
عطأهللا عنایت رادمرد           

 

روزمره ام ازالبالی یادداشت ها ونبشته                                                                    

 

ساختاری معادالتمدل سازی  اهمیت  

کشوری با تاریخ باستان ٬افغانستان  

نهادستیزی؟ یا گریزی قانون  
ونظامیگری جهانی رسالت  

گذار تأثیر های چهره  
وشورش رسانه  

 

فشرده موجزو  بصورت   ساختاری معادالت نظر٬ اندرباب  مورد زمینهدر  وضوعاتم  قبل ازطرح      
  می پنداشت که به محقق یاری بمثابه روشی مدل سازی معادله ساختاری را می توان :گردید کهباید متذکر

تا تحلیل داده های تجربی٬ درقالبی چند تدوین آنها گرفته نظری ومطالعات راازتحقیقش رساند تا بررسی و
های پیچیدگی  زندگی اجتماعی و همچنین   پیچیدگی های این روش٬ محقق را به  ۰بخشد سامان  متغیره 

پدیده و بنابراین تحلیل کمی از  کرده   نزدیک  و اجتماعی  فرهنگی پنهان  موارد  اندازه گیریموجود در
                                                                                                                         مدل سازی ۰می سازدتر  کاربردی واقع بینانه  لحاظ بهشناختی٬ دقیق ترو روش   کیفی را به لحاظ  های

اجزای مختلف ومتنوعی تشکیل یافته٬ هم به طور ی را که ازمی رساند تا الگوی نظرهشگر یاری به پژو
یک نمونه٬ ازاینکه آیا داده های گردآوری شده  ۰دهدبررسی قرار کلی وهم به گونه جزئی مورد آزمون و

 یک از اجزای الگوی نظری  کدام  ٬قرار می دهد یا خیرمورد حمایت   کلیت الگوی نظری تدوین شده را
دارند تغییر  یک  نیاز به   و کدام  ی گیرندقرار م  داده های گردآوری شده مورد تایید با توجه به   مدون

تک   یه هایضدر آزمون فر یگر مدل سازی نه تنها د  بعبارت ۰می باشند  حذف و یا   یا قابل اصالح و
مدل سازی می  با بهره گیری از بصورت همزمان  می رساند٬ بلکه  یمحقق را یار  و دومتغیره متغیره 

بر یکدیگر٬ دقت   متغیرها شدن بر موثر که عالوه  دست زد   چند متغیره فرضیه های   به آزمون توان 
معادله ساختاری به طور   مدل سازی ۰متغیرهای پنهان نیز مورد مالحظه قرار گرفته است  اندازه گیری

گیری٬ محقق رمبنای مدل های اندازه ب ۰ساختاری اند مدل هایگیری وترکیبی از مدل های اندازه  معمول
پنهان هستند و  معرف های اندازه گیری کدام متغیرهای  متغیر های مشاهده شده می کند که کدام   تعریف

گیری به این ترتیب با بهره  ۰همیشه اندکدام متغیرها با یکدیگرپایه مدل ساختاری مشخص می شود که بر
و  اثرات مستقیم  سنجش متغیرها و مقبولیت  کیفیت  همزمان به ارزیابی به طور این مدل ها می تواناز 

                                                                                                          ۰پرداخت میان متغیرها تعریف شده  تعامل های   و همچنین وغیرمستقیم 
سنن  و با تاریخ کهن نستان٬ سرزمینیافغا گفت کهباید  عزیزما درمورد کشوراکنون به صورت مشخص 

گرفته قرار  مهاجرت های تجاری ومسیر  تقاطع کشوردراراضی جغرافیایی  ۰می شود  شناخته پرافتخار



  اتمناسب امر گردیده  تا در کشورما  سبب  قعیت مو ۰غرب  بشمار می آیدو شرق  و بمثابه وصل کننده 
معادن و ذخایر از لحاظ  موجودیت   افغانستان ۰گردد برخوردار  بسزایی اهمیت  منطقه از با کشورهای 

و بهره برداری از   گردیده و اما استفادهغنی محسوب اراضی  آن٬ یکی از کشورهای سرشار انرژی در 
دهای  مسلحانه٬ در وضعیت  زد و خور جنگ و  تداوم امنی و ر٬ به دلیل ناموجود درکشو  آنهمه امکانات

  ازلین سطح  رهگذر انکشاف  اقتصادی دراز افغانستان عزیزما   ۰مواجه  گردید ه استکنونی با مشکل 
نتیجه در افغانستان ٬مرز های طبیعیگذر رهاز  ۰می رود شمار  فقیری به کشور و متأسفانه  داشته قرار

محروم ساخته   دسترسی به بحرآزاداز خشکه گردیده وبه  محاط  ٬ کشوری عملکردها واقدامات استعمار
  ۰شد

در مسلحانه   نبردهای جنگ و ۲۰۰۱ماهای سال  روزها و نخستین  ازمتأسفانه   گردید کهباید متذکر     
ایساف( به رهبری امنیت ) تأمینبین المللی  نیروهای میان خونینی زد وخوردهای وکشورما آغاز اراضی

تا کنون با افت و خیزهایی سلح مخالف ازجانب دیگر آغاز گردیده ویکجانب و نیروهای مایاالت متحده از
آزادی "را تحت عنوان ما فعالیت های  محاربوی اش ایاالت متحده با ورود به کشور ۰همچنان ادامه دارد

 رزه علیهاصل  مباازاداره واشنگتن  ۰نمود آغاز ۲۰۰۱سپتامبر سال  به حمالت یازدهم پاسخ  " درپایدار
 ۰آورد بعمل   استفاده  ابزاری  محاربوی  رسانیدن عملیات انجام و بسر  مهمترین عامل بمثابه "القاعده" 

فغانستان٬ محل دراراضی ا  گردید که رهبری گروه "القاعده" با فرود آمدن نیروهای خارجیتصور چنین 
نقل مکان   پاکستان روبه قلم گفته٬ داشت٬ ترک   موقعیت  کشورمامتعلق به  اراضی  قبلی شان را که در

  اکناف اطراف و و مورد نظر در بسا نقاط  در مناطق  آنجانامبرده از   تروریستی گروه  عملیاتنموده و
و  از ارتباطات  "طالب"ها  گرچه ۰می گردید  اجرأ وعملیعزیزما افغانستان  در کشور  از جمله جهان 

  فعالیت ها وعملکرد های شان بودند٬ اما خود را و مستقیمی با "القاعده" برخوردارغیر مناسبات مستقیم و
   ۰اقدامات افغانی وملی می پنداشتند و نه جنبش وحرکت فراملی سلسله   قالب وب وچچهاردر را

کشورهای آسیای  ٬ فاکتور افغانستان برای امنیت در گام نخستخاطر نشان گردد که  مسأله  باید این      
قابل توجهی   اهمیت بمفهوم خاص کلمه از حاکمیت سیاسی مرکزی بمفهوم عام کلمه و برای هر دولت و 

توسط  کامل  بصورت   می گردد که محسوب   تنها محلی در جهان ٬یادشده  منطقه ۰برخوردار می باشد
  وسیه٬ پاکستان و پوتانسیال هایدارای تسلیحات اتومی از جمله هندوستان٬ چین٬ ر  حاکمیت های و  دول

در منطقه  ۰ایران و همچنان ترکیه که عضو "ناتو" نیز محسوب می گردد٬ احاطه گردیده استموجود در
عالوه  برخوردار می باشد٬ اما   ویژه ای  اقتصادی و ژئوپولیتیکی از اهمیت موجود   همگرایی متذکره 

و متعدد زد و خوردها و برخوردهای مسلحانه نه تنها میان ابرقدرت ها بلکه زمینه ها   برآن٬ سناریوهای
  ۰وامکانات آغاز درگیری های بین الحکومتی در منطقه نیزعمالٌ موجود می باشد

ثانیأ٬ در شرایط و وضعیت کنونی در منطقه ما نوار وسیعی از عوامل بی ثباتی دامن گسترده وتشنج      
 ٬منطقه تجارت مواد مخدر درکشور وکه ازجمله می توان  رت واضحی به مشاهده می رسددوامدار بصو

در  را   و تروریزم از فساد  شبکه گسترده ای  مذهبی٬ موجودیت  گرایی بنیاد ٬مهاجرت های غیرقانونی
جغرافیایی کشورما٬  موقعیت   به دلیل  مسأله افغانستان در قبال  ضعگیری کشورها مو ۰اینمورد نام برد

موجودیت نوار مرزهای طوالنی که براساس ترکیب اتنیکی ومنافع قومی در حوزه های مختلف مشخص 
 ٬امنیت جمعی  پیمان  سازمان اهمیتبه  ٬سایر مراجعکناردر ۰می باشند  متفاوت  کامالٌ ازهممی گردند٬ 
سازمان موجودیت   المنافع٬ مستقل مشترک  کشورهاینقش سازمان همکاری های شانگهای٬ ضرورت  

  مستحق به باشندگان   را  بشردوستانه  وکمک های معاونت ها تشکل هایی کهو سازمان ها  سلسله ملل و
و  سرخصلیب  بین المللی  کمیته صحی  طبی و  معاونت های وسیع به همچنان داشته و مبذول  کشورما 

توزیع موادغذایی نیز  برنامه های صورت گیرد٬ درتوجه  ٬ باید عطف گان کشورما سره میاشت به باشند
                                                          ۰که قابل یادآوری می باشد اقداماتی بعمل آمده است



سازمان همکاری   ایجاد ضرورت ٬یک کل( )بصورت افغانستان می شود که اهمیت  پنداشته شایان تذکر
 ٌ ضد تروریستی درمنطقه را  بمنظور همکاری و همیاری های متقابل و ایجاد تشکل   های شانگهای عمدتا

اما  ۰سالمی محسوب می گردد  گام یادشده  نه یدر زم ٬بصورت قطع ٬اقدام فوق ۰دادز قراردستور رودر
  ۰افتادبحث وسیعی براه   متذکرهکشورهای عضو سازمان میان  ٬موثریت اقدامات ضد تروریستیبمنظور
 تشکل های سیاسی واقتصادی سازمان ها وبسیاری از ٬صل سیاسی قضایای کشوربمنظورحل وفهمچنان 

ایجاد واستقرارپایگاهای نظامی امریکایی ومتحدین وهم پیمانان آنها در پس از ۰ندیددرزمینه سعی ورزنیز
مکاری های ائتالف ه شانگهای٬ مسأله  سازمان همکاری های سازمان هایی از قبیل آسیای میانه٬ در قبال

اقدامات شان قرار  فعالیت ها و  سرلوح  بمثابه  راما در کشورضد تروریستی که مبارزه علیه "طالب"ها 
   ٬۰ مطرح بحث قرار گرفتداده بودند

به دسته بندی های اقتصادی ویا   وابسته باید یادآور شد که بحث کشورهای  نظربه تداوم مطلب مورد    
اما ۰می باشدعوارض وپیچیدگی هایی نیزنظامی بخصوص درآسیای میانه و منطقه مربوط به آن مملو از

قرار می گیرد٬ یکی هم سهمگیری فعال و  متذکره   در قبال کشورهای  مسأله ای کهاز جمله عمده ترین 
و گوناگونی اهداف عرصه از موجودیت  تقابل منافع  در این  ۰مثبت در امر تأمین امنیت منطقه می باشد

  ۰اقتصادی موجود وناتو در محل وموقعیت متذکره نباید طفره رفت -سازمان های اجتماعی
گردید که آیا حضورایاالت متحده در منطقه بمثابه واقعیت پذیرفته شده وغیر باید متذکر  ٬در نهایت امر   

 قوت های نظامی آن کشور و و موجودیت که حضور مسأله ن این محسوب می گردد؟ وهمچناقابل انکار 
  ۰)بمثابه یک مجموعه(٬ موفق به حل وفصل چه قضایایی خواهند شد٬ جای سوال دارد ناتو
منطقه درحل   اقتصادی -و سازمان های اجتماعیبود که حاکمیت های سیاسی   در اینمورد باید متوجه   

همگرایی اقتصادی٬ در بخش   به محل نامبرده ازجمله مربوط   مسایل کلی ترین  وفصل عمومی ترین و
حل وفصل ری  سازمان  همکاری های  شانگهای در و سهمگینقش  ۰گردیدند نصیب  را  موفقیت هایی 

  بوده وهمچنان عملکرد ها وتصوراتاهمیت فوق العاده مهمی برخوردار  ای موجود در کشورما ازقضای
در افغانستان٬ قبل از   بمنظور حل وفصل قضایای موجوداستوار می باشد که باور براین  سازمان متذکره

وضعیت سالم اقتصادی در کشور از اهمیت قابل ذکری برخوردار می ایجاد وپیدایی   امکانموارد٬  سایر
-سوال ها وموضوعات نظامی  گیرندهنشان می دهد که ثبات در کشورعزیزما نه تنها دربر  تجربه ۰باشد

 ٬در نتیجه فعالیت ها وعملکردهای نظامی ۰فرهنگی نیز می گردد موارد اقتصادی و  سیاسی٬ بلکه شامل
و بمثابه عمده ترین قربانی زد و خوردها و آسیب دیده یگران قبل ازهم این مردمان ملکی اند که بیش از د

  ۰برخوردهای نظامی محسوب می گردند
به آن٬ تأمین امنیت در  بهأ دادن کم  یا  و افغانستانش  نمود که  بدون درنظرداشت  فاکتور مونباید فرا   

به   معیوب  امنیت٬ درنهایت  امرو   به نظر رسیده  ناممکن  مرکزی  به آسیای  قلمرو مربوط  مجموعه
و تجارت در آن اموربشمار می آید که  محلی  منطقه و ٬شده ساحه وقلمرو یاد  ٬چه ٬دارمغان خواهد رسی

  ۰ه مفهوم وسیع آن متمرکز می باشدمهاجرت ب
 ٬ختلف در زمینهم فاکتورهای   موجودیت به دلیل  می شود که پنداشته   همچنان تذکر این مهم الزمی    

ئوپولیتیک مسایل ژبصورت منحصر بفردی در ٬جموعه کلیمنطقه مربوط به آسیای مرکزی بمثابه یک م
 به یقین ٬درکشورعزیزما  وضعیتمشخصه  ۰می نماید  نقش بخصوصی ایفأ  جهان  پیشرفته  کشورهای

موثر واقع خواهد شد که این تأثیر گذاری٬ نیزکشورهای همجوارکامل که درنوعیت وچگونگی اوضاع در
   ۰امر ناگزیر وپذیرفته شده تلقی می گردد

 ۰انتقال انرژی مبدل گردیده استجنگی در کشور٬ بصورت جدی به مانعی در امر وضعیت نظامی و    
مزار شریف را  -راه آهن حیرتان   ساز کامل کشور ازبکستان کار ساخت و ۱۳۶۹سال   طی ٬بدینترتیب

 و برعکس آن زمینه انتقال محموله ها از سرزمین کشورما برای نخستین بار خود  آغاز نمود که درنوع 
خط ختم وبه سرانجام رسیدن کار ساخت زی فعالیت ها وراه اندابا  ٬چنین وضعیتیدر ۰را فراهم می نماید



یادشده میسر وممکن کاالهای مورد نیاز بصورت منظم ازمسیرانتقال اموال وبهره برداری و ٬آهن متذکره
به تعویق افتاد٬ اما  زمانی  مدت   به دالیل امنیتی برایمتذکره   راه آهن گرچه کار ساخت و ساز ۰دیگرد

انحصاری راه  موقعیت   به موجب ۰برخوردار می باشد حقوقی الزمی اهمیت اجرایی ومتذکره از برنامه
دوامدار محدودیت  ٬ بصورتمبدأ ایستگاه ظرفیت های اندک به با اشاره کشورازبکستان اما ٬متذکره  آهن

لدهی تحویلغو انحصار  ۰ایجاد می نماید وبرعکس آن انتقال محموله ها به افغانستانهایی را درامرحمل و
 صورت   ازبکستان توسط  این راستا در یگریست که د اقدام  ٬راه آهن به افغانستان  محموله ها از طریق

 -قزل قلعه  - کار ساخت وساز راه آهن بخش اوزن)قزاقستان( ٬کشورهای قزاقستان و ترکمنستان ۰گرفت
 ۰رسانند  می  به انجامکشور  راه آهن سه  گورگان )ایران( را با وصل -اتبریک )ترکمنستان(  -بیریکت 

راه آهن ازبکستان و از طریق  مورد نظر از تورغندی با دورزدن   وانتقال اموال و کاالهای  بنأءا٬ٌ حمل
   ۰روسیه٬ اکرائین و قزاقستان در مسیر واحدی صورت خواهد گرفت

سیاست خارجی آن  که ستراتیژی   به ترکمنستان ارتباط می گیرد٬ ازجمله یکی هم اینست  مسأله ایکه    
 ۰است  قرار داده  کاری اش در اولویت  همجوار کشور  مناسبات با افغانستان را بمثابه کشور٬ انکشاف 

کشورما واقف بوده وعالقمند استقرار اوضاع در ایجاد ثبات ومهم کشور ترکمنستان به اهمیت فوق العاده 
حاصل  یبهبود  اقتصادی –اجتماعی   ی آن کشور٬ شرایطهمسایگدرگیری در جنگ ومی باشد تا با ختم 
مهم تثبیت موقعیت کشورما می باشد٬ زمینه همکاری با تأمین ثبات اقتصادی که فاکتورنموده وقبل ازهمه 

شامل حال  مورد نظر یاجرای عملی برنامه ها توسعه و ۰مهیأ گردد با افغانستان مساعد و  های دوجانبه
و منطقه یی را فراهم  یکپارچه سازی   فرآیندهای  اجرای طرح و  زمینه و  هدیگردنیز   اقتصاد کشورما

   ۰نام بردباید  "تاپی" انتقال گاز از طرح برنامه در اینمورد قبل از همه  ۰مهیأ می نماید
بنابراین٬  و جنگ اقتصادی در واقعیت امربی ثمر محسوب گردیده بسیاری ها چنین ادعا می نمایند که    

گذار براوضاع واحوال گردیده و به فاکتورتأثیروضعیتی   پیدایش چنین  محرک قوی عواملی را که بمثابه
با جستجوی   بصورت همه جانبه و ه شد  دادهقرار ت کنترول تح  شناساییپس ازد٬ باید شومی   محسوب

 تغییر  باعث خود می تواند  که  جستجو گردد  باید مخدر  حاصله از تجارت مواد  درآمد جایگزین  منابع
 مرکزی   آسیای  منطقه  تا بازیگرانمی گردد  ضرورت آن احساس   همچنان۰گردد در زمینه   وضعیت

با تجارت  نمایند تا نهایتاٌ در امر رقابت  تالش  سعی و  مشترکی در زمینه  ور ایجاد زیرساخت هایظبمن
  ۰کار مواد مخدر و با جابجایی بدیل آن٬ موفقیت هایی را نصیب گردند کسب و و

افغانستان از اهمیت  بحران  فصل  بمنظور حل و منطقوی  طرح های   می پندارند که  عده ایی چنین    
" تحت رهبری ۳+۶تماس "  گروهمشخص در ازبکستان   ازجمله بصورت ٬برخوردار می باشد  بسزایی

گردد که معضله کنونی می   واقعیت ناشی  مفهوم ابتکار متذکره از این معنا و ۰د گردیدسازمان ملل ایجا
با سهمگیری  جمله  قضیه از تمامی طرف های ذیدخل   با اشتراک وافغان ها خود   باید توسط  افغانستان

کشورما از ارتباط تنگاتنگی برخوردار می باشند وهمچنان با   "ناتو" و روسیه که با مسایلایاالت متحده٬ 
  ۰شرکت مستقیم دول وحاکمیت های سیاسی کشورهای همجوارافغانستان٬ باید حل وفصل گردد

شد که  باید یادآور  قزاقستان  جمهوری درباره   یگر موجود در منطقه از جملهکشورهای د در مورد     
درحال وهمچنان  شته٬ هم ذارتباطات بین الحکومتی٬ هم در گ چه در اسی وسی مناسبات  افغانستان چه در

حفظ  را همچنان  و این اهمیت   برخوردار بوده مهمی  آینده ها برای آن کشور از اهمیت فوق العاده  در
یگاه جا  می نماید تا این فرصت را میسرقزاقستان به آن کشور  صلحدوستانه  موضعگیری  ۰خواهد نمود

احوال بعدی وآینده کشورما تثبیت نموده  اوضاع و همچنان در شرایط و وموقفش را در وضعیت کنونی و
درنظرداشت اینکه در   بدون ۰انکشاف اوضاع افغانستان واطراف آن ایفأ نماید سهم بسزایی در ونقش  و

ها ومعاونت های کشور قزاقستان کمک  ٬اوضاع واحوال منطقه ما چه اتفاقاتی در شرف تکوین می باشد
 ٬قبل براین ۰عرصه های اجتماعی واقتصادی به مردم کشورما تداوم خواهد بخشیدبشردوستانه اش را در

ه ساخت  ئه کمک ها ومعاونت های ذکرشده را مجدداٌ خاطر نشانرهبری کشور نامبرده خطوط اساسی ارا



نکات اصلی آن مبتنی   ود کهومشخصات سیاست کنونی قزاقستان در قبال کشورما را تشریح وتوضیح نم
مواد مخدر٬ توان بخشی  انتقال  حمل و  برحمایت کامل از سیاست ائتالف بین المللی در امر مبارزه علیه

اقتصادی افغانستان واستفاده وبکارگیری کلیه وسایل وامکانات بمنظور حل وفصل مخاصمات  -اجتماعی 
  ۰موجود می باشد

یگر٬ به ضرورت تغییر بیش از هر زمان د ٬موجود در روابط بین المللی  با بررسی کش وقوس های    
 اتعویض آن ب و پولیسی -تغییر رویکرد نظامی  ۰تمرکز نمود  موجود باید با چالش های   الگوی مبارزه

قضایای موجود   پاسخی خواهد بود در جهت حل و فصل آبرومندانه ٬استفاده از راها و وسایل صلح آمیز
  ۰در کشور

و نجات جامعه افغانی  به افغان ها بمنظور پاسخگویی در امر ثبات کشورارائه معاونت ها وکمک ها     
 هرویکردی باید بمحسوب می گردد٬ چنین  از تقابل ورویارویی های مسلحانه٬ از ضرورت های کنونی 

بمنظور حل وفصل   شد کهمجدداٌ یادآور باید  ۰بین المللی مبدل گردد  اساس و پایه فعالیت های کنشگران
به راهای حل  دستیابی  ۰نمی گوید زور جواب   و اصل قوه   گیریبکار  در کشورما  صلح آمیز قضایا

از ما می طلبد تا از حرافی وزیاده   گویی هاریشه های اختالف ها وزورخشکاندن  فصل صلح آمیز و و
درامور و پایداری در حل وفصل منصفانه نموده و قاطعیت   مراجعه پراتیک زندگی اجتماعی   گویی به

  ۰هیمخویش قرار ددردستورکار قرار را وعادالنه قضایای موجود 
قرار   مورد توجه انسان کشی باید  جنگ افروزی و پرورش  تجهیز و ٬از میان برداشتن منابع تمویل    

پښتو معمول می  چنانچه در زبان  و شده   قرارداده  مورد حمله بنیادگرایی وخشونت  ٬ مراکز تولیدگیرد
مراکز تربیه   خط "دیورند" که بمثابه آنطرف  و امردق الباب  مدرسه های  باید دړی وړی گردیده   باشد

   ۰د٬ باید در زمره اولویت های کاری ما قرار گیردنانتحاریون وبنیادگرأها محسوب می گرد
در منطقه قبل ازهمه  ثبات پایدار راایجاد  ها وامکانات ٬ زمینهبنأءا٬ٌ امنیت در کشورعزیزما افغانستان    

درهمیشگی استقراراوضاع وثبات  ۰درسراسر جهان مهیأ ومیسرمی نماید پایدارما وبه نفع امنیت وصلح   
سیاسی قدرت ها٬ عملکردها و  که می توان درزمینه از منافع  کشورما به عوامل متعددی وابسته می باشد

شایان ذکر  ۰نام برد منطقه  المللی وهمچنان مشارکت افغانستان در روند اقتصادیسازمان های بین  کنش
امر ثبات در کشورما   وعالقمند به ذیدخل فاکتور اقتصادی بمثابه عنصر مهم ابتکار طرف های  است که
امنیت  وثبات  نظامی نمی توان  تنها با استفاده از راها و وسایل   بخاطر باید داشت که ۰می شود  شمرده

ابزارهای متناسب و راهای سود بردن از  وکاربرد وسایل دیگر تأمین نمود٬ بلکه با استفاده ورا درمنطقه 
این مسیربه دستآوردهای در می توان منطقوی٬ همگراییدرامر ساختن افغانستان  سهیم همچنانزودرس و

  ۰نایل گردید توجهیمعین وقابل 
    

سال دوهزارو هفدهم ترساییماه می بیستم                    

 

     

    

 


