتــدا 

ــادەی  ــە م ــرناو ب ــەی چێ ــە کێڵگ ــراوان ل ــی ف ــتنی خاکێک جێهێش

هۆشــبەر بــوو. ژێرخانــی ئابووریــی ئەفغانســتان بــە جۆرێــک 

ــە  ــە ســەر دەســەاڵت، ب ــک بێت ــە هــەر حکوومەتێ داڕووخــاوە، ک

ــت  ــت، ناتوانێ ــەری بێ ــان پێکهێن ــە تاڵیب ــک ک ــی حکوومەتێ تایبەت

ــکات.  ــبەر ب ــادەی هۆش ــی م ــان و بازرگانی ــە بەرهەمهێن ــت ل پش

ــاژەوە  ــەر ئ ــە ه ــوە ک ــداریی دەربڕی ــوەکان هۆش ــەوە یەکگرت نەت

و بێیاســایییەکی بــاڵ بــە ســەر ئەفغانســتاندا بکێشــێت، ئــەوا 

لەگەڵیــدا ڕادەی بەرهەمهێنــان و بازرگانیــی نایاســایی ئەفیوونیــش 

زیــاد دەکات.

ــە شــێوەیەکی بەرچــاو  ــە ڕاســتیدا بارودۆخــی ئەفغانســتان ب ل

ــە  ــادەی هۆشــبەر، ب ــی م ــازاڕی جیهانی ــت بــە ب کاریگــەر دەبێ

جۆرێــک کــە نووســینگەی نەتــەوە یەکگرتــوەکان تایبــەت بــە 

مادەهۆشــبەرەکان پێــی وایــە ڕێــژەی )%80(ی بەرهەمــی ئەفیوون 

و هیرۆیــن لــە جیهانــدا ســەرچاوەکەی ئەفغانســتانە. هەمــان 

ــبەرەکان  ــی مادەهۆش ــە بازرگانی ــەوە دا، ک ــاژەی ب ــینگە ئام نووس

یەکێکــە لــە هــۆکارە ســەرەکییەکانی بەرزبوونــەوەی داهاتــی 

ــان. تاڵیب

ئــەم کێشــەیە تەنهــا کێشــەیەکی ناوخۆیــی نییــە کــە تایبــەت 

بێــت بــە ئەفغانســتان، بەڵکــوو کۆمەڵێــک ڕەهەنــدی جیهانیشــی 

مــادەی  بەرهەمهێنانــی  ڕێــژەی  زیادبوونــی  چونکــە  هەیــە، 

هۆشــبەر لــە هــەر واڵتێکــدا، واتــە دابەزینــی بەهــای مادەکــە لــە 

ــر  ــاری زۆرت ــش وا دەکات کڕی ــە ئەمەی ــدا، ک ــەری جیهان سەرتاس

ــت. ــانر بێ ــتنی ئاس ــت و دەستپێڕاگەییش بێ

هــەر ســاڵێک کشــتکارانی ئەفغانســتان بــە هــۆی گرفتــی 

ــا  ــەوا پەن ــن، ئ ــم داچێن ــن گەن ــەوە نەتوان ــەوا و بارانبارین ئاووه

دەبەنــە بــەر داچاندنــی خەشــخاش. ئەگــەر چــی لــە مــاوەی 

نرخــی  بەرزبوونــەوەی  هــۆی  بــە  ڕابــردوودا،  ســاڵی  چەنــد 

ــێک  ــرەوە، بەش ــی ت ــە الیەک ــاڵی ل ــەک و وشەکەس ــە الی ــم ل گەن

لــە کشــتکارەکان لــە چاندنــی خەشــخاش بــەردەوام بــوون و 

ــە  ــرد. ل ــت دەک ــێ دروس ــان ل ــوون و مۆرفینی ــەی ئەفی ــە گوڵەک ل

ــای  ــبەرەکاندا تەکنەلۆژی ــادە هۆش ــی م ــە بەرهەمهێنان ــتادا ل ئێس

نــوێ بــە کار دەهێنــن بــۆ کەمکردنــەوەی تێچوەکــەی، هەندێکیــان 

ــۆ  ــا ب ــە کار دەهێن ــان ب ــردوو وزەی خۆری ــااڵنی ڕاب ــاوەی س ــە م ل

کارپێکردنــی ترومپــا و ئاوهەڵــدەرەکان بــۆ دەرهێنانــی ئــاو لــە بیرە 

ــری. ــتی ئاودێ ــە مەبەس ــدا ب قووڵەکان

لــە ســەروبەندی باوبوونــەوەی ڤایرۆســی کۆرۆنــادا و لە ســاڵی 

)2020(، چاندنــی خەشــخاش بــە ڕێــژەی )%37( زیــادی کــردوە. بە 

گوێــرەی ڕاپۆرتــی نەتــەوە یەکگرتــوەکان ســاڵی )2017( کشــتکارە 

هۆشــبەریان  مــادەی  تــۆن   )9900( لــە  زیاتــر  ئەفغانییــەکان 

فرۆشــتوە، کــە بەهاکــەی )1.4( دۆالر بــووە. ئەگــەر بەکارهێنانــی 

ــار(  ــە )6.6 ملی ــڕە دەگات ــەم ب ــەوا ئ ــت، ئ ــی حســاب بکرێ ناوخۆی

دۆالر. ڕاپۆرتــەکان ئامــاژە بــەوە دەدەن کــە ڕێــژەی )%60(ی 

ــە  ــبەرەکانەوە ب ــادە هۆش ــە م ــە ل ــااڵنەی بزووتنەوەک ــی س داهات

دەســت دێــت.

ئەســتەمە واڵتێــک بتوانێــت دەســتبەرداری ســەرچاوەیەکی 

داهــات بێــت کــە زیاتــر لــە بیســت ســاڵ پشــتی پــێ بەســتبێت، 

ــە ڕێــژەی )20-30%( ــە جۆرێــک کــە ئەفیــوون بەســراوەتەوە ب ب

ی کــۆی داهاتــی نیشــتامنیی ئەفغانســتانەوە. ئەگــەر چــی ســاڵی 

)2000( مــەال عومــەری ســەرکردەی تاڵیبــان ڕای گەیانــد کــە 

هەمــوو کارێکــی پەیوەســت بــە مــادە هۆشــبەرەکانەوە حەرامــە 

بــە گوێــرەی ئایینــی ئیســام، بــەاڵم لــە پشــتەوە بــە تــەواوی 

پەیوەســت بــوون بــەم بازرگانییــەوە لــە پێنــاو دابینکردنــی بەشــی 

ــان  ــی تاڵیب ــەی ئاگاداری ــە. بەڵگ ــی بزووتنەوەک زۆری خەرجییەکان

بریتییــە  مادەهۆشــبەرەکان،  بازرگانیــی  و  بەرهەمهێنــان  لــە 

لــە وەرگرتنــی بــاج و ســەرانە لــەو کەســانەی کاری چانــدن و 

بەرهەمهێنانــی مــادە هۆشــبەرەکان دەکــەن. 
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ڕێژە و ڕووبەری چاندنی ئەفیوون لە ئەفغانستان

ساڵ
ڕووبەری چانراو 

)هێکتار(

ڕادەی 

بەرهەمداریی )تۆن 

لە هەر مەترێکدا(

199865.0001800

199990.0002750

200086.0002680

20018.000215

2002130.0002080

2003161.0002115

2004126.0003850

2005105.0003000

2006167.0004832

2007185.0005490

2008161.0004450

2009129.0003485

2010128.5003400

2011132.0003690

2012149.0004360

2013210.0006000

2014225.0006400

2015168.0005100

2016198.0005900

2017305.0009210

UNODC  :سەرچاوە

تاڵیبانی نوێ و مادە هۆشبەرەکان
بەرپرســانی  ڕۆژنامەنووســیی  کۆنگــرەی  یەکەمیــن  لــە 

بزووتنــەوەی تاڵیبانــدا، هەڵوێســتیان لــە ســەر چەنــد پرســێک، لــە 

ــان  ــژی تاڵیب ــردەوە. وتەبێ ــبەرەکان، ڕوون ک ــیاندا مادەهۆش نێویش

ــا  ــان دڵنی ــوو جیه ــان هەم ــە بزووتنەوەکەی ــرد ک ــەوە ک ــی ل باس

ــچ  ــی هی ــە ســەرچاوەی بەرهەمهێنان ــەوە ئەفغانســتان نابێت دەکات

جــۆرە مادەیەکــی هۆشــبەر. وتەبێژەکــەی تاڵیبــان ڕایشــی گەیانــد 

مادەهۆشــبەرەکان  نەهێشــتنی  هەوڵــی  بزووتنەوەکەیــان  کــە 

ــرد  ــی ک ــەی نێودەوڵەت ــە کۆمەڵگ ــی ل دەدات، داوای هاریکارییش

ــە چاندنــی  ــۆ ڕێنوێنیکردنــی جووتیارانــی ئەفغانســتان کــە واز ل ب

ئــەو مادەیــە بێنــن. ئــەوەی جێگــەی ســەرنجە لــە پــاش حوکمــی 

ــاڵی )2001(دا  ــە س ــتان و ل ــە ئەفغانس ــان ل ــاڵەی تاڵیب ــد س چەن

ــەو  ــبەر ل ــادەی هۆش ــی م ــتی بەرهەمهێنان ــراوی، ئاس ــە دیاریک ب

ــەو  ــی ئ ــەاڵم لەگــەڵ داگیرکردن ــە گەییشــتە نزیکــەی ســفر، ب واڵت

ــاڵ  ــە س ــاڵ ب ــەواو، س ــاڵی ت ــت س ــی بیس ــە درێژایی ــەدا و ب واڵت

بەرهەمهێنانــی خەشــخاش بــەرەو بەرزبوونــەوە دەچــوو. تاڵیبــان 

هەمیشــە ئــەو تۆمەتانــە ڕەت دەکاتــەوە کــە ئاڕاســتەی دەکرێــن 

ســەبارەت بــە ســوودوەرگرتن لــە بازرگانیــی مــادەی هۆشــبەر لــە 

ئەفغانســتان و پاراســتنی بازرگانــەکان لــە بەرانبــەر وەرگرتنــی بــاج 

و ســەرانەدا. شــایەنی بــاس کــە بزووتنەوەکــە بــۆ هــەر قۆناغێــک 

)%10(ی  باجــی  ئەفیــوون،  بەرهەمهێنانــی  قۆناغەکانــی  لــە 

ــتکارەکاندا. ــەر کش ــە س ــەپاندبوو ب س

سەرچاوە:
%/18/8/https://www.aljazeera.net/news/politics/2021
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ئەفغانستان،  بەدرێژاییی مێژووی نوێ، مەیدانی ملمالنێی نێوان 
بەریتانیا و ئیمپراتۆریەتی ڕووس بووە و واڵتێکی ناجێگر بووە لە ڕووی 

سیاسییەوە

ئەفغانستان

دانا حەمە عەزیز
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شــوینە  لــە  یەکێکــە  ئەفغانســتان   دەریــاوە،  ڕووی  لــە 

ــر  ــەزار کیلۆمەت ــەی )652( ه ــەر زەوی.  ڕووبەرەک ــی س بەرزەکان

دووجایــە واتــە نزیکــەی ئەوەنــدە و نیــوی عێراقە، دانیشــتوانەکەی 

)40( ملیۆنــە. نیــوەی خاکەکــەی شــاخ و تاشــەبەردە، زنجیــرە 

ــەزار  ــەروو حەوته ــەرزی س ــەی ب ــن لوتک ــە چەندی ــاخەکانی ب ش

مەتریــی ســەرنجڕاکێش بــەرەو ئاســامن هەڵکشــاون، )نــەو شــاخ(  

ــرە. ــەی )7492( مەت ــە بەرزیەک ــە ک ــن  لوتکەی ــد تری بڵن

ئەفغانســتان، هــەر چەنــد هــەژار و بــێ دەرامەتــە، بــەاڵم 

نیــوان  دەکەوێتــە  هەیــە،  گرنگــی  سیاســیی  جوگرافیایەکــی 

پاکســتان و ئێــران و ســێ کۆمــاری ســۆڤێتی جــاران )تاجیکســتان و 

ئۆزبەکســتان و تورکامنســتان(، لــە خۆرهەاڵتیشــەوە بــە درێژاییــی 

)76( کیلۆمەتــر لەگــەڵ چیــن دا هاوســنوورە.

ــە  ــە، ل ــۆزی هەی ــی ئاڵ ــی دیمۆگرافی ــتان پێکهاتەیەک ئەفغانس

ــە )9%( هــەزارە  ــارس(، ل ــك )ف ــە )27%( تاجی )42%( پەشــتون، ل

)فارســی زمــان(، لــە )%9( ئۆزبەکــی، لــە )4%( ئەیامقــی، لــە )%3( 

تورکومــان، لــە )2%( بەلــوج، لــە )4%( پێکهاتــەی تــر. لــە )%99.8( 

بچووکــی  کەمینەیەکــی  موســوڵامنن،  ئەفغانســتان  خەڵکــی 

هینــدۆس و ســیخ و بــودی هێشــتا لــە ئەفغانســتان مــاون.  فارســی 

ــاری-ن(  ــی ئ ــی زمان ــە گروپ ــەر ب ــان س ــەر دووکی ــتون )ه و پەش

زمانــی فەڕمــی وەاڵتــن. هەمــوو  دانیشــتوانی ئەفغانســتان فارســی 

دەزانــن. فارســی ئەفغانســتان کــە بــە )داری( نــارساوە، چ لــە ڕووی 

ــران  ــە فارســی ئێ ــەوە، ل ــك و دەربڕین ــە ڕووی فۆنەتی وشــە و چ ل

نزیکــرە لــە زمانــی کوردییــەوە. 

ــان  ــتانە، مەزهەبی ــەی ئەفغانس ــن پێکهات ــەزارە، مەزڵوومری ه

ــاوای  ــی خۆرئ ــێوەی خەڵک ــە ش ــڕە و ل ــاریان خ ــیعەیە و ڕوخس ش

چینــن. روخســار و مەزهەبیــان بووەتــە مایــەی کەساســی بۆیــان، 

ــرێ،  ــەڵ دەک ــان لەگ ــە دوو مامەڵەی ــی پل ــە وەك هاواڵتی هەمیش

ــەردەوام ســووکایەتیان پــێ دەکــرێ و چەندیــن جــار دووچــاری  ب

ــەوە.  ــردن بوونەت لەناوب

ئەفغانســتان،  بەدرێژاییــی مێــژووی نــوێ، مەیدانــی ملمانێــی 

نێــوان بەریتانیــا و ئیمپراتۆریەتــی ڕووس بــووە، هــەر چەنــد 

ــە  ــەر ب ــەاڵم س ــییەوە، ب ــە ڕووی سیاس ــووە ل ــر ب ــی ناجێگ واڵتێک

هیچیــان نەبــووە. لــە ناوەڕاســتی ســەدەی هــەژدەوە ئــەو کاتــەی 

کەریــم خانــی زەنــد حوکمــی ئێرانــی گرتــە دەســت، ئەفغانســتان 

ــزگای  ــی پارێ ــەك حوکم ــۆ ماوەی ــەت ب ــین و تەنان ــە شانش ــوو ب ب

ــا ســەدەی هــەژدە، ئەفغانســتان  ــرد. ت خوراســانی ئێرانیشــی دەک

ــان و  ــەڕی ئەفغ ــێەم ش ــی س ــوو.  دوای کۆتای ــان ب ــاوی خوراس ن

ــا  ــینێکی ت ــە شاننش ــو ب ــتان ب ــاڵی )1919( ئەفغانس ــا، س بەریتانی

ــادر  ــاڵ،  ن ــاوەی دە س ــۆ م ــان ب ــا خ ــر، ئەمانوڵ ــەك جێگی ڕادەی

ــای  ــاڵ  پاش ــل س ــۆ چ ــا ب ــر ش ــاڵ و حەمەزاهی ــوار س ــۆ  چ ــا ب ش

ــای  ــان کودەت ــە داود خ ــاڵی )1973( حەم ــوون.  س ــتان ب ئەفغنس

بــە ســەر حەمــە زاهیــر شــای ئامۆزایــدا کــرد و ئەفغانســتانی کــرد 

ــە  ــوو ب ــۆر ب ــێکى دیکتات ــان  کەس ــاری، داود خ ــی کۆم ــە واڵتێک ب

پشــتیوانیی ئەمریــکا و یەکێتیــی ســۆڤێت، بانگەشــەی ئــەوەی 

ــرن!  ــی مۆدێ ــە واڵتێک ــتان دەکات ــە ئەفغانس ــرد ک دەک

ــی  ــەرۆکی پارت ــی، س ــەد تەرەق ــوور محەم ــانی )1978( ن نیس

دیمۆکراتــی گــەل، بــە پشــتیوانیی یەکێتیــی ســۆڤێت، کودەتایەکــی 

خوێناویــی بــە ســەر داود خانــدا کــرد و خــۆی و بنەماڵەکــەی لــە 

نــاو بــرد. دوای ئــەوە یەکێتیــی ســۆڤێت بــۆ جێگیرکردنــی ڕژێمێکی 

کۆمۆنیســتی، گەورەتریــن هێــزی ســەربازی لــە ئەفغانســتان جێگیر 

ــەی  ــۆڤیت مامەڵ ــی س ــانزەیەمی یەکێتی ــاری ش ــرد و وەك کۆم ک

ــارە و  ــە پ ــکا ب ــەردا ئەمری ــە بەرانب ــرد، ل ــە دەک ــەم واڵت ــەڵ ئ لەگ

بــە چــەك پشــتیوانیی گروپەکانــی موجاهیدینــی دەکــرد. محەمــەد 

نەجیبولــا دوا ســەرکۆماری کۆمۆنیســتی ســەر بــە مۆســکۆ بــوو. 

لــە  ســۆڤێت  ســوپای  پاشەکشــەی  دوای   )1989( ســاڵی 

پشــتیوانیی  ســەرباری  کۆمۆنیســتییەکە،  کۆمــارە  ئەفغانســتان، 

ــان  ــەرەو ڕووخ ــیا، ب ــر ڕووس ــۆڤێت و دوات ــەربازیی س ــادی و س م

بــە  موجاهیــدەکان  هێــزی  کــە   )1992( ســاڵی  دەڕۆیشــت. 

ســەرکردایەتیی بورهانەدیــن ڕەبانــی ســەرۆکی حیزبــی جەماعەتــی 

ــامی  ــی ئیس ــەرۆکی حیزب ــار س ــن حیکمەتی ــامی و گوڵبەدی ئیس

گەییشــتنە کابــۆل، نەجیبولــا دەســتی لــە کار کێشــایەوە، ویســتی 

بــەرەو هیندســتان بفــڕێ بــەاڵم بــۆی نەکــرا، بۆیــە هــەر لــە 

بــارەگای نەتــەوە یەکگرتــوەکان لــە کابــۆل مایــەوە تــا ســاڵی 

ــە ســەر حوکــم، یەکــەم  ــان هاتن )1996(، کــە ســاڵی )1996( تاڵیب

کــەس نەجیبولایــان کوشــت.

هێڵــی  خــوار  لــە  ئەفغانســتان  دانیشــتوانی  زۆرینــەی 

هەژارییــەوەن. ئــەم واڵتــە جگــە لــە کشــتوکاڵێکی ســەرەتایی 

ســامانە  نییــە،  ئابــووری  ســەرچاوەیەکی  خاوەنــی  خــراپ،  و 

رسوشتییەکانیشــی بەردەســت نیــن یــان دەرهێنانیــان  گرانــە. 

بەدرێژایــی ســەد ســاڵی ڕابــردوو هــەر لــە ســەر پشــتیوانی دارایــی 

واڵتــان ژیــاوە. ئێســتا، ســەرچاوەی دارایــی ئەفغانســتان، کۆمەکــی 

ــان،  ــکا و تاڵیب ــە پێــی ڕێکەوتنــی ئەمری ــە. ب ــکا و ئەورووپای ئەمری

ئەگــەر تاڵیبــان الســاری و ناجســنی نــەکات، ئــەو کۆمەکانــە 

ــن!. ــەردەوام ب ــێ ب دەش



عەبدولغەنى برادەر، جێگرى یەکەمى سەرۆک وەزیران

نوێنەرانی بزووتنەوەی تاڵیبان بۆ بەشداریکردن لە دانوستان لەگەڵ ئەمەریکییەکان لە قەتەر



شێخ محەمەد کوڕی عەبدولڕەحمانی دوەم و مەال برادەر

وەزیری دەرەوەی چین و مەال برادەر



مەال برادەر و زاڵمای خەلیلزاد

چەکدارانی تاڵیبان لە ساتی یەکەمی چوونە ناو کۆشکی کۆماریی ئەفغانستاندا



ئەحمەد شامەسعوود

تیمی دانوستانی تاڵیبان لە قەتەر



ئەحمەد شامەسعوود دەستی کردووە بە دروستکردنی لۆبیەکی بەهێز لە ئەمریکا
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