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وپژوهش درمتن حقیقت انالیزواقعیت ها   

ترکیبیمطالعات کیفی و  

 می شود که مفهوم داده ها  پنداشته  یاددهانی بحث کنونی، این مسأله قابل م درسرآغازو  بمثابه مقدمه     
حضور بررسی ها  تحقیقات و لباغمحسوب می گردند که در مله عناصریازج متغیرهاوتحلیل وبررسی 

  جمله  حساس ترین  اقداماتاز از روش های علمی با استفادهبررسی آنها  و تحقیق وداشته   کاملی وتمام 
 به نظر می رسد تا  الزمی ۰می آید از دوعنصر متذکره به حساب  و مناسب  صحیح تعریفکنش های و 

تفاوت بین مفهوم و متغیر  ۰در زمینه نیز معرفی گرددگی های تحقیق، روش های علمی با توجه به ویژه 
اندازه  دمنظوراز مفهوم آن عنصری از تحقیق است که محقق قص ۰شاید بسیار ظریف باشد دریک تحقیق

 و منظور دیگران تا   نماید  را تعریف  مشخص آن  سایرین به گونه گیری آن را ندارد، لیکن باید برای 
تعریف مفاهیم وهم ازهمین جهت است که هم در ۰درک نمایندآن واژه یا مفهوم را ازکننده ق یحقتمقصود 

شرحی که عمدتاٌ از لغت نامه  گانه ای روبرو هستیم: تعریف های به تعریف های دومتغیرها  در تعریف 
عنصر مورد  می گردد و تنها  س بااقت ۰۰۰کتاب های مرجع و کتاب های درسی و ،المارف ها ةها، دایر

به وسیله مفاهیم  مفهوم  یک  تعریف :یبه عبارت ۰تئوریکی می نماید  نظر را تعریف نظری و یا تعریف
منبع ذکر تعریف،  هنگامبدیهی است در ۰منشأ می گیرد دیگرکه معموالٌ از مطالعات ونظریه های موجود

به طور مشخص به  اما در تعاریف عملی که  ۰می گردد ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب  مورد استفاده
 ۰بیان می کند ،مدنظر دارد خاص   این عنصر دراین تحقیقآنچه را که از داشته وقرار عهده تحقیق کننده

معیارهای و تعیین کردن عملیات و  متغیر  نمودن آن تعریف مشخص ساختن و به  یگر، محققبیان د  به
   ۰تجربی که برای اندازه گیری و سنجش آن الزم است، می پردازد

یا هرچیزی  جمله عنصرپدیده موجود زنده و که متغیرهمیشه ازگردید اندر باب تعریف متغیرباید متذکر   
آنچه اهمیت دارد و  ۰همچنان می تواند مقادیر مختلفی را بپذیردقابلیت تغییر داشته و  ،می گردد  محسوب

صی عنصرهای خاما ،ن مسأله می باشد که درهرتحقیقگیرد ایموضوعی که باید درآن دقت الزم صورت 
متغیر حضور  بمثابه  مطالعه و بررسی  یک افتاد که همه آنچه در داشت و اینگونه اتفاق نخواهد خواهیم 

به علیرغم مشابه بودن عنوان از یک مطالعه دیگرتنوع متغیراز سوی  ۰باشدبرای تحقیق نامطلوب  دارند
    ۰مطالعه دیگرممکن است متفاوت باشد

متغیرمستقل،  جمله:متفاوتی  تقسیم بندی  می نمایند از به گونه های  مختلف   اساس عواملمتغیر را بر   
  ۰متغیر مرکب و کمی، متغیر کیفیغیرمداخله گر، متمتغیروابسته، متغیر زمینه ای، متغیر



عملی باید تعریف  ۰ضرورت پیدا می کند شکل عملی یا کاربردیآنهم ب،درهمینجاست که تعریف متغیر   
ترین آنها عبارتند از: که مهممالک هایی صورت گیرد  براساس  

قابلیت انجام داشته باشد؛ -      
دقیق و مشخص باشد؛ -      
   ۰و قابلیت اندازه گیری داشته باشد    
، اینک  مطالبی هرچند  ولو مسایل  و موضوعات گفته آمده  به مفهوم  یک کلبا درنظرداشت  کلیات     

بصورت  مشخصتر مورد  ،موضوع بررسی  ومعرفی گردیده   بحث  تحتمسأله  اجزای بمثابه  مختصر
    قرار داده می شود:مطالعه 

قوت های   موجودیت با  وغیرمستقیممستقیم بصورت  ،کشورموجود، وضعیت کنونی  ازمنظرمناسبات   
ائتالف  نیروه های   نحوه عملکرددراین مقطع از  ۰می گیرد  ارتباط  قلمرو افغانستاندر  نظامی خارجی

مورد چگونگی مبارزه و پیشبرد فعالیت های  یادآوری هایی به عمل آورده و در به رهبری ایاالت متحده 
  ۰نظامی وجنگی آنها و از حقانیت "مبارزه علیه تروریزم" خواهیم گفت

کشورما  وارد   ائتالف شمال نیروه های   به کمکبه رهبری ایاالت متحده   ئتالفقوای ا آنکه  پس از   
مبادرت   اقدامات نظامی درخورتوجه ومی رفت به انجام فعالیت های موثرگردیدند، به نحوه ایکه انتظار 

 معینی بجا گذاشتند که متذکره تأثیرگذاربوده ونقش واثر زمینه درنورزیدند، البته عوامل متعدد وگوناگونی 
نبشته های بعدی به  فرصت دیگروا درامحاضر اجتناب ورزیده و نبشته  ت آن دراجزیدرمورد  تفصیلاز

   ۰داختآنها خواهیم پر
مواضع و مراکز بر ،های هوایی نظامی ایاالت متحدهدرنخستین مرحله فعالیت ها وعملکرد های قوت     

"طالب"ها بمباران ها وحمالت راکتی صورت گرفت، اما دراین بمباردمان ها وحمالت هوایی ودر نظامی
تلفات را متحمل گردیدند،  زیان و بیشترین بودند کهکشورمتذکره، این مردم ملکی و بیدفاع  نتیجه عملیات

 میان برداشتنظور ازمنئتالف بعملیات زمینی نیروه های ا زمانی که ، ۲۰۰۱ماه اکتوبرسال  ۸از تاریخ 
انتقال  از  ممانعتو   آنها  یمانور نیروه ها مقاومت "طالب"ها، جلوگیری از مهم  و تخریب سایت های 

رزمی اتحاد شمال،   مستقیم و سهمگیری قوت هایشرکت پس از بخصوص  ریزرف های مخالفان مسلح
  رادارهای  به کمک بخصوص  ۰نموداختیار بفردی بخودمنحصر د، سیرحوادث و وقایع، نحوهآغاز گردی

 مورد نظر و ذخایر سالح و  " گلوبل هوک" بر محالتسرنشین   بدون و هواپیماهای  "۸۰ای  "  پرواز
  ۰مهمات مخالفان ضرباتی وارد گردید

بمثابه  ،پیاده نظام ایاالت متحده و بریتانیا مستقر در ازبکستان نیروه های ویژه بخش دهم  ،عالوه برآن   
قوت های   توسط و مراکز و تأسیساتی را که   میدان گردیده وارد  "طالب"ها علیه   مبارزه  پیشقراوالن

اما این مسأله  ۰قرار داده و تخریب می نمودند  روی هوایی مورد شناسایی قرارمی گرفتند، مورد حملهنی
مسلح ایاالت  قوت های   و مدرنپیشرفته  و تجهیزات   وسایل کلیه یت که با موجود  می باشد قابل تأمل 

قرار  مورد هدف  تا رهبران "طالب"ها را  نگردیدند  قادر بدانچرا ، ئتالفا متحده و درکل، نیروه های 
    ؟دهند
اگر بحث درمورد نشانه های خارجی مسأله مورد نظرمطرح باشد، باید متذکر گردید که در این مقطع،    

 ۰نقش عمده و بسزایی ایفأ نمود ،پرویزمشرف در مورد موضعگیری حاکمیت آنزمان پاکستان به رهبری 
می رسد تا چنین اقامه  به نظر بحث، الزمی  مسأله مورد   محتوای کلی عمق وبمنظور وارد گردیدن به 

ما تهاجم نمودند، نظامی "طالب"ها که به کشور -یاسیو بقای سازمان سموجودیت که اصالٌ از گردددعوا 
در نمی توان  ،با یکدیگر ارگانیک آنها و بدون ارتباط  آن کشورمجهول الهویه   محافل پاکستان و جدا از
مهاجران  کمپ های از حتی نظامیان پاکستانی ،کشیدتصویر به هم یکمرنگ ولو بسیار مفهوم حتی مورد،

بسیاری از"طالب"ها  ۰سربازگیری نمودند  صفوف "طالب"ها تقویهمنظور پاکستان نیزبه قلمروافغان در
و مراکز مذهبی پاکستانی آموزش های مذهبی  گردیده، درمدارس و متولد شده، بزرگ  متذکره  کشوردر



ه هموطنان مبارزه علی و برادرکشی آمادگی های الزمی و ضروری به جبهات جنگو پس ازنظامی دیده 
مهاجران دراراضی آن   درکمپ هایگروگان بمثابه خانواده آنها   مقابل، اعضای شان فرستاده  شده و در

  ۰کشور نگهداشته می شدند
"طالب"ها  اقتصادی  به پایگاه یک کل، مبدل  نمود که پاکستان به مفهوم   فراموش را نباید  این مسأله    

 که متأسفانه  ندددامی قرار را دراختیار کلیه مخالفان مسلح کشورماسخاوتمندانه یی  معاونت های ه وگردید
ها قادر نبوده  ذشتهگدرروضع کنونی وچه چه د"طالب"ها اصالٌ  ،بدون آن ،دارد این سلسله همچنان ادامه

  آنها مسأله  مایحتاج روزمره رفع  تهیه نمایند، تأمین مواد خوراکه و مهمات  سالح و برایشانتا  و نیستند
ومهمترازهمه موجودیت اماکن امن بود وباش وموجودیت قرارگاه هایی برای آنها در  دیگر قابل بحث بود

تشکل  ۰جمله مسایل و موضوعات  قابل بحث می باشداراضی پاکستان بمنظور تداوم جنگ درکشورما از
بعید به نظر پاکستان کمکهای عقبی  حمایت های همه جانبه و  "طالب"ها اصالٌ بدوننظامی و موجودیت  

امی تم اگر وضع کنونی نیزدر ۰نقش سازمان استخباراتی پاکستان، عمده ومهم بود ، در اینموردمی رسید
نظامی همراه  تخنیکی ونگردیده و پشتیبانی های مالی و قطع به "طالب"هاسهولت های متذکره امکانات و

با نمایندگان دولت افغانستان  مسلح مخالفان  یافته و  اکستانی ها همچنان ادامهبا حمایه های قوای توپچی پ
دولت   و تشکیل  جنگ صلح و مصالحه، قطع نگردند، صحبت از  حاضر  سیاسی  مذاکراتمیز پای  به

  ۰شعاری بیش نخواهد بود ۰۰۰فراگیرو
بخشی از آنها نیز در بخش هایی از اراضی  به کوه ها خزیده و  بخشی از مخالفان مسلح ،پس ازاینهمه   

و ایالت  صوبه سرحد باقی  مانده و به سازماندهی و اجرای اقدامات و عده ای هم در مناطق  کشورعزیز
و تداوم ترور و وحشت  به میهن آبایی و اجدادی شان  جبراٌ گسیل  جنگ برادر کشیتروریستی و تمرین 

باید گردید که مقابله و مبارزه با نوع جنگ کنونی که مخالفان مسلح آغازگرآن می باشند، متذکر ۰گردیدند
، چون در جریان عملیات های نظامی، حفظ جان ومال وهستی مردمان نیز می باشدو پیچیده یت دشوارنها

رسیدن به   با صدمه ،چه ،مسلح کشور را تشکیل می دهد قوای   ملکی کشور ازجمله اولویت هایبیدفاع 
هموطنان شریف  که حاکمیتی ،گردیدفراهم  خواهد  حاکمیت کنونیازپشتیبانی مردم  عدمزمینه های  ،آنها
آنر   خودشان  خواستأی  رفته و طبق  اراده  و ر پای صندوق های  به  بیشمار خطرات   با پذیرفتن ما

گر به ندای  صلح  پاسخ  گفته نشده  و اصل  تساند  و تفاهم  و ا ،در شرایط و وضعیت کنونی ۰برگزیدند
در کنونی، ممکن سال های متمادی   های مصیبتنگیرد، برخوردها و  در صدرامور قرارهمدیگرپذیری 

  ۰کشور جنگ زده ما همچنان ادامه یابد
رهبری حکومت "وحدت ملی"  و چگونگی  تشکیل نحوه در گرنمود که ا نباید این واقعیت را فراموش    

میان گروه های  مخالفت ها  پیش گردیده و بیش از  مطرح نقیض گویی هایی  کشور، مانند گذشته ضد و
فعالیت  ملکرد ونحوه ع ،صدمه دیده کنونی کشور تشدید گردد، ساختار دولت کنونی   موجود در حاکمیت

بیش از هرموقع دیگربه تشکل و   گردیده و در مقابل، "طالب"ها  ارگان های آن در محالت دچار ضعف
تحرکات و مبارزه شان تداوم   مقدم نبرد نیز به پرداخته و در خطوط  گروه های زیر زمینی سازماندهی 

 "۰باید جنگید  باقی ماندن بمنظور"منطقی حاکم است که  کنون چنین  ،مسلح ننزد مخالفا ۰خواهند بخشید
که این زد وخوردها به سرزمین ناآرامی ها وبرخوردهای نظامی تداوم یابد، به گمان اغلب  کشورمارداگر

حاصل خواهد نمود، چنانچه همین   گسترش اراضی آن خیز پاکستان  نیز سرایت  نموده و در  تروریست
برخوردار نبوده و دسته بندی ها و گروه های مختلفی باهم   از آرامش آنچنانی نیز  اکنون، کشور متذکره

بعضی ها هم چنین ابراز  ۰جدی قرار دارند مخالفت های  مبارزه و  مرکزی در وضعیت ویا با حکومت 
  "(!)"جنگ افغانستان درپاکستان خاتمه خواهد پذیرفتنظر می نمایند که 

به کمک و نباید این حقیقت را فراموش نمود که درپاکستان نیروه های تأثیرگذاری موجود می باشند که    
می گیرند تا "طالب"ها و حرکت  کشورهای اسالمی، تمامی امکانات الزمی را رویدست  معاونت سلسله 

درشت آنها نقش   ه،گروه متذکردرذایش و پیدایش  یک کل، خاموش نگردیده و همچنان که   آنها بصورت



چنان اثرگذار بوده همفعالیت های نظامی آنها   حیات و ادامه  تداومامرنظر دارند تا دربود، در و برجسته 
 موجودیت  و پښتونیزم  از فاکتور استفاده سوء آنها با ۰ردندبرخوردارگ اه ای رازندب  سهمو در زمینه از 

رما برمسایل داخلی کشو از نیروی فشاربا استفاده بصورت دوامداری در صدد آنند تا  ماپښتون هموطنان 
در این   خاینانه ترین اقدام ،یادشده فاکتور ابزاری از استفاده  ۰گردند  منفعت را نصیب حداعظمی سود و

۰گرددعرصه محسوب می   
وضعیت مشخص  در ومنوال می باشد  بدین که کنونی  درحالت :مطرح می گردد در اینمورد پرسشی    

کشورهای  سایر و ایاالت متحده  بواسطه که  ما  کشوردر  ضد تروریستی  عملیاتواقدامات  آیا ،موجود
این سوال بجای خودش، اما دارد؟  با خود بهمراهبین المللی را شریک درامرفوق انجام می گیرد، پشتیبانی

" علیه تروریزمنبردمبارزه وصرف به انجام "های اینچنینی عملکردانجام فعالیت ها ونین اقدامات ونباید چ
گردیده که  ظهارمکررا چنانچه این مسأله بصورت ۰محدود گرددجنگ زده ما مختص وکشور اراضی در

ادثی، جهان حو وقوع پس از ۰قرار گیرد مورد هدف  ایجاد وحشت وترور باید  بنیادهای تربیه ومراکزو 
بدنام ترین  ،رموجود در آن کشو  حاکمیت هایدند که پاکستان وملتفت گردیواقعیت  وجهانیان عمالٌ به این

 را ساده گرایی بنیاد یه ترور وعل نباید امر مبارزه ،وضعیتی یک چنیندر ۰می باشند معاصر جهاندرها 
بصورت  باید این نبرد اگرصداقت موجود باشد، که براه افتاده،کنونی ضد تروریستی  پنداشت، درکارزار

که تروریست ها به آنجاها فراری  را و تمامی مناطق و محالتی شده بخشیده گسترشوسیعی همه جانبه و 
    ۰ددامورد حمالت راکتی و توپخانه یی قرار  بایدمی گردند، 

 خودبخودی که تروریزم بین المللی پدیده ای نیست که بصورت تصادفی وقابل ذکر می باشد این مسأله    
  سرچشمه ۰نیست تا خود کفأ باشد به هیچ شیوه ای اصالٌ قادرهیچوجهه وعرض وجود نموده وهمچنان به 

گردیده ازجمله اشکال نهایت زشت مبارزه محسوب  بمثابه نتیجه عملکرد سیاست های خاص و  تروریزم
علیه  ،مخالفت با امرونهی قدرت های حاکمبسیار سادگی واز روی استیصال دراپوزیسیون و که گاهی به 
چنین اظهار نظر نمود که حتی اگر گروهبندی های  در اینمورد می توان  ۰ستم قرار می گیردبیعدالتی و 

به تغییر بتوان   مورد هدف قرار گرفته و نابود هم گردند، به مشکلاساسی وعمده و مراکز تروریست ها 
   ۰مطمئن وامیدوار بود در کوتاه مدت اوضاع

بررسی قراردهیم، به  حقایق موجود را مورد دقت وگرفته وعیت کشور توجه الزم صورت به وضاگر    
 ۲۰۰۱سپتامبر سال  ۱۱به پیچیدگی حمله  ظرفیت سازماندهی عملیاتی اصالٌ رسید که  این نتیجه خواهیم 

کمپیوترهای آنها یا مختل  تم سسی چون  ،می رسد "القاعده" بعید به نظربه ایاالت متحده ازتوان بن الدن و
یا  یا محدود گردیده و تمامی امکانات عملی آنها  ه وشدیدی قرار داشت کنترول  ت نظارت وگردیده ویا تح
صرف  ،گروه "القاعده"  توسط  متذکره  حمالت سازماندهی و اجرای   ادعای ۰گردیده بود بکلی معدوم 

تروریزم  ۰می گیرد  ارتباطآنها کودنی به  و محسوب  گردیده گان امرفوق ادعا کنندخوشباوری  ازناشی 
گروهبندی های بخش ها و شاخه هایی از  مبدل گردیده که درعقب آن بین المللی کنونی به تجارت بزرگی

  ساالنه ،طریق  تنها از این ۰مواد مخدر قرار دارند با تجارت غیرقانونی   مرتبطبین المللی  مافیای مالی 
بنأءاٌ، عمده ترین  و کلی ترین   ۰گرددیادشده  می ت میلیون دالر نصیب قاچاقبران تجار ۵۰بیشتراز  مبلغ

 سرکوب منابع مالی و ساز و سعی و تالش کمپاین بین المللی مبارزه علیه مواد مخدرباید در جهت افشأ و
    ۰برگهای آن در تمامی جهان متمرکز گردد

ورزیده و یا   الزمی بنظر می رسد تا کشورهای پیشرفته جهان به تغییر رویکرد سیاسی شان مبادرت    
و "میلیاردرطالیی" جهان به  دروضعیتی که  ۰خود پسندی احتراز جویندخودخواهی واز  ،موردحداقل در

ستاندارد   گردد، تازمانی که  جهان به کشورهایی که به "پژمرده شدن" محکوم اند، منقسم  خش باقیماندهب
و محالت تجزیه طلبان و تروریستان با مهربانی  بعضی ازمناطقتازمانی که در ی دوگانه موجود باشد،ها

چنین د مبارزه علیه آنها باشند، درمحالت دیگر در صدبا ترحم ناتو مواجه گردیده و در ها و مناسبات توأم
فشاروکاربرد قوه، پروپاگند درمورد تداوم راخالقی وغیکاروضعیتی به مسأله ختم وپایان تجارت وکسب و



سرچشمه های عمده تروریزم و از جمله  ،کوتاه مدتدراگر نباید فراموش نمود که  ۰بودنمی توان امیدوار
این   کردن دهند، ریشه کن   ادامههمچنان  موجودیت شان  نگیرد و به قرار   تروریزم دولتی مورد حمله

بعضی از سیاستمداران اظهارداشته و   چنانچه ۰ناممکن بنظر می رسدمدت در کوتاه  عامل و عوامل شر
گر رهبران و سردسته های تروریست ها دستگیر گردیده وبه ایاالت متحده تحویل هم هشدار می دهند که ا

جدیدی  رهبران  تغییری وارد نخواهد شد، آنها برایشان ده شوند، درواقعیت امر، درمتن قضایا هیچ نوعدا
گردیده خشک  درخت از ریشه  یا باید این  ۰داد  و آدمکشی ادامه خواهند و پیروان آنها به جنگبرگزیده 

  ۰گردد قطع یا شاخه های بلند آن باید و
با توجه  به جنبه های  نظامی انجام  و اتمام عملیات های  ضد تروریستی  در افغانستان و درعین حال    

نباید به رفتاری که  سازمان مللگام نخست بمنظور تطبیق تصامیم شورای امنیت در ،آنبمنظوراثربخشی 
مسأله را هیچ کشوری این  ۰از کرده ها و عملکرد های ایاالت متحده و ناتو ناشی می گردد، چشم دوخت

منطقه ومحل   مورد تایید قرار نمی دهد که به دلیل موجودیت یک یا چند تروریست در محلی، همه ی آن
و کشورهای دیگر از اصل  آنها در ایاالت متحده، انگلستان، فرانسه ۰نموده و به آتش کشید بمباردمان را 

تخریب  و بمباردمان ها  و دالیل   طفره رفته، به چشم مردم خاک زده  و واقعیت موضوع و بازگویی آن
سازمان ملل عملی  زیرات تا تعبرآن باشد  اگر قرار ۰نمی دهند  توضیح اراضی و کشتزار ها را به آنها 

 ۰حقوقی و قانونی بخود اختیار می نماید قوه جنبه گردد، درچنین حالت و وضعیتی، استفاده و بکارگیری 
کشور از اهمیت   و باشندگان  مردم  برای  آن بخصوص از نقطه نظر جاذبه های گذشته و قبلی  شرایط 

ضروری و   و اما اگر کمک ها و معاونت های از آنهمه، تجاربی آموختند برخوردار بوده و بخصوصی 
د نمفیدی نخواه و  موجود، موثریت و کارآیی ارزنده  نگیرد، دستآوردهای اهالی کشور صورتحیاتی به 

  ۰داشت
اهالی و و  افغانستان، با مردم  مسایل در امور و ذیدخل  کشورهای  باید نیروه ها و  بنأءاٌ در اینمورد    

 واقعیت های از مستقیمی داشته و ومنظم   ارتباطاتافغانستان  موجود در اقوام ها و ملیت سایرباشندگان 
نباید از  مسأله را این ۰دهندقرارآنها اختیار دقیقی را در  ، اطالعات و معلوماتکشوراراضی  موجود در
 بمنظور دستیابی بهامکان پذیر نمی باشد،  کشورما از راه نظامی مسایل  فصل  حل وکه  داشت نظر دور

یکی هم تشکیل وایجاد حاکمیت   در کنار سایر مسایل وموارد ذکرشده، از جملهامر نهایتمأمول فوق ودر
ملیت های ساکن  اقوام و کلیه مساویانه سهم وسیع، تأمین با پایه های ل حکومتی سیاسی می باشد، با تشکی

امکان فوق مأمول دستیابی به  ،رقانون اساسی کشومواد مندرج در درنظر داشت بادر اراضی افغانستان و
 منظم وغیرمنظم  حربی و جنگ های  برخورد های نظامی و کجای جهان ما، کلیه هر در  ۰پذیرمی باشد

این ضرب المثل را نباید فراموش نمود  ۰پایان رسیده استفتگوها و مذاکرات صلح به انجام وگ  در نتیجه
  ۰که: "نمی توان خون را با خون شست"

به  نظامی دورنمایی نداشته ووو انجام فعالیت های رزمی بکارگیری ز قوه ودر هیچ کشوری استفاده ا    
  ۰آرامش و امنیت نیانجامیده است ،صلح
              ۰باشدمستثنأ  قاعدهنیز نمی تواند از این  امعزیزوضعیت در کشور    

      
     ۲۰۱۶م ماه اکتوبرسال ودبیست و     
     

    


