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 تحلیل مفهوم کشمکش های سیاسی
 بررسی ریشه ها

   

که دارند به این مسأله اتفاق نظر راسرجهان شناسان سجامعه  یادآورباید شد که دانشمندان و بجای مقدمه      

در مورد   واحد دیدگاه   معضالت در قبال بشر امروزی یکی هم تشکل و پیدایی مهمترین  جمله  ممکن از

فزیکی جهان واقعی، می تواند بیو مطلوب وپایدار باشد؛ جامعه ای که با وجود همه محدودیت های   جامعه

شریت ببرای برای هرفرد ودرکل بگونه شرافتمندانه وآبرومندانه را خوشبختی وسعادت همیشگی وجاودانه

موجود  مفکوره ای  و دیگاه   است، چنین وز که هنوزهن تاکنون و  گرچه ۰ببار آورد کلمه  وسیع  بمفهوم 

تذکر  ۰درسمشاهده می  به چنین دیدگاهی عمالا  شکل گیری نخستین از ما نشانه های مقدماتی ونمی باشد، ا

جهانی که در واقع  خواهان آن می باشیم،  و می رسد که همه انسان ها درکل، ازدنیابنظراین مسأله الزمی 

داریم که ویژه وبخصوص خودماست ونیاز داریم بمنظورغلبه برنگرانی ها وتردید های مفکوره ودیدگاهی 

  ۰، به بحث وگفتگو ودیالوگ متوسل گردیم تا اینکه به دیدگاه مشترک و واحدی نایل گردیمموجود

 هدف مشترک  درباره شفاف  گاه دید ن موجود  بود ،درجهتی خاص مؤثرترین عامل برای ایجاد تغییر    

می توانند اعضای  این افراد  ۰می باشد، افرادی که متأثر ازآن هستند از سوی تمام  و پذیرفتن  واقعیت آن

  ۰افراد یک جامعه ویا یک ملت باشند ،یک سازمان

ارتباطات جهانی نه تنها نتوانسته از اهمیت تسکین بخشی جهانی شدن های اقتصادی وو سده بیست ویکم    

بلکه حتی در جوامع کامالا توسعه یافته نیز ناسیونالیسم کارکردهای تازه ای را به نمایش ناسیونالیسم بکاهد 

را مشوش ساخته  مدرن   ناسیونالیسم کالسیک و ناسیونالیسم   همزمان ،بحران اقتدار دولت ها ۰می گذارد

اداری در  لی وما  فسادهای نتیجه   بحران های عمیق درعدالت اقتصادی ونابرابری های سیاسی که ۰است

کشورهایی که ازچند دستگی قومی طالبات قومی وناسیونالیستی را درم ،می باشدتوسعه  کشورهای درحال 

و سومالی عامل مهم  نمانند افغانستا  منی در کشورهای درماندهانا ۰می کند رنج می برند، تشویق و زبانی

   ۰ری در کشانده شدن گروهای قومی به دام قوم گرایی افراطی استدیگ

درنظرداشت همه  اینک با  گفته آمدیم، فوقاا  مسأله  مورد کلیات وعمومیاتی که درکراتذتبا یادآوری از    

همان  نخستین   ازکه د ش بایدیادآور مورد نظر  مسأله  ت ایئجزباره  یک کل، در  فاکت های متذکره بمثابه 



 ضد و مخالفت ها و  پیدایش گرفتن اختالفات وبا مطرح بحث  قرار ،"وحدت ملی" حکومت مراحل تشکیل

پیش بمثابه  اجرایی، بیش از رئیس و رئیس جمهور  تیم های انتخاباتی میان  نقیض گویی های جدی وعمده

 ۰گردید مبدل  افغانی   جامعه مختلف   گروهبندی هایان اقشار و برخوردهایی می مخالفت ها و علت العلل

و ساز   ساخت  تا  شدند  آنبیش ازهر موقع  دیگر درپی   ها"طالب"  گروه ،پیش آمده وضعیت  چنین  در

 درحال حاضر مکان رامحل و و نموده  حفظ زیر زمینی ی وفخویش را بصورت مخ تشکیالتی گروهبندی

نیروهای   با همراه  بیشتر و تا بعدها با انرژی  نداینم  ترکآینده ها، در  حضور فعال وهمه جانبه بمنظور

ایل  منطقه در اینمورد عالقمندان مسازبسیاری  ۰گردندرد معرکه وکارزار حوادث وابیشتر وتازه نفس تر 

به افغانستان  تداوم  یابد، امکان  سرایت  آن  کنونی در و زد و خوردهای   جنگ گرا  دارند که نظر  اتفاق

 آغاز   در افغانستان جنگ   که می گردند   یادآور  بود و چنین تصور نخواهد از خارجنیز پاکستان اراضی

  ۰پاکستان به انجام خواهد رسیداراضی در  اما  و

موجود   تأثیر گذاری نیروهای  پاکستان  داخل در  نباید  این  واقعیت را از نظردور داشت  که  همچنان    

بمنظور دولت های اسالمی، قادرند تا به اقداماتی حمایه بعضی از حکومت های  می باشند که با پشتیبانی و

استفاده سوؤ و متذکره  عاملکاربرد با  آنها ۰ندمتوسل گرد فروکش کردن تحریک "طالب"ها از جلوگیری 

  دوامداری  بصورت تا   می باشند  آن  درصدد  ،مجموعه  یک   بصورت ،پښتونیزم و  پښتون از فاکتور 

  ۰را بر مسایل و امور داخلی کشورما حفظ نموده وآنرا تداوم بخشند  شان  اثرگذاری

تجارب ودرس های ممکن اصل آموختن ازمی گردد که  الاین واقعیت برم ،ازنقطه نظر تجارب تاریخی    

دخالت   از به جلوگیری قادر  و  نموده   تسهیل ایاالت متحده را در بسا عرصه ها  ویتنام، عملکرد   جنگ

بر پشتیبانی بصورت مشخص ترودرافغانستان گردیده  جنگ هایی با بعد وسیع نیروهای مسلح آن کشوردر

 و با استفاده و  نموده باز حساب  همسو سایر کشورهای  و  و همکاری های نیروهای اتحاد شمال، روسیه

 پیچیده   و معضالت  مشکالت اندکتر، قادر به حل وفصل قربانی  ردیدنزور و با متحمل گ کاربرد حداقل 

    ۰در افغانستان می گردید  نظامی

عملیات های  به   شده، اقدام توجیه   وضعیتموقعیت و  توجه به  و  درنظر داشت  دیگر، با  جانب از     

گردید،  شرکت کننده آغاز  سایرکشورهای و  ایاالت متحده  توسط که   اراضی کشورما ضد تروریستی در

اما موضوع باین ساده  ۰بهمراه داشت جهانی را با خود  معمول بود، پشتیبانی  درگذشته ها  برخالف آنچه 

ام عملیات های نظامی گسترده ومؤثرعلیه تروریزم تنها وتنها به انج مبارزه وسیع و ها هم نمی باشد که گی

وتحت حمله افغانستان وتعدادی از کشورهای دیگرازمواضع مورد نظردر بعضییا بمباردمان ما ودرکشور

  ۰گرددگذشته بازهم تکراربیش از این نباید اشتباهات  ۰قراردادن بسیاری از "اخراجی ها" خالصه گردد

پدیده  ،یشمطلب الزمی بنظر می رسد که تروریزم بین المللی در نوع خو  این ذکردر اینجا قبل ازهمه      

شکست  نتیجه   تروریزم  شود، بلکه  پنداشته  موجود خودبخودی و واقعیت تصادفی  نبوده و نباید  فأخودک

که ه دیمحسوب گرد ماهوی یکی ازجمله اشکال خشن و زشت مبارزه  لحاظ مشخص و از عملکرد سیاسی 

مقابل متوسل گردیده از روی استیصال و ناچار به رویارویی با امر ونهی طرف به سادگی ومواقع گاهی از

و اساسی  بر فرض مثال، اگر مراکز عمده یادآور باید گردید که ۰و برعلیه بیعدالتی وستم قرار گرفته است

 گردیدباید متذکر بعالوه ۰اوضاع واحوال پدید نخواهد آمدداشته شود، تغییر قابل لمسی درمیان برآنها هم از

گی های موقعیتی نمی باشند که با استفاده از ویژتروریستی درچکدام ازسازمان های هیهیچ تروریستی و که

 ،دهشخصوصیات ومشخصات پروازی شرکت های هوانوردی ایاالت متحده آگاه از ،دانش سود جستهکامل 

 را( سپتامبر۱۱عملیات )عملیاتی  و چنین   گردیده مطلع  و سایر موارد اطالعاتی   کمپیوتری امکانات  از

گترین تجارت مبدل گردیده که تروریزم بین المللی در عصر حاضربه بزر ۰سازماندهی واجرا نموده باشند

نیرومند مافیای ه های آن و دسته بندی های بزرگ وبصورت قطع، استخبارات باهمه شاخ وپنجعقب آن در

بنأءاا، عمده ترین فعالیت  ۰مالی که قبل از هم با تجارت و قاچاق مواد مخدر در پیوند می باشند، قرار دارند

کارزار بین المللی مبارزه علیه تروریزم در جهت افشای منابع و گروهبندی های بزرگ تأمین کننده موارد 



، باید  جهت داده در پیوند می باشندمواد مخدر با قاچاق  سته بندی های تروریستی که قبل ازهمه د  بهپولی 

نحوه فعالیت ها وعملکرد های آنها در سراسر جهان  تشکیالتی و ساختار و همچنان بررسی و مطالعه  شده

  ۰صورت  گیردباید 

به  ،می توانند تا متغیرهای سیاست را متحول نموده و یا درمورد قابل تذکرمی باشد که کشورهای عمده     

کشورهای  بخش باقی های طالیی" ور"میلیاردجهان کنونی به  ۰اقدامات حداقل خود خواهانه متوسل گردند

و مصروف  برخی از کشورها   د تقسیم گردیده، درحالیکهنمملو از درد و بدبختی می باش  دنیای کنونی که

به   خویش  امنیت  و تأمین  زندگی  بیشتر شرایط بمنظور بهترشدن هرچه   موفقانه  مشغول انجام کارهای

عیت همچنان ستاندردهای دوگانه عمالا اما می توان گفت که درچنین وض ،دیگران می باشند (هزینه)حساب 

تروریست ها از جانب نیروهای رزمی  وجود دارد، از جمله تا زمانی که مثالا در محالتی که تشدد طلبان و

کار فیلم های  کسب و به  و تازمانی که  یابد  قرار می گیرند، این کار ادامه  نی مهربا و  شفقت ناتو مورد 

 ،ادامه داشته باشد ۰۰۰نشده، انجام پروپاگند در مورد کاربرد قوه وانجام قتل وقتال وغیراخالقی پایان داده 

شناسایی ومسدود نگردد، این هیوال و مجریان آن   بشمول تروریزم دولتی ،منابع و سرچشمه های تروریزم

خواهند  تداوم   شان  ننگین  به حیاتو  همچنان  با سبعت بیشتر به دهشت افگنی و قتل و ترور ادامه  داده 

ضرورت اما  ۰در اوضاع کنونی بعید بنظرمی رسد کامل   ریشه کن کردن این عامل شربصورت ۰بخشید

زشت باید از   این پدیده شود که اساس و ریشه  این مسأله در دستور روز قراردادهآن احساس  می گردد تا 

   ۰شاخچه بری درخت دردی را دوا نخواهد کرد ۰بیخ وبن خشک گردد

در ضد تروریستی اجرای عملیات های  پیشبرد و بمنظور موثریت مسأله و   نظامی جنبه های  بارتباط     

یا ایاالت متحده،  جانب ناتو و اینچنینی، نه از به عملیات   اقدامانجام واجرا یا متذکر باید گردید که  کشورما

متحد باید صورت عملی بخود اختیار نموده بلکه در مطابقت با فیصله نامه های شورای امنیت سازمان ملل 

هیچ دولتی اجازه ندارد تا در مورد کشور دیگری به اقدام نظامی متوسل گردیده  ۰واز قوه بفعل مبدل گردد

مناطق آن کشور خودسرانه   بمباردمان به  دهشت افگنان انه  موجودیت  تروریست ها و یا حضور به به و

مردمان ملکی  کشتار به قتل و مورد نظر، افراد   یتوجودمو  یادشده   هایبه بهانه   آنها ۰ورزد  مبادرت

۰گشاینداما در مورد ایجاد وپیدایش این تروریست ها لب ازلب هم نمی  ،می پردازندما کشور  

اصل تروریزم و حضور سمارق   ببینید، زمانی که در مورد اساسگذاری و ریشه یابی و ایجاد و پیدایش    

 می نماید که در چنین صورت میان نمی باشد، بنأءاا سوالی درذهن آدمی خطور وارتروریست ها سخنی در

استوار می باشد؟منطقی  چهی واجرای بمباردمان های هوایی برانجام عملیات های نظام ونبود عامل فوق،  

، انجام بحث قرار گرفته باشد، درچنین یک وضعیتیمطرح   سازمان ملل متحد  اگر در موردی، تعزیرات

یگانه مورد قانونی محسوب گردیده و سایر کشورها در مورد،  فعالیت های نظامی و استفاده و کاربرد قوه،

زمانی از اهمیت فوق  کشورکنونی در نظر داشت اوضاع و احوال  ۰به اقدامات مقتضی باید متوسل گردند

موجودیت قطعات نظامی شوروی در  نموده و اصل   د که اندکی به عقب نگاهالعاده ای برخوردار می گرد

زمان   مدت در طول  متذکره  قوای  و اینکه آیا   دهیم بررسی قرار مطالعه و را مورد   اراضی افغانستان

موجودیتش در کشورما باین واقعیت پی بردند که بدون پشتیبانی وحمایت مردمی در پی بدست آوردن هدف 

  موردنظر، صرف بازی با سرنوشت یک ملت می باشد؟ یا اهداف و 

در مجموعه جلوگیری و اجتناب ازموجودیت عناصرذهنی   ی باشد که بطور کلیممسأله قابل تأمل این      

واقعی ئه تصویر بمنظور ارا ۰گذشته افغانستان، امردشوار بوده  و ناممکن بنظر می رسد حوادث و وقایع 

به  فته وباید مورد مطالعه وبررسی قرار گر  زمینه  اینمتفاوتی در واقعات قبلی، نقطه نظرهای  حوادث و

حوادث خونین کشورما باید توجه الزمی معطوف گان وناظران اعتقادات شرکت کنندمجموعه ایی ازافکارو

یت وهمچنان با رخت موجود که حتی با نبود و عدم   گو نمودباز  این واقعیت نهایت دردناک را باید ۰گردد

یکدیگر به  موجود درکشور، علیه   داخلی و خودی نیروهای ورما، متأسفانه کشاز خارجی قوایسفربستن 

در با  ۰می باشد کاردنچنگ و دندان نشان می دهند که این نهایت د صف آرایی پرداخته و یکی به دیگری



اینکه سیاستمداران و ژورنالیستان گیرد وصورت می  این زمینه در  کهمتفاوتی  نظرهای ر داشت ابرازنظ

پیدایش وضعیت  بسترهای ذایش و ایجادو، نحوه تکوین می نمایندو چه موقفی درمورد اختیارچه می گویند 

تذکر این  ۰نمود باید ارائه   از اوضاع یو واقعی تر شناخت وهمچنان تصویر نسبتاا کاملترباید  موجود را 

سیاسی   روسیه به پشتیبانی و مساعدت هایش به حاکمیت  رهبری جدیداگرمی رسد که مسأله الزمی بنظر 

بهترین   کشورما بمثابهمصالحه ملی درسیاست می داد،  تحت رهبری دکتور نجیب هللا ادامه آنزمان موجود

و   گردیده حاکمیت ملی در کشور مفید و موثر واقع   تحکیم صلح و سلم و  اعادهیگانه الترناتیف بمنظور و

وثبات در کشور  نگردیده و صلح   مواجه یک دهه اخیر با هیوالها و وضعیت ویران کننده  ردمان کشورم

انجام  تروریزم و  مبارزه علیه ضرورت  ممکن ،وضعیت با چنین ۰می گردید جنگ زده ما اعاده و تأمین 

وضعیتی  که پیشآمد چنین می گویند  چنانچه ۰می گردیدمرفوع عزیزما اصالا کشورعملیات های نظامی در

 ،کشورشت که درشرایط و وضعیت کنونی درباید دانظردر ۰محسوب می گردد  یک موهبت خود  در نوع

 بخشی   بررسی  و  کشورما  از قضایای  برداشت ۰می رسدبنظر   مطلوب قبلی   عدم تکرار شکست های

پیآمد های  و  که اثرات گردیده  سوب بازتاب روش "جنگ سرد " مح  بمثابه  ،مهم جهانی  از رویداد های

 عزیز کشور در وضعیت   موشگافانه  مطالعه ۰می گردد  احساس  بخوبی  کنونی کشور  در وضعیت آن 

اوضاع و چگونگی سیرمطالعه بر قابل توجهی بصورت ،از آن ماهمه جانبه و برداشت  کل یک صورت  ب

سبب خواهد گردید تا با جمع مغز سرد و درنظرداشت  بوده و موثر  قبلی و کنونی کشورما  بررسی شرایط

  ۰سیاسی واجتماعی کشور به اقدامات مقتضی متوسل گردید  ثبات اوضاع  واقعیت های موجود، در زمینه

گوسالویا و یک  سلسله  کشورهای  دیگر، اصل یو ،ویتنام ،تجربیات  حاصله  از درس های  افغانستان     

 ،، بدون آنکه  دورنمایی درپی  داشته باشدرا در امور داخلی کشورهای دیگر هاواقعیت مداخله "ابرقدرت"

  ۱۹۷۹گردیده که طی سال برای همه واضح وآشکار ،درشرایط کنونیبصورت مشخص  ۰برمال می سازد

موجود درآن   بررسی شرایط تفکرو بدون درنظر داشت و بدون ورود قطعات نظامی شوروی به افغانستان

گردیده که درنتیجه خسارات هنگفتی   و در نوع خود اقدام اشتباه آمیز سیاسی محسوبزمان صورت گرفته 

گردید که در شرایط پیش آمده متذکر باید  ۰مردم افغانستان ببار آورد را هم به جانب اتحاد شوروی وهم به 

درآنزمان، رهبری ودستگاه دیپلوماسی شوروی درخأل قرار گرفته وتحت فشار شرایط مشخص و وضعیت 

درشرایط و این امر ۰دنمودنسرنوشت ساز، تصمیم به فرستادن قطعات نظامی آن کشور به افغانستان اتخاذ 

 ،هرموقع معاونت رسانیده، بیش ازو پاکستان رژیم های ایرانبه ایاالت متحده گرفت که اوضاعی صورت 

مبادرت   نظامی اش  پایگاهای  تقویه ایجاد و  و به بخشیده  تحکیم  متذکره   درکشورهای خویش را  نفوذ 

 نیروهای وحمایت از  به پشتیبانی خویش  نوبه ب هرکدام نیز  پاکستان ایران ورژیم های  حاکم  بر ۰ورزید

قبل از   که گردیدند   متوسل نیروهایی   حمایه به جانبداری و آنها ،ند ورزید دولت افغانستان اقدام   مخالف

  ۰ظاهرشاه وچه علیه محمد داود نیز به مبارزه ومخالفت آغاز نموده بودند چه علیه ، ۱۳۵۷سال 

نظامی،   نسبتاا بزرگ  برخوردهایدو"ابر قدرت" دررقابت  احوالاوضاع و و "جنگ سرد"در شرایط     

به  مدعی  هرکدام  نگردیدند، زیرا آنها   و با اهمیتی  به پیروزی قاطع موفق به دستیابی  از آنها  هیچکدام 

درچنان شرایطی که از آن  ۰مادی ونظامی بودند  منابع عظیمبرتری تخنیک محاربوی و در اختیار داشتن 

 متعهد گردیده  مسلح افغانستان قوای حمایت حاکمیت سیاسی و اتحادشوروی به پشتیبانی و تذکار بعمل آمد،

 ۰ورزید مبادرتمجاهدین حمایه و دفاع از  بهدیگر  کشورهای ایران و ،کنار پاکستاننیزدر  وایاالت متحده

های  داخلی موجودیت دولت  و حاکمیت  سیاسی  افغانستان  انگیزه ،در این موقعما قابل تذکر می باشد که ا

به کشور شان، به وضوح  خود  پس از عودت  قطعات  نظامی شوروی   مسأله، بخودی  این ۰ودموجود  ب

   ۰به مشاهده رسید

نیروهای  مسلح افغانستان، که  درشرایط و وضعیت  پس از خروج  قوای  متذکره  از   گردیدباید متذکر    

، یعنی سرنگونی نظام موجود در کشور و تسلط بر مهم سیاسی و ستراتیژیک  پیشبیش از  ، وظیفهمخالف

جنگ ونبرد   شیوه های  کاربرد ۰نمودند  خویش تعیین نزدیک  سیاسی افغانستان را بمثابه هدف  حاکمیت 



مبارزه جنگ و گریز و انجام انفجارو  شیوهبیشترشامل   علیه نیروهای دولتیی مسلح کشور وآنها علیه قوا

 از چنین  شیوه ها، قادر به  سرنگونی  حاکمیت سیاسی کشور وتسخیر قدرت نبودند،انتهار بود، با استفاده 

خونینی  در   خوردهای و زد وجنگ ها  ۱۳۶۸ طی سال دامن زده و اوضاع   تشنج  پیش بهبنأءاا بیش از   

 جنگ و ناآرامیباوجود تداوم به کشورشان وقوای نظامی اتحاد شوروی   با عودت ۰کشور شعله ورگردید

و اکماالتی راههای مواصالتی و بخصوص بروالیت ها بربسیاری از  کشورما، حاکمیت سیاسی کشوردر  

با نبود  و  به کشورشان قطعات نظامی متذکره  با عودت  ،اما بصورت یک کل ،نمود  را حفظ خود  تسلط

وعمده ترین مبانی  جهاد درافغانستان اهمیت قبلی خود را از دست داده  مفهوم ،نظامیان خارجی در کشور

بمثابه یک کل، رنگ باخت، انگیزه ایکه عمل متذکره  اصلمیان برداشته شده ونیز از ئولوژیک "جهاد"اید

، رخت بربسته جهاد می طلبید، با نبود وعدم حضور فزیکی خارجی ها مردم واهالی کشور را به مبارزه و

موضعگیری های متفاوت میان نیروهای فات وی انجام آن سبب ایجاد اختالتداوم "جهاد" و چگونگ مسألهو 

 کشوربمنظوردر جانب حاکمیت سیاسیسیاست "مصالحه ملی" نیز ازجانب دیگر، از ۰مسلح مخالف گردید

سرزمین جنگ زده افغانستان مطرح بحث قرارگرفت، اما پشتیبانی شورشیان توسط  ثبات در ایجاد صلح و

پاکستانی   نظامیان  برای  پایی  جای  حفظ و ایجاد و  با مردم افغانستان  ضدیت پاکستان به مقصد وهدف 

  ۰ومتحدین شان، بیش از پیش به تشنج اوضاع منجرگردید

افتاده  محالت دور ه وبر مناطق وجمهوری افغانستان بدفاع از موقعیت ستراتیژیک وسیاسی اش پرداخت    

نتیجه  ن  مسلح با وجود همه  خرابکاری های شان  به این مخالفا ،ر نیزتسلط وحاکمیتش را حفظ  نمودکشو

رسیدند که قادربه تسلط بر تمامی کشورنبوده ودیریا زود میدان نبرد راترک نموده وبه مذاکرات روخواهند 

جمهوری افغانستان  روسیه به رژیم  اگر کمک ها و پشتیبانی های اتحاد شوروی وبعدها بدینترتیب  ۰آورد

 ۰نظام درکشورتداوم حاصل می نمودموجودیت واصل  نمی گردید، رژیم  قطع  دکتورنجیب هللابه رهبری 

های   معاونت ،افغانستان  جمهوری  دولت   جانب به   متذکره  کمک های  یکجانبه  با قطع ،مقابلاما  در 

 ۰ن ادامه یافتمجاهدین همچنا  وتسلیحاتی ایاالت متحده وشرکای غربی اش به طرفنظامی  سخاوتمندانه 

بمنظور وسعت   سیاسی –اجتماعی   از لحاظ  افغانستان جمهوری   ان، رژیماز کارشناس  بسیاری  به گفته

روشن کشور، اصل  ایجاد دورنمای ءاا، بمنظوراختیار داشت، بنأشانس اندکی درکشور، اقتدارش درسراسر

واقعیت گردن نهادند که اساس وبنیاد  جانب به این  گرفت، هردو مذاکرات در دستور روز قرار مصالحه و

از روش های  و با استفاده   جامعه افغانی  پسندیده رسوم  در افغانستان را مطابق عنعنات و  امنیت صلح و

   ۰دموکراتیک، قطع جنگ وآغاز مذاکرات پی ریزی نمایند

بلکه  اکثریت  قریب  به تمام  کشورها  و دولت های  ،متذکره  نه تنها ایاالت متحده  همزمان با تحرکات    

متذکره   حاالت ۰قرار دادند را مورد تایید ( مصالحه وگفتگو)مورد نظراصل  ،قضایای کشورما ذیدخل در

مستقیم   ارتباط ،تکوین پذیرفتمنطقه با تغییراتی که درعرصه روابط بین المللی و مسایل جهانی رکشورود

و این خطر بیش  از دوقطبی به یک قطبی در حال تحول بود ،جهان در مجموع ،در چنین وضعیتی ،داشت

ازهرموقع دیگرعمالا موجود بود که ممکن یکی از"ابر قدرت" های موجود در جریان برخوردهای نظامی 

 ۰ل بین المللی مبادرت ورزدوحربی، به اقداماتی جهت کسب منافع بیشترواعمال امرونهی درامورومسای

دوقطبی، بلکه   جهان ذایش  پیدایش و شاهد  اما این مسأله را نباید از نظر دورداشت که در آینده ها نه تنها 

 ،بمنظور طرح وتدوین رویکرد جدید سیاسی ،در چنین موقعیتی ۰جهان چند قطبی خواهیم بودشاهد و ناظر

در کنار  دولت ها  بنظر می رسد تا تمامی   الزمی در اینمورد  ،ودنم  واشتهار بسنده صرف به تبلیغ نباید 

  ارتقای ،اینمورد در ۰بیاندیشند باید  نیز  متقابل امنیت  ثبات و  بین المللی و بنفع منافع  به  ،منافع ملی شان

با نظارت  مخاصمات  فصل  حل ودر  ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری  سازمان تأثیرگذاری  نقش و

   ۰بین المللی در صدر مسایل قرار می گیرد

واقعیت می باشد که در  ، گواه این درنظرباید داشت که تجربیات حاصله ازعملکردهای نظامی درکشور    

صلح سازمان ملل متحد به هدف قطع تجاوزهای آشکار ونهان ومحکوم نمودن   نهایت امر، نیروهای حافظ



مداخله در امور داخلی افغانستان و جلوگیری از برخوردهای مسلحانه، باید بصورت قطع وارد معرکه شده 

امکانات موجود و درمدت زمان وعملی مبادرت ورزیده وبا استفاده ازو بصورت جدی به اقدامات مقتضی 

بیش از حد  نباید  ،تجربه نشان داده اما چنانچه  ۰بپردازند  صلحجویانه شان به انجام وظایفحدود اندک وم

 ماعزیزرکشوضعیت درحوادث و و ۰وبصورت بسیار ساده وبسیطی در مورد متذکره به قضاوت پرداخت

رسانید که قبل له را به اثبات مسأ  به وضاحت کامل این ،مشابه دیگر  هایکشوریک سلسله از وهمچنان در

تروریستی را  موجود  باندهای  و نمود، باید گروها  مجزا   متخاصم را ازهم محارب و  نیروهای  آنکهاز

درصورت لزوم، به قلع وقمع این  و گردیده متوسل  جدی  به اقدامات   قبال عملکرد آنها درتشخیص داده، 

مختلف  حرفوی از نقاط   مزدوران جنگی وآدمکشان ،کرهتذباندهای مدرمجموعه چه  گماشت،ها همت باند

و تجهیزات نظامی  سالح های سنگین وسبک مسلح و انواع رنگارنگ  ادر حالیکه ب وشده  جهان استخدام 

 دولت های  ۰می ورزند بالکشیده ما مبادرت   مجهز می باشند، به قتل وآدمکشی و ویرانی وطن نیز حربی

 وظایف و  انجام ضروری، آماده  و الزمی  های گیوبا آماد  کامل با دقت  باید  ،جهان سراسر موجود در

         ۰را لگام زنندنیروهای تشنج زأ  ،بیش از اینوبوده رسالت شان علیه این باندها 

این می باشد یکی هم  دراین عرصه و قابل ذکر قابل تأمل  موضوعات از جمله مسایل و ،بصورت قطع    

 وضاحت  همچنان متنوع و مختلف و نظامی در برخوردهای  سیاسی اقدامات توضیح اساس ضرورت   که

در  ،نمود  نباید فراموش ،بفردی برخوردار می باشدمنحصر اهمیت  از عمومی جامعهاربرای افک امر فوق

اطالعات به نشر و اشاعه  ،اقداماتسایر مخالف حاکمیت کنونی کشوردرکنار  مسلح نیروهای  که یطیشرا

جنگ روانی و به هدف خلع سالح اخالقی سربازان وافسران  أ و پیشبردغلط ودور از واقعیت بمنظور اجر

ورزیده و در این امر با استفاده وسیع از وسایل اطالعات جمعی کشور مشخص  مبادرتقوای مسلح کشور 

  ۰را از دست داد ومعینی سود می برند، باید نهایت حساس بوده ولحظه ایی هم نباید هوشیاری

یکی از صفحات غم   بصورت کل یادآور باید شد که جنگ در کشور عزیز ما افغانستان، بصورت قطع    

مشکل   در مجموعه  مشترک اهداف  منافع و  گردید کهمتذکر باید  ۰انگیز تاریخ کشور را تشکیل می دهد

تا  بمنظور جنگ در کشورما باید عبرت اندوزی صورت گرفته از تجربیات  ۰افغانستان گنجانیده شده است

     ۰حل وفصل سایرقضایای منطقوی و جهانی راه حل های معقول تر ومناسب ترسیاسی جستجو گردد

باید با استفاده قطعی قضایای کشور  حل وفصل  برایکه  قابل تذکر پنداشته  می شود ،حرف آخر ثابهبم    

و دراینمورد سعی   کشور بود در پی تأمین شرایط بهتر زندگی اهالی  شناخته شده ایی  سیاسی از رویکرد 

  ۰ورزید تا منافع ومصالح تمامی طبقات واقشار موجود در اراضی افغانستان به وجه احسن تبارز یابد

داخل  کشور و  در که قبل از سایر مسایل بر مسأله تفاهم باید شد  یادآور در پایان وبمنظور حسن اختتام     

کشورو  در  صلح  اصل به   بمنظور دستیابی همه کشورهای همجوار توافق و موافقت  همچنان در زمینه 

در مورد یادشده  باید نایل گردید و این حکم مناسب تر  منطقه به راه حل های معقول تر و تأمین امنیت در 

   ۰زمان می باشد

       

۲۰۱۶سوم ماه دسامبر سال          

   
    

 

 

 


