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با سایردول   درارتباط ایاالت متحده   سیاست خارجی ٬طی سال های متمادی که بجای مقدمه باید یادآورشد  

تدوین  لیبرالیسم سیاسی تهیه و ائدیولوژیک ریالیسم سیاسی و  مسلط  دوگانهمتکی برمفاهیم  کشورهای جهان
رسالت تاریخی جهانی ایاالت   تکامل مفکوره پشتیبانی و ٬درامرتاییدبصورت کل  ٬مفاهیم یادشده ۰ده استش

 اما ٬با این حال ۰گردیده استمهندسی  طراحی وجهان  منابع  تمامی مدیریت بمنظور مرکزی  بمثابه  متحده
 عمالا  ٬دستیابی به هدف یادشدهمنظورب  شیوه ها وانتخاب وسیله های الزمیدرامر تعیین قابل توجهی  تفاوت 

  ۰موجود می باشد
سیاست خارجی  دراین امرنهفته می باشد که کدام فاکتورهاسیاسی تفاوت اصلی ریالیسم سیاسی ولیبرالیسم    

 اگرمفکوره وطرزبرداشت واقع گرایان)ریالیست ها( ۰بنیادی آن معین ومشخص می سازددرسطح دولت را 
 ٬ شرایط را بمنظورهمکاری وبگیریم اتفاق می افتد٬ درنظر طریق منشورمنافع ملیازمبنی برهرآنچه را که 

و بنأءاا٬ لیبرال ها ارزش ها را سنگ پایه  ۰می نماید را مهیأ  صورت عکس آن٬ زمینه های درگیری در  یا
 سیاسی در سیستم  ظام نبودن  زنده  واقعیت  می ورزند که پنداشته وتأکید یکشورهر خارجی سیاست اساس

ارزش ها  به   درتوانایی  صدور این اما نقش واهمیت سیاسی٬ بصورت مشخص  و فتهانعکاس یاارزش ها 
 گسترش پخش و ابزار  خارجی را بمثابه  سیاست لیبرال ها  ٬یک وضعیتی  چنیندر ۰می باشد جهان نهفته 

پنداشته که تطابق ارزش های بازیگران مختلف را اصالا بر  بازیگران بین المللی سایربه  ارزش های یادشده
  ۰و اما می توان آنرا بمثابه علت اصلی وعمده پیدایش و وقوع برخوردهای بین المللی بشمارآورد نمی تابد

گی های جالب تئوری ریالیسم سیاسی٬ تمایل به توجیه این مفکوره قابل یادآوری می باشد که یکی ازویژ    
رفتارسیاسی قراردارد که ریشه های آنرا درطبعیت سیاست بین المللی بربنیاد قوانین تغییرناپذیره می باشد ک
ا  در مرکزی   مفهوم ۰باید جستجو نمود  خود انسان  مراتب   سلسله "منافع درتعریف  ریالیسم سیاسی عمدتا

 قوانین روابط بین الدول بوده وت موجودی توجیه کننده  ٬که درنوع خود گنجانیده شده  قدرت بدست می آید"



فعالیت های  از  پشتیبانیو  دفاع  ٬مشخصیبصورت   وترقی  رشد و ٬شگوفایی ٬با نیازهای امنیتی همراه 
ریالیست های سیاسی اصرار  ۰بخصوص درمورد عملکردش دربخش سیاست خارحی را برمی تابد ٬دولت

اصل  ٬بین المللی سیاست  خصوصیت   مهمترین وعمده ترین   درعصرکنونی یکی ازجمله  می ورزند که
نگهداری وضعیت مطلوب موجود درعرصه جهانی می بمنظور حفظ ودولت  -مبتنی بر تعهد دوامدار ملت 

      ۰باشد
های حقوقی  راساس نورمبجامعه جهانی حل وفصل قضایای  امکانات بارهشک وتردید ریالیسم سیاسی در   

در لی لرسالت اصول اخالق بین الم متیقن است :"عمده ترینگردد که آنجا ناشی می وارزش های اخالقی از
  "۰بکارگیری ابزار قدرت علیه مخالفان باالقوه و دشمنان واقعی نهفته می باشد

فغانستان٬ حفظ منافع ملی اید که هدف سیاست ایاالت متحده درگفته آمده٬ یادآورباید گردارتباط با مسایل در   
عمومی آن کشور اما پالیسی  ٬می باشد انجهبحشهایی ازها وتشنج در بستر ناآرامیهمچنان تداوم وآن کشور

رویکرد عملگرایانه نوسانات مداوم پنداشته شده وگمی درسردرنمونه ای از ٬نستان بمثابه یک کلقبال افغادر
بهره برداری از منابع ایاالت متحده در صدد  ۰دمحسوب می گردومنافع ملی آن  میان "ارزش های جهانی"

 کلیه موانعدر پی از میان برداشتن اینمورد در تگر آن کشورانحصارات غار بوده و سرشار طبیعی کشورما
نگرش تعقیب  نبالد  به مصرانه   بصورت چنین شرایطی  دربنأءاا٬  ۰ورزدمی  تالشمسیر این در موجود

  ۰می باشدنیزتبدیل افغانستان به جامعه دموکراتیک وشگوفا آرمانگرایانه مبتنی بر
 ٬سپتامبر۱۱جنگی ایاالت متحده به کشورما به بهانه انتقامجویی ازعاملین حادثه هجوم قوت های نظامی و   

 ۰گرفته و اصل مبارزه دوامدار علیه تروریسم بین المللی درقبال اجتماع ایاالت متحده قرارداده شدصورت 
"القاعده" که درتنظیم و اجرای حادثه شبکه تروریستی ه مبارزه علیه تروریسم بین المللی و نابودی در برنام

متقابل موظف ومکلف پنداشته ودر  درمتذکره متهم پنداشته شدند٬ ایاالت متحده خود را به ارائه پاسخ وعملک
در این مقطع باید متذکرگردید که  ۰شداولویت قرار داده اشندگان ایاالت متحده نیزدفاع ازمنافع ملی درقبال ب

دسته بندی  و  یا بالک نه توسط پیمان و ٬ایاالت متحده مانند  مراتبه٬ امنیت داخلی ابرقدرتی   برای نخستین
   ۰توسط شبکه بین المللی تروریستی مورد تهدید قرار گرفت ٬ بلکهکشورهای بیرونی نظامی

"القاعده" شبکه ۰ه پایگاه عمده حمایتی گروه متذکره پنداشته می شدواقعیت امراین است که افغانستان بمثاب   
قوای نظامی شوروی درافغانستان٬ معماری   . بمنظور مبارزه علیه موجودیتمستقیم سی.آس.ای  با شرکت

حیاتی محسوب بسیارتروریست ها   تأمین ارتباط ربمنظو شبکه نامبرده  ۰ایجاد گردیدگردیده٬ ساخته شده و
نگهداشتن و  ٬ بمنظور مخفی دشوار کشورما صعب العبور و با استفاده از موقعیت  گردید٬ بدینترتیب ومی 

منطقه   رافیایی بهجغ  منطقه  از یک ٬استخبارات خارجی امریکایی نظارت  و  ازتیررس پنهان شدن شان 
زمان دیگرمسلم گردید ازهراین مسأله بیش  ٬آن پس از ۰می نمودندداخل افغانستان فرار جغرافیایی دیگردر

دستورالعمل  جنرال ها  اا٬ءبنأ ٬بحث می باشد آن مطرح واقعی  بین المللی بشکل جانب تروریم  که تهدید از
 مذهبی درمدارس  دیدهموجودیت طلبه های آموزش  احتمالی مراکزتا نمودند  مشخصی دریافتهای جدید و

 شبه   روزی٬ یکدیطالب العلمان این ۰دنیی قرار داده شوهوایی وحمالت توپخانه  مورد بمباردمان پاکستان
که  داده شد  بین المللی نسبت  شده و به حرکت "طالب"ها٬ جنبش   مبدل  به تهدید جدی  برای امریکایی ها
 برای جهان و امریکایی ها  ۰می گردید محسوب  خود "طالب"ها نیزغیر منتظره  برای   چنین حالتی حتی
ایاالت متحده برصدد حمله در آنسوی ابحار دشمنان کشورشان از  مسأله شدند که این  ءقاالجهانیان درصدد 

  ۰منافع شان را مورد تهدید قرار دادندشده و 
مصالح ایاالت متحده درمراحل نخست حول منافع و تفنگداران امریکایی به اراضی کشورماهجوم وتجاوز   

    هدف۰شدداده می امنیت دولت آن کشوردراین میان دراولویت قرارمسأله ه ودبرحق تلقی گردی ٬پنداشته شده
به آن تالش های شان را آغاز   در صدد دستیابی ۲۰۰۱سال  سپتامبر ۱۱پس از حوادث  نهایی که  وغایه 
 بر پناهگاها و  ضربات  نظامی و وارد نمودن گسترده  وسیع و بسر رساندن عملیات های  انجام و ٬نمودند

را نظامیان امریکایی کار و فعالیت های روُوس اعضای "القاعده"  شکار و جنگجویان "طالب"  مخفیگاهای



توانایی مورد  ٬ایاالت متحده نبوده اینچنینی علیه اتاجرای اقدامو به تنظیم آن قادر ازبیشترتا تشکیل می داد 
شده و قبل از   ن راندهوبیرپناهگاهای امن خویش از ٬گردیدهآنها سلب کشورنامبرده ازدادن منافع قرارتهدید 
انتخاب  مسأله ٬افغانستان ایاالت متحده درمورد ۰ند٬ محو ونابود گردندازردبپمجدد  سروسامان دادن بهآنکه 

 پذیرفته ستراتیژی آنکشور  آغاز و بمثابه ٬ ۲۰۰۲ - ۲۰۰۱را قبل از سال های   متذکره  اهداف و وظایف
ا در راستای  یادشده توضیح  ۰ودب  یک کل٬ جوابگوی  ده که بصورت ش خالصه  منافع ایاالت متحده  صرفا

  ۰رکن اصلی مکتب ریالیسم سیاسی امریکایی محسوب می گردید خواسته ها و
 ۱۳۸۱امریکایی ها با دستیابی به بیشترین بخش اهداف متذکره در اواخر سال  ٬به دالیل واقعبینانه وعملی   

 "طالب"هابریورش وحمله  ٬موجود درکشورما منازعات مسلحانهبا مداخله ایاالت متحده  در ۰یدندنع نگرداق
قاومت مهیچ نوع حرف وحدیثی ازعت حاصل نمود٬ اما درهمین فرصت وموقع٬وسبه صفحات شمال کشور

 ۰دبنظرمی رسیانتظارازاصالا دور ٬اینچنینی سیرحوادثنحوه  ال سریع وقچنین انت ۰میان نبود"طالب"ها در
گسترده وهمه جانبه دولت مبنی برتغییر وضعیت وحالت موجود٬ حتمی والزمی مداخله  ٬وضعیتیدر چنین 

  ۰دشمی  شمرده
بطور کامل   ۸۱ - ۱۳۸۰طی سال های  گردید که "طالب"ها  باورعمومی٬ واضح  برخالف ٬با این حال   

روآورده  و و ویرانگر  چریکی   جنگ هایبه  ٬انتظار دوراز و  بصورت غیرمنتظره و  نخورده شکست 
 آماده دشوار حالت های مقابله با بمنظور ونموده  وضعیت را بدرستی ارزیابی  "طالب"هارهبری  ٬همچنان

  آن اقبال که در  هلمند والیت   چون محالتی  از مناطق و  گذاشتن دفاع آنها با کنار ٬بدینترتیب ۰دندش می 
چنین   اتخاذ با   تا شدند  صدد آندر نبود٬ هم صرفه به بیشتر نبوده ومتصور   برایشانموفقیت پیروزی و 

 گمسردرووضعیت ضد ونقیض  موجودیتو با وجود اینهمه ۰گردند بن بستبه خروج ازادرقموضعگیری٬ 
 خودامکانات ونیرو  به و نداشته  متحدان شان امریکایی و نیروهای به پیوستن به   ها تمایلی"طالب" ٬کننده
قوماندان به  رشوه  ارائه ونمودن پیشکش  معاونت و  اینموقع٬ مسألهدربنأءاا٬  ۰بودند مطمئن و متیقن   شان

 نتیجه  نیز  مقاومت عراق رهبران   لکرد درقبالچنین عم گرفت٬ چنانچهقرارمطرح بحث   آنهامحلی  های 
 افغانستان برعلیه ایاالت متحده اراضی تروریستی از  حمالت ٬بصورت حداقل درچنین وضعیت  ۰بوده داد

 محسوب عملیات جنگی ومحاربوی پیروزی وموفقیت اینرا بمثابه عمده ترین وبزرگترین که گردید می قطع
  ۰نمودند

ا  "طالب"ها٬ درامر      ایجاددر امرخویش را  مبارزه گوریالیی٬ کلیه متحدان ناتوی ایاالت متحده را که عمدتا
  ۰ندادند٬ مورد هدف قرا ددجا می زجوابگو بمثابه دراراضی افغانستان)!( پایدارتأمین امنیت  و صلح 

  اغلب٬می گردید٬ بگمان  به کابینه جورج بوشکه مربوط  سیاست "ریالیسم جهانی"نقطه نظر و دیدگاهاز    
می  انجامباید  گردیده و اجرای کامل وظایف مطروحه باید ختم  ۱۳۸۱پایان سال  مأموریت در افغانستان در

 کشنده   ضربات  دیک کل٬ مور و "القاعده" بصورت مخالفان   پناهگاهای باید  مطابق آن  که  می پذیرفت
 مسیر فعالیت ها وعملیات های نیروهای امریکایی از وجود طول   گرچه ۰می گرفت زمینی قرار هوایی و
منافع حیاتی ایاالت متحده  از قطعی کامل و ها پاکسازی شده و چنین اقامه دعوا گردید که بصورت "طالب"

عملیات این مقطع زمانی٬ درمجموعه  در که نباید فراموش نمود   اما ٬بعمل آمد در اراضی افغانستان دفاع 
  ۰رونما گردیده ودر صدد کاهش ممکنات خطرآفرین گردیدند چرخشی های نظامی ایاالت متحده 

صه می المأموریت آن کشور چنین خموجودیت قوت های نظامی امریکایی در افغانستان٬   ازهمان آوان   
مستقل  حاکمیت   ایجاد جامعه افغانی٬ تأسیس و ٬ بازسازی نابودی مراکز "القاعده" و  از بین بردن گردید:

طابق برنامه قبل تعیین شده وم مدت زمان از  در طول ۰سیاسی دموکراتیک که قادر به دفاع از کشور باشد
"ارزش های مطابق  آنهم   افغانستان  در محدوده  دموکراتیک و ایجاد نهادهای   صدور دموکراسی ٬مدون

 نتیجه رد ۰دمحسوب می ش  بازگوی لیبرالیسم سیاسی جهانی" باید صورت می گرفت که درنوع خود بمثابه 
۰گردیددرجه یی مواجه  ۱۸۰با چرخش  افغانستاندر ایاالت متحده سیاست خارجی ٬طرح چنین اولویت ها  



مسأله قابل تذکر می باشد که با حضور قوت های امریکایی٬ "طالب"ها در مدت زمان سه ماه شکست  این   
ایاالت متحده  ۰اراضی کشورما بصورت کامل از میان برداشته شدندخورده ومراکزوپایگاهای "القاعده" در

زمینه  ۰به توجه جدیدی نیاز داشت در امر موجودیت وحضور بعدی اش در کشور مستقلی چون افغانستان 
پرتاب گردیدند٬  ها "طالب"که  بعضی ها معتقد بودند  ۰بنظر نمی رسید اصالا برایش قانع کننده  ٬قبلی های
 ۰مهلکی وارد شد ضربات "القاعده" نیزده و برخمیر گردی آنها خرد وبسیاری ها چنین می پنداشتند که  اما 
تمایل  در اراضی کشورما  دوامدارش  حضور و  موجودیت به  ایاالت متحده که  فراموش نمود   نباید اما 
با استفاده از  ۰جستجو نمود کشورما  ستراتیژیک  می توان علت اساسی آنرا در اهمیت مهم  ازجمله  ٬دارد

را   منطقه  تمامی  می توانند   کشور بخوبی آن   ٬ نظامیانکشورما اراضی  در  موجود  نظامی  پایگاهای
اینها  ۰چین و هند نیز فشار وارد نمایندو برکنترول ونظارت نموده٬ ایران را مورد تهدید وشانتاژ قرار داده 

 ٬همچنان ۰در قبال کشورما پنداشتویک سلسله فاکت های دیگر را می توان از دالیل عمده نظامی وحربی 
زمانی بسرمی رسد  صرف  پروسه انجام عملیات در افغانستان  بصورت رسمی اعالم گردید که  مسألهاین 

جامعه دموکرایک و ساختارهای مورد نظر عمالا ایجاد گردد٬ جامعه واجتماعی که درآن ارزش  که درآنجا 
متذکره تنها با ازمیان بردن "طالب"ها  برنامه  اجندا٬ ٬ مطابقبنأءاا  ۰های دموکراتیک جهانی استحکام پذیرد

د٬ نبلکه درجهت ایجاد فضای مناسب برای تشکیل دولت و ملتی که قادر به دفاع از خود باشبسر نمی شود٬ 
  ۰گردندمحسوب می  رندهب  سیاست ایاالت متحدهها مجدداا در"ارزش" ٬بدینترتیب ۰باید سعی صورت گیرد

گردد که آیا توضیح محتمل درمورد چگونگی موجودیت طویل المدت ایاالت متحده اما سوالی مطرح می     
٬ موفقیت درصدوردموکراسی و ساز وبرگ جنگی آن درکشورما موجود می باشد؟ ازنقطه نظرنئولیبرال ها

در   ت متحدهایاال  ظامین حضور حفظ  ٬ بصورت الینفکی با تداوم وپخش وگسترش ارزش های عمومی و
دعوا می  چنین اقامه  ٬گیردمی  صورت   مطابق اظهارنظرهایی که ٬ببینید ۰ارتباط دارد افغانستان پیوند و

به  ۰می گردد  محسوب  حکمفرمایی برجهان تسلط و حاکمیت برافغانستان٬ در واقعیت امر که تسلط وشود 
معنای کامالا  برای واقعگرایان٬ بلکه برای لیبرال ها  گفت که چرا جنگ درکشورما نه دالیل فوق می توان 

و درنهایت٬  "القاعده"جنگی بمنظور دفاع ازمنافع ملی٬ نابودیاجرای عملیات های نظامی و ۰متفاوتی دارد
تشکیل  دموکراتیک و گسترش ارزش های  ستراتیژی امریکایی و  بمثابه عنصر کلیدی  تصاحب افغانستان
فراموش نمود که   نباید ۰کاری قرار دارد برای لیبرال ها در اولویت   ین نظم جهانینو وایجاد مدل جدید و

 نوع خوددر و افغانستانآنکشورازخروج قوت های مبنی بردر ایاالت متحده اصل موضعگیری رئالیست ها 
امریکایی تفنگداران بواسطه منطقه جهان که  دستیابی به اهداف نظامی در این  از نقطه نظر دستآوردها و

طرح های ژئوپولیتیکی   فروپاشی  می گردد که می توان آنرا بمفهوم  محسوب منطقی  گام حاصل گردید٬ 
  ۰لیبرال ها وامتناع ازطرح های ساخت وساز انحصاری جهان تلقی نمود

ن دلیل منحصر "منافع" و"ارزش ها" در مجموعه سیاست ایاالت متحده در افغانستان بایبرخورد وتصادم    
 ۰بفرد می باشد که سیاستمداران ونظامی های ایاالت متحده صفوف خویش را ازهم جدا ومشخص نموده اند

ا  ضرورت  حرکت  به  دور به "منافع"  گردیدن اولویت ئل مدعیان قا ٬بدینترتیب را الزمی  سایه که  موقتا
درمیان  ۰دموکراسی" ازهم مجزا گردیدند پنداشتند و همچنان مدعیان اولویت بخشی به "ارزش های عمومی

گروه اخیرالذکرمی توان از جنرال دیوید پیتروس که زمانی فرماندهی ایساف در افغانستان را برعهده افراد 
قن بود که نامبرده متی ۰دکر٬ یاد نمود کشتن بن الدن به ریاست "سیا" شرف حضور حاصل و پس از داشت

کابل درد که برخوردار می گرد قابل لمسی  دستآوردهای ازبوده و  موفق افغانستانزمانی در  ایاالت متحده
قبایل عشیروی افغانستان تأثیرش را بر بوده ونفوذ و اردو و پولیس میت نیرومندی که قادربه نظارت برحاک

 گردیده که  محدود به چتر نظامی منحصر و ٬نقش ایاالت متحده ٬چنین حالتیدر ۰نماید٬ موجود باشد  تأمین
  تصدی  دوره طی نخستین  بارک اوباما  ۰وسعت یابد در پرتو آن دموکراسی جوان افغانستان رشد نموده و

گسترش آن تکرار  درمورد "ارزش های جهانی" و پخش ورا  گذشته اشلفاظی های  ٬ریاست جمهوری اش
و ایجاد جامعه   دموکراسیساز ساخت و ایجاد ونظامی کشورش پس از قوت های  که  داشت اظهار  نموده



نهادهای  سازگار   تمامی  مورد در  نامبرده ۰نمود خواهند  را ترک در افغانستان٬ آن کشور   دموکراتیک
عین حال نامبرده در ۰کراتیک با شعارهای "رئالیسم تهاجمی" اقامه دعوایش را سر وسامان بخشیده بودمود

نظامی   نیروهای  فرستادن  اجازه و تصویب تقاضای  آنکشور نگرس از کا ٬یادشده بمنظور تسریع روند 
 ٬ایران کشور  حول طراف وا با تشنج  اوضاع  در  این موقع اما در ۰را نمود به افغانستان  بیشتر اضافی 

 ٬سیستم جدید همآهنگو در گردیدهمنافعش درکشورما   قعیوا بررسی صدد صورت رسمی دربه واشنگتن 
  جدیدی که مطرح در سیستم  ۰ورزید  بر"رئالیسم تهاجمی" در افغانستان امتناعلفاظی های مبتنی تکرار از

 یاد برد که اولویت صدورنباید از  این مقطعدر ۰نیزمی گردید ایرانکشور  برگیرنده در ٬داده شدبحث قرار
اما  ٬شد قرار داده   وظایفآن درصدر  و ضرورت دفاع از  گردیده  براصل منافع ملی مطرح دموکراسی

مجدداا به جهت عملی  ٬بصورت یک کل ٬کشورمامجموعه  ایاالت متحده در  خارجیسیاست   که باید گفت
  ۰گردیدئل امور ارجحیت قا

موجودیت پایگاهای نظامی ایاالت متحده در  اصل حفظ  ٬با تمرکز عمومی وبا استفاده از تمامی امکانات   
 الزمی و  کشورما از مرزهای   خارجدر  احتمالی آینده   برخوردهای و جنگ  تداوم بمنظور افغانستان را

نبرد  و بارزه ماز که ایاالت متحده  مبرهن گردیده  واضح و برهمگان   عیتقاین وا ۰ضروری می پندارند
مخالف دولت بر بخشهایی از   به همین دلیل نیروهای مسلح ٬علیه "طالب"ها٬ مدتهاست خودداری می ورزد

گذاری هایی را در کابل نیز انجام  بمب حمالت راکتی و ٬برایشان مساعد  و در مواقع سلط داشته تکشورما 
تحرکات آنها  مسأله را فراموش نمود که ظاهراا موجودیت قوت های مخالف منطقوی و  نباید این ۰می دهند

مجدداا اهمیت "ارزش ها" بر  ه ومبدل گردید تغییرسیاست های ایاالت متحده  در کشورما به نقطه عطفی در
  ۰تأیید مسأله فوق٬ توضیحات منطقی موجود می باشدمورد تأکید قرار داد که بمنظور "منافع" را 

و"طالب"  "القاعده"یاالت متحده به کشورما  نه نابودینماییم که عمده ترین هدف هجوم ا اگر چنین فرض    
٬ به نظامیان امریکایی در منطقه وحتی فراتر از آن می باشدعملکردهای وها٬ بلکه تداوم و ادامه فعالیت ها 

اهمیت وموقعیت ستراتیژیک بمنظورایجاد وتأسیس  نگفته ایم٬ چون کشورما به دلیل گزافهیقین که سخنی به 
این منطقه آسیا از اهمیت وم عملکردهای امریکا ومتحدانش دربا استفاده از آن طریق٬ تداپایگاهای نظامی و

از قبیل   مطرح شده مسایل  از تمامی  ٬وضعیتی  درچنین ۰برخوردار می باشد ه مهمی برای آنهافوق العاد
همه وهمه بمثابه پوششی بمنظور  ٬مبارزه علیه تروریسم بین المللی و... الی غیرالنهایه ٬صدور دموکراسی

استفاده ابزاری  بوده و ازآن جامعه جهانیهای جنگی ونظامی ایاالت متحده ازانظارنگهداشتن فعالیت مخفی 
  ۰دبعمل می آی

مسأله را نیز نباید فراموش نمود که حفظ ونگهداری جنگجویان حرفوی پنتاگون همراه با کلیه وسایل٬ این    
پذیر می  هنگفتی امکان  قابل توجهی با هزینه های   تجهیزات موجود در این پایگاها٬ بصورت سالح ها و

در افغانستان به   بموقع و شفاف هزینه هایی که نگران استفاده گان ایاالت متحده ندهمچنین مالیات ده ۰باشد
  ۰مصرف می رسد٬ می باشند

 فساد و  هرنوعازمبرا  جوابگو و حکومت مسوول وسیاسی و حاکمیت  موجودیت با باید داشت کهنظردر   
را  موجود امکانات بکارگیری  استفاده وکه  مسلکی ٬سوواستفاده وحیف ومیل دارایی های عامه٬ متخصص

و مسوولیت  اجرای امور٬ حس صداقت در درنظرداشت امانت داری و با در اولویت کاری اش قرار داده و
 افغانستان   دورنمای و  آینده می توان به   صورتی  در چنین  کهسعی  ورزد٬  بر"منافع" "ارزش ها"  تقدم

 کلیه  و مردم  بیش از این  نباید  ۰امیدوار بود  زورگویی وبیعدالتی   عاری از هرنوع شگوفا٬ خوشبخت و
آنهمه  بی چون وچرای یتماشاگردر پا زده و دست ووعذاب   رنج ما در درد وسرزمین   گان شریفباشند

  ۰باشندزندانی جبر وستمی که بر آنها روا می گردد٬ 
 

   ۲۰۱۷بیست ودوم ماه جوالی سال    
 


