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:درینجا می خوانید  

.آتش بس و فضولی میکند «!!!امتحان الهی»در  ؛ـ اشرف غنی  

!ندافغانتبار را فاش و برهنه کردها مغز و معده شوونیست های امریکایی « سکریمآی»-   

«!افغانستان؛ امنیت ملی امریکا را به خطر می اندازدسیاست قومی در »ـ   

 





 

 

خون و دهات ما  ها و پسکوچه های شهر ها چهل سال تمام است که همه روزه در کوچه 

مل میکنند و قبرستان های اغلب دسته و مردمان فلکزده مان هی تابوت ح جاری و جاریست

.جمعی فرزندان خود را گسترش میدهند  

سال اخیر به  71ر که د، ....امریکا، انگریز، سازمان به اصطالح ملل متحد، ناتو و چیتو

همه و همه با هم آوایی، فریاد مذاکره را با و غاصب این کشورشده اند  طور مستفیم حاکم

ی سر میدهند که حرامزاده  دیگری از جهاد صلیبی شان علیه تنور و بنیادگرایان تروریست

از زمان پاگیری جمهوری محمد  زاد در افغانستان میباشد و اساسنیم و آمدنیت سل ،ترقی

ه ی معلوم الحال پروژ یعنی باصطالح تحریک طالبان که؛ داوود خان آغاز گردیده است

(.ه اسناد کافی در مورد وجود داردک) و پاکستانی ـ عربی ـ امریکایی میباشد  انگریزی  

فریاد می زنند  مذاکره مصالحه وهی ، در کابل خویش ت دست نشاندهآنان به وسیله حکوم

.؛ میباشدت حزب دموکراتیک خلق افغانستان یا حزب وطنومکی از حتجربه ناکامکه   

پس از جلوس آقای مردم افغانستان و تا حد زیادی جهانیان  همه روزه شاهد اند که به ویژه 

، اوضاع امریکایی جان کیریکابل به وسیله تخت و به تاج کوچی احمد زی اشرف غنی 

پاکستان در همدستی کشتار مردم به وسیله ی لشکر نیابتی و روز بدتر  کشور روز تا

، هزاران فرد ملکی جان ر شدهان غربی ایشان به طور سرسام آور بیشتیماغنی و ح -کرزی



کشور را زیر  افته سرتاسرترس و وحشت و بربریت سازمانی های شان را ازدست داده؛

.ده استپوشش قرار دا  

عمدتا علیه مردمان عوام تمامی اقوام و  طالبانو بی محابای جنایات بی شمار علی الرغم 

کوچی  غنیخان اشرف عجیب و سوال برانگیزی در ، کشش و عالقمندی مذاهب افغانستان

دیده میشود یعنی خیلی نسبت به آنان ، احمد زی رئیس جمهور ساخت دلقک سازان امریکا

.  و همانند ها و همسو ها... خلیلزادزلمی حامد کرزی و  بیشتر و ال اقل برهنه تر نسبت به 

 فطر آتش بس یک جانبه را با طالبان در عید  آقادر حدی است که این این کشش و جاذبه 

.کردفیصد عملی  89ها به طالبان گویا « ایسکریم»و با تعارف و تقدیم  اعالم داشت  

و  ان ملکی، نیرو های قوای مسلح کشورهموطن از آتش بس تبعات مرگبار این وها پیامد   

 ده ها تن از همباوران شان ر وکاندیدای هندو تباران کشومانند  یترین دفاع بی هموطنان

  . خون کشانید به خاک و و آنان را هقربانی گرفت

 

و تبعات مرگبار آن معنای آتش بس یک جانبه -   

 

توسعه و   عملن،  آقای اشرف غنی احمد زی نب اعالم آتش بس یک جانبه از جامعنای  -

. ثابت گردیدبالفعل طالبان در شهر های کشور نفوذ و دسترسی های گسترش   

تکه تکه و له و الش شده در خیابان ها و میدان های ، قربانیان بی هیچگونه شرمیکه غنی 

یعی دثه ی طبو یک  حا «هیال آزمون» را در حمالت مرگبار طالبانکشور 

تصمیم دارد تا بازهم آتش بس یک نیز در عید کالن پیش رو  میدارد؛ اعالم

خونریزی مردم  ادامه ی تا باشد که بهراه اندازی کند جانبه  را با طالبان 

در مناطق  طالبان هرچه بیشتر تحکیم سیطره ی ،...و پولیس  عامه و ارتش

به  نونوارانه ی شوونیستی عشق پرسوز ج غنی که .شودپهناور تر محقق 

در صدد این است که طالبان و همانند  قدرت و حکمروایی دارد؛ اساسن

هایشان چون حزب اسالمی گلبدین راکتیار را به ال و لشکر قابل اتکا و قابل 

  .استعمال خودش در یک دیکتاتوری خونین فاشیستی مبدل نماید



... ل که آیا امریکا و انگلیس و عرب ها و ناتو و سازمان ملاکنون پرسش عمده این است 

کوچی بیمار و بی عار غنی عزایم و مقاصد را دارند که اشرف ، نیز درین راستا همان نیات

 دارد؟

به به و چه   ظاهرنبه دنبال هر اعالم و اقدام سلطان غنی می شنویم که همه آنها  تیوق

فرقی را یافت و ؛ دیگر چگونه میتوان شتیبانی میدهندمیه های تأیید و پچه میکنند و اعال

.به تفاوتی پی برد  

وماتیک و فرا دپلوماتیک درین راستا ای دپلمتأسفانه یک سلسله پیچیدگی ها و تاریکی ه

اظران پر طول و تفصیل میباشد که تنها ن وجود دارد و البته دارای سوابق و پیشینه های

راز گشایی و  ،خباراتی ال در ال قادر اند که در موردبسیار آگاه و مسلط بر حقایق است

درد ها و آالم مردم ، ها به خاطر قربانی البته چنین اتفاقات محضن. نمایند روشنگری 

مگر اینکه این مردم به چنان مرحله از شعور  .افغانستان و منافع و مصالح آنها نمی افتد

!و انقالبی برسند که نیاز استعمل و عکس العمل متحدانه سیاسی  ,دانش ،و آگاهی  

یمتر نسبت به ظمنافع و دیدگاه های فراختر و ع گر باور داریم که باداران قاعدتااولی 

؛ میتواند باالخره روزی را انتظار داشت که تضاد ها نوکران احمق و دیوانه خود دارند

ان نوکران درین استقامت بارز و برجسته شده و منجر به عملکرد هایی گردد که به ناگه

.احمق و مغرور و خود گم کرده را به دست تعویض و حتی فنا بسپارد  

درین راستا به تازگی یک مقاله و گزارش تحقیقی کم سابقه و شاید هم بی سابقه در 

نشریات غربی پدیدار شده که خوشبختانه توسط رسانه های افغانستانی نیز مورد توجه 

زیادی قرار گرفته با برگردان ها توسط ذوات مختلف به خدمت هموطنان قرار داده شده 

 است.

نظر به روح این تحقیق مدلل و مستند و صریح؛ اشرف کوچی بسیار بیشتر از آنچه ما 

میتوانیم تصور کنیم و بسیار طوالنی تر از زمانی که ما با نام و عناوین مطنطن او اشنا 

ر دستگاه های نوکر طلب و غالمخواه شده ایم به همراهی گروپی از امریکایی های افغانتبا

.زیر تأثیر قرار داده و حتی مسحور کرده بوده استرا امریکایی و یهودی و انگلیسی   

پخته  ولی اینک نتایج افکار و خیاالتی که اینها به امریکایی های حاکم آن سرزمین و دنیا

ق و تحلیل همه و فروخته بوده اند؛ به آن منتج گردیده است که به استنتاج این تحقی

را به خطر « امنیت ایاالت متحده امریکا»سیاست های قومگرایانه ایست که جز اینکه 



انداخته  و موجب تباه شدن بیهوده تریلیونها دالر و از دست رفتن خون های فراوان نیرو 

، ثمر و های امریکایی و به خاک یکسان شدن حیثیت و اتوریته امریکا در جهان گردیده

ها با تباهی  راناباد ؛غالم های یاد شدهبه کام یگر نشده و در صورت ادامه اوضاع د  پیامد

.آمدو خفت های بد تر و بیشتر گرفتار خواهند   

آگاهی دهی و روشنی افگنی بنده  ،پهنای تحقیقی و اطالعاتی ،ابنابر چنین عمق و ژرف

را به همگان توصیه  خوانش و درک عمیق و توسیع و تکثیر این مقاله مهم و فوق العاده

.و تأکید میکنم  

و ها مسئاله  بیشترین توجه فرمائید؛ فراتر از انها که عرض کردم شما  توجه و خوب 

رتقا و آگاهی تان به ستیچ بلند تری ا در خود متن تقدیمی می یابیدرا صورت حل های آنها 

  :می نماید

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

در افغانستان امنیت ملی امریکا را تهدید سیاست قومی 

کند می  

  شنبه، ۷۱ اسد ۷۹۳۱ - هشت صبح
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 ده گلوب پست: منبع– خان رهیاب  جمعه: برگردان– خان ایوبی  عیسی: نویسنده

افغانستان -تبار هستند که طی چندین دهه روی روابط امریکا های افغان پر نفوذترین امریکایی زاد اشرف غنی و زلمی خلیل

باعث شده است که از قدرت لفاظی خوبی برخوردار شده ها در واشنگتن  ی زندگی آن تحصیالت و تجربه. اند تأثیرگذار بوده

ها باعث شده است که  ی آن گرایانه قوم« دیدگاه»جا داشته باشند، اما  گذاری از دوستان خویش را در آن ی وسیع و تأثیر و شبکه

تصویر ایاالت متحده به عنوان ی افغانستان  جنگ پیچیده. هزینه بپردازد ها دالر تریلیونو  هزاران قربانیامریکا 

 .دار کرده است ی جدی خدشه ترین ارتش دنیا را نیز به گونه قدرتمند

در آن . سقوط کرد، ایاالت متحده افغانستان را تنها گذاشت ۷۳۳۷سال هنگامی که رژیم کمونیستی تحت حمایت شوروی در 

توانست کمک کند که دموکراسی و حکومتی مبتنی بر قانون اساسی به رهبری  به راحتی می امپراطوری آزادیزمان، 

ی  شد؛ احتماالً چنین کاری به توصیه در افغانستان استقرار یابد، اما او باید تنها گذاشته می الدین ربانی پروفیسور برهان

 .گرفت؛ چون ربانی یک غیرپشتون بود زاد صورت می خلیل

 ۷۷حمالت تروریستی آن زمان باعث شد که ایاالت متحده شکار یک دهه بعد، تصمیم مبنی بر تنها گذاشتن افغانستان در 

زاد را که برای به رسمیت شناخته شدن طالبان در  گیر کرد، از جمله خلیل این حمالت وحشیانه همه را غافل. شود سپتامبر

زاد از شرکت نفتی  رغم اینکه گروه طالبان با القاعده ارتباط داشت، خلیل مان، علیدر آن ز. کرد ایاالت متحده البی می

 کرد آمریکایی یونوکال معاش دریافت می

ی ریگان در امور افغانستان که  زاد، مشاور پشین وزارت امور خارجه زلمی خلیل» :ی فالهرتی و همکاران بر اساس گفته

بود، وارد بازی  است، به عنوان مشاور گروهی از بوستون که از سوی یونوکال استخدام شده] پشتون[خود متولد افغانستان 

ها از  ی افغانستان خودداری کرد، طرفداری آن ی رسمی از طرف واقع شدن در منازعه هرچند یونوکال به گونه] …. [شد

 «.طالبان برای رقبا سگنال روشنی فرستاد
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این امر . شکست دهد ۷۰۰۷تا بتواند طالبان را در سال  ر شد به دولت ربانی رجوع کندایاالت متحده مجبوبا این وجود، 

گرایانه در واشنگتن وقت  ها روی ساختن روایت قوم زاد و غنی بود که سال ی بزرگی برای خلیل انگیز و ضربه رویداد غم

داشتند،  گرایی دست برمی صورتی که از قوم شان افتادند و در ها از چشم حامیان امریکایی در واقع، آن. صرف کرده بودند

 .توانستند از اشتباه تاریخی افغانی جلوگیری کنند می

نظیر لخضر براهیمی، سفیر پیشین الجزایر و بارنت روبین « متخصص»این زمانی بود که غنی با کمک دوستان 

ی افغانستان طرح کردند تا نیروهای ضد طالب را از ای را برا گرایانه راه قبیله ها با هم نقشه آن. پژوه، وارد معرکه شد سیاست

کنند که برای تحقق آن مردم امریکا از « بازسازی»ی  قدرت کنار بزنند و ایاالت متحده را درگیر یک مأموریت پیچیده

ی  نهبا این حال، پس از تقریباً دو دهه، واشنگتن گزی. کردند تروریسم هزینه می« شکست»شان به امید  ی«خون و خزانه»

به این معنا که دست از افغانستان بردارد و این کشور را ترک . گردن نهد« ها مذاکره با تروریست»که به  ندارد، مگر این

 .کند

 «ی بن نامه موافقت»: ای غنی طرح پنج مرحله

افغانستان های  هنگامی که نیروهای دولتی تحت امر رییس جمهور ربانی با کمک نیروی هوایی ایاالت متحده در کوه

ها و روزها نقشه  سی، شب ی لوکس واشنتگن دی مصروف نبرد با طالبان و القاعده بودند، غنی و دوستانش در یک حومه

 .ی سیاسی شکست دهند کردند تا چطور ربانی را در جبهه طرح می

ز مشرف را تهدید در آن روزهای خوب قدیمی، شکست طالبان حتمی بود؛ زیرا رییس جمهور جورج بوش پسر شخصاً پروی

در  «.گرداند اگر او از حمایت طالبان افغانستان طرفدار القاعده دست برندارد، کشورش را به عصر حجر برمی»کرد که 

 .سپتامبر عمالً شکست خوردند ۷۷طوری که طالبان طی فقط چند روز پس از حمالت . ع نتیجه دادواقع، چنین رویکرد قاط

ی غلط داده شد و در تغییر  المللی تحت رهبری ایاالت متحده مشوره ها فقط زمانی دوباره ظهور کردند که به نیروهای بین آن

کلی، خلع سالح نیروهای ضد طالب را در اولویت قرار طور  ی حذف عناصر تروریسم به  شان به جای ادامه پارادوکسیکال

های قدرت ضد طالب را به حاشیه  بالک« ساالران جنگ»ای تحت عنوان بد نام کردن  یک کمپاین قبیلهدر عین حال، . دادند

حامد -شان  ی ن پس از یکبار سرنگونی کامل، دوباره جان گرفتند و در دوران حکومت مردان قبیلهبنابراین، طالبا .راند

 .قدرت نظامی و سیاسی به دست آورند -کرزی و اشرف غنی

را که غنی طراحی کرده بود، از « کنفرانس بن»شکست خوردند، امریکا  ۷۰۰۷با این حال، هنگامی که طالبان در سال 

بنابراین، غنی و دوستان فرصت یافتند در کنفرانس بن خودشان را به عنوان نمایندگان . کرسی نشاند زاد به طریق خلیل

ای  راه قبیله مختلف جا بزنند تا دولت ربانی را مرعوب کرده و نمایندگان دولت را فریب دهند تا نقشه« احزاب متخاصم»

 .غنی را امضا کنند

زمانی . شناخته شده است« بات موقت در افغانستان تا تأسیس مجدد نهادهای حکومتیتوافق برای ترتی»راه با عنوان  این نقشه

زاد به عنوان  ی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، خلیل امضا شد، براهیمی، رییس هیأت نماینده« نامه موافقت»که 

 .بودند« مشاور ارشد سازمان ملل»و غنی « متخصص»ی ایاالت متحده، روبین  فرستاده

ها در صدد بازگرداندن چیزی بود که احدی از آن به  کنند؟ آیا آن« دوباره تأسیس»خواستند چه چیزی را  ها واقعاً می آن

رسد غنی ظاهراً قصد  نظر می در افغانستان پایان رفت؟ به  ۷۳۳۷کند که در سال  ها یاد می پشتون ی شده تسلط نهادینهعنوان 

 .را تکرار کند ۷۳۷۳پدر بزرگ خود در سال « های قهرمانی»داشت که 

ری او که یک فرمانده نظامی بود در به پدر بزرگ پد. دار پشتون است ی نام غنی از یک خانواده»: جورج پکری  به گفته

 .بر تخت نشست، کمک کرد ۷۳۷۳هللا خان در سال  قدرت رسیدن نادرخان که مدت کوتاهی پس از سقوط امان
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 ۷۳۷۳وی در اکتوبر سال . هللا پشتون را از قدرت عزل کرد اجیکی که امانبرد، حاکم ت نام نمی هللا کلکانی شاه حبیبپکر از 

ای بود که منجر به عزل و  این نقشه. ای نادرخان و احتماالً پدر بزرگ غنی رفت با رهبر قبلیه« مذاکره»برای یک جلسه 

 .اعدام وی شد

چیز در  ، غنی پشت میز خود در واشنگتن بود و بالفاصله متوجه شد که همه۷۰۰۷سپتامبر  ۷۷در »: کند اظهار می پکر

 «.بازسازی کشور ترتیب کرد] و[را برای انتقال قدرت سیاسی  ای او یک طرح پنج مرحله. افغانستان در شرف تغییر است

از جمله الکهارت، دانشمند -در جریان جنگی به رهبری امریکا علیه طالبان، گروهی کوچکی از کارشناسان »

 ی سازمان ملل برای ی ویژه شناس، بارنت روبین و دیپلمات الجزایری لخضر براهیمی سپس به عنوان فرستاده افغانستان

در ماه دسامبر همان سال، کنفرانس بن تحت تأثیر کار همین . ی غنی در بیرون از واشنگتن دیدار کردند در خانه -افغانستان

های غنی در مورد دولت مدرن و دالالن قدرت در منطقه حل ناشده باقی  در حالی که تناقض میان دیدگاه. گروه دایر شد

 «.ماند

 «دیدگاه غنی از یک دولت مدرن»

« دولت -ملت»، ثابت شده است که دیدگاه غنی از دولت مدرن یک ۷۰۷۲در سال  ریاست جمهوری« تسخیر»از زمان 

« امیر آهنین»مشهور به ی هند بریتانوی،  نشانده خان، پادشاه دست عبدالرحمنای که از سوی  پشتونی است؛ توهم قدیمی

اش نیز به  ای پیرو بلکه یک توهم برای وارثان قبیله-حامی خان نه تنها که یک نظام عبدالرحمن. شد دنبال می (۷۳۰۷-۷۸۸۰)

 .اند ها است در تحقق آن شکست خورده میراث گذاشت که قرن

به « دهی مجدد شکل»خان برای  ننتوانسته است تحسینش از سیاست تحکیم قدرت عبدالرحم «ی علمی مقاله»غنی در یک 

خان در  جنایات و سرکوب مذهبی عبدالرحمن. منظور ایجاد یک دولت مقتدر را پنهان کند های قومی و مذهبی به  اشرافیت

سازی قومی شناخته  با حمایت هند بریتانوی حاال به عنوان پاک «ی یک ملت جا زدن یک اکثریت قومی به مثابه»راستای 

اش را تقویت کرده و  و مهار قدرت دیگران در افغانستان افراد منتخب قبیله« تسلط»بنابراین، غنی به منظور . شده است

 .قدرتش را تحکیم کرده است

مردم باید قومیت خود را »: شیث. ل.ی د به گفته« .های قومی است ای برای رسیدن به آرمان کشتی» «دولت -ملت»یک 

کنند، یک قوم باید  ی میزندگ] چندین قومیت[اگر چنین معادلی ممکن نیست چون در داخل یک قلمرو . معادل یک ملت بیابند

 «.اکثریت قومی را بسازد که بتواند از تمام یک ملت نمایندگی کند

حتا در . یک مفهوم اروپایی قرن شانزدهمی است که در هیچ جای دیگر کاربرد نداشته است« دولت-ملت»در عین حال، 

و نازیسم در دوران هتلر، موسولینی و فرانکو رنج  محور با فاشیسم -اروپا، آلمان، ایتالیا و اسپانیا از این پارادوکس مالکیت

 .اند کشیده

گرایی به وجود آمده  دهد تا بستری برای چندفرهنگی می« ملت-دولت»متعارف جایش را به « دولت-ملت»در حال حاضر، 

یک دیدگاه »کنیم؟ آیا این  تحمیل می کاذب را بر افغانستان« دولت-ملت»چرا ما هنوز یک . و نبود تسلط را ترویج کند

 است؟« مدرن

پس از تحکیم . ها در سر دارد با حمایت امریکایی ۷۷را در قرن « امیر آهنین»های  در پوشش دموکراسی، غنی آرمان

خواه عربستان سعودی،  تمامیت/ های توتالیتر تری را با دولت مستحکم نظامیو  استخباراتیخواهد روابط  قدرت، او می

ی  به مثابه ها حاکمیت الهی و نفوذ طالبان، غنی با تطمیع آنبا استفاده از مدل . ی عربی و قطر به وجود آورد ت متحدهامارا

کند؛ مشابه آنچه « احیا»های مذهبی و قومی را  ان خودش در صدد است اشرافیتای تحت فرم رحم قبیله جنجگویان بی

 .انجام داد ۷۸۰۰ی  خان در دهه عبدالرحمن

خودکامگی او در استفاده از خشونت علیه نیروهای اوزبیک ضد طالب در به عنوان یک فرد خشن؛  وضعیت غیرعادی غنی

 هایش برای تقویت سیاست« علمای دینی»ی ابزاری از  منجر شد؛ استفاده مفقود شدن، کشتار و شکنجهکه به  والیت فاریاب
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، همه و همه ترفندهای قدیمی طالبان آن را تخریب کردکه  نشین غزنی دولت او برای حفاظت از والیت هزاره« ناکامی»و 

 .استبدادی در عصر مدرن است -ای قبیله

عتقد ساخته است این امر او را م. ی جدی با اپوزیسیون مواجه نشده است با توجه به تمام این رویدادها، غنی تا هنوز به گونه

روبین و -ای را از طریق دوستان  کارزار تاکتیکیرا به دست آورده است و بنابراین او  انحصار خشونت در افغانستانکه او 

از افغانستان  برای خروج کامل ایاالت متحدهها را  کند تا افکار امریکایی های ایاالت متحده مدیریت می در رسانه -فرید ذکریا

افغانستان و طالبان به عنوان جنگجویان « امیر آهنین»با طالبان که غنی به عنوان « ی صلح معامله»شکل دهد؛ احتماالً یک 

 .۷۸۰۰ی  دقیق مثل دههاش شناخته شود،  ای رحم قبیله بی

جا  شود؛ غیرنظامیان کشته و بی می شهرها به آتش کشیده شده و غارت، نیروهای نظامی افغانستان همیشه قتل عام شده

بنابراین، او با اعتماد به نفس . شود می حتمالی غنی متوقفا« ای جنگجویان قبیله»مهمات تسلیحات مدرن از سوی شوند و  می

به قساوت و  غزنیبا وجود آن که طالبان در والیات فاریاب و . دیگری را اعالن کند« بس عیدی آتش»گیرد تا  آمادگی می

 .دهند شان ادامه می غارت

 امنیت ملی ایاالت متحدهموقع حساس برای منافع 

روایت کاذب ، غنی مصروف ساختن یک قبل از حمالت یازدهم سپتامبرزاد برای طالبان در امریکا  گری خلیل شبیه البی

وگوهای مستقیم شوند  ها را فریب بدهد تا با گروهی وارد گفت او موفق شده است تا امریکایی. بوده است وگو با طالبان گفت

 .ی مشترکی برای تفاهم به میان بیاید یچ بعد انسانی نداشته تا زمینهه شان رفتار تروریستیکه 

گرای قومی  های خشونت های دروغین آن را در سیاست من با صلح مخالفتی ندارم، اما خطر سیاسی شدن صلح و بنیان

 .کنم زد می گوش

امنیت ملی ایاالت متحده را با تهدید مواجه  تواند که می« افغان»گرایان  ها با تقویت آجندای قوم رسد که امریکایی به نظر می

طالبان . امنیت ملی امریکا را به خطر مواجه کرد ۷۰۰۷طوری که در سپتامبر . شوند سازد، بار دیگر مرتکب اشتباه می می

های  ها تروریست شبه تغییر نخواهند کرد، آن ها یک در صورتی که آن. کوبند می تروریسمطبل خود بر  کشی طینت آدمبنا بر 

میشه ایاالت متحده گرایان ه افراط. کند ای را متوجه امنیت ملی امریکا می جهانی ضد امریکایی را جذب کرده و خطر جدی

 .سرنگون کرد ۷۰۰۷دو فاکتوی طالبان را در سال « امارت اسالمی»پنداشته که  امپراطوری کافررا به عنوان یک 

ید دقیقاً شبیه روزهای پس از حمالت یازدهم سپتامبر با حمایت نیروهای ضد طالب متشکل از تمام بنابراین، طالبان با

ی دزدساالران پیوسته باشند،  های قومی به قافله گروهای قومی شکست داده شوند، ممکن است برخی از رهبران این گروه

 .ان طالبان را از موضع قدرت به میز مذاکره کشاندتو سپس، می. های اجتماعی همچنان به حالت خود باقی است اما پایگاه

فریبی استاد هستند،  شان در عوام های تأثیرگذار برای تقویت آجندای قومی پنهان ای از حمایت ای با شبکه های حاکم قبیله نخبه

در غیر . رد نه افغانستان راها را ترک ک بنابراین، باید آن. خطر بیندازد حتا اگر این کار امنیت ملی ایاالت متحده را نیز به 

گرای بالقوه و طالبان به عنوان جنگجویان او، افغانستان باری دیگر به پناهگاه تروریسم جهانی  این صورت، با یک امیر قوم

 .اند، انتقام خواهند گرفت تنها این بار، طالبان که با حمایت ایاالت متحده شکست خورده. تبدیل شده و تاریخ تکرار خواهد شد
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