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از البالی یادداشت ها ونبشته های روزمره ام                                                            

         

 

 خصوصیات محصول بازاریابی سیاسی
 مأهیت چند مولفه یی 

                                                                                                                      متحد به وعده های شان                       میزان وفاداری نیروهای

نقد ستراتیژی جنگ در افغانستان                                                                                     

ها                                                                                        کنار آمدن ها وکنار رفتن 

میان این مولفه هاوتناقض درآشفتگی   
    

 ٬سیاست  بازریابی در دنیای  درمورد ی موضوعات  کل ٬نبشته حاضر  بمثابه پیش درآمد و درمقدمه    
بازاریابی   نحوه این مسأله نباید فراموش خاطر ما گردد که ۰گردد ارائه میتأثیرات آن ابزارها و ٬اهداف

فراموش  باید ن وهمچنان به قدرت  داردبازیگران سیاسی  ٬ تأثیر چشمگیری بر دستیابی سیاست  در دنیای
موجودیت چنین وضع  دارد کهوجود  مشکل عدم اطمینان ٬کشورهایی چون افغانستان جوامع که در نمود 

   ۰به دنبال خواهد داشتنیزگی هایی را پیچید ٬محیط سیاسیعناصر و گوناگونی تعدد  به دلیل 
شان  اجتماعی فعالیت های عمومی و سیاسی به  قدرت های   متذکره٬ موفقیت موارد  با درنظرگرفتن    
بازاریابی  مقوله با ارزش ٬سیمشکالت موجود برسرراه موفقیت سیا ۰عمومی بستگی داردبرابرافکار در

گیری سازمان با بهره  ۰می دهد ئه در این حوزه اراکه ابزارهای کارآمدی  می آورد  سیاسی را به وجود
٬ چوب منسجم بازاریابی وبا استفاده از کاربرد بازاریابی تجاری درمحیط های سیاسیرهای سیاسی از چا

  ۰کمک بزرگی به تبلیغ وترویج در دنیای سیاست می شود
مصرف کننده تالش  محصولش به مشتری والقای نظورفرد بم ٬این را می دانیم که دربازاریابی تجاری   

 ٬دردنیای سیاست  اما ۰گیردرا بکار می   تبلیغات عمومی پست و ٬می ورزد و ابزارهایی مانند اعالنات
نهادهای  ٬این حوزهدان ققان واندیشمنطبق نظر مح ۰آرای مردم مطرح بحث می باشدتأثیرگذاری بربحث 

د بودن وموثر به منظور سودمنجمله احزاب سیاسی تالش می ورزند تا مفهوم بازاریابی سیاسی را مهم از
تحت  انتخابات را "بازاریابی سیاسی طراحی شده است تا آرای مردم درساده تردرتعریف ۰بودن بکاربرند

تعریف  با ترکیب آنها  ددی موجود می باشد های متعتعریف  ٬درمورد بازاریابی سیاسی  "۰قرار دهدتأثیر
ئه  شده است که می توان آنرا  بمثابه آخرین و جامع ترین  تعریف  بازاریابی سیاسی پذیرفت: جامعی ارا

 ٬ایجاد یا مجموعه ای از فرآیندهای سیاسی   یک واحد سیاسی است برای ارتباطات  بازار یابی سیاسی "
  هندگان را در برمی گیرد که به دنبال آن مدیریت رابطه به نحویست کهأی دبرقراری وارائه ارزش به ر



به دنبال آن مدیریت  رابطه  به   و فتهگر به رأی دهندگان را  در برارزش ائه  اربرقراری و  ٬ایجاد    

  "۰هم برای سازمان وهم برای ذینفعشان سودمند می باشد ست کهنحوی

از آن تذکر بعمل آمد، کنون مه در فوق لوعمومی که به مفهوم عام کمسایل کلی  موضوعات و با طرح      

 ،: طی سال های اخیرمی گردد  ارائه  ص کلمهخا به مفهوم   ماکشورعزیز مورد مسایل و موضوعاتی در

 وافغانستان به شور  کشاف  سیرحوادث چگونگی ان فعالی درمورد   گونهبه  ،کارشناسان جامعه بین المللی

 به دلیلحوادث در کشورما ی سیرقابل یادآوری می باشد که معضله موجود و چگونگ ۰پرداختندهایی بحث 

  منطقه کشورهای امنیت برای مشخص به صورت و میانه آسیای برای امنیت ،عواملبسیاری از موجودیت

و ستراتیژی  مأهیت باید به   قبل ازهمه دراینمورد  ۰برخوردار می باشد  اهمیت بسزاییاز ،ما در مجموع

ی، واحد  از مأخذ نمایندگی  به  گردید که  واقف   درقبال افغانستانمتحدینش  و  امریکا پالن های  نوعیت 

مذهبی،   تشددگرایی  قالب اشکالدر را یمتعارفغیر اجتماعی و تهدیدهایسیاسی و -خطرات متعدد نظامی 

برای منطقه ما درمجموع به  مهاجرت های غیرقانونی  تروریزم، انتقال و حمل ونقل مواد مخدر وهمچنان 

   ۰دصادق می باشناین سلسله همچنان در تداوم ه  وارمغان آورد

چگونگی وضعیت   که از اهمیت شایانی برخوردار می باشد ، یادآوری این مسأله ئوپولیتیکیزمینه ژدر    

 میگذاری حتی و این تأثیر شتهجا گذا هب نیزبرامنیت منطقه ما   وگسترده یی مستقیم   اثرات در افغانستان،

چین نیز شرق میانه، کشورهای  مستقل همسو و  جنوب آسیا، آسیای میانه و ی شامل تر وسیع  درمتن دتوان

   ۰قابل رویت باشد

مذهبی  -سیاسی داخلی همراه با تنوع قومی   مشخصات اوضاع ،موقعیت جغرافیایی افغانستان به لطف     

پیچیده ای از منافع  در شبکه  پیوست، کشورما  و درگیری های عمیقی که درسایه اقتصاد جهانی به وقوع 

درکشورما به جهتی   وقایعسیر  و انکشاف قرار گرفته و نیروها و قوت های دولتی وغیردولتی بسیاری از

چگونگی وضعیت کشورهای همجوار غیرمستقیمی بر جریان اوضاع و کشانده شد که به صورت مستقیم و

پاکستان، توجه  گونه متداوم، افغانستان مورد  به ،نتیجهدر ۰جوامع کشورهای منطقه نیز موثر واقع گردیدو

  ۰قرارگرفت نیز هند، ایران، کشورهای شوروری سابق، آسیای مرکزی، جمهوری مردم چین وروسیه

  ۰دداده شوچگونگی موضعگیری ها درمورد، تحت بحث ومطالعه قراراکنون مفید به نظر می رسد تا     

که شامل  بوده  متمرکز ضعگیری وموقف ایاالت متحده بر ستراتیژی قومی سازی قدرت درکشورما مو    

نمایندگان آن گروها و  قصد دارند تا گفته خودشان ها به حدین آنتم ظاهراٌ امریکایی ها و ۰دوبخش می باشد

همدستان با ایاالت متحده  و   نفرت انگیزی  به صورت ناسیونالیسم قومی و  با انگیزه های  اقشاری را که

برداشته و پس از آن "طالب"های میانه رو به قدرت فراز  غربی اش مخالفت وضدیت می ورزند، از میان 

  ۰ذهبی، اصالٌ سخنی درمیان نمی باشدگرایی مدر اینجا از ضدیت ومبارزه با بنیاد ۰آیند

گروهای تخصصی کارشناسان امریکایی بحث ایجاد" دولت دموکراتیک غیر میان  ،طی سال های اخیر    

گزینه ای،  با چنین ۰قل مجلس گردیده و بمثابه گزینه قابل قبول برای آنها مطرح بحث می باشدمتمرکز"، ن  

با حفظ موجودیت حکومت مرکزی)همراه با مناطق وسیع خودمختار ونهادهای دموکراتیک(، حکومتداری 

به آن   تا از امکان هرنوع به کارگیری و استفاده از سرزمین و قلمرو مربوط  تنظیم گرددباید  به گونه ای 

  ۰کایی جلوگیری به عمل آیدی در پاکستان و یا طرح برنامه های ضدامریتبمنظور ایجاد بی ثبا

درنوع خود به صورت جدی با  ،نباید فراموش نمود که ایجاد وتشکل حاکمیتی با دموکراسی غیرمتمرکز   

و   داشته  مشکل  دموکراسی  "طالب"ها که با اصلنخست اینکه  ۰گرفتسه واقعیت در تقابل قرار خواهد 

اینچنینی نیز مخالفت خواهند   دولت  برپایی نوع ندارند، قبل ازهمه، با تشکیل و  سازگاریسر اصالٌ با آن 

 وعدم رضایت شان را با  و مخالفت  مبارزه نموده  چنانچه اکنون نیز آنها در قبال چنین مرکزیتی ۰ورزید

فغانستان و ا دولت   محدود اداری  امکانات ،دوم معضله  ۰طرز حکومتداری ابراز داشته اند چنین شیوه و

   ۰گزینه می باشدمشکل سوم هم مخالفت شخصیت های متنفذ محلی با چنین 



،آغاز موجودیت وحضور قوت های نظامی غرب درافغانستان و به خاطر باید داشت که دراوایل امر         

و   مناقشات در کشورما را تهیه  انگلستان در تفاهم با ایاالت متحده وسایر اعضای ناتو، طرح حل وفصل  

  ۰بهبود مناسبات منطقوی تشکیل می دادومدیریت و  تنظیم نمود که نکات عمده آن را تأمین امنیت، توسعه

ضمناٌ  چشمگیری به عمل آمده وافزایش   باید  به تعداد نیروهای ارتش ملی افغانستان ،مطابق طرح متذکره

ا آنه  تأمین امنیت در کشور نیز بعهده  مسولیت باید تقویه گردیده واز رهگذر کیفی وکمی  پولیس کشورنیز

تهیه بودجه بمنظور ادغام مجدد نیز  و درمورد ایجاد منابع  ،هیادشد مطابق طرح   همچنان ۰دمی ش سپرده 

از  آن عده   جلب در جهت  ،عمده  صورت به   متذکره  از وجوه ۰بود شده   گرفتهدرنظر   پیشبینی هایی

می پیوستند، باید استفاده بعمل می  به حاکمیت دولتی  جنگجویانی که از مبارزه مسلحانه منصرف گردیده و

نیروهای افغان، ایساف، کشورهای   میان نزدیک  همآهنگی  دربرگیرنده   یادشده دیگر طرح  بخش  ۰آمد

میلیون دالرتوسط  ۵۰۰بیش ازفراهم آوری مبلغ  ،برنامه متذکره با طراحی پالن و ۰همجوار وپاکستان بود

    ۰گردیده بودکشورهای دونر تعهد 

(کارت)رئیس جمهوری قبلی افغانستان، زمانی که به قدرت رسید، درپی آن شد تا با ورق ،حامد کرزی      

 به اثبات را  مسأله و این  عکس مطلبحوادث و وقایع سیراما  ۰"طالب های میانه رو" بازی را آغاز نماید

 اندر دست بیشترین  ، همچنان نمی گوید  جواب  اصالٌ  اینچنینی موضعگیری  چگونگیو  که نحوه  رسانید

 منجر  به عواقب غیرقابل پیشبینیمی تواند  با چنین ورق   بازی  که  بودند  کاران امور کشوربه این عقیده

منصرف   مخاصمت جنگ وعده کسانی که از  تأمین امنیت آنرا   متذکره  پالن  بخش  عمده ترین ۰گردد

 معاف   باید وقضایی  تعقیب عدلی هرنوع آنها از  ۰می داد صلح آمیز می گردیدند، تشکیل  و وارد زندگی

 ۰بود باز کرده   حساب  جهانی جامعه  معاونت  و  بر کمک  زمینه  دولت افغانستان در این ۰گردیدندمی 

  ۰یک میلیارد دالر بودجه نیاز داشت  مبلغبه به صورت تقریبی  ،متذکره برنامه

فصل  چگونگی حل و و  افغانستان  و احوال حال  و سرنوشت   می پنداشتند که چنین   دیگری  اما عده    

کشورهای همجوار باید فعال  سهمگیری اراضی میهن ما وتوسط نیروهای موجود در معضالت  کشور باید

 ،پروسه این در  تا  بودند   قایل  بیشتر اهمیت قضایا   منطقوی فصل  و  یک حل به یعنی  ،گیرد  صورت

    ۰، نقش وسهم عمده ای را برعهده گیرندکشورهای همجوار افغانستان

تأثیر   تحت ایغورها  جدایی طلب  جنبش  رسیدن   امکان به قدرتمورد  ناراحتی اش را در ،کشورچین   

امکانات  پوتنسیال و ، افزایش متذکره  جنبش توانمندی  متیقن بود کهننموده و   پنهان اسالمی   اندیشه های

برای   دژ مستحکمی  را به  سین کیانگ  ایالتو   گردیده  نیز سبب شرقی" را  ترکستان   "جنبش اسالمی

ناظر به   از موقف تا چین  می گردد سبب  وضعیتی  چنین  ۰نمود  خواهد مبدل   تروریستی  فعالیت های

بیش   بیشتری را به دولت افغانستان  اقتصادی  مبدل گردیده  وارائه خدمات  فعال در حوادث  شرکت کننده

 ،کشورما  کنونی حوادث  سیر در  شرکت کننده  بسیاری از دول کشورهای برای  ۰بخشد  توسعه  از پیش

و ذخایر   زیرزمینی سرشار منابع نهایت غنی مجموعهرداری ازوبهره ب استخراجدرسهمگیری ودسترسی 

  ۰افغانستان، به خصوص وقبل از همه برای کشورچین خالی از دلچسپی نمی باشد طبیعی 

گسترش نفوذ آن کشور در در میکانیزم منحصربفردش را  ،بصورت حداکثرکشور هند عالقمند است تا     

اسالم آباد در صدد آن می باشد تا درکشورما اما چنانچه همه به این امر موافقند که  ۰افغانستان به کار گیرد

 ،و به خصوص میان قبایل افغانی حالت بالتکلیفی را ایجاد نموده و درصورت برخورد میان هند وپاکستان

  ۰از آنها استفاده ابزاری نماید

 می توان    که  می باشد به کشورما  "مراجعت" ددمختلفی در ص  خود و به دالیل کشور روسیه به نوبه     

وهمچنان  قاچاق موادمخدر و  با تولید  مسایل ژئوپولیتیکی، ضرورت مبارزه امنیت و مسأله  درگام نخست

درگام بعدی،  ۰را در این زمینه برشمردواشنگتن   بصورت غیرمستقیم نظارت از فعالیت ها وعملکردهای

ل قب واقتصادی  منافع  "بازیکنان" بمنظور دستیابی بهبا افغانستان، مانند سایر روسیه با ایجاد روابط حسنه



درمورد سهمگیری و  محصوالت نظامی خویش بوده و همچنان  از همه در صدد دستیابی به بازار فروش 

  ۰باشدبی عالقه نمی استفاده از منابع طبیعی وزیرزمینی کشورما نیز 

بمثابه  به کشورما  مربوط  قضایای   جاپان وایاالت متحده در امر حل وفصلمتقابل  عملکرد مشترک و    

بیشتر نظامی جاپان و پاسخ به برآوردن واشنگتن بمنظور حفظ تعادل در امر سهمگیری سازشی میان فشار 

بمنظور نگهداری تعادل میان تقاضاهای متحدین و واقعیت های   نخبه های آن کشور و همچنان آرزومندی 

به  قضایای کشورما  فصل  اپان بمنظور حل وتالش ج ۰می گردد  داخلی کشور محسوب  سیاست  ودموج

کامالٌ   بخش به کشورما   مربوط  مسایل ،برعکس ۰نمی گردد محدود   واشنگتنفعالیت های  عملکردها و

داده و زمینه مساعدی را برای آن کشوردرامر بازسازی   گانه سیاست خارجی جاپان را تشکیلمستقل وجدا

بمنظور  کشور جاپان به افغانستان  نباید فراموش نمود که کمک  ۰می نماید  فراهم پس از جنگ افغانستان 

یادآور   باید ۰برخوردار می باشد مهمی   مواضع آن کشور در آسیای مرکزی از اهمیت فوق العاده تحکیم 

 ،یک قاعده بمثابه  اما وبوده  موجود متعددی وریانت های کشور   بعدی اوضاع  کشافدرمورد ان  شد که

موجود می  این امکان هم  ۰محسوب نمی گردد  در عرصه امنیتی جوابگوی آرزومندی های ایاالت متحده 

محتمل  ۰شود  شکسته برداشته و ساختار موجود درجامعه درز ،یا غیرمستقیم مستقیم و بصورت   باشد که

 ۰یادآورشد  جنوب کشور را نیز می توان گسترده تر به باشندگان و پذیرفتن اختیارات بیشتر  ،ترین انتخاب

د که معامله آشتی با "طالب"ها سبب آزادی فعالیت شچنین رویکرد در صورتی از قوه به فعل مبدل خواهد 

    ۰گرددکه بخودی خود به مفهوم حمایت از جنبش متذکره تصور می  بیشتر آنها در کشور گردد

یا چهار سناریوی احتمالی  سه و  درمورد به قضایای کشورمادست اندرکاران وکارشناسان امر مربوط     

می توان به صورت  را   یادشده  حوادث و قضایا در کشورما مطالبی بیا ن داشته اند: سناریوی نخستسیر

  با موجودیت اینچنینیگردید که تصورمی  ۰بنأءاٌ، از قوه بفعل مبدل شدن آن میسرنمی باشد ،پذیرفتایده آل 

سریعی به دست  نسبتاٌ   پیروزی های  یا دوسال در طول مدت زمان یک و  ائتالف  ، نیروهایسیرحوادث

کشور را آغاز و اراضی جامعه مدنی درنموده، اساس گذاری   کارأ و موثر دولتی را ایجادآورده، نهادهای 

را نمی   گشتباز تغییرات غیرقابل  حفظ  ،سناریوی دلخواه چنین   باوجود اما  ۰گویند  را ترک افغانستان

به   وضعیت عادی در کشور با بازگشت "طالب"ها  تدریجی  گمان اغلب که اعادهبه  ۰تضمین نمود  توان

    ۰امر مصالحه و زندگی صلح آمیز با تخفیف وقطع جنگ همراه گردد

ئتالف، بدون آنکه برنده میدان نبرد تصور نیروهای ا نمود که  سناریوی دوم را می توان چنین خالصه     

هداف ادالیل چنین رویکردی را می توان درعدم دستیابی به  ۰را ترک می گویندافغانستان گردند، اراضی 

وضع  حربی در آن جاها  نظامی و  که قوت های برمناطقی   حتی چه قوای متذکره ،محسوب نمود نظامی 

نظارت وکنترول بر  ،نیز نتوانستند نظارت وکنترول الزم وآنچنانی داشته باشند ،الجیش اختیار نموده بودند

نه از جمله می توان کمبود بودجه از عوامل متعدد دیگر در این زمی ۰همه والیت های کشور به جایش باقی

ن امی تو ،حالتی  در چنین ۰یادآور گردید در زمینه   متحدان ائتالف را موضعگیری   و چگونگی نحوه  و

حاکمیت   گفتگو با نیروهای خارجی و نمایندگان مذاکره واز شرکت در "طالب"هارهبری  خودداری علت 

ایاالت متحده  را  ،زمینه درملموس  فقدان ونبود دستآوردهای  ۰دالیل فوق دانست به  را  سیاسی در کشور

ختم   ،بصورت  رسمی ۰واداشت تا درمورد پالن های بعدی به تعیین و گزینش راهای دیگری متوسل گردد

 در واقعیت امر، شواهد و می گردد، اما  عنوان  پیروزمندانه   کشورما مأموریت ایاالت متحده در اراضی

  ۰عکس گفته ها و اظهارات امریکایی ها را به اثبات می رساند فاکت های موجود

مقابله   که تصور می نمود که ایاالت متحده  سناریو چنین اظهار نظر می گردد  محتمل ترین   در مورد    

و حل  ،نتیجهودر  شده هبرای مدت زمان طوالنی به تأخیر مواج ورویارویی با "طالب"ها به دالیل مختلفی

که در واقعیت  می باشد قابل تذکر ۰بارها به تعویق افتادبارها و  نیزاوضاع افغانستان  قطعی و نهاییفصل 

 ۰مواجه گردیدبا مشکل  ویا تصامیمی درمورد تصمیماتخاذ  ،مغلقپیچیده واوضاع  با موجودیت چنین ،امر

 رزمی  وهاینیر  افزایش و  اوایل امربه تقویتئیس جمهوری قبلی ایاالت متحده درر چنانچه بارک اوباما 



که  بود  استوار  براین اصل  نامبرده  منطق ،بدینترتیب ۰ورزید مبادرت   افغانستان  دراراضی کشور آن 

مسیر بمنظور   کوتاه ترین بمثابه  ،در افغانستان  ایاالت متحده  رزمی افزایش  مؤقت  نیروها و قوت های 

دست اندرکاران مسایل وامور مربوط چنین ابراز عده ای از ۰گردیددستیابی به نتیجه مطلوب محسوب می 

می  برده  نام   از آنها "تروریسم بین المللی"بمفهوم   مسلح و حامیان آنها که  با مخالفان نظر می نمایند که 

   ۰امکانات جدید، حصول توافق نهایی امکان پذیر ومیسر می باشد  و موجودیت  جدید در شرایط شود، 

پنجگانه انکشاف اوضاع و خروج نظامی های خارجی از   سناریوهای در مورد  کارشناسان  شماری از   

مورد بررسی ومطالعه قرار  گانه هرکدام از سناریوهای متذکره که اینک بصورت جدا کشورما کار نمودند

 داده می شود: 

مطابق مفردات سناریوی نخست، مخالفان مسلح در تشکیالت دولت آینده افغانستان پذیرفته شده وهمچنان    

د که: گردفرض می   

  ؛ تداوم می بخشدنظامی خویش را به دولت افغانستان  ایاالت متحده کمک ها ومعاونت های مالی و -۱   

در توافق با  ۰دولت افغانستان  حاضر می نماید  نمایندگان"طالب"ها را به  میز مذاکره  با   ،پاکستان -۲   

 ،در چنین وضعیت حاصله ،بدینترتیب ۰دوست افغانستان محسوب می گردد پاکستان بمثابه  ،سناریوی دوم

وجود  به   خأل قدرت ،دولت افغانستان  جانب به ایاالت متحدهقطع کمک ها ومعاونت های درصورت  اما 

  ۰رفع خواهد گردیدتوسط پاکستان  آمده 

ایاالت متحده  ،متذکره  در مطابقت با سناریوی ۰می گردد عنوان  "جنگ نیابتی"بمثابه   سوم  سناریوی   

 ،مقابل وبراساس مالحظات ستراتیژیک پاکستاندر ۰به صورت چشمگیری کاهش می دهدکمک هایش را 

در محالتی که نیروهای  شرقی کشورما وتأثیر گذاری اش بر مناطق جنوب به تشدید نفوذ و کشور متذکره 

  ۰مصروف جنگ ونبرد می باشند، بیش از پیش تالش به خرچ خواهد دادوفادار به آنها 

محتوای جنگ تمام  بوده و دربرگیرنده   وشناخته شده یگر، واضح بیشتر از موارد د ،چهارم سناریوی     

ایاالت متحده  ،درچنین وضعیتی ۰می باشد  به کشورما  عیار داخلی در چهارچوب اراضی وقلمرو مربوط

نباید فراموش  اما  ۰یدجسن با معیار موجودیتش در کشورما خواهد  کمک هایش را  ،به صورت همه جانبه

منافع در   به تبارز این دتاٌ مبوده و ع  یگر، در پی دفاع از منافع ملی اشنمود که پاکستان مانند هر کشورد

  ۰م دوخته استجنوب کشورما چش

سناریوی   مطابق ۰می نمایند  محسوب "رویأی امریکایی"ر بمثابه وام  کارشناسان پنجم را   سناریوی    

: تکوین خواهد پذیرفتانکشاف اوضاع به ترتیب ذیل  ،یادشده  

افغانستان با "طالب"ها مبادرت خواهد ورزید،  ارتباطاتش مناسبات و به قطع  پاکستان به صورت کامل    

حاصل  کاهش   افراطی  بنیادگرایی رسیده، تهدیدات از جانب   سیاسی  به ثبات الزم -نظامی  نقطه نظراز

به جانب  وضعیت  کمک های بی شائبه وهمه جانبه ای بمنظور بهبود  وجامعه جهانی نموده، ایاالت متحده

  فاکت های و بررسی ده درمورد موقف هابا درنظرداشت کلیه حقایق یادش اما ۰افغانی مبذول خواهند داشت

موجودیت عناصرو  ،کنارآمدن ها وکناررفتن ها ،همسویی ها ،نحوه فعالیت ها وعملکردها  موجود در باره

  ، ترکیببه هدف  نیل  راها و وسایل  انتخاب  سلیقه ها درشیوه  تنوع، واقعیت هایی با طیف های گوناگون

 فرجامدر ودرنهایت امر مسؤلیت ها، موجودیت سنن، رسوم وعنعنات و... ،نژادی، نحوه پذیرفتن  و  قومی

 ناریوهای س تطبیق عملی واجرای،وضعیتی یکدرچنین  بعمل می آید کهچنین نتیجه گیری بمثابه سخن آخر

چه بصورت بصورت مثبت و پاکستان را چه موضعگیری وایفای نقش   چگونگیمتذکره، بنحوی از انحأ، 

۰می سازد  آشکار و واضحمنفی آن،   

تباط  بوده و رجامعه افغانی درابا واقعیت های که از نزدیک  هموطنان شریفم  یتمامقضاوت  بر عهده     

  ۰جریان وقایع وحوادث کشور را دنبال می نمایند

                                                                                                                                  

  ئن سال دوهزار وهفدهم ترساییسوم ماه ژو


