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 األىمخ اًواهنخ تثبهٍربن؛ األٌثبة واًنربئغ

 

 
مظبهواد واٌػخ ذؽز كٌبكح ؼية ظمػٌخ غٌٌلء اإلٌالَ  تلأدَ 3132يف اًٍبتؼ واًػرشًن من شهو أهرىتو/

/أهرىتو وصٌز ظٌلغبد مرظبهوح 23ويف ذبهًق  )ف( طل ؼية )ذؽوًى ئنصبف( اًؽبهم من ملًنخ هواذيش.

ََ اًىىاهِء  أـوي ئىل ئٌالَ آتبك من ئكٌٌم ـٌرب تفرىنفىاه و تٌىشٍربن، وذؼبًج اًعٌلغبد املرظبهوح هئٌ

اًثبهٍربين تبالٌرلبًخ غن منصثه. ًب ذوي مب هٍ أٌثبة هنه املظبهواد ومب هٍ مؼبًثبد املرظبهوًن؟ ومب 

ػوًم اًؽوىمخ اًؽبًٌخ وتبهٍربن تشوٍ غبَ؟ ومب هٍ اًنربئغ املرىكػخ ًؤلؼلاس  هٍ اًرؽلًبد اًرٍ ذػرتض

 اًواهنخ يف تبهٍربن؟ ٌنرؽلس غن ظمٌؼ مًى يف ذؽٌٌٍ هنا األٌثىع.

 املظبهواد اًؽبًٌخ يف تبهٍربن

ؼية ظمػٌخ غٌٌلء اإلٌالَ )ف( تثبهٍربن واًني ًوأٌه مىالنب فظٍ اًوؼمن ـؼؽ إلكبمخ مظبهواد واٌػخ 

/أهرىتو تبًفػٍ. 23ل اًؽية اًؽبهم منن فرتح ػىًٌخ، ئىل أن وصٌز اًعٌلغبد املرظبهوح ئٌالَ آتبك تربهًق ط

مؼ أن اًعيء األهرب من املظبهواد ًُشوٌه ؼية ظمػٌخ اًػٌٌلء وؼية اًػىاَ اًىػنٍ اًني ًوأٌه ئٌفنلًبه 
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ملظبهواد ئىل ؼل مب مصٍ ؼية ويل ـبن، ئال أن هنبن أؼياة أـوي مفبًفخ ًٌؽية اًؽبهم شبههز يف ا

كبًز ؼوىمخ ئكٌٌم ـٌرب  مٌٍم ًٌغ اًني ًوأٌه نىاى رشًف، وؼية )تٌثٌي تبهيت( وؼية مًل غىامٍ.

تفرىنفىاه كثٍ ئكبمخ املظبهواد ئنهب ًن ذٍمؾ ًٌمرظبهوًن تبًىصىي ئىل ئٌالَ آتبك، ئال أن اًؽوىمخ 

و رصػ انرصفز غن كواههب املنهىه، ووصٍ املرظبهوون ئىل  ئٌالَ آتبك كون أي غلثبد ذُنهو. من ظبنٍج ـآ

وىًو اًلاـٌٌخ اًثبهٍربين ئغعبى شبه أنه ًن ًرم اغرتاض ػوًم املرظبهوًن هٌل أنه ٌٌلىَ تلغم 

 املرظبهوًن مبب ًؽربظىن ئًٌه يف ئػبه اًلبنىن.

 اًثبکٍربن ظمػٌخ غٌٌلءنثنح غن 

ػٌله اإلنعٌٌيي وتلغم من اًوىنغًو اًشػثٍ تبًهنل، َ أٌٍُز ظمػٌخ غٌٌلء اًهنل طل االٌر3232يف غبَ 

وغلج ذأٌٌَ كوًخ تبهٍربن يف منؼلخ )تو صغري( ذم ذٍمٌخ اًعمػٌخ تعمػٌخ غٌٌلء اإلٌالَ. تلأ اًؽية 

ويف غبَ  َ توئبٌخ املفرٍ مؽمىك؛ طل اًنظبَ اًؽبهم آننان واًني هبن ًوأٌه أًىة ـبن.3291نشبػه غبَ 

غٌٌلء اإلٌالَ )ف( اتن املفرٍ مؽمىك امللغّى مىالنب فظٍ اًوؼمن ومبىاي ًوأً  َ ذىىل هئبٌخ ظمػٌخ3291

اًعمػٌخ ؼرى اآلن. اًعمػٌخ ذرثنى اًفوو اًلًىتنلي وًنرمٍ مػظم أذثبغهب إلكٌٌم ـٌرب تفرىنفىاه 

ٌل َ شبههز اًعمػٌخ يف ائرالفبد مؼ ؼية غىامٍ اًىػنٍ وؼية )تٌثٌي تبهيت(، ه3291وتٌىشٍربن. منن غبَ 

ًُنهو أن ًٌعمػٌخ غالكبد وػٌلح تؽوهخ ػبًثبن وذإًلهب تررصًؽبد تني اًفٌنخ واألـوي، هٌل أن اًعمػٌخ 

 .أكبمز مظبهواد واٌػخ طل ؼية ذؽوًى ئنصبف اًؽبهم تثبهٍربن

 ؟ریهبتني املظبهواد اًؽبًٌخ واًٍبتلمب اًفوق 

 339َ مظبهواد واٌػخ طل ؼية مٌٍم ًٌغ واٌرمود املظبهواد ًنؽى 3132أكبَ ؼية ذؽوًى ئنصبف غبَ 

ًىَ، مٌل أكي ئىل ئىاؼخ نىاى رشًف غن اًؽوم. ذم اًهعىَ غىل اًرٌفيًىن اًىػنٍ اًثبهٍربين هٌل أًُؽلز 

من يف اًفرتح اًواهنخ ذثلو أهرب أرضاه تبالكرصبك اًثبهٍربين. ئال أن املظبهواد اًرٍ أكبمهب مىالنب فظٍ اًوؼ

تػلح أطػبف، هٌل أنهب ذرٍم تبالنرظبَ، من مًى غىل ٌثٌٍ املصبي أن  3132يف اًؽعم من مظبهواد غبَ 
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مؼ أن املظبهواد اًؽبًٌخ ال ذظم طمن أفواكهب اًنٍبء،  املرظبهوًن ًنظفىن اًشىاهع اًرٍ ًرظبهوون فٌهب.

واملنًػبد اإلـثبهًخ ًفز األنظبه. ظلًو تبًنهو أن هنبن فوكب ذفىكز  ئال أن ذػبون املرظبهوًن مؼ املواٌالد

َ وهى اًىغٍ ًلي املرظبهوًن تأٌثبة املظبهوح، ؼٌض ًىؼظ يف املظبهواد 3132فٌه مظبهواد غبَ 

اًؽبًٌخ وظىك أغلاك ال ذُلهن ٌثج املظبهواد هٌل أن اًثػع ًؼوػ مؼبًثبد ذفبًف ذرصًؽبد كبكذهم، أو 

ثج مشبههرهم ئىل اًلفبع غن اإلٌالَ، هٌل ُوظل فٌٌل تػل أنه ذم ذىظٌه تػع املرظبهوًن ئىل أنهم ًػيون ٌ

َ فان هٍ املرظبهوًن ذلوًثب 3132ذعنج اًؽلًض مؼ وهبالد األنثبء. أمب يف مظبهواد ذؽوًى ئنصبف غبَ 

وغري مًى من  هبنىا غىل وغٍ ذبَ تأٌثبة املظبهوح من فٍبك يف اًؽوىمخ وطػف يف اًثنٌخ االكرصبكًخ

 املشبهٍ اًؽبكح.

 أٌثبة املظبهواد

َ غىل مػظم األصىاد يف اًربملبن وهيمىا 3139/ًىنٌى/35ًٌموح األوىل ؼصٍ ؼية ذؽوًى ئنصبف يف ذبهًق 

من ذٌى  األؼياة اًرٍ ًهب نفىم وموبنخ ذبهًفٌخ يف اًثٌل مصٍ ؼية مٌٍم ًٌغ )ن( وؼية )تٌثٌي تبهيت(.

ٌخ غٌٌلء اإلٌالَ اًني ًٌَ ًه أي هويس يف معٌَ اًشػج، وأُتلٍ ًه أهتػخ األؼياة املهيومخ ؼية ظمػ

من ذٌى األؼياة املهيومخ ؼية ظمػٌخ غٌٌلء اإلٌالَ اًني ًٌَ ًه أي  هوايس يف معٌَ اًشٌىؿ فلؽ.

ًرهم هنا اًؽيُة اًعٌَش وظهبى  هويس يف معٌَ اًشػج، وأُتلٍ ًه أهتػخ هوايس يف معٌَ اًشٌىؿ فلؽ.

د تبًرىهغ يف ذيوًو نربئغ االنرفبتبد، وكل هرسد هنه االذهبمبد ٌوىد اًعٌش وػبًثىا من فظٍ املفبتوا

اًوؼمن ذىطٌؽبد ؼٌبي ذرصًؽبذه، ئال أن فظٍ اًوؼمن كلَ ئظبتخ كتٌىمبٌٌخ مفبكهب غلَ مشبههخ اًعٌش 

األؼياة اًٌٍبٌٌخ تبإلطبفخ ئىل مًى فان اًظػف االكرصبكي وانرشبه اًثؼبًخ واغرلبي كبكح  يف اًريوًو.

أٌثبة كفػز ئىل ئكبمخ املظبهواد اًؽبًٌخ. ئال أن غموان ـبن كبئل اًؽية اًؽبهم ًرهم مىالنب فظٍ اًوؼمن 

تبًػمٍ وفم ذىظٌهبد ظهبد أظنثٌخ وذؽلًلاد أشبه ئىل اًهنل، هٌل وطؾ أن اًظػف االكرصبكي أمٌو مىهوس 

يف اًىكز اًؽبيل شوٍ  ًىطؼ االكرصبكي يف اًثٌل.من اًنظبَ اًؽبهم اًٍبتم ووغل تبًػمٍ غىل ذنمٌخ ا
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غموان ـبن ًعنخ ـبصخ توئبٌخ وىًو اًلفبع ًٌرفبهم مؼ املرظبهوًن، وكل ُغللد اًعٌٍخ األوىل تنعبػ ًىَ 

االشنني املبيض تؽظىه منلوة املرظبهوًن أهَو ـبن كهاين، وكل أمثود اًعٌٍخ نربئغ منهب فرؾ ممو 

اًٌٍفٌخ، وذفصٌص مئرٍ أًف منؽخ كهاٌٌخ ًؤلرس اًفلريح ذؽز مظٌخ تونبمغ هبهذبتىه اًؽلوكي ًؤلكٌٌخ 

 ئؼٍبً اًلهايس اًعبمػٍ، وًػٍ هنه اًرؼىهاد ٌرُظػف مىكف املرظبهوًن وذلىي مىكف اًؽوىمخ.

املرظبهوون ًؼبًثىن تبٌرلبًخ هئٌَ اًىىهاء غموان ـبن وأن ذُػبك االنرفبتبد تؼوًلخ ال ًؽرض أفواك اًعٌُش 

مواهَي االكرتاع، وئما مل ًرم مًى فانهم مصممىن غىل ئغالق اًؼوق اًوربي يف اًثٌل. هٌل ًثلو أن فٌهب 

األؼياة املػبهطخ األـوي مل ذُشبهن يف املظبهواد تللٍه هثري، وكل متز مشبههخ اًثػع الشرتان املصبًؾ. 

ُُيهل اًٍثٍ ًٌؽوىمخ إلًلبء اًرهم غىل مؼ أن هنا األمو كل ًُػل نلؼخ ئًعبتٌخ ًصبًؾ املرظبهوًن ؼبًٌب ئال أنه 

كل ًػىك ٌثج كٌخ مشبههخ األؼياة املػبهطخ األـوي يف املظبهواد ئىل  املرظبهوًن مٌل ٌٌُظػف شىهرهم.

أموًن، أوًهٌل أن هنه األؼياة ًلًهب هوايس يف معبًَ اًثٌلًخ واًربملبن ئىل ؼل مب، وال ذوغج يف ـٍبهح 

وطبع يف اًثٌل، واًٍثج اًصبين هى أن كبكح هنه األؼياة مػرلٌىن، وًوغج هصٌلهب ونفىمهب غنل اطؼواة األ 

أذثبغهم يف ئغٌلي اًظغؽ غىل اًؽوىمخ ؼرى ذُؼٌم رساػ كبكذهم )نىاى رشًف، وموًم نىاى، وآصف ىهكاهي، 

و فان وغريهم(، وكل أُصله اًظىء األـرض إلػالق رساػ نىاى رشًف وموًم رشًف تظٌلن ُمشرتغ.  من ظبنج ـآ

ؼية ظمػٌخ غٌٌلء اإلٌالَ أّمٍ يف اًؽصىي غىل كغم األؼياة املػبهطخ األـوي مصٍ مٌٍم ًٌغ وتٌثٌي 

تبهيت ومًى ًوىن كبكذهم ُمؽرعيًن، هٌل أن األؼياة األـوي مصٍ ؼية غىامٍ اًىػنٍ وؼية )تفرىنفىا 

 ب يف أوٌبغ اًشػج.مًل غىامٍ( ذوًل ئغٌلي اًظغؽ غىل اًؽوىمخ وذهلف من ـالي مًى ئىل ىًبكح نفىمه

 اًرؽلًبد اًرٍ ذىاظه املرظبهوًن واًؽوىمخ اًثبهٍربنٌخ

هنبن غىامٍ ذُػوكٍ مٍريح املرظبهوًن وذلّىي مٍبنلح اًعٌش ًٌؽوىمخ، منهب اًلغم اًؽبيل من اًعٌش 

ًٌؽوىمخ، وتلء املشبهًؼ االكرصبكًخ اًعلًلح، وذرصًؽبد فظٍ اًوؼمن األـريح ؼٌبي ذىهغ اًعٌش يف 

نربئغ االنرفبتبد، وكٌخ مشبههخ املنرمني ًؤلؼياة األـوي غري ؼية ظمػٌخ غٌٌلء اإلٌالَ، وتلء  ذيوًو
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و فان هنبن غىامٍ كل ذإكي ئىل ئٌبءح ٌمػخ اًثٌل واطمؽالي اًؽوىمخ  االطؼواتبد يف اًثٌل. ومن ظبنٍج ـآ

ني اًؽوىمٌني اًٍبتلني أمصبي هئٌَ اًؽبًٌخ، منهب انرشبه اًثؼبًخ وغالء أٌػبه املىاك األوًٌخ واغرلبي املٍإوً

اًىىهاء اًٍبتم نىاى رشًف واًوئٌَ اًٍبتم آصف غًل ىهكاهي وهئٌَ اًىىهاء اًٍبتم شبهل ـبن كبن غثبيس 

وًن، واًرظٌٌم غىل وٌبئٍ اإلغالَ ومن مًى غىل ٌثٌٍ املصبي غلَ كلهح ُمعوي تونبمغ  وموًم مظفوي وـآ

و، وتػع  املصؼٌؽبد اًنبتٌخ اًرٍ اٌرُػمٌز طل مىالنب فظٍ اًوؼمن. غىل اًؽلًض طٌفب يف تونبمغ ـآ

 نربئغ األىمخ

كٌبَ املظبهواد يف تبهٍربن طل اًؽية اًؽبهم ًٌَ أموا ظلًلا وكل ظهو يف هٍ ؼوىمخ ذلوًثب. ئال أن 

املظبهواد اًؽبًٌخ تلأد من ػوف شفص ًه ذبهًق ػىًٍ ومشهىك، هٌل أن غالكبذه هبنز وػٌلح كامئخ 

ظهبى املفبتواد. املظبهواد اًؽبًٌخ أرضد تبًىطؼ االكرصبكي هٌل أنهب غوكٌز اًشإون االكرصبكًخ تبًعٌش و 

املػٌشٌخ اًػبمخ. ئما متلكد املظبهواد اًؽبًٌخ ومل متنؼ اًؽوىمخ من اٌرمواههب فٌٌَ من اًثػٌل أن ذٍري 

ػٌثبد املرظبهوًن يف وكز رسًؼ أمب ئما ًثّز اًؽوىمخ  اًثٌل نؽى االطؼواة وًُعمؼ تٍبغ اًؽوىمخ اًؽبًٌخ.

فٌػٍ األىمخ ذهلأ. ئال أن مؼٌج املرظبهوًن )ئكبًخ هئٌَ اًىىهاء( ًثلو أموا ُمٍرثػلا ومًى ألن األؼياة 

ٌب، وغلك األصىاد املؼٌىتخ إلىاؼخ هئٌَ اًىىهاء املُنرفج من  359املػبهطخ متٌى يف اًربملبن ئظٌلال  هٌو

 صىذب. 373اًربملبن نفٍه ذثٌغ 

 غلك اًووايس ؽية اًٌٍبيساً

 92 ؼية )مٌٍم ًٌغ ن ( اًثبهٍربين

 55 ؼية )تٌثٌي تبهيت ( اًثبهٍربين

 13 ؼية )غىامٍ( اًىػنٍ

 39 ؼية معٌَ اًػمٍ املرؽل

 359 اإلظٌليل

اًؽٍ اًىؼٌل اًني تاموبنه أن ًُيًؾ اًؽوىمخ اًؽبًٌخ وًٌُعئ هئٌَ اًىىهاء ًالٌرلبًخ هى ذىٌٌؼ املظبهواد 

وهى ؼٍ هبن ًه ذأشريه يف تبهٍربن كامئب. ئال أن مًى ًرؼٌج كغٌل من اًعٌش، وكل غلل اًعٌش ظٌٍخ غلج 
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هاد اًؽبًٌخ يف اًثٌل، مٌل ًُػل غالمخ ذرصًؽبد مىالنب فظٍ اًوؼمن ؼٌبي اًؽوىمخ وأهل غىل ذػيًي كوه اإلكا

 غىل مٍبنلح اًعٌش ًٌؽوىمخ.
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 اٌرمواه ظوائم اًؽوة املوذوثخ من كِثٍ ملغٍ ؼلىق اإلنٍبن

 

 
غبمب اًرٍ مظز، وًنا ٌلؽ ظواء  39يف اًؽوة األفغبنٌخ، تبد اٌرهلاف امللنٌني أموا غبكًب ـالي ملح 

اًهعٌلد واًغبهاد اًعىًخ اًٌٌٌٌخ اًرٍ ذشنهب اًلىاد  املنهىهح غرشاد اآلالف من اًلرىل واًعوؼى.اًؽوة 

األفغبنٌخ واألظنثٌخ ذٍثثز يف ـٍبئو هثريح يف صفىف امللنٌني. مفىطٌخ ؼلىق اإلنٍبن يف أؼلس 

ٌخ تلغم من وهبًخ ذلبهًوهب اًرٍ تنرهب غىل ًلبءاذهب تأهبيل اًظؽبًب ذلىي تأن اًلىاد اًفبصخ األفغبن

املفبتواد املوهيًخ األموًوٌخ اهذوثز ذعبوىاد ـؼريح منهب اًرٍثج يف ملرٍ امللنٌني ـالي اًهعٌلد 

ذصػٌل اًغبهاد اًٌٌٌٌخ من كِثٍ اًلىاد األفغبنٌخ واألظنثٌخ ظيء من مفؼؽ كونبًل ذوامج ألفغبنٍربن،  اًٌٌٌٌخ.

يف هنا اًرؽٌٌٍ ٌنٌلٍ نظوح غىل  ني وذصػٌل اًؽوة.وهنا املفؼؽ مل ًٍثج ئال ىًبكح اًظؽبًب امللنٌ

ذلوًو مفىطٌخ ؼلىق اإلنٍبن األـري وهكاد اًفػٍ اًرٍ أشبههب، مؼ ذؽٌٌٍ ًآلشبه املرىكػخ من ٌوىد اًؽوىمخ 

 واملعرمؼ اًلويل ذعبه ملرٍ امللنٌني يف أفغبنٍربن.

 

 املٌٌشٌبد املٌٍؽخ ونشبػهب

كبمز ترعهٌي ومتىًٍ املٌٌشٌبد اًشػثٌخ املٌٍؽخ يف أفغبنٍربن منن غبَ  CIAوهبًخ املفبتواد األموًوٌخ 

َ. مؼ أن هنه املٌٌشٌبد ذرثؼ 3132َ ملؼبهكح غنبرص اًلبغلح وػبًثبن وهنًى غنبرص كاغش تػل غبَ 3113

ٍ وهبًخ يف اًظبهو ظهبى األمن األفغبين ئال أن نشبػهب ـبهٌط غن هٌوٍ اًلىاد األمنٌخ األفغبنٌخ وًُلاه من كِث

املفبتواد املوهيًخ األموًوٌخ، وذػرمُل هنه املٌٌشٌبد تشوٍ هبمٍ غىل اًلغم اًعىي واًٌىظٍرٍ 

املووؼٌبد األموًوٌخ ذرىىل مهمخ نلٍ ملبذًل هنه اًلىاد املؽٌٌخ ـالي اًغبهاد املُشرتهخ  األموًيك.
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املنؼلخ املوهيًخ اًرٍ ذظم هبتٍ  ذنشؽ يف 13وأؼٌبنب ـبهط اًهعٌلد املشرتهخ. اًلىاد املىٌىمخ تبًورٌثخ 

ذنشؽ يف اإلكٌٌم اًرشكٍ اًني ًظم ننعوهبه  13وتووان ووهكن وًىظو واًىالًبد املعبوهح ًهب، واًورٌثخ 

واًرٍ ذُلغى تبٌم كىاد كنلهبه املُهبظمخ هٍ أكلَ هنه  12وًغٌلن واًىالًبد املعبوهح ًهٌل، واًورٌثخ 

غلح يف والًبد كنلهبه وهٌمنل وىاتٍ وفواه وآهوىظبن منن اًفرتح اًرٍ اًوربئج وذنشؽ يف مؼبهكح غنبرص اًلب

ربن وهري واًىالًبد املعبوهح. 12َ، واًورٌثخ 3113ذٌز غبَ  ذشن هنه املٌٌشٌبد  ذنشؽ يف والًبد نىٌه

ة. هعٌلذهب اًٌٌٌٌخ ًلرٍ أو اغرلبي اًصىاه يف األهًبف اًفبطػخ ًؽوم ػبًثبن أو يف املنبػم اًىاكػخ يف اًؽو 

هنه اًلىاد ذلّىض ظلهان املنبىي وذلىَ ترفرٌش ٌوبنهب. ًُػرلٍ تػع اًوظبي يف املنبػم املنهىهح من 

وون كون أي مؽبهٌلد. أشبه  كِثٍ املٌٌشٌبد كون ئغالَ أرُسهم مبوبن اغرلبًهم، هٌل ًُلرٍ اًثػع اآـل

د ـبػئخ أو ألظٍ منبفٍبد اًرلوًو املنهىه هنًى ئىل ؼبالد هصريح متز فٌهب هعٌلد تنبء غىل مػٌىمب

ٌٌبٌٌخ. كبي أؼل ٌوبن والًخ وهكن ملفىطٌخ ؼلىق اإلنٍبن يف أفغبنٍربن: )كبمز املٌٌشٌبد ترفعري تبة 

و، واذهمىنب تاػػبَ غنبرص ػبًثبن، يف ؼني أن ػبًثبن كل  تٌرٍ وكرٌىا أؼل أوالكي ـٌف اًثٌز واـرؼفىا اآـل

 م اًؼػبَ آلمونب(.ظبؤوا ئًٌنب وػٌثىا اًؼػبَ، وئن مل نُػؼه

 

 ذلوًو مفىطٌخ ؼلىق اإلنٍبن

شفصب شهلوا  22ذم ئغلاك هنا اًرلوًو تنبء غىل املػٌىمبد اًرٍ وهكد يف اًٌلبءاد اًرٍ أُظوًز مؼ 

اًهعٌلد اًٌٌٌٌخ يف والًبد غيين وهٌمنل وهبتٍ وكنلهبه وننعوهبه وتورٌب وآهوىظبن ووهكن وىاتٍ وهنًى تنبء 

م اًؽصىي غٌٌهب من املإٌٍبد اًنبشؼخ يف معبي ؼلىق اإلنٍبن. وفم ذلوًو غىل املػٌىمبد اًرٍ ذ

مفىطٌخ ؼلىق اإلنٍبن فان املٌٌشٌبد اًنبشؼخ تلغم اًىالًبد املرؽلح األموًوٌخ ذرمرؼ تؽصبنخ هبمٌخ يف 

بمز أغٌنز مفىطٌخ ؼلىق اإلنٍبن يف ذلوًو ًهب تأن هنه املٌٌشٌبد أك اًثٌل وكل اهذوثز ظوائم ؼوة غلًلح.

مٌخ غىل األفواك امللنٌني. وهك يف هنا اًرلوًو أن اًوصري من امللنٌني اًنًن  مؽبهٌلد صؽواوًخ غري ٌه

ًلؼنىن يف هنه املنبػم كظىا نؽثهم ظواء هعٌلد املٌٌشٌبد املنهىهح. ذم اًررصًؾ هنًى يف اًرلوًو 

وهيًخ األموًوٌخ كبمز مبب ال املنشىه كثٍ أٌثىع أن اًعٌلغبد املٌٍؽخ ذؽز ئرشاف وهبًخ املفبتواد امل

َ مرظمنخ ظوائم ؼوة 3132َ وؼرى أواٌؽ غبَ 3137ًلٍ غن أهتػخ غرش هعىمب مٌٍؽب من أواـو غبَ 

ئؼلي هنه اًهعٌلد اهذُورثز اًػبَ املبيض يف والًخ تورٌب وكُرٍ ـالًهب  وانرهبهبد غلًلح ًؽلىق اإلنٍبن.

ك اًؽلس مل ُُينؾ اًظؽبًب أي فوصخ ًٌملبومخ واًلفبع أؼل غرش شفصب من كوًخ واؼلح. وفم ذرصًؽبد شهى 

غن أنفٍهم. هٌل ًُنهو أن املٌٌشٌبد كبمز تلرٍ ىغٌم ئؼلي اًلثبئٍ غرب ئػالق اًنبه غىل غٌنه وكرٍ ؼفٌله 

وفم اًرلوًو املنهىه، ذنشؽ اًىؼلاد األمنٌخ اًفبصخ اًربتػخ إلكاهح األمن اًىػنٍ  غرب ئػالق اًنبه غىل فمه.

هلىاد ؼًو وػنٍ يف ـىٌز وكنلهبه، ئال أن مفىطٌخ  12، و 12، 13، 13ين املٌٍلح تبألهكبَ اًربًٌخ األفغب

ؼلىق اإلنٍبن ذوي أن ذىظٌف وذلهًج و ئكاهح هنه اًوربئج ًلىَ غٌٌه يف األغٌج ظهبى وهبًخ املفبتواد 

 املوهيًخ األموًوٌخ.
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 هكوك األفػبي اًرٍ أشبههب ذلوًو مفىطٌخ ؼلىق اإلنٍبن

اغرتطز غىل مب نرُش يف اًرلوًو ورصؼز تأن ظمٌؼ مب مُهو فٌه ـؼأ أو  CIAوهبًخ املفبتواد املوهيًخ 

مثبًغبد. هٌل أهل اًعهبى املنهىه يف تٌبن ًه أن " اًىالًبد املرؽلح األموًوٌخ مٌريمخ تبًلبنىن تفالف 

مورج  مصٍ هنه اًعوائم غىل غٌم".ػبًثبن. نؽن ال نٍمؾ تبألنشؼخ غري اًلبنىنٌخ، هٌل ال نُشبهن أتلا يف 

مب وهك يف ذلوًو مفىطٌخ ؼلىق اإلنٍبن.  –غىل ذؽفظ  –شىهي األمن اًىػنٍ تأفغبنٍربن نرش تٌبنب أًل فٌه 

نرْش اًرلوًو  هٌل ذظمن تٌبن مورج األمن اًىػنٍ ذرصًؽب تأن هنبن أـؼبء يف اًرلوًو وًنثغٍ ذصؽٌؽهب.

ٌَ األفغبين اًٍبتم ؼبمل هوىاي وكبئل اًؽية اإلٌالمٍ كٌج اًلًن املنهىه أشبه هكوك أفػبي هٍ من اًوئ

ؼومرٌبه وتػع أغظبء اًربملبن وغبمخ أفواك اًشػج، ووٌمىا مب مُهو فٌه تأنه من ظوائم اًؽوة، هٌل ػبًثىا 

 ترللًم موذوثٍ ذٌى االنرهبهبد ًٌػلاًخ اًلبنىنٌخ.

 

 اًنربئغ

اغرٌبكي اٌرهلاف منبىي امللنٌني واًرٍثج يف ملرٍ امللنٌني غبمب اًرٍ مظز ذووه تشوٍ  39ـالي ملح 

مفىطٌخ ؼلىق اإلنٍبن  واًنٍبء واألػفبي اًُػيّي ذؽز مهًػخ اًفؼأ، كون مؽبهمخ املوذوثني ًهنه اًعوائم.

َ ػبًثز اًؽوىمخ األفغبنٌخ تؽٍ اًعٌلغبد اًػٍووًخ اًرٍ ذنشؽ 3132/أهرىتو/23يف ذلوًوهب املنشىه تربهًق 

هٌوٍ اًعهبى اًػٍووي اًؽوىمٍ. هٌل ػبًثز املفىطٌخ هنًى تاظواء ذؽلٌلبد مٍرلٌخ ؼٌبي ـبهط 

االذهبمبد اًؽبًٌخ ومؽبهمخ موذوثٍ ظوائم اًؽوة، واًرؽلٌم يف انرهبن ؼلىق اإلنٍبن وكىانني اًؽوة 

واًشػج هٌل أنه  اٌرمواه هنه اًهعٌلد ًيًل اًفعىح تني اًؽوىمخ وذللًم موذوثٍ اًعوائم ًٌػلاًخ اًلبنىنٌخ.

و ًرُضَ نبه اًوواهٌخ يف أوٌبغ اًشػج وًرٍثج يف اٌرمواه اًؽوة يف ظمٌؼ أنؽبء اًثٌل. مبب  من ظبنج ـآ

أن كرٍ األػفبي واًنٍبء وغبمخ اًنبً ُمفبًف ًعمٌؼ املىاشٌم اإلنٍبنٌخ واإلٌالمٌخ؛ غىل اًؽوىمخ األفغبنٌخ 

هعٌلد اًعٌلغبد املٌٍؽخ اًرٍ ذُلاه من كِثٍ وهبًخ واملعرمؼ اًلويل أن ذرفن ـؼىاٍد ؼبىمخ إلًلبف 

هٌل غىل ؼوىمخ اًىؼلح اًىػنٌخ أن ذربتؼ موذوثٍ هنه اًعوائم وأن ذللمهم  املفبتواد املوهيًخ األموًوٌخ.

ًٌػلاًخ؛ تلال غن اًٍوىد أو معوك اًشعج واالٌرنوبه. تشوٍ غبَ، غىل اًؽوىمخ األفغبنٌخ األفغبنٌخ أن ذُوهي 

ب غىل مفبوطبد اًٍالَ وئنهبء اًؽوة اًلامٌخ يف أفغبنٍربن، وأن متنؼ وكىع اًظؽبًب اًٌىمٍ اًني اهرٌلمبذه

 ًىكي تؽٌبح اًػرشاد من أتنبء هنا اًىػن هٍ ًىَ.

 

 ثواصل معنا: 

 info@csrskabul.com -  csrskabul@gmail.com  :الربيد اإللکرتوين

 www.csrs.af -- www.csrs.com                    املوقع:

   + 93 (0) 085788487    :املکجب هاثف

 نٍرلثٍ آهائکم واكرتاؼبذکم ًرؼىًو هنه اًنرشح.


