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تنش زدایی و اعتماد سازی دو اصل مهم در سیاست خارجی کشور

ــــــــــسرمقاله

اعتماد مردم،
بزرگترین پشتوانه دولت
محمدرضا هویدا
مردم پایه های حکومت هســتند .در تاریخ جهان کشــورهای
زیادی دیده شده که با تکیه بر حمایت ،باور ،اراده جمعی ،وحدت
و یکپارچی مردم شان بر سخت ترین مشکالت فایق آمده ،سخت
ترین شرایط را پشت سر گذاشــته ،از خاکستر جنگ برخاسته
و تبدیل به کشــورهای مدرن ،مترقی و پیشــرفته اند .در مقابل
کشورهای بزرگ و تمدن های مشهور به دلیل وجود فاصله عمیق
میان مردم و دولت ،نخبگان و عوام ،گروه های سیاســی ،اقوام و
مناطق مضمحل شده و از بین رفته اند.
یکی از مهمترین دستاوردهای نظام دموکراسی در افغانستان که
بعد از سقوط حکومت طالبان به وجود آمد ،امیدواری و خوشبینی
نسبت به آینده کشور بود .همین امر سبب شد تا موج عظیمی از
مهاجرین به سوی افغانستان عودت کنند ،سرمایه گذاران داخلی
و خارجی برای ســرمایه گذاری در عرصه های مختلف ســرمایه
گذاری کنند ،مکاتب و دانشــگاه ها باز شوند ،و کودکان و جوانان
با شــوق و عالقه به تعلیم و تحصیل بپردازند .ده ها هزار جوان به
صفوف اردو و پولیس ملی پیوســتند و با در دست گرفتن تفنگ،
آماده برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور گشتند.
البته شعارهای کشورهای حاضر در جنگ علیه تروریزم ،و موجی
که در رســانه های گروهی ایجاد شده بود ،و سراسر شوق و ذوق
برای از بین بــردن طالبان که نمادی از تباهــی و تاریکی بود و
استقرار حاکمیت جدید که روشــنی ،امید و پیشرفت پنداشته
می شــد ،نقش ویژه ای داشت .تمامی این امیدواری ها با کارکرد
ضعیف ،نادرســت و شدیدا فاسد حکومت گذشــته رو به افول
گذاشت و با انتخابات ریاست جمهوری که بدنامی و ناکامی را در
خود داشت ،به اوج رســید .برآمد انتخابات حاشیه دار و مسئله
دار ریاســت جمهوری حکومت وحدت ملی بــود که برای مردم
افغانستان کامال غیر منتظره بود.
با همه اینها مردم به شعارهای انتخاباتی باور کردند ،و با وجود همه
کاستی ها به حکومت وحدت ملی خوشبین بوده اند ،در کنار این
حکومت ایســتاده اند و برای آینده شان کار و تالش می کنند .با
آغاز حکومت وحدت ملی ،چند مشکل عمده نیز قوت یافت؛ یکی
اینکه جغرافیای جنگ به شــدت گسترش یافت و شمال در آتش
جنگ و خشــونت فرو رفت ،و دیگر اینکه اختالفات سیاسی به
خصوص با تقسیم شدن قدرت میان دو تیم برنده انتخابات ،شدت
یافت .بار مســئولیت هر دو مورد را نمی توان تنها بر دوش دولت
وحدت ملی انداخت ،چرا که هر دومورد نتایج کار حکومت گذشته
بود .زنگ هشدار گسترش جنگ به شمال از سالهای پیش به صدا
در آمده بود و حکومت گذشــته ،به نوعی با اهمال و سهل انگاری
با موضوع برخورد کرده بود .در پشــت سر بسیاری از اختالفات
سیاسی کنونی نیز دست های پیدا و پنهان بسیاری از گروه های
سیاسی دیده می شد که نمی خواستند دولت وحدت ملی با خیال
حکومت کنند.
دولت وحدت ملی با ســردادن شعارهای بزرگ انتظارات مردم را
برای داشــتن حکومت خوب و حاکمیت مسئول زنده کرده است،
ولی در عمل مردم نتیجه ای ندیده اند .در عین حال دولت وحدت
ملی با تقســیم کردن فرصت های شغلی و کاری و منابع و عواید
دولتی بین دو تیم پیروز ،از یک ســو ،و از ســوی دیگر با تمرکز
گرایی شدید دولت ،فاصله میان دولت و مردم را بیشتر می سازد.
مردم هنوز از یاد نبرده اند که حکومت از توزیع تذکره الکترونیکی
به عنوان یک اولویت به مــردم اطمینان می داد و از اصالح نظام
اداری افغانســتان و مبارزه با فساد ،توزیع عادالنه قدرت و ثروت
برای همه مردم افغانستان به عنوان اصول غیر قابل عبور یاد می
کرد .اما عمال هیچ یک از این ها اجرا نشد و دولتمردان بیشتر از
آنکه برای تحقق شعار کار کنند برای توجیه ناکارآمدی ها کوشش
کردند.
دولت وحدت ملی با وجود تمامی کاســته هــای خود ،باید برای
نزدیک شــدن به مردم توسط عملی ســاختن شعارها ،و تحقق
آرزوهــا و اهداف مردم تالش کند .اعتماد مــردم هر چند رو به
کاهش است ،ولی می تواند توسط کار و عمل صادقانه و متعهدانه
رو به صعود برود.

پانزده سال گذشته بهترین فرصت برای
دولتمردان افغانســتان بود ،تا از حمایت
ها و کمک هــای جامعه جهانی برای نظام
ســازی ،ملت سازی ،توســعه و نوسازی
کشــور اســتفاده می کردند .افغانستان
کشور عقب مانده با مردمان فقیر ،صبور
و قناعت پیشه است .میلیاردها دالر کمک
جامعه جهانی برای افغانستان در صورتی
خوب مدیریت می شد و در منجالب فساد
و سؤ اســتفاده های شخصی از بین نمی
رفت ،می توانست تحول مهم و شگرفی را
در اداره ،فرهنگ و اقتصاد کشور به وجود
می آورد و این تحول زمینه را برای توسعه
و پیشــرفت مداوم اقتصادی و سیاسی
افغانستان فراهم می آورد.
متأسفانه کشورهای کمک کننده از لحاظ
آماری کمــک های قابــل توجهی را به
افغانستان اختصاص دادند ،ولی استراتژی
و برنامه های مشخصی برای مصرف کمک
ها ارائه ندادند .کمک های جامعه جهانی
در حالی به افغانستان واریز می گردید که
نه برنامه ســنجیده شده ای برای مصرف
آنها وجود داشت و نه نظارتی بر چگونگی
مصرف کمک ها.
در فضای جنگ ،نا امنی و ضعف حاکمیت
سیاســی ،جامعه جهانــی از یک طرف
حکومت افغانستان را ضعیف و غیر قابل
اعتماد ارزیابی می کردند و کمک ها را در
اختیار دولت افغانستان قرار نمی دادند؛
از ســوی دیگر خود برای مصرف بهینه
کمک ها برنامه های سودمند و کارامدی
ارائه ندادند .در نتیجه بخش های زیادی
از کمک ها در پروژه های غیر ضروری به
مصرف رســید و بخش قابل توجه آن در
غرقاب فســاد از بین رفت .چیزی که از
این کمک ها نصیب افغانستان شد ،آمار و
ارقام بلند و باالی کمک های خارجی بود
که به افغانســتان می آمد و در سایه بی
سروســامانی و نبود سیستم نظارتی پس
از گردش به چند حساب بانکی ،دوباره به
بانک های کشورهای خارجی برگشت داده
می شدند .اگر این کمک ها حتا از طریق
فساد در افغانستان به مصرف می رسید،
نتیجه اش برای مردم افغانســتان بهتر از
امروز بود .این کمــک ها چندان تغییری
در بازسازی زیربناهای اقتصادی به وجود

رضا احسانی

نیاورد و تغییری در زندگی و دســترخوان
مردم پدید آورده نتوانست.
حال پس از پانزده سال افغانستان همچنان
نیازمند کمک های خارجی است و مردم آن
با فقر و بیکاری و گرسنگی دست به گریبان
می باشند .اگر دیروز حکومت ضعیف بود و
ادارات با کمبود پرسنل مسلکی و متخصص
مواجه بود ،امروز ما باید یک حکومت قوی
و نیرومند داشــته باشیم و امروز باید افراد
مســلکی و متخصص و متعهد ،پست های
دولتی را اشــغال کنند ،امروز باید ادارات
مــا کارامدی بهتری از خود نشــان دهند
و وظایف خود را به وجه احســن و مطابق
انتظارات مردم به انجام برسانند.
ضعف و ناکارایی و فساد ممکن است به طور
مؤقت و در شــرایط غیر عادی قابل تحمل
باشــند؛ اما به صورت دوامــدار پذیرفتنی
نیســتند .از اینرو انتظارات و توقعات مردم
از حکومت نســبت به ده -پانزده سال قبل
فرق کرده است .مســایلی که در آن زمان
برای مردم افغانستان قابل گذشت بود ،امروز
دیگر قابل گذشت و چشم پوشی نمی باشد.
مردم می خواهد پس از سال ها یک حکومت
قوی ،نیرومند و در عین حال پاسخگو داشته
باشد .این حکومت باید بتواند مسؤلیت های
خود را به خوبی انجام داده و از کارکردهای
خود در برابر مردم دفاع کند.
مردم نمــی توانند برای همیشــه محتاج

کمک های خارجی باقی بمانند و کشورهای
خارجی هــم نمی توانند برای همیشــه
به افغانســتان کمک کنند .این کمک ها
همانطوری که همه ســاله کاهش می یابد،
روزی قطع خواهند شد .مردم افغانستان
باید بــرای آن روز خود آمادگی داشــته
باشند و بتوانند بدون کمک های خارجی
نیازمنــدی های زندگی خــود را مرتفع
سازند.
از ســال  2006به بعد که پایه های دولت
با حمایت جامعه جهانی اســتوار شده بود
و نهادهای اساســی تأسیس گردیده بود،
انتظار این بود که این دولت بتواند با تدوین
استراتژی ملی ،سمت و سوی کمک ها را
در جهت بازســازی زیربناهای اقتصادی
ســوق دهد و سیاست های ملی بیشتر به
سمت خود کفایی و خود اتکایی ملی جهت
داده شــود ،اما در این دوره با تأسف که
بدترین ،بی خاصیت ترین و غیرپاسخگو
ترین دوره حکومتــداری رقم خورد و در
سایه این ضعف و ناکارایی ،هیوالی فساد
فربه تر شد و تارهای عنکبوتی آن تمامی
ادارات و حتا شــبکه های اجتماعی و غیر
دولتی را آلوده کرد.
بخش عمده از مشــکالتی که امروز مردم
افغانستان به آنها مواجه می باشند ،میراث
شــوم بجا مانده از حکومت قبلی است.
به این دلیل حکومت فعلی با مشــکالت

مضاعفی روبرو می باشــد .مشکالتی که
خودش به آن درگیر است و مشکالتی که
از حکومت قبلــی بر این حکومت تحمیل
شده است .بنابر این سیاست های حکومت
باید از میزان کارایی و مؤثریت برخوردار
باشــد که بتواند ضعف ها و کاستی های
موجود را جبران کند.
حکومت وحدت ملی باید یک اســتراتژی
دراز مدتی را برای رسیدن به خود اتکایی
و تسریع توسعه و بازسازی کشور تدوین
کند .فرصت های بسیاری تاکنون از دست
رفته اســت و حکومت نباید فرصت های
آینده را نیز در ســایه بی کفایتی ،فساد و
اختالف از دست بدهد.
با توجه به این که افغانستان توان نظامی،
سیاســی و اقتصادی برای مقابله با چالش
های داخلی و منطقه ای ندارد ،مناســب
ترین گزینه جلب همکاری های منطقه ای
و بین المللی در راســتای امنیت و توسعه
اقتصادی افغانستان است.
جامعه بین المللی تا کنون بر دوام حمایت
های مادی و تخنیکی خود از افغانســتان
تأکید کرده و نیازمنــدی های اقتصادی
افغانستان را تا ســال  2020تعهد نموده
است .این نشان می دهد که جامعه جهانی
همچنان بــر دوام حمایت ها و کمک های
خود به افغانســتان متعهد می باشــد؛
اما مشکل اساسی افغانســتان در جلب

همکاری های کشــورهای منطقه و تجمیع
منافع ناهمگون و متضاد آنها در بازسازی و
امنیت افغانستان است.
رقابت های سیاسی و اقتصادی کشورهای
منطقه ســبب گردیده اســت که برخی از
کشورها منافع شــان را در امنیت ،صلح و
آبادانی افغانستان جستجو کنند؛ اما برخی
دیگر ادامه نا امنی و جنگ در افغانستان را
در راســتای تأمین منافع سیاسی ،امنیتی
و اقتصادی خود شــان تعریف کنند .این
تعارض تا کنون مانع همگرایی در راستای
اتخاذ یک سیاست مشــترک اقتصادی و
امنیتی در منطقه گردیده است.
سیاست افغانستان باید بر محورهای جدید
اقتصادی اســتوار باشــد .جلب همکاری
های اقتصادی کشــورهای منطقه با توجه
به نیازمندی های متقابل این کشــورها با
یکدیگر ،سبب خواهد شد تا روند همگرایی
ها زودتر شــکل بگیرد و حساســیت ها و
واکنش هــای کمتری را به دنبال داشــته
باشد .از سوی دیگر موقعیت ژئو اکونومیک
افغانســتان نیز سبب می شــود که مردم
افغانســتان از طریق همکاری های متقابل
منطقه ای ،سود سرشــار اقتصادی نصیب
گردد .ولی اقتضای ایجــاد همگرایی های
دراز مــدت منطقه ای ،تــاش در جهت
کاهش تنش های سیاسی میان کشورهای
منطقه اســت .تا زمانی که تنش ها کاهش
پیدا نکند و فضای خصومت و بی اعتمادی
میان کشورهای منطقه حاکم باشد ،زمینه
همکاری در زمینه هــای اقتصادی نیز به
وجــود نخواهد آمد .حکومت افغانســتان
باید بر مبنــای منافع ملی خود ،تالش کند
تا روابط حسنه خود را با همه کشورها حفظ
کند .افغانستان در شرایطی نیست که بتواند
هزینه های رقابت و یا تنش با کشــورهای
دیگر را تحمل کند .این کشــور باید نهایت
تالش خود را به کار گیرد تا از بدترشــدن
روابط سیاســی و اقتصادی با کشــورهای
منطقه جلوگیری کند .تنش زدایی و اعتماد
سازی دو اصلی است که باید همواره مورد
توجه سیاستگذاران سیاست خارجی کشور
قرار گیرد .در پرتو این دو اصل اســت که
افغانســتان می تواند تا حــدودی خود را
ازتقابل با کشورها و درگیر شدن در چالش
ها و اختالفات منطقه ای ،نجات دهد.

بحران امنیتی افغانستان موجب تجدید حیات تروریست ها گشته است
نویسنده  :مجیب مشعل و اریک اسکمیت /مترجم :جانعلی شکرعلیزاده
مقامات رسمی افغان و امریکایی می گویند
بحران امنیتی افغانستان فرصت های تازه ای
به القاعده ،داعش و سایر گروه های افراطی
داده است .نگرانی های جدیدی ابراز شده
که هدف اصلی امریکا که همان از بین بردن
پناهگاه های تروریســتان است در معرض
خطر قرار دارد .طالبان با تشــدید حمالت
شان بخش های بیشتری را از کنترل دولت
خارج ساخته است ،این مناطق مکانی برای
تجدید حیات گروه های شبه نظامی محلی
و بین المللی شــده اســت .اینها در حالی
صورت می گیرد که حضــور حدود 10000
سرباز امریکایی در کشور که وظیفه مبارزه
با تروریسم و حمایت نیروهای نظامی افغان
را دارند تمدید شده است .جنرال جوزف ال.
ووتیل رییس مرکز فرماندهی ایاالت متحده
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 qبنیان گذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

گفت دولت افغانستان درحدود  60فی صد
کشور را در کنترل دارد و طالبان در حدود
 10فی صد با نوسان در اختیار دارد و مابقی
جایی اســت که در حال درگیری هستیم
اینکه کدام گروه یــا گروه هایی این مکان
هایی که رقابت بر سر تصرف آن وجود دارد
بگیرد چیزی اســت که ما در تالشیم آن را
بدست آوریم.
این جنــرال امریکایی در یک نشســت
امنیتی که این هفته در واشــنگتن برگزار
شد گفت « :ما باید نگران این موضوع باشیم
که طالبان به هم نزدیک تر می شــوند آنها
با سایر ســازمان های تروریستی همکاری
می کننــد» با این همــه مقامات غربی و
افغان تخمین زده انــد که در حدود 40000
تا  45000شبه نظامی در سراسر افغانستان
فعال هســتند .حدود ســی هزار از آنها
طالب هستند مابقی جنگجویان خارجی از
کشورهای مختلف اند ،همکاری آنها سیال
است اما همیشه در مقابل دولت افغانستان
و امریکا و متحدانش با هم هستند.
اخیرا جنرال جــان دبلیو نیکلســون از
فرماندهــان نیروهای امریــکا و ناتو در
افغانســتان گفت« :از  98ســازمان های
تروریســتی که در جهان از طرف ایاالت
متحده و ســازمان ملل شناسایی شده 20
تای آنها در ناحیه بین پاکستان و افغانستان
هســتند ،این بزرگترین تجمع گروههای
مختلف تروریســتی در جهان است» .این
وضعیتی اســت که ترامپ و تیم همراهش
به ارث خواهد برد .در موارد نادری ترامپ
درباره افغانســتان صحبت کرده است او
تمایــل دارد که نیروهــای امریکایی را از
جایــی که او فاجعه تمام عیــار می خواند
بیرون بکشد .اما بیشــتر اعضای برجسته
تیم امنیت ملی که او تعیین کرده از جمله
مایکل تی فلین جنرال بازنشسته و رییس
سابق آژانس اطالعات وزارت دفاع که سالها
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روی موضوع جنگ افغانستان صرف کرده
بطور واضح از نگرانــی اش می گوید که
ناآرامی در افغانستان ممکن است دوباره
مستیقما امریکا را تهدید کند.
جنرال تی فلین امســال گفت کاری که ما
باید بکنیم و ادامه دهیم این اســت که در
این منطقــه اعتماد بنفس بیاریم که ما می
توانیم آنها را کمک کنیــم ما نمی توانیم
این منطقه را با وجــود این همه گروههای
تروریستی ترک کنیم ،قمار خیلی بزرگی
است .در اداره جدید با حکومت افغانستان
چگونه مجادله خواهد کرد سئوال اساسی
است که در بین مقامات افغان وجود دارد.
تهدید فوری برای دولت افغانســتان جان
گرفتن طالبان است ،که مقامات گفتند در
ماه اخیر هر روز  30تــا  50مامور امنیتی
کشته شدند .شورشــیان مستقیما مراکز
والیت ها را با تهدید روبرو ســاخته  ،جاده
ها را به روی نیروهای افغان خطرناک یا غیر
قابل عبور ساخته است .طالبان که اکثرشان
در پاکســتان خانه و زندگی دارند اصرار
دارند که انها فقط می خواهند در افغانستان
قدرت به بدست گیرند و خواهان توسعه و
تهدید سایر کشورها نیستند  ،و بعضی از
مقامات رســمی روسیه به شمول فرستاده
ویژه روســیه در افغانستان ضمیر کابلوف
آشــکارا اذعان کرده است که با طالبان در
تماس هستند چنانچه حکومت سقوط کند
فرصت به سایر شورشــیان داده نشود که
به تهدیدی تبدیــل گردند ،هر چند تاکید
کردند که در حال حاضــر به طالبان هیچ
کمکی نمی کنند .اخیرا شورشــیان موفق
شدند که مســتقیما ثبات دولت را تهدید
کننــد ،مناطقی را از چنــگ دولت خارج
می کنند و سایر گروههای شورشی از این
مناطق ازاد شده بهره می برند.
افزایش تمرکــز ایاالت متحده بر مبارزه با
تروریسم روی گروههای وابسته محلی به

داعش تحت نام دولت اسالمی خراسان که
از نام باستانی این منطقه گرفته شده است
می باشد .مقامات رسمی می گویند که آنها
ثابت کردند که نیروهــای انعطاف پذیری
بین شان هســتند چندین ولسوالی را در
شرق ننگرهار برای خودشان حفظ کردند و
آنها تماس هایشان برای راهنمایی و کمک
مالی با داعش در سوریه و عراق ادامه دارد.
شبه نظامیان دولت اسالمی یا همان داعش
در افغانستان نقش فعالتری به خود گرفتند
یک مقام اطالعاتــی امریکا گفت حمالت
گســترده ای را با تلفات سنگین در میانه
تابستان گذشته به شــمول انتحاری در
افغانســتان انجام دادند .داعش به طالبان
به چشــم رقیب می بیند ،طالبان بصورت
آشــکار این گروه را مورد انتقاد قرار می
دهد و در مواردی با هم درگیر شــدند .دو
مقام افغان که نخواست نامشان فاش گردد
گفــت اینکه طالبان با هــم می جنگند و
دشمن همدیگر هستند بطور مطلق درست
نیســت ،اگر به سراسر افغانستان بنگریم
درست اســت که آنها در بعضی از مناطق
با هم جنگیدند اما در شمال و شمال شرق
آنها با هم کامال همکاری دارند .مقام ارشد
امریکایی گفت که شبکه حقانی که در سال
 2015معاون فرمانده شورشیان طالبان شد
آشکارا با داعش در مذاکره است.
محمــد حنیف اتمر مشــاور امنیت ملی
افغانســتان به گروه داعش و وابستگان
آن گروه هشــدار داد که مبارزه با آنان در
اولویت برنامه مبارزه با تروریســم دولت
افغانســتان و نیروهای امریکایی اســت،
گروههای تروریستی همگی در ایدیولوژی
همانند هم هستند .اتمر گفت ما نمی توانیم
داعش را از سایر گروه های تروریستی جدا
بدانیم .القاعده دیگر گروه تروریســتی،
توان خود را در پی حمــات طیاره های
بی سرنشــین امریکا از دست داده است

واکثر رهبران آن توسط این طیاره ها مورد
هدف قرار داده شده است .یک مقام رسمی
مبارزه با تروریســم می گوید یک گروه که
بیشــتر عالقه به حمالت برون مرزی دارد
همچنان باقی اســت و آن القاعده است که
حاال بیشــتر از اینکه در افغانستان حضور
داشته باشد شاخه جدیدی ایجاد کرده به
نام القاعده در شــبه قاره هند یا AQIS
 .اتمــر گفت هیــچ تغییــری در اهداف
القاعده که نابود کردن غرب و دمکراســی
مسلمانان هست نیامده است .تفاوت فقط
در این اســت که حاال آنها سایر شبکه ها
را مانند شــبکه حقانی و لشگر طییبه را با
خود همراه می ســازد  ،آنها بدنبال منابع
خارجی برای کارهایشان هست و این آنها
را بیشتر خطرناک می سازد .هسته القاعده
در این منطقه اعضایشــان را از دست داده
اند تا به داعــش بپیوندند .القاعده تعدادی
از جنگجویانشــان را به سوریه به رقابت با
داعش فرســتادند و چندین گروه دیگر که
در گذشته با القاعده یک جا بودند مشخصا
جنگجویان آسیای مرکزی به سمت داعش
کشیده شــدند .یک ترسی بین افغان ها و
غربی ها هست که داعش در سوریه و عراق
تحت فشار بیشتر حمالت قرار گیرد و آنها
راهی افغانستان شوند ،جایی که کشور در
حال از دســت دادن کنترل بر بخشــی از
مناطق آن است و با کمک افراد محلی برای
خود پایگاه ایجاد کننــد .محمد عمر داود
زی وزیر پیشین امور داخله افغاستان گفت
امریکا به افغانستان روی هدفی آمده است
آن هم این است که اجازه ندهد دوباره این
کشــور به پناهگاه امن تروریستان تبدیل
شود .تهدید تغییر نکرده ،القاعده خطرناک
بود همان طور که داعش خطرناک هست ،
تهدید واقعی افراطی گریســت که در واقع
افزایش یافته است.
فرانز مایکل میلیبن ســفیر اتحادیه اروپا و
نماینده ویژه در امور افغانســتان می گوید
اگر گروه های تروریســتی را به عنوان یک
مجموعه با آن برخورد نکنیم همیشــه این
امــکان را دارد که به شــکل های مختلف
تغییر شکل دهد از یک طرف به طرف دیگر
حرکت کند .او اضافه کرد هنوز تهدید های
بین المللی از افغانستان نشات می گیرد و
می بینیم که چندین گروه تروریســتی در
اینجا تجمع پیدا کردنــد بعضی از آنها در
افغانستان جاه طلبی هایی دارند و بعضی از
آنها برنامه های برون مرزی در سر دارند .او
ادامه داد که اداره جدید امریکا این فرصت
را دارد که وضعیت را مورد بررسی قرار دهد
و در برنامه هایشان تغییری ایجاد کند ،ما
نمی خواهیم این وضعیت  15سال دیگر هم
ادامه پیدا کند.
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