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ونبشته های روزمره امها ازالبالی یادداشت                                                         

                     

 

درمورد  ختصاراچند ولو با   موضوعاتی مطالب و تا بیمورد نخواهد بود ٬سخن سرآغاز  دراینجا بمثابه    

برحسب  سیاسی  نظام های ۰محدود کلمه ارائه گردد نظام ها بمفهوم نظام بمفهوم وسیع کلمه وصنف بندی 

حاکمیت های   اشکال و ارسطو به  مسأله  طبقه بندی انواع  ۰می باشند  معیارهای مختلفی قابل تقسیم بندی

و حکام  شمارتکیه  می کرد: یکی  معیار  حورم وی بردو دراین کار ۰داشت عالقه منحصربفردی سیاسی 

یا  و منافع خصوصی حکام خدمتحیث که درری هم ویژه گیهای اخالقی نظام ها؛ ازاین گروه حاکمه ودیگ

:می آید بدسترژیم  سه نوع ٬با ترکیب این دومعیار ۰باشندمی منافع عمومی   

؛ یعنی سلطنت و جباریت ٬حکومت های تک نفره خوب یابد  -      

  ؛٬ یعنی ارسطوکراسی والیگاریشیحکومت های چند نفره خوب یا بد -    

  ۰و دموکراسی یعنی مردمی ٬مردم باشدخوب وبدی که دردست شمارکثیری از حکومت های -    

 عنصرسه   به  سازماندهی  روش  حسب یا قوانین اساسی به  سیاسی   ارسطو نظام های همچنین بنظر    

داخلی و یاست در س  گیریتصمیم  عبارتند از: عنصر سه عنصرحکومت  ٬طبقه بندی بودند قابل حکومت 

یا  پادشاه  مثالا   اصلی حکام  دراختیار  معمولا  سوم  اول وعنصر ۰قضاییوعنصرعنصراداری  خارجی٬

برانتقال موروثی مناصب یا انتخابی  مبتنی  ممکن است   گروه حاکمه در الیگارشی هاست٬ اما عنصر دوم

دیگر بر فضایل  بیش از رژیم های  بود که  بویژه در اریسطوکراسی ها معمول انتخابات  ۰بودن آنها باشد

   ۰روش های متنوعی نیز در دموکراسی ها معمول بود ٬همچنان ۰مدنی وسیاسی استوار بودند

تقسیم  در یکدیگر با حکومتی   قوای  رابطه تفکیک و عددی٬ مالکبرمعیار عالوه سده های جدید٬طی     

کتاب  در فرانسوی   پرداز نظریه  (۱۷۵۵ -۱۶۸۹) مونتسکیو ۰گرفت قرار  توجه مورد  رژیم ها   بندی

سیاسی به سلطنت٬ اریستوکراسی  قدیمی رژیم های  طبقه بندی استدلل کرد که چنین خودروح القوانین" "

چه  دموکراسی و  و جمهوری )چه  ی٬ استبدادیسلطنت  باید رژیم ها را به رسا نیست٬ بلکه   دموکراسی و

  ۰کرداریستوکراسی( طبقه بندی 

  اعمال آنانکسانی است که حاکمیت بر ازسوی  راختیا اعطای  ی ازناشحاکمیت یا اقتدار ٬به اعتقاد هابز   

                 تنگاتنگی دپیون اقتدار ۰جامعه دفاع از امنیت و ٬صلح وضع قوانین موجد  د ومشتمل است برقدرتگردمی 

بنابراین اقتدار بمنزله ۰وفق دادن رفتار خود با روح قانون داردمبتنی بر  شهروندان  با تعهد والزام اتباع و  



 

گسترده ومشاجرات اذ تصمیمات الزام آوردرخصوص هرمسأله ای که اختالف نظرابزاری است برای اتخ  

  ۰وبی پایان برسرآن٬ صلح وامنیت جامعه را به مخاطره خواهد افگند

برای میهن  معضله کنونی نه تنها   باید متذکر گردید که عزیزما افغانستان درپیوند با اوضاع  درکشور     

درس ها وتجارب کشور را  ۰است دردی مبدل گردیده ه نقطهب نیز  برای منطقه  وهم میهنان ما٬ بلکه حتی

  مسایل و مواردآموزش   چگونگی نحوه و ٬قرار داد مطالعه  مورد بررسی و مجردبصورت  نباید مجزا و

بررسی دخیل   باید در این را نیز ۰۰۰فاکتورها٬ فاکت ها و فرا گرفته٬ عوامل٬ انگیزه ها٬  موجود را باید 

   ۰ساخت

   مسأله  همچنانو ستاننافغابه   مربوط  مسایلچگونگی  حوادث وسیر نحوه  ٬کنونی دراوضاع و احوال    

  مبارزه علیهامر با   کل  یک  بصورت نیز کشور  تمامیت ارضیو سیاسی  استقالل ٬حاکمیت ملیاز دفاع 

 گونهبه    افغانستان ٬منطقوی دست اندرکاران امور مطالعات بررسی ها و  مطابق ۰دارد  ارتباط تروریزم

در کشورهای موجود  ضابطه هایواصول  تغییرات وتحولت ومتأثراز ٬درمنطقهگزیربصورت ناومستقیم 

ایالت متحده وسیع تر٬ودرعرصه بوده  تاجیکستانوازبکستان  ترکمنستان٬هند٬ ایران٬ مانند چین٬ پاکستان٬

    ۰می گردنداضافه گروه  به این نیز ٬(در حوادث کشوردرگیر)و دول کشورهای عضو ناتو 

شرایط و  ٬طول چندین دههدر نهفته می باشد کهبرای سیستم امنیت بین المللی دراین امر اهمیت افغانستان   

و جهانیان مبدل  جهان  برای  منطقه و چه  منبع  تهدید و چالش چه  برای  درکشور٬ متأسفانه به  وضعیت 

و مسلحانه  درنهایت٬ اقدامات  و بالوقفه  درگیری های  مسلحانه و برخوردهای  جنگ ها و ۰گردیده است

 و ه گستردفقر  ٬گردیده  اقتصادی  زیرساخت های  مجموعه  یبتخر سبب ساز ناتو نظامی ایالت متحده و

بیش از  ٬اقتصادی -دوامداراجتماعیهای بحران   را برای  شرایطو  را به بارآوردهمحرومیت مردم کشور

نیز را  مذهبی درکشور بنیادگرایی  ظهورتندروی و  شرایط  همهازقبل فوق٬ اقدامات  ۰پیش مساعد ساخت

۰نمودومهیأ مساعد   

به بحرراه  موقعیت داشته و  کشورعزیزما افغانستان درمنطقه جنوب غربی آسیای مرکزی و شرق میانه   

 ۲٬۲۲۵۶۵ما به  کشور اراضی  مساحت  ۰می باشد کیلومتر ۵۰۰با بحرعرب   کوتاه ترین فاصله ۰ندارد

باید متذکر ۰است  گردیده کیلومتر اندازه  ۸۰۰۵به   مرزهای دولتی طول ۰تخمین می گردد مربع  کیلومتر

و   حربی کشورهای عمده رهگذرنظامی و یک کل٬ از  افغانستان٬ بصورت کشورهای همجوار  گردید که

 ٬هند ٬پاکستان ٬چون چین با کشورهای ژئوپولیتیک  نقطه نظرازمیهن عزیزما  ۰دبشمار می آین  نیرومندی

 کشور اقتصادی رهگذر از که ترکمنستان و  ازبکستان ٬تاجیکستان  با کشورهای  شمال از ایران وهمچنان

 ذخایر ترکمنستان٬ ازبکستان وایران از٬ بطورمثال می باشد هم مرزمی گردند٬ پیشرفته ای محسوب   های

شاخص از بخشی درچین هم  برخوردارمی باشند و مانند گاز٬ نفت و اورانیوم ستراتیژیک  جهانی موادخام

موقعیت  ژئوپولیتیکی و  بنأءاا٬ اهمیت ۰سبقت جسته است اروپایی پیشرفتهاز ایالت متحده و کشورهای ها 

      چنین خالصه می گردد: ماسیاسی کشور -نظامی

مجاورت باکشورهای آسیای میانه؛ -      

کشورهای  پرجمعیت  جهان  که  دارای  رژیم های  همجواری  با  در  افغانستان  موقعیت  جغرافیایی -    

سیاسی می باشند٬ مانند چین٬ هند٬ پاکستان وایران؛  -مختلف اجتماعی  

رکمنستان٬ ت کشورهای نفت٬ گاز و اورانیوم  در   قبیل از ستراتیژیک  خام   مواد منابع   به  ینزدیک -    

   جلب توجه  سبب ساز ٬بخودی خود ٬اینهمه ۰باشند می برخوردار  اهمیت جهانی که از ایران  ازبکستان و

    آن   به  منطقه  متذکره  و همراه  با  قدرت های  مطرح  جهان را  متذکره  شده و عالقمندی  کشورهای به 

زمینی   ارتباط کوتاه ترین ٬موجود درافغانستان  با استفاده از راه های ٬همچنان۰گردید افغانستان باعث به 

 (ازبکستان وهمچنان با روسیه ٬ترکمنستان ٬آسیای میانه )تاجیکستان کشورهای  ایران و ٬پاکستان به ازهند

   ۰تأمین می گردد



برشمرد:  دراوضاع واحوال کنونی می توان مسایل وموضوعات مربوط به کشورعزیزرا چنین      

خاور قدرت های منطقوی  وجهانی  بخشی ازقوت های   جلب توجهمنطقه و  درسیاسی  تشدید مبارزه  -   

این اولا؛  ٬میانه  

منافع ملی روسیه ومنافع کشورهای همسو٬ این ثانیاا؛ -     

در  به دنبال عادی شدن اوضاع سایرکشورهای عضو ناتو که  حضورقوت های نظامی ایالت متحده و -   

اا؛ کشور بمنظورتأمین منافع ژئوپولیتیک خویش می باشند٬ این ثالثا   

تقال مواد مخدر نادهلیز بمثابه ماتمامی اراضی سرزمین کشور ت امرمتذکر باید گردید که متأسفانه ودرنهای

غرض  عایداتیجمله منابع به یکی ازمواد مخدر  تجارت ٬نونیوضعیت ک در ۰گردد یبه منطقه محسوب م

انتقال مواد مخدر ویادشده گردیده است٬ تجارت مبدل  ٬مسلح کشور مخالفان تخریبکارانه تداوم فعالیت های

  ۰به بیشتر از یکصد کشور جهان صورت می گیرد

ژئوپولیتیک درمنطقه٬ افغانستان از اهمیت   می شود که از نقطه نظر منافع  پنداشته راین مسأله قابل تذک   

آسیای  و  میانهخاور منطقوی   در مجموعه  و امنیت ثبات  تأمین  درعرصه   و منحصربفردی  قابل توجه

 و درمجموع کشورما و اوضاع  نمود که در وضعیت امنیتی فراموش  نباید  ۰می باشد برخوردار  مرکزی

و   کشورهای عمده  ئوپولیتیکژ منافع به دستیابی  بمنظور  اعمال نفوذ عوامل خارجی ٬یک کل بصورت 

  ۰مطرح بحث می باشدنیزمیانه و آسیای مرکزی  خاوراساسی و حصول مصالح کشورهای 

منافع بسیاری از دول وکشورها  ٬درآسیای مرکزی  بمنظور نفوذ واثربخشی با مبارزه  ٬درعصرکنونی    

و بازیگران   چین ٬ایالت متحده  مصالح و منافع  به  اما با توجه  ٬می گیرد قرار  رقابت و  باهم در تضاد

  مشخصات و خصوصیات ه دلیلبو آنهاکنه اعمال  بررسی مأهیت و وایران  پاکستان و مانند منطقوی مهم 

جغرافیایی هم نظر  نقطه  از و  طبیعی بصورت متذکره  کشورهای   واقعیت که  این و با توجه به  موجود

  هیاد شد  کشورهای ومصالح  ٬ منافعوموجود روش های معین کاربرد واستفاده  می گردند٬ با محسوبمرز

ارتباط  (ایالت متحده با منافع   بخصوص ) جهانی مصالح  و  منافعبا  خود  بنوبه این می یابد کهتبلور نیز

  ۰مستقیم دارد

و اما با کارگردانی منطقوی  بازیگران   ی در کشورعزیزما با تأثیر گذاریفعل وضعیت  ٬قطع  بصورت   

درسربازخانه  ۲۰۰۱سپتامبر ۱۱ واقعه از مدت ها قبل  شکل گرفت٬ شمایل این شکل گیری   ایالت متحده

مهندسی  )سیا(مرکزی ایالت متحده  سازمان اطالعات  های سری  گون واطاق های تصمیمگیریهای پنتا

در  ئوپولیتیکی ژ جدید  کامالا  موقعیت  سبب ساز ٬ایالت متحدهدر  سپتامبر ۱۱حادثه  وقوع  ۰گردیده بود

به ایالت متحده این امکان را   ها در افغانستان"القاعده" و"طالب"مبارزه با  ۰گردید منطقه آسیای مرکزی 

کنترول   تکنالوژی  تروریزم" بمثابه  ابزاری از امر "مبارزه علیه  و استفاده  با بکارگیری تانمود  فراهم 

سیاسی اش در منطقه  -مواضع نظامی به تحکیم  ممکن   زمان  ژئوپولیتیکی فضای منطقه٬ در کوتاه ترین

   ۰وسیعی از خاورمیانه وآسیای مرکزی مبادرت ورزد

داشته  قرار  منطقوی  بازیگران برعملکرد و تأثیرگذاری  امریکایی ها در افغانستان   منافع درجایی که    

ذخایر سرشار نفت آسیای مرکزی  برنامه های گسترده بمنظور دستیابی به منابع و  توسعه ٬ ضرورت باشد

در دسترسی به منابع متذکره بتواند   تا همراه با تضمین در دستور روز قرار می گیرد برای کشور متذکره 

با کشور چین فراهم   هایی را قبل ازهمهتقابل و رویارویی   امکاناتدر روسیه ٬   صورت چرخش حوادث

  ۰نماید

برای  ٬افغانستاندر سیاسی ایالت متحده -نفوذ نظامی ٬سپتامبر ۱۱ادثه پس از ح نمود که   نباید فراموش   

ده سعی ورزی  ماکشور اجتماعی  - سیاسی  حیات تغییر  نمود تا درجهت  همین امکان را فراامریکایی ها ا

سیستم  ازمجموع ر د و  مرکزی آسیای  را از متن  کشور ماتا د دنرگ  توسلم  به اقداماتی وهمزمان با آن 

 - اجتماعی درعرصه  موفقیت و دستیابی به سیاسی ثبات  از وضعیتی درچنین  تا   نموده اوروـ آسیا حذف

 موجود  منابع به کارگیری استفاده واز ٬نگیرد٬ بنأءاا مطرح بحث قرار   حدیثی اقتصادی کشوراصالا سخن و



جداا  در کشورما  متذکره   منابع همچنان از توسعه  اقتصادی و -اجتماعی  حیات شدن بهتر بمنظور رشد و

  ۰جلوگیری وممانعت بعمل آمد

گردیده وبمثابه نقطه موفق به ایجاد پایگاه های نظامی  ازبکستان  قرغیزستان و ایالت متحده دراراضی    

 منفی وناگواری  امریکایی ها بنوبه خود با اثرگذاری برایش جای پا تهیه دید٬ نیزافغانستان  ستراتیژیک در

 پیشبینی   غیرقابل را با خطرات   منطقه ثبات در صلح و حفظ   سیاسی٬ پروسه اجتماعی و  بر فرایند های

ی  که از اهمیت موارد و  مسایلبر  عالوه  اشت کهنگهددور اما نباید این واقعیت را ازنظر۰ندنمود مواجه 

ستراتیژیک  - وموارد نظامیتطبیق واجرای اموربمنظورافغانستان  ٬مسایل آنها تذکربعمل آمد وقبل ازسایر

  به دلیل  ذیل نقطه مهم ومحل با اهمیتی پنداشته می شود:  ٬ایالت متحده

مرز های مشترک  نیز آسیای میانه  ایران هم مرز بوده٬ با کشورهای  نخست٬ کشور ما با هند و  گامدر    

ایالت متحده اعالم گردیده است؛ دارد که بمثابه مناطق منافع ستراتیژیک   

تماس با بصورت غیرمستقیم از ثانیاا٬ با تحکیم جای پای امریکایی ها درکشورهای متذکره٬ ایالت متحده   

  ۰بمثابه عمده ترین وبزرگترین حریفش٬ برخوردار می گرددچین 

تسلطش  کنترول و )سنتو(بغدادپکت  بیستم در صدد آن شد تا از طریق  طی نیمه دوم سده   ایالت متحده   

سربازانش از  پس از خروج   ایالت متحده ٬احوال کنونی در اوضاع و ۰نماید تأمین   متدکره را برمنطقه 

پس از تالش  در دستور روز قرار داده ورا ایجاد پایگاه های پشتیبانی  کشورما در صدد آن شد تا امکانات 

چنین پایگاه های نظامی در   برپایی افغانستان در مورد ایجاد و  نیفراوانی در زمینه٬ با حاکمیت کنو  های

ستراتیژیک کشور به  توافق رسیده و به تطبیق  وچندین منطقه حساس و ٬ هرات٬ کندهارمزارشریف ٬کابل

   ۰عملی واجرای مأمول فوق به اقدامات سریعی متوسل گردیدند

 مسلح  قوای   به  مساعدت و کمک  و ارائه  تروریزم "  علیه  نام " مبارزه تحت   ایالت متحدهاردوی     

ات هویدا چنین بنظر می رسد که حال با اقدامات وحرکاما  ٬گردیدند سرازیر  کشورما به اراضی افغانستان

 ٬حاضردرحال  ۰شدند ماندگاراراضی کشورما درپایدار ٬ بصورت پایگاه های نظامی شان تحکیمیجاد وابا

تأمین نفوذ  بمنظور اموربخاطر تنظیم   واشنگتن تدارکاتی در  می رسد که به مشاهده  بوضوح   این مسأله

درمحور کشورهای   بمنظور جلوگیری از نفوذ روسیه  درنتیجه درخاورمیانه و  ایالت متحدهایدارقوی و پ

لت متحده درخاور سیاسی ایا -نفوذ نظامی ٬برآن  عالوه ۰درحال اجرأ  می باشد همسو در آسیای مرکزی 

  گردد:فصل سلسله وظایف مهم ستراتیژیک ذیل می وبطور مشخص قادر به حل  ٬میانه وافغانستان

افغانستان و  انتقال آن از طریق اراضی  ازبکستان و قزاقستان و ٬دسترسی به منابع انرژی ترکمنستان -   

؛پاکستان  

اجرای امور و وظایف نظارتی در مجاورت ایران؛  -     

و  بمثابه رقیب یک کل  بصورت  کشوری که -سرحدات چین مستقیم با  تماس های   برقراری ایجاد و -   

ب می گردد؛ وحریف ایالت متحده در شرق محس  

کشور هیچ اراضی کشورما٬ چه در رگیری ها ازداجرای  مهندسی وبمنظور دستیابی به امکانات بیشتر -   

 شرق میانه وآسیای مرکزی٬ شرایط متذکره برای آنها میسر نمی گردد؛ 

اطمینان های سیاسی  وجود همه  با ٬فدراسیون روسیه  یجاد حلقه ای از پایگاه های نظامی در اطرافا -   

    ۰ئه شده از جانب رهبری ایالت متحدهارا

  ۰ایالت متحده در صدد نمایش منافعش درافغانستان وچین می باشد   

نیز از اهمیت  چین  مردم  برای جمهوری  اوضاع واحوال کنونی٬ افغانستانکه در گردیداما باید متذکر     

ضوعی که بیش مو ۰می ورزد کشورما تالش منافعش در پی تبلور در و  فوق العاده مهمی برخوردار بوده

کشور  غربی آنمنطقه موضوع امنیت در مسأله ویکی هم  جملهاز ٬می باشد ازهمه برای چین حایزاهمیت 

منافعش در پاکستان ) بمثابه متحد از بمنظور دفاع  برای چین دهلیز مهمی بمثابه  افغانستان ٬ همچنان است

عالوه  ۰منطقه محسوب می گردد مهم طبیعی   رقابت با هند( وبمنظور دسترسی به منابع سنتی چین درامر



سینکیانگ آن کشورکه اکثریت باشندگان   در ایالت تحرکات و امنیتی اوضاعچین از  جمهوری مردم ٬برآن

٬ شدیداا نگران دارد مشترک  مرزنیز وهمچنان با افغانستان  پیرو دین اسالم بوده ٬داده  آنرا ایغورها تشکیل

   ۰می باشد

بزرگترین معضله در اوضاع کنونی منطقه  بدینسو تأکید می ورزد که  نسبتاا طولنی  چین از مدت زمان   

متذکره بصورت  مسأله   متیقن اند که  می دهد وهمه  در افغانستان تشکیلت یامن را مسأله استقرار صلح و

صلح در کشمیر بمثابه کلید صلح   دارد٬ بنابراین  مستقیم وغیرمستقیم با جنگ پنهانی هند و پاکستان ارتباط

پس از برگشت   بخصوص ٬چین در افغانستان دفاع از منافع  ۰محسوب می گردد  ما در کشور جنگ زده 

 چینایی  دیپلومات های   بغرنجترین رسالت  درعین زمان مشکل ترین و  قوای نظامی ایالت متحده٬ بمثابه

 با بازی شطرنج  ترکیبی متعادلاحتمالا  ٬ینچری مردم وبرای جمه رقابت در افغانستان  ۰دشومی شمرده 

   ۰محسوب می گردد

حکیم ت  در صدد دوامدار  بصورت همیش وپاکستان  رهبری نظامی ـ سیاسی   می باشد کهلزم به تذکر    

 ٬می باشداست٬  پذیرفته شده  منطقه   یعمده درقضایابمثابه عامل و فاکتور گویابه تصور اینکه  موضعش

 بوده  جنوبی  آسیای مرکزی ودر کشور شان رهبری   نقش  تتثبی بمنظور تالشدر پی نظامیان پاکستانی 

سازماندهی  و  تشکیل  بمنظور    آمادگی در و تالش   سعی با ٬ ۲۰سده  ۹۰سال های  طی  بخصوص   و

 فصل  و حلدر  متذکره  تا با ایجاد گروه  ندبود  صدد آندر فوق امر درفعال  شرکت  و بمنظور"طالب"ها 

خود٬   در نوع "طالب"ها جنبش  ۰دنبعمل آور   ابزاری استفاده  افغانستان از فاکتور "طالب"ها   قضایای

ضد منافع هند٬ ایران٬ کشورهای  درجهت که عمدتاا   هدیگرد  محسوب  پیچیده ای مشکل و ترکیب سیاسی 

  "طالب"ها  توسط  قدرت اشغالاز ٬بطورمثال ٬بنا براین ۰می گردد  کارگردانی روسیه  و  مرکزیآسیای 

 کشورهای  اطراف و در نواحی ٬ ۲۰۰۰آغاز سال و در  ۲۰سده   ۹۰سالهای  پایان  در  آنها  خروج  الی

 شدت  یگرد بیش از هر زمان  ٬تشدد طلبی فعالیت های  ٬ازبکستان و قرغیزستاندر  بویژه ٬مرکزی آسیای

آسیای درنقش پاکستان   به ارتقای دیگر موارد  سایر بیش از و فاکتورها  عوامل این  همه ی ۰اختیار نمود

   ۰واقع گردیدمرکزی موثر

درعین حال  مهاجران و  کمپ های  پاکستان سرحدی   درمناطق  و احوال کنونی و اوضاع   درشرایط    

برآنها   پاکستانی نظامیان  تنها  تنها و که می رسد بنظر ۰بمشاهده می رسددگرأ نیز مراکز تشدد طلبان بنیا

 ٬عالوه برآن ۰پاکستانی می زنند  یادشده٬ حرف اول را جنرال های  و در بود ونبود کمپ هایتسلط داشته 

و   ورزیده  می باشد٬ شرکت منطقه  به اوضاع   راجع  که گردهمآیی و درهرمذاکره  پاکستان تمایل دارد 

نقش میانجی ٬ می آید بعمل  تصمیم گیری   افغانستان درآن به آینده  راجع  مالقاتی که  نوع گفتگو ودرهر 

پیمانه   بزرگترین به   آنها  که رسانیده اند   مسأله را به اثبات این حاکمان آن کشور ۰نماید ایفأ مرکزی را 

 ٬همیش ۰ندنداشته باشند٬ برخوردار  آن شرکت از ظرفیت به بن بست کشیدن مذاکراتی را که خود در  ای

قرار می گیرد٬  بحث  مطرح دولت افغانستان و"طالب"ها نمایندگان گفتگو میان  زمانی که مسأله مذاکره و

مواجه   مشکالتی با  تدویر مذاکرات را  مسیر ایجاد و دراین   این نظامیان حاکم درپاکستان اند که موانعی

 ٬می گردد بست مواجه همسلح ب دولت افغانستان با مخالفانگفتگوهای  ومذاکرات که  هرزمانی  ۰ندنموده ا

 ملکی آن نظامی و حاکمان  خصمانه  موضعگیری های  پاکستان و سازمان استخبارات   خرابکارانه نقش 

مسأله زمانیکه  بطورمثال  ۰می رسد به مالحظه  درشت تر وپیش بیش از ایجاد چنین درد سری  کشوردر

بحث می گردد٬ استخبارات پاکستان٬  مخالفان مسلح مطرح  مذاکرات صلح درکشورمیان دولت افغانستان و

می باشند٬ دستگیر   در مذاکرات که در صدد شرکت  مخالفان مسلح را  مهره های تأثیر گذاری از رهبری

چنین برمی  وضعیت کنونیاز  ۰مذاکرات جلوگیری نموده باشند تا از تدویرچنین زندانی می سازد نموده و

میانجی مرکزی به   "طالب"ها از تفویضافغانستان و دولت  میان  احتمالی   مذاکرات آید که تا زمانیکه در

  ۰پاکستان انصراف ورزیده شود٬ به آینده مذاکرات نمی توان امیدواربود



حوزه نفوذ   افغانستان بمثابه ٬پاکستان سیاسی  -رهبری نظامی قابل یادآوری می باشد که طبق برداشت     

با استفاده از کلیه  برای کشور ما قایل گردیده و "منطقه عقبی" راحیثیت  ٬پاکستان ۰گرددآنها محسوب می 

نظامی آن  نخبگان  ۰بخشد چنین وضعیتی تداوم  وسایل وامکانات دست داشته در صدد آن است تا به حفظ 

 گردید اما متذکرباید۰می نمایند  آن کشورمعرفی  ابع ستراتیژیکازجمله من ٬ افغانستان را بمثابه یکیکشور

تروریستی غیر دولتی   تشکیالت  در مجموعه کشورما٬ فضای سیاسی بمنظور ایجاد  که نظامیان پاکستانی

پاکستان  ٬مهمتر ازسایر مسایل در کنار همه و ۰خواهند آورد پاکستان باشد٬ بدست  که بازتاب دهنده منافع 

  پنجابی بهره  نظامیان  ستراتیژیک  عمق  بمثابه  با هند مبارزه  امر ما درکشور می باشد تا از  آندرصدد 

سرزمین کشورما   اضیار ٬به اسالم آباد درکابلوفادار  حاکمیت صورت موجودیتدرزیرا  ٬برداری نماید

نظامی   برخورد  صورت در  گروهبندی ها ایجاد  وو فضای مناسبی  بمنظور انجام  مانور   مبدل به محل

صورت ٬ در پاکستان   دولت داران برای   افغانستان بنأءاا٬ کشورعزیزما  ۰گردید خواهد  هند با   پاکستان

    ۰رویارویی سنگین نظامی پاکستان وهند٬ ازاهمیت ستراتیژیک و فوق العاده مهمی برخوردار می باشد

موانع در افغانستان  مخالفت  جدی  ورزیده  و   وفادار به هند رژیم  استقرار  به   پاکستان بعدی٬ درگام    

با  می پندارند که چنین پاکستان ورهبران سیاسی آن کشور  نظامیان ٬می نماید  بیشماری دراین مسیر ایجاد

بنأءاا٬  ۰گرفت  قرار خواهد  دشمنانش  حاکمیتی در افغانستان٬ پاکستان در محاصره کلی  چنین گیری پایه 

موثریت  ری ومانع تأثیرگذا بصورت قطع  پیشگیرانه ای متوسل و به اقدامات قبلی و ستان در این مسیرپاک

ثباتی بی  منطقهدرنزدیکی به   ٬بمثابه کلپاکستان  نکهبه دلیل ای ٬همزمان با آن ۰می گردد افغانستانهند در

ازجانب  ٬داشته است ابراز  درافغانستانامنیت  را بمنظوراستقرارصلح وآرزومندی خویش  ٬دارد  موقعیت

مسأله٬  ما می باشد٬ چه٬ عکس کشور ی در حاکمیت سیاسی وحدت و یگانگ خواستار دیگر٬ پاکستان گویا 

٬ گ"ایجاد "پښتونستان بزرقبل از ازجهتی هم اسالم آباد منفی بجا گذاشته و  تأثیرات پاکستان نیز  دولتبر 

حاکمیت  موجودیت   "٬ عالقمندزخم دیرین" بمثابه   پاکستان  سیاسی  برنظام  "مشکل پښتون"  تأثیرات و

را به کشور محتاج به  عزیزمامی باشد تا کشور بوده و درصدد آن  وناتوانی در افغانستان مرکزی ضعیف 

   ۰مبدل نماید (پاکستان)همسایه اش

در  ئتالفییا حاکمیت سیاسی ا حکومت و موجودیت می اندیشد که  پاکستان در اینمورد قبل از همه چنین    

سبب ساز  ٬چه موجودیت چنین وضعیتی ٬می باشدپاکستانی ها بنفع از رهگذر بسیاری از مسایل  افغانستان

در  (استقرارنسبی)کنونی  وضعیت   می نماید که  پاکستان فراموش ۰خواهد گردید  تضعیف دولت مرکزی

رهگذری  هیچ ازل حاضرحاموضعگیری حاکمان پاکستان در ۰زمان به نفعش می باشدکشورما بیش ازهر

 ۰آینده ها نیز ازتداوم چنین سیاستی انصراف نخواهند ورزیدات در منطقه نبوده و احتمالا دربنفع صلح و ثب

دولت های   میان  دوجانبه و دوستانه  و همکاری های  گر مناسبات حسن همجواریبخاطر باید داشت که ا

بکوبد٬  کشورما   مداخله در امور داخلی  طبل بر  بازهم  و پاکستان  نگردیده تقویه  و پاکستان   افغانستان

    ۰داخلی پاکستان نیز بیشتر از پیش دستخوش آشوب و دگرگونی خواهد گردید  وضعیت

حکومت  با  صلح   گوهایتکه اگر در گف است  گروه "طالب"ها هشدار داده  سران   به پاکستان  اخیراا     

تماس  ۰شد  خواهند رانده  بیرون  نگیرند٬ با خانواده های شان از پاکستان  افغانستان از اسالم آباد مشوره 

صلح وادامه رأی   بر سر رسیدن با حکومت افغانستان  "طالب"ها های پنهانی شماری ازچهره های ارشد 

  ۰ی به خشم آورده استاسالم آباد را به گونه کم پیشینه ازنی ها برای این روند 

بمثابه   می خواهد افغانستان  مسلح  و مخالفان  "پاکستان از "طالب"ها که  اظهار نظر می گردد  چنین     

رهبر"طالب"ها در خاک پاکستان نشان داد  " کشته شدن ۰ابزاری برای بیرون شدنش از حاشیه استفاده کند

پاکستانی اعتراف کرده   حتی برخی از مقام های دارند وهای امنی در آن کشور  هپناهگا نامبرده  که گروه 

    ۰این سلسله همچنان ادامه دارد ۰اند که شمار زیادی از زخمی های "طالب"ها در پاکستان مداوا شده اند
      
۲۰۱۶پنجم ماه نوامبر سال        


