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برانگیختھ  یتھاینسل جوان بھ وسیلھ ی شخص شجاعت در و یمردانگ ،یمقاومت وطنخواھ ،یآزادگ
 متانت و و یسپردگ سر ،یآزادمنش ،یھن پرستیم مظھر ،خواھد شد کھ خود بتوانند در روزھای سخت

نخواھد آمد بلکھ از ھم اکنون ناگھان بھ وجود  ،مقاومت پایداری و ،یریدل ،یاین فداکار پایداری باشند و
در برابر آن صف آھنینی  لمس کنیم و ،با ھزار زبان با ما سخن می گویند باید خطرات آینده را کھ امروز

  . وطنپرست نسل جوان پدید آوریم از نیروی صادق و
  

  
  

 ،دارد یھمخوان زمین یرو خ انسان دریتار تاریخ جنگ تاریخ حیات بشر است یا تاریخ پیدایش جنگھا با
رسد ھمین   بھ نظر می. باشد تاریخ می راز و سرچشمھ کلیھ جنگھا در طول ،خود خواھی و کینھ و حسد

ھای شدیدی کھ بر حیات انسان وارد   و صدمھ ھا  قدامت و ھمزادی جنگھا با انسانھا بھ رغم لطمھ
ای بھ   العاده  جنگ خسارتھای فوقھمچنان . گردد  جنگھا می سازد مانع از بررسی موشکافانھ و توقف می

 بلکھ آسیبھای ،برد زند و نھ تنھا نیروھای انسانی را از بین می  امکانات مادی بشر می نیروھای انسانی و
و طوالنی  این بسیاری از بیماریھای العالج بنابر. سازد  روحی و روانی شدیدی ھم بر آنان وارد می

  . رد و رنجھا از بقایا و آثار تخریبی جنگھاستو د ،نگرانی ،اضطراب ،معلولیتھا ،مدت



دولتھای ملی دادند  زمانی کھ حکومتھای پراکنده ملوک الطوایفی و امپراتوریھای بزرگ جای خود را بھ
اصطالح امنیت بر سر زبان  ،المللی در آمدند بھ صورت واحد اصلی مناسبات بین دولتھای ملی و این

طبعا . مفھوم امنیت ھمزاد جوامع انسانی کوچک و بزرگ بوده است. دولتمردان و رھبران نظامی افتاد
  . است کھ با پیدایش پدیده دولتھای ملی در دوران معاصر پدیدار شده است امنیت ملی مفھوم جدیدی

انسان پیوندی  این کشش با جوھر ھستی. ھای انسانی است جستجوی امنیت از مھمترین کششھا و انگیزه
انسانھا در پی برآوردن . ترین میلھای انسان است از اساسی صیانت نفس ذات و حفظ. ناگسستنی دارد

مھمترین نیاز ھر . دھند جامعھ می نیازھای زیستی با یکدیگر وارد مناسبات گوناگون شده و تشکیل
. تامین امنیت آن جامعھ و افراد آن است ،کشور باشد خواه یک طایفھ یا قبیلھ و یا یک قوم یا ،جامعھ
منافع  ان امنیت عبارت است از توانایی یک کشور در دفع تھدیدھای خارجی علیھ حیات سیاسی یاھمچن
 نویسنده و محقق والتر لیپمن ،امنیت ملی را تعریف کرده است یکی از نخستین کسانی کھ. خود ملی

بتواند  جنگ یک ملت وقتی دارای امنیت است کھ در صورت اجتناب از: گوید او می. امریکایی است
 . در صورت اقدام بھ جنگ بتواند آن را پیش ببرد ارزشھای اساسی خود را حفظ کند و

  . شودین میتام ینظام یروھایلھ نیک کشوروسیدر یت ملیامن
 نیروھای. و ھستند  از ھمان ابتدای حیات اجتماعی انسان ھمواره بوده یمل یااردوینیروھای نظامی 

محسوب  ار قوی و مطمئن برای برقراری روابط با دیگر جوامعنظامی ھرجامعھ ابزارو اھرمی بسی
 یواستقالل مل یت ارضیاز وظایف اصلی و اساسی نیروھای نظامی حفظ و حراست ازتمام. شوند می

باید با دشمنان خارجی مبارزه کند و آنھا را از دست یازیدن بھ خاک کشور باز  است و بھ این منظور
. اند واقع دو روی یک سکھ اند کھ در آنچنان بھ ھم پیوند خورده سیاست و جنگ ھمان طور کھ. دارد

بھ نحوی کھ در صورت عدم  ،شوند یکدیگر محسوب می و سیاستمداران نیز ھمکاران نیروھای نظامی
نیروھای  ،دیگر با ھمسایگان و کشورھای روابط بین المللی در موفقیت یکی از آنان در ایجاد تعادل

انحصاری در اختیار نیروھای  بطور تسلیحات نظامی ھمچنان دارا بودن. شوند ل میھمزاد وی وارد عم
  . تواند دارای این مالکیت باشد دیگری نمی است و نھاد نظامی

 . اردو یقینا یکی از مھمترین ارکان اقتدار یک ملت است
جازه نمی دھد کھ ا ینیروی دفاعی یک کشور کھ توانا بودن یک ملت را حکایت نموده و بھ نیروی دیگر

 یت ملیفھ حاکمین وظیا. دیک کشور نمای یت ملیوحاکمی اسیاستقالل س ،یت ارضیفکر تجاوز بھ تمام
 ،و برای اقتدار مسلح تشکیل داده یرویزمردم باید نیصلح آم یاست کھ برای تضمین بقای خویش وزندگ

نیرویی است کھ پیش  ،توانمند یاردو. چگونھ سعی و کوشش خودداری ننمایدیآن ازھی وبالندگ یتوانمند
کھ بھ خوبی تجھیز شده باشد  یاستوار پایبند باشد اردو یقواعد وحس وطنپرست ،از ھمھ بر یک انظباط

واستقالل  یت مردمیوحاکم ین کننده منافع ملیتام ،چھ از لحاظ ابزار و ادوات و چھ از لحاظ روانی
شجاعت فردی  ،آن می باشد  بستھ بھ تجھیز روانیی مل یاردو شجاعتو یریدل ،یپاسدار. است یاسیس

اردو را بھ نیرویی توانمند مبدل سازد بلکھ شجاعت تفکر و آرمان است کھ موجب نیرو  نمی تواند
دا کند یو بدان ایمان پ  تصور پیروزی را با خود ھمراه داشتھ کھ یاردو. مسلح می شود یروھاین مندی
 . دینماین میآن را تضم یت وسربلندیموفق

جنگ ھایی کھ عموما برای پایان  ،چھ جنگ سرد وچھ جنگ گرم. جھان امروزعرصھ ی جنگ ھاست
 ،یکی ازارکانی کھ نیرومندی واقتداریک ملت را موجب میشود. دادن بھ جنگ ھای دیگر شکل می گیرند

 ،یلشکرکش ،م بھ مداخلھیتصم یچ عنوانیبھ ھ یملی ومردم یحکومت ھا. منظم وبا ایمان است یاردو
و قصد آسیب رساندن بھ دیگر کشورھا راندارند ولی منافع ملت خویش  یتوسعھ طلب ،یجنگ افروز

عظمت طلبان وخون آشامان مقدم می داند و برای شکوھمند شدن ھرچھ بیشتر  ،نیرادربرابرمتجاوز
 یاست ودرموقع یومنافع مل یت مردمیزدرخدمت حاکمیملی ن یاردو. میھن وملت خویش می کوشد

  . شوندیمبدل م ین ملیبھ نیروی سازنده ودرھنگام نبرد بھ سپرمطم صلح



 یرویامروزثابت شده است کھ ن ،فھ است سترگ واقدام است بزرگینیروھای مسلح وظ یتالش درتوانمند
م عرق یدان تعلیحرفھ ای وآموزش دیده ازتعداد بی شمارسربازان کھ درم ،باانظباط واما کوچک منسجم

ھ یم وتربیدان تعلیکھ درمیکسان(: ندیگویاست کھ م یجملھ معروف. مراتبھا موثروموفق بوده اندرزند بھ ینم
بھ خصوص آنکھ امروز شیوه جنگھا تغییر کرده و تعداد . )زندیریدان محاربھ خون میرزند درمیعرق نم

  . موثری دربرتری نظامی نیست شمارافراد عاملیب
  بھ کار  دیا یلشکرن یاھیس :یفردوس

  . بھ از صد ھزاری جنگ صد مرددو 
 ،در شرایط حساس کنونی ملت ما نیازمند اردوی است کھ از ھر لحاظ توان دفاع ازکشور را داشتھ باشد

اردوی متشکل از نیروھایی شجاع با تفکرونیرومند کھ بھ خو بی ازھر لحاظ بویژه روانی تجھیز شده 
خواھند  اش نمی یبخاطرمنافع استعمار ،رانندیم کھ امروزدرافغانستان فرمان یمختلف یكشورھا . باشند

دلیلی برای حضور نیروھای  ملی ینیروھای مسلح ما قوی و توانمند شوند زیرا با قدرت گرفتن اردو
خواھند تا  می ،ده ما تداوم ببخشندین درد رسیبرای اینكھ حضورخود رادرسرزم. ماند خارجی باقی نمی

فا و قادر بھ تأمین امنیت نباشد و بھ ھمین دلیل این كشورھا تاكنون افغانستان دارای نیروی امنیتی خودك
  . اند ای نداشتھ تالش و انگیزه ،در بخش آموزش و خودكفاساختن نیروھای امنیتی

کوتاه وتند  یرامورد بررس یمل یم تاصنوف مختلف اردویشویرمیتھا ناگذیق وواقعیبخاطرروشن شدن حقا
  . میقراربدھ

  ادهیپ یروهاین زیسرنوشت غم انگ
  

  
  

خواند ودر برخی یمسلح فرام یرسند بھ خدمت قوا می یاز کشورھا افراد را کھ بھ سن ھجده سالگ یبعض
در تعداد دیگر از کشورھا خدمت سربازی . دیگر از کشورھا این اجبار برای زنان نیز وجود دارد

از میان . مسلح کشورشان در آیند یقواتوانند بھ صورت داوطلبانھ بھ استخدام  اجباری نیست و جوانان می
مسلح حرفھ ای  یقوا نو کشور سربازی را حذف کرده و و کصدیھفت کشور جھان  و نود کصدوی

پانزده . انتخابی دارند یروین ده کشور. کمتر از یک سال دارند ینو کشور خدمت عسکر ست ویب. دارند
 ،قطر ،عمان ،عربستان ،كشورھای عراق. کنندکشور از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری استفاده می 

  . اجباری را لغو كرده اند یپاكستان و بحرین خدمت عسکر ،امارات متحده
  . روی مسلح ضرورت داردیت ارضی خود بھ نیت ملی وتمامیبرای دفاع از حاکم یھر کشور



کھ برمردم ما ظلم  یھرکشور ،خواھدیست وازکجاآمده وچھ میکند کھ متجاوزکیافغانستان چھ فرق م یبرا
چھ ان . متجاوزاست ،رسوال ببرندیماراز یوآزاد گ یت ارضیوتمام یوستم روادارد واستقالل مل

  . رمسلمانیکشورازشرق باشد وچھ ازغرب چھ مسلمان باشد وچھ غ
  یشورو یروھاین زمان حضور مسلح در یقوا
 ریزمان ام در یھای اردوی منظم ملن ھستھ یکھ اول شودین استنباط میچن کشور یخ نظامیصفحات تار از
 در یشورو اتحاد یروھاین حضور از بخصوص بعد و انقالب ھفت ثور شود و بایختھ میخان ریعیل ریش

ت یسطح کم )ببرک کارمل(ت یزمان حاکم در ل شدیو منظم تبد یمل یک قوایمسلح بھ  یقوا ،افغانستان
 اگر د ویرس ون نفریم ملیمسلح تا ن یتعداد قوا ونمود  دایقابل مالحظھ پ یروھا ارتقاین نیت ایفیک و
 افغانستان تا شش صد ھزار ،میرین جمع بھ محاسبھ بگیدر ان انقالب رایسپاھ و یدفاع خود یروھاین
ھمھ  و دیگرد مار و ب هللا تارینج ت داکتریم ھا و سقوط حاکمیورش تنظی با روین نیا. مسلح داشت یروین

 ینظام یبارک ھا ھ ویل نقلیوسا مھمات و سالح و مسلح ھم از یقوازات یبھ شمول تجھ کشور زیچ
 . چپاول قرارگرفت و چور مورد

س ییشخص ر ،افغانستان در یشورو یاردو حضور از بعد و ١٣۵٨ سال یتحول شش جد از بعد
 معطوف اکمال و ش رایتمام توجھ خو یت دولتیامن داخلھ و ،دفاع یصدراعظم و وزارت ھا ،جمھور

 ھ ویترب م ویتعل یرو یشورو اتحادبھ ن سفرش یاول در »ببرک کارمل«. مسلح نمودند یزات قوایتجھ
گانھ ضرورت مبرم دولت یمعتقد ساخت کھ  را یشورو یرھبر مسلح صحبت نمود و یزات قوایتجھ
  . است مسلح کشور یاکماالت قوا یکنون

 ،ھیروس در ش رایمسلح خو یقوا یآموزش ن مراکزیبزرگتر یشورو یبود کھ رھبر ن سفریپس از
مسلح  یروھایھ نیترب م ویتعل یبرا ...ازبکستان و ،جانیآذربا ،زستانیقرغ ،قزاقستان ،نیاکرا ،بالروس

 یریھزاران جوان غرض فراگ. خدمت افغانستان گذاشت ان دریمرب ن استادان ویمجرب تر افغانستان با
مسلح  یخدمت قوا الزم در یھا یریفراگ از بعد اعزام و ن مراکزیبھ ا یروان و یمسلک یآموزشھا
 یبرگ ھا و ن سازیتر دیجد یشورو یرھبر –دولت افغانستان  یپافشار اثر در گریجانب د از. درآمدند

 . داد مسلح افغانستان قرار یدسترس قوا سخاوتمندانھ در را یحرب یتکنالوژ و یشرفتھ نظامیپ
 یروھایآموزش ن در یشباروز یتالشھا با یشورو یکارشناسان نظام ن ویمشاور زین داخل کشور در

د بھ یجد یلوا ھا و غندھا ،فرقھ ھا ،جاد قول اردوھایدولت با ا. نمودند ینتالش فراوا و یمسلح سع
 بعد. گام گذاشتند ییمسلح بطرف خودکفا یسھ گانھ قوا یعمال ارگانھا د ویمسلح جان تازه بخش یروھاین

ان داشت یجر ینظام ین ارگانھایمسلح ب یروھاین زیتجھ اکمال و بخاطر یک رقابت جدی ١٣۵٨ سال از
اکماالت  بخاطر را یکارشناسان شورو ن ویاشکال مشاور از یبھ شکل نمود تایارگان تالش م ھر و
 یجزوتامھا و یاکماالت زیخود ب اداره از ھر مھم کشور بنادر در. ندیب نمایترغ ق ویروھا تشوین

  . رندیسبقت بگ یگرید از ینظام ییخودکفا اکمال و داشتند تا در یترانسپورت
 ،ھیط نقلیوسا ،ینظام ینفربرھا ،یزات مخابروین تجھیمسلح مالک مدرن تر یقوا ،یخین مقطع تاریدر

 ،۶۴ یحتا ت و ۶٢ یت و ۵۵ یشرفتھ تیپ یتانکھا ،یپ یپ ٨٠ و یپ یپ ٧٠ و یپ یپ ۶٠ی زره پوشھا
 یراکتھا ،نیسنگ سبک و یتوپھا ،ویز ،ھفتج .یپ.رآ ،کلھ کوف ،نکوفیکلھ ش ،مکاروف یسالحھا

. ره شدندیغ و یسید ،صحرا ٧۶ - مختلف چون یتوپھا ،اسکاد لونا و ،اوراگان ،٢١م یب مختلف ھم از
ل یوسا ط ویوسا ،ن اسلحھیتر دیجد اده نظام بایپ یروھایو ن مسلح وسعت داده شد یروھایالت نیتشک
  . شدند مجھز ینظام

ن یفھم تر ن و بایتجربھ تر با ،نیپاک نفس تر ،نیتر مقتدر ،ھدفمند و مثمر یتالشھا مسلح در یقوا
  . داد ینظام یل ارگانھایتحو د ویش پرورانیآغوش خو در را یکارشناسان نظام جنراالن و



 یقوا ،یرومند اطالعاتیادارات ن ،ییمدافع ھوا و ییھوا ،یسرحد یمسلح قوا یروھایالت نیتشک در
ان یسپاھ(ان انقالب یراھ و یقطعات داوطلب محل ،یمل گارد ،یراکت ،یتوپچ )سیپول(وزارت داخلھ 

  . مسلح آماده خدمت شدند یصفوف قوا در و عرض اندام نمود )انقالب
برنامھ  ،نگرفتن دولت قرار فشار ریز افغانستان بخاطر در مستقر یمسلح شورو یروھاین گریجانب د از
بھ  یمجان یخدمات صح و یع مواد امدادیتوز با و دست گرفتند یرو کشور در را یخدمات اجتماع یھا

 باعث بلند انجام دھند تا یشورو از ش رایاکماالت خو روھا تالش کردند تاین نیا و. شگام شدندیمردم پ
ھ یاول مواد یمتھایق روز گذشت ھر با ١٣۶۶سال  تا ١٣۵٨ر یاواخ از. افغانستان نشوند متھا دریرفتن ق

  . بودند برخوردار یبھتر یزندگ مردم از -شھرھا  در و بھ کاھش بود رو
  کایت آمریموجود مسلح در یروھاین

 ف ویح اردھا دالریمل شود ویم یبھ افغانستان کھ ھشت سال سپر کایاالت متحده آمریا یکش لشکر از بعد
 از اکنون کشور تا ده ویافغانستان گرد یدولت و ین نظامیمسوول و ناتو پنتاگون و یل فرماندھان نظامیم
دفاع  ریوز بخصوص و و ینظام یارگانھا یرھبر. ستین برخوردار سوزل د مسلح کارامد و یروین

عامھ  ییچپاول دارا و مصروف چور )ندارد وزارت دفاع را یستگیچ صورت شایکھ بھ ھ(م وردگ یرح
  . مسلح ندارند یقوا ییخودکفا و یرومندیبھ ن ین توجھ یکوچکتر ،مسلح اند یروھایبودجھ ن و

دفاع  ریوردگ بھ عنوان وز یو روزگذران یتیکفا یوجود ب نھ بایکاب ھر در نست کھ چرایا یسوال اساس
ده افغانستان یملت ستمد یقینده حقینما –ندگان ین نمایکدام اچیجانب پارلمان نام نھاد کھ ھ از و یمعرف

 ،افتھ اندیھا بھ پارلمان راه یبھ اشاره خارج و یمصلحت و یمیتنظ ،یحزب یبندھا و بھ اساس زد و ستندین
ن پارلمان یاعتماد تر یب ن ویارزش تر ین بیفاسد تر از یکی یخ افغانستان پارلمان کنونیتار در دیشا

 گز و بر روز گذشت ھر با ھ زده ویآورده وزارت دفاع تک باد یبھ کرس رد ویگیاعتماد م یرا. باشد
  . دارد یناسازگار کمربندش سر کمرش با روز شکمش برجستھ و ھر ده ویکش

وجود  ییم کاسھ یکاسھ ن ریز ن خواھد بود کھ دریم این سوال بدھیم بھ ایتوانیکھ م ین جوابیمعقول تر
 ییعدم خودکفا یتحت بھانھ ھا و افغانستان را ندارند م خروج ازیچ صورت تصمیھا بھ ھیغرب. دارد

ش یک خویبھ ھدف ستراتژ تا بگذرانند و جنگ زده ن کشوریا در دھھ را چند یمل یل اردویتکم و یتیامن
 ،ریاج ،ناکارآمد ،فیتحت مستعمره اش افراد ضع یکشورھا شھ دریھم استعمار(: ندیگویم. ل شوندینا

 پر یرویافغانستان ن اگر گریطرف د از .)ندینمایاستخدام م و ردیگینوکرصفت را بھ خدمت م وابستھ و
 مورد جنگ و ن دریمخالف توانند مستقالنھ بایم ،بدست گرفتھ عمل را ابتکار ،داشتھ باشد یقدرت نظام
بند  و زد از افشاء و عقب پرده را محرم و یزھایچ یلیعمل خ ن ابتکاریا و. رندیم بگیصلح تصم

  . خواھد شد ین پرده برداریمخالف ھا بایخارج
م یوجود ندارد کھ رح ینظام امور متخصص در و دلسوز ،خدمتگار ،افغانستان چھره خوشنام در ایآ

 یمسلک ،وطنپرست یانسانھا ،ینظام یتھایصدھا شخص راند؟ دھھا ویوردگ بر وزارت دفاع فرمان م
 و دور یکشورھا با یاستخبارات یاما متاسفانھ وابستگ ،وجود دارد دلسوز و )ارکانحرب( ینظام امور در
  . ستندین یخارج یجاسوس یت سازمانھایحما و دییتامورد  ک نداشتھ وینزد
ن ھشت سال چھ یا یکھ ط -م وردگ بپرسدیبخصوص رح و یکرز س جمھورییر ست کھ ازین یکس

 زیتجھ مسلح را اکمال و ید قواین مدت نتوانستھ ایا یط د؟ ویدار یوزارت دفاع مل در یدست آورد
 با افتھ ویم یتعل یھا یدگیبر دمن ویبر ،جگرن ،دگرمن ،دگروال ،کھ ھزاران جنرالیصورت در ،دیینما

زنند یتجمع م دست بھ مظاھره و روز ھر و ده اندیجانب وزارت دفاع بھ تقاعد سوق گرد تجربھ جبرآ از
ن وزارت دفاع برسد کھ یمسوول و یاست جمھوریخواھانھ شان بگوش مقامات ارگ ر حقوق داد تا
  . رسدینم
مدافعھ بھ  ن ازیمخالف و حلقھ محاصره شھرھا تنگ تر ت دولت محدود ویساحھ حاکم روز گذشت ھر با

 و ینظام یبھ مفھوم ناتوان ین حوادثیچن ،باشد یگرید یکشور ھر در اگر. آورند یم یتعرض رو



 شده و پارلمان دست بھ کار و س جمھورییر شده و ریمسلح تعب یقوا یھ ارگانھاین بلند پایمسوول ییناکارا
 درد در اندوه و اما با. کشاندیدادگاه م بھ محاکم و داده و سرزنش قرار ھ ویمورد تنب را یمقامات نظام

بلکھ  ،ندینما یمجازات نم مسلح را یقوا یپارلمان نھ تنھا مقامات ارگانھا و س جمھورییر ،وطن ما
  . دھندیم قرار زینوازش ن شفقت و مورد لطف و مکافات و

  . رسانند یب میشتر بھ کشور آسیآشوبگران ب دزدان و از ،کارمندان نابکار: دیگویارد م
نھ یس دفاع با ریوز ،س جمھورییم کھ ریھمھ شاھد بود یچمن حضور در ھشت ثور ل ازیحوادث تجل در
ک چشم برھم زدن ی در د ویپالیم زیراه گر یت ملیامن یس عمومییر داخلھ و ریوز ،نشان مدال و از پر

قوت ھا بدون  نمودند و رھا کشتار ره قتل ویجز در را یآماده رژه نظام یروھاین نموده و مردانھ فرار
دفاع دولت  ریم وردگ وزیسترجنرال رح نست شھکاریا. ابندیب یپناھگاھ دند تایدویم سوق اداره بھ ھرسو

  . افغانستان
 ییچھ دارند تا بھ درجھ خودکفا ییکایفورد آمر چند عراده موتر از مسلح بجز یپرسونل قوا امروز

 د شده ویپنتاگون مستف یسخاوت ھا ن ھشت سال نتوانست ازیا یمسلح متاسفانھ ط یبرسند؟ قوا یتیامن
ت یامن یاست عمومیر وزارت داخلھ و. فھ شوندیخف ھ ویط ثقلیوسا سالح و ،راکت ،توپ ،مالک تانک

  . نسبت بھ وزارت دفاع دارند زتریت بھ مراتبھا غم انگیوضع زین یمل
ست کھ ین یکس اما شوند ویم یزخم مسلح کشتھ و یقوا یرویوطن روزانھ دھھا ن کنار گوشھ و در

  . بدھد سرزنش قرار مورد بازپرس و ن رایمسوول
شده از  یداریا خریو  یكمك یسالح ھا مسلح از یروھایز نیتجھ ین ھشت سال برایا یط گریجانب د از

ا یشده از نزد افراد مسلح و  یجمع آور یكھ سالح ھا یوجود با ،شود یگر استفاده مید یكشورھا
ادارات سھ  کھ افغانستان دولت ویدر صورت. تا نابود شود شودیاگ سپرده میدولت بھ دا ینظام یپوھاید

ک یت یحدود صالح ن سالح ھا دریا یو بعدا با نابود یو نگھدار ید جمع آوریبا چرا ،دارد یگانھ نظام
 ینھا کیست کھ ایمشخص ن یکسچیھ یبرا ن انجویکارنامھ ا وت یباشد كھ تا اکنون ھو یسازمان خارج

  .ندینمایب میتعق ما قبال کشور در را یدیپل چھ ھدف شوم و اند و
و چھره  ،عمده مسایلیست کھ دولت کرزی را بھ شدت آسیب پذیر ساختھ ،مردم یتینارضا ونبود امنیت 

اساس گزارش مایک مکنیل  بر. است ی حاکمیت ملی در کشور را تا حدی مخدوش و رو بھ زوال کرده
دولت بھ رھبری کرزی تنھا چیزی نزدیک بھ سھ حصھ از خاک  ،مدیر اداره اطالعات ملی آمریکا

و لوگر در چند کیلومتری کابل پس از ساعت چھار  گمتاسفانھ والیات ورد. افغانستان را در دست دارد
ن می یست کھ مخالفیت بھ گونھ ین وضعیا و از کنترول نیروھای امنیتی خارج می شوند ،عصر تا صبح

 ،توانند پس از ساعت چھار در این والیات کھ در نزدیکی پایتخت قرار دارند بروی جاده ھا ریختھ
  . و قدرت نمایی کنند ،کاروان ھا را بازرسی نموده

 درخود را  ن ساحھ ی نفوذیبھ وخامت گرائیدن وضعیت امنیتی و نگرانی ھای ازین ناحیھ کھ مخالف
کھ وضعیت امنیت  ،سفیر ایاالت متحده آمریکا در کابل می گوید. افغانستان روز تا روز افزایش می دھند

این مشکلیست . ن اوضاع مردم را بھ شدت نگران امنیت جان شان کرده استیا ...فردی بدتر شده است
تی و ضعف اداره در سطح فساد در دستگاه دول ،برعالوه. کھ بیشتر ریشھ در فساد در دستگاه پولیس دارد

 .می توانند این مسالھ را تقویت کنند ،محلی نیز
از ھر صد سرباز «را زیر عنوان  یازشمارهء اخیر خود گزارش یکیروزنامھء دیلی تلگراف در (

در این گزارش . بھ چاپ رسانیده است» اردوی ملی افغانستان پانزده تن آن بھ مواد مخدر معتاد می باشند
اشاره شده  ،روی برخی از مشکالت از جملھ بیسوادی و فرار از خدمت ،افزایش نیروھای امنیتیدر راه 

برنامھ ھای تقویت اردو و پولیس ملی افغانستان : روزنامھ دیلی تلگراف در این گزارش می نویسد. است
  .)از سوی دیپلومات ھای غربی و کارشناسان نظامی بھ دیدهء شک نگریستھ شده است



ائتالف  نھ افراد کھ در و ینظام و ینھ مقامات دولت ،افغانستان در گانھ مستقریب یروھایاسفانھ نھ نمت! یبل
بھ  یلیتما عالقھ و ،ل دردسترس دارندیف وثقیل سالح خفیند وھزاران مینمایم ییدولت قدرت نما با
ن یا ییخودکفا ت ویاستقالل از کدام بھ نوبھ خود تالش دارند تا ھر مسلح ندارند و یروھاین یرومندین
  . ندینما یریاشکال جلوگ از یروھا بھ شکلین

بی  ،یشیفرسا یجنگھا تیریروھا در مدین یو كم تجربگ ،ین مدت فرار از خدمت عسکریا یط
گسترش حوزه  ،در عملیاتھا یمحل یكا و ناتو و عدم مشارکت نیروھایاعتمادی و خود سری نظامیان آمر

 ،روھاین یروان یو خستگ یكیجنگ چر یاستراتژ ،پیشرفت درتاکتیکھای نظامی آنھافعالیت طالبان و 
 یتیكفا یب .بھ دست گیری و کنترول اوضاع شده است در یمل یھمگی مانع از عملکرد موثر اردو

نبود استراتژی  گسترش روزافزون فساد و ،یدراوضاع نابسامان کنون یت ملیامن یروھایپولیس ون ،اردو
  . شودیروھا کاستھ مین نیا ژیپرست و اعتبار از ینظام

ت یحکا یمل یاردو یبار و بند یب و یتیمسوول یب گسترش فساد و از ھر روز ین المللیب یگزارشھا
بھ  یتیاوضاع امن ھنوز وگذرد یم کشور پنتاگون در و ت ناتویموجود گذشت ھشت سال از با. دارند

 یقوتھا روھا وین نیبلكھ وجود ا ،وطن كمك موثرننموده استت در ین ثبات و امنیتام در افتھ ویبھبود ن
 و سیپول. شده است یعموم یتین و نارضایاز عوامل رشد قابل مالحظھ مخالف یكیخود  یمل یاردو

ت یكفا یف و بیضع ،فساد یزان باالیده با میآموزش د ریغ یرویك نیز بھ شكل ین یت ملیامن یروھاین
  . مانده است یباق

  یهوا یناک قوااوضاع درد 
  

  
  

 یرا م یزیسرکوب و خونر یرکورد ھا یدھند کھ ھمھ  یل میرا تشک یریم شکست ناپذیھن تیخدا و م
  )س بونوئلیلوئ( .شکند

رت مردم را در یباطن و س ،گردد یظاھر م ،دان جنگیانورد درطوفان وشجاعت سربازدرمیمھارت در
  )الیدان(. توان شناخت یم ،بت آنھایو مص ین بدبختیح

  
شود چون  یر و عمل تو ماندگار میشمش یخ سوار شده ایبر بال تار ینھ یرکاب اسب م پا در یوقت

پس با عمل  .خواھند یشھ ما میشان را ازبازوان واند ین آزادین سرزمیامده ایا نیھزاران فرزند بھ دن
شان  یآنان خواھند آموخت آزادو .تفاوت نبوده اند ینده آنان بیم کھ پدرانشان نسبت بھ آیآموزان یخود م

  )نادرافشار( .نفروشند ییمت و بھایچ قیرا بھ ھ
  

. من نیک دانستھ ام کھ چھ باید کنم. چیزی دردرونم مرا وا می دارد رنج خود را با صدای بلند فریاد کنم
باید درمقابل تمام دنیا بایستی حتی اگر :(آنچھ در درونم ھست وھرگزفریبم نمی دھد اکنون بھ من می گوید

ترس بھ . خون گرفتھ بھ تو بنگرد باید چشم درچشم تمام دنیا بدوزی حتی اگر دنیا با چشمان. تنھا بمانی



دوستان ھمسر : بھ سخن آن موجود کوچکی کھ در قلبت خانھ دارد اطمینان کن کھ می گوید. دل راه نده
. وھمھ چیزوھمھ کس را رھا کن و فقط بھ آنچھ برایش زیستھ ای و بھ خاطرش باید بمیری شھادت بده

  )گاندی(
  

ھیچ ملتی نمیتواند مدعی آن باشد کھ شئون .یک ملت است ینیرومندی مطمئن ترین نشانھ غرورمل
لذت  یزمان یوغرورمل یرومندین .زندگانی سالم ومناسبی دارد مگر آنکھ از نیرومندی برخوردار باشند

 یرویازتعرض وتجاوزمصوون بوده ون یت ارضیاستقالل وتمام ،ین است کھ آزادیبخش وغرورآفر
 یچ قدرت بدون مشوره وھم آھنگیوھ. داشتھ باشد یت ملیوحاکم یت ارضین پاسداراستقالل وتمامیمطم

  . م کشورھا داخل وخارج شوندینتوانند بھ حر
زوجود یروند ومرجع نیند ومیایش بھ کشورما مید خویگانھ حسب لزوم دیب یشود کھ قدرتھایھشت سال م

 یشرا پاسداریخو یومل یقانونن حق یم کھ ایتوانیمام یزمان. رندیندارد تاجلوھمچوتخلفات وتجاوزات رابگ
نیروی ھوایی یکی . میرومند داشتھ باشین یھوا یوبخصوص قوا یپرتوان نظام یرویم کھ نیوحراست نما

) خورشیدی ١٣٠٣(میالدی  ١٩٢۴نیروی ھوایی کشوردر سال . باشد می یمل یاز سھ شاخھ اصلی اردو
 از یکیب هللا یاز سقوط دولت داکترنجروتا پیش یاین ن. تاسیس شد  هللا و درزمان سلطنت شاه امان

اندام دشمنان  گ لرزه بریسووم یداشتن جنگنده ھا منطقھ بود کھ با در یھوا یروھاین نیپرقدرت تر
 یافغانستان حدود سھ صد تاسھ صدوپنجاه بال جنگنده ھا یخیان مقطع تار در .انداخت یاش م یخارج

 یاره ھایوده ھا بال ط یوترانسپورت یمحاربو یکوپترھایکصدوپنجاه بال ھلیکصدتای،یبمباردمان وشکار
   .داشت ینظام یترانسپورت

 ،نظامی قابل مالحظھ بود یدارای توانمند افغانستان ،)ب هللاینج داکتر ببرک کارمل و(ت یدر زمان حاکم
صدھا طیاره جنگی و ھلی كوپترھای زرھدار و  یقوای ھوایی مجھز دارا ،یھزاران تانك و قوای زرھ

رقیب در منطقھ  یھای نظامی ب كشور را بھ یكی از قدرت  ،افسران با تجربھ و تحصیل كرده وجودداشت
 ،یجھاد یم ھایمیالدی واستقرارتنظ ١٩٩٢ت داکتر نجیب هللا درسال یفروریزی حاکم ،تبدیل كرده بود

نظم  ،بلكھ سیستم و اداره ،مسلح از ھم پاشید یکشوررا وارد یك دوره سیاه وخشونت كرد كھ نھ تنھا قوا
امنیتی و نظامی مورد چوروچپاول قرارگرفت وعمآل  ،وقانون متالشی گردید و تمام نھادھای اداری

   .دیپرستان مبدل گرد یواجنب یدان تاخت وتازاجنبیگانھ وبھ میافغانستان خانھ ب
 ،ود تصاحب کردندھواپیماھای نظامی را ھر کدام فراخور قدرت خ یمیت تنظیدر زمان جنگ ھاوحاکم

م یبھ وزن المون یانتقال وباق یخارج یبھ کشورھا یتعداد ،شماری از این ھواپیماھا درجنگھا سقوط
افغانستان تنھا كشوری  ،شاید در دنیا. دندین سربکف بفروش رسیلھ مجاھدیب وسیوتخر یبعدازاره کش

  .باشد كھ فاقد نیروی ھوایی است
ز دارای ابزارھای جنگی مدرن و سالحھای ثقیلھ و ینفری نچھل ھزار  –حتی اردوی كوچك سی 

مسلح  یروھایمسلج كھ ھنوز ن یقوا یدولت وارگانھا .تجھیزات مورد نیاز یك اردوی معمولی ھم نیست
ت یكامالً فلج شده وتنشھاى قومى موجود ھرگونھ طرحى را جھت تقو خودکفاندارند و قواى ھوائى

 ین نظامیومسوول یھ دولتیوقت آن است تامقامات بلند پا،كندیجھ ممسلح را باچالش جدى موا یروھاین
ن صورت یرایند درغیروھا نماین نیت ایلب بھ اعتراض گشوده و فكرى براى تقو یباتمام توان وانرژ

ف ینھ توزوئتشنگان زروزورکھ ھزاران قبضھ اسلحھ خفیگان ناسالم وکیلھ ھمسایگر وسینده بار دیدرآ
عامھ  ییمسلح وچپاول وتاراج دولت ودارا یروھایک تارومارنمودن مجدد نی یوبرال دردست دارند یوثق

  .لگدمال خواھد شد وآن وقت ھراعتراضى بى پاسخ خواھدماند ،دارند یلحظھ شمار
دادی را با نیروی ھوایی ایاالت متحده بھ امضا رسانده تا ھجده  ن ھشت سال پنتاگون فقط قراریا یط

از  C27. ل شدند بدسترس افغانستان بگذارندیواگرما. را بازسازی و اصالح کند C27اره مدلیفروند ط
نیروی ھوایی ایاالت متحده قصد دارد . ساخت ایتالیا است G 222 اره ھای باربرییمدل اصالح شده ط



کار تحویل این . فروند آنھا را در اختیار نیروی ھوایی افغانستان قرار دھد پس از آماده شدن این ھجده
این برنامھ شامل تحویل ھجده . ازده ادامھ خواھد داشتیآغاز و تا سال دوھزارو ٢٠٠٩ھواپیماھا از سال 

فھ وھمچنین تجھیز و تبدیل دو فروند از آن بھ حمل ونقل فوق العاده کھ یفروند ھواپیمای آماده انجام وظ
  . ش استفاده خواھد کردیس جمھورازآن غرض سفرھایر
  

  
  

ھ یوتااکنون متاسفانھ ازتھ .کنندیخالصھ م یاره ترانسپورتین ھجده بال طیافغانستان راباا یھوا یقوا
 یراکت یوقوا یوترانسپورت یمحاربو یکوپترھایھل ،یبمباردوشکار یاره ھایبھ ط یھوا یزقوایوتجھ

 قبل از و ٢٠٠١سال  دارند کھ در باور یکارشناسان نظام اکثر. ده اندیان نکشیبھ م یسخن )دافعھ ھوا(
بلرنخست  یبصورت مشخص تون(س یکا وانگلیاالت متحده آمریا ،بھ افغانستان ناتو پنتاگون و یکش لشکر

خودکفا  یافغانستان راازلحاظ نظام یچ زمانینان داده اند کھ ھیبھ پاکستان اطم )سیانگل یرقبلیوز
ن ھشت سال ثابت شده یا یکھ طین اساس طوریبرھم. سازند کھ باعث درد سرپاکستان شود یرومند نمیون

 یمردم ب ییوبمباردمان ھوا یمحاربو یاتھایدرپاکستان سنگرگرفتھ اند ودرعمل ییادگرایزم وبنیکھ ترور
  . شوندیدفاع افغانستان قتل عام م یگناه وب

  

  مسلح یف قوایتضع و کشور یثبات یب گان درینقش همسا
  

  
  

 افغانستان پاکستان در یدست انداز مداخالت و



  
  

 را ن کشوریا ندار و دار و بھ تاراج رفتن ھست بود مسلح صدسالھ افغانستان و یمن افتخارانحالل قوا
 یروین و یت دولتین کشور عمال فاقد حاکمیا امروز کشاندم و یبھ نابود من بودم کھ افغانستان را ،دارم
  . پارلمان آنکشور سابق در ریف نخست وزیسخنان محرمانھ نوازشر از .اند یدفاع

  
منافع ملی پاکستان بیشتر  ،فرما باشد نابسامانی و آشوب حکم امن گردد و حدودی کھ افغانستان نا بھ ھر

 ،افغانستان یونظام یاسیدر صورت برقراری صلح وثبات و بھبود یافتن اوضاع س. شد تأمین خواھد
ت مطلق مردم یاکثر ،مواجھ خواھد کردتمامیت ارضی پاکستان را با چالش و تھدید  یمشکالت عمده 

آباد توسعھ پیدا کند و در واقع بخش  افغانستان باید تا نزدیکی اسالم افغانستان مدعی ھستند کھ سرزمین
 . جزء خاک ما است و باید بھ افغانستان برگردانده شود ،پاکستان مھمی ازسرزمین

زیرا پاکستان  ،نقشھ جغرافیایی است تان ازدر واقع بھ معنای محو شدن پاکس ،ن خواستھ مشروعیتحقق ا
 ،طلبی از سوی آنھا کھ مطرح شدن ادعای استقالل و یا جدایی باشد کشوری متشکل از اقوام مختلف می

لذا پاکستان از تمام امکانات خود در جھت . سازد با تھدید جدی مواجھ می منابع حیاتی این کشوررا
 ،طوریکھ دیده میشود دو کشور .کند برداری می درکشورما بھرهو ایجاد ناامنی واغتشاش  سازی ثبات بی

 . گیری و دیدگاه مشترک اند با پاکستان دارای جھت ،انگلیس و عربستان سعودی
آباد  اسالم ،لندن ،ریاض ،افغانستان بھ سمت تشدید ناامنی پیش رفتھ است و بھ ھمان نسبت اززمانیکھ
ازجریان  ،فوق الذکر یپاکستان با حمایت کشورھا سرویس اطالعاتی. ندینمایم یکوبیرقص وپا

  . سازی درافغانستان حمایت کرده اند ثبات بی
 یستیترور یفعالیت گروھھا یبرا یط مساعدیشرا ،است دو گانھ در خصوص طالبانیپاکستان با اتخاذ س

 .گرددیباز مستان بھ زمان حکومت طالبان یت پاکستان ازتروریگذشتھ حما .در منطقھ فراھم کرده است
ت یبودند کھ حکومت طالبان را بھ رسم یتنھا سھ کشور یعربستان و امارات متحده عرب ،پاکستان
  .ل شدیطالبان تبد یروھایگرپاکستان بھ مامن نیبا سقوط طالبان بارد. شناختند
ھم شده از طالبان مت یبانیت و پشتیکا و افغانستان بھ حمایآمر یرپاکستان ھمواره از سویاخ یدرسالھا

بھ  .الزم را ندارد یھمکار ،پاکستان در راه مبارزه با طالبان و القاعده،از نگاه واشنگتن و کابل .است
ش نفوذ پاکستان در افغانستان یت و افزایت اسالم آباد از طالبان با ھدف تقویحما ،کارشناسان یاعتقاد برخ
زم یباوجود پناه دادن بھ ترور یاسیوچھ ازنگاه س یتااکنون پاکستان چھ ازلحاظ ماد .ردیگ یصورت م

 . ده استیب گردیرانص یسرشار یسود
تازه نفس بھ  یرویھزارن یش ازسید اوباما درمورد افغانستان وپاکستان واعزام بیجد یژیبھ اساس سترات

  .)ظاھر در(زم یافغانستان وسرکوب قاطعانھ ترور
در  ،بدون کوبیدن پایگاه ھای طالبان والقاعده درآنسوی مرزی تین موفقیچن ،ن نظراندیلگران بھ ایتحل

بھ . کم سود خواھد بود ،ن حقانی و گلبدین حکمتیار فعال اندیجالل الد ،پاکستان کھ زیر نظر مال عمر
ھمین دلیل اوباما درنامھ ی بھ رھبران پاکستان نوشتھ کھ حمایت برخی ازحلقات و عناصر دراین کشور 



نیز این سوال را با  ،نخست وزیر بریتانیا ،گوردن براون .از این تحمل نمی کند از شورشیان را بیش
آصف علی زرداری رئیس جمھور پاکستان مطرح کرده است کھ چرا در ھشت سال گذشتھ سر نخ و رد 

  .اسامھ بن الدن و ایمان الظواھری بھ دست نمی آید ،پایی از دو رھبر تحت تعقیب القاعده
  ... الشرق االوسط دگل بایجنرال حم یریازمصاحبھ اخک قسمت ینھم یا

آیا شما فکر می کنید کھ طالبان یک بار دیگر قدرت را در افغانستان بھ دست خواھند : الشرق االوسط
  تا چھ زمانی این کار ممکن است؟ ،گرفت؟ اگر چنین است

اما من . خواھند رسید من نمی خواھم بگویم کھ طالبان یک بار دیگردرافغانستان بھ قدرت: حمیدگل
  .مطمین ھستم کھ مردم آزادی دوست افغانستان بھ زودی قدرت را دراین کشور بھ دست خواھند گرفت

  چھ وقت این اتفاق می افتد؟ چھ تقسیم اوقاتی را برای مسالھ شما پیش بینی می کنید؟: الشرق االوسط
ایاالت متحده مجبور است افغانستان را من فکر می کنم کھ . بیشتر از دوسال طول نمی کشد: حمیدگل

   .ترک کند
  تا چھ زمانی شما فکر می کنید کھ امریکایی ھا در افغانستان حضور خواھند داشت؟: الشرق االوسط

اگر آنھا عاقل . آنھا باید در ظرف یک سال افغانستان را ترک کنند ،اگر امریکایی ھا عاقل باشند: حمیدگل
آنھا در افغانستان . نقالب بھ دلیل حضورامریکایی ھا درافغانستان خواھد بودپاکستان شاھد یک ا ،نباشند

  .افغانستان را ترک کنند ٢٠١١یا  ٢٠١٠شکست خواھند خورد و مجبور اند تا در سال 
واشنگتن جنگ افغانستان را می بازد وباید درآینده نزدیک : دیگویریدل کارمند انستیتو ت بروکلین م

ساالنھ ھرسرباز آمریکایی در این . طھ با افزایش تعداد نظامیان درافغانستان بگیردتصمیمی د شوار درراب
ک میلیون دالرمصرف داردو بدین ترتیب نیروھای شصت ھزار نفری شصت یکشور برای آمریکا 

  .میلیارد دالر درسال ھزینھ بر می دارند
ت درھرکیلومتر مربع برخوردار گرپاکستان کھ از سالح ھستھ ای و تعداد بی سابقھ ای تروریسیمشکل د

  . است و برای اوباما بھ ارث رسیده است نیز امروز بسیار حاد است
وی . وی گزینھ جنگ کوچک و پیروزی آور با جھاد دراین منطقھ را کابوس شبانھ نامید ،در عین حال

می تواند بھ بزرگترین اسپانسر مالی تروریسم جھانی تبدیل شود کھ بھ  ،توضیح داد کھ پاکستان سنی
تعداد زیادی ازنظامیان ومامورین پولیس  ،بیشتر مردم. حماس بیش از ایران شیعھ پول خواھد داد

 . با تندروھا ھمدردی می کنند یادیتا اندازه ز ،پاکستان
ششصد ھزار  یاردو ،اقتصادی نسبتآ قوی با ،کصدوھفتاد میلیون نفوسیپاکستان با  -حال تصورکنید

ھزاران جنگجو  ،جایی کھ طالبان حکومت دارد ،درمنطقھ قبیلھ نشین پاکستان. نفری وسالح ھستھ ای
رابرسرمنطقھ نازل  یچھ بال. ازبکستان و تاجیکستان گریختھ اند ،داغستان ،مستقر شده اند کھ از چچن

ا مدعی شد کھ سازمان اطالعات اردوی پاکستان حامی آمریک یمایک مولن لوی درستیزقوا.خواھد کرد
  . اقدامات خرابکارانھ تروریست ھا درھند وافغانستان است

لوی درستیز آمریکا ھمچنین ازسازمان . این سازمان روابط غیرمعمول وپیچیده ای باطالبان دارد 
خیر اتھام ارتباط درسال ھای ا. اطالعات اردوی پاکستان خواست درسیاست ھای خود تجدید نظرکند

دستگاه اطالعاتی اردوی پاکستان بابرخی گروه ھای افراطی ازجملھ طالبان بارھا از سوی مسئوالن 
  .آمریکا و ھمچنین مقامات افغانی و ھندی مطرح شده است

ھمچنان شماری ازاعضای کانگرس در باره اقدامات اوباما بدلیل ریشھ کن سازی تروریستان از مناطق 
پرسند کھ اداره اوباما چھ اقداماتی یآنان م .افغانستان و پاکستان ابراز شک و تردید کردندسرحدی میان 

یک عضو ھمزمان راعلیھ طالبان والقاعده در مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان کرده است؟ 
کھ طالبان و القاعده در مناطق سرحدی میان  دیگویحزب جمھوری خواھان درکانگرس امریکا م

بنا بجای اینکھ درمورد فرستادن سربازان بیشتر بھ افغانستان فکر  ،انستان و پاکستان پناھگاه دارندافغ
احمد رشید خبرنگار . باید درباره آن فکر کنیم کھ چگونھ تروریستان را در این منطقھ از بین ببریم ،شود



صحبت با  مورددر،دیبھ نشررس رادیوآزادیق یکھ ازطرپاکستانی درمصاحبھ با سایت انترنتی مادرید 
  .طالبان ودر رابطھ بھ نقش پاکستان دربحران افغانستان چنین اظھار داشتھ است

مذاکرات قابل پذیرش نیست وادارات استخباراتی کشورھای مختلف ... دیگویم یسوال ید بھ جوابیرش
ند درطالبان یک چنین افغانستان وکشورھای غرب تالش کنند تا طالبان راتجزیھ نمای ،مانند پاکستان

حاکمیت  ،این رھبری باید دولت افغانستان ،رھبریی را روی کارنمایند کھ با آنھا گفتگو امکان پذیرباشد
  .وساختار سیاسی فعلی آنرا بھ رسمیت بشناسد

مشکل دراین جا است کھ غرب وظیفھ تجزیھ طالبان را بھ اداره استخبارات پاکستان سپرده است کھ 
بیشترتقویت شده ا ند بھ طالبان درپاکستان پناه داده وبرای انجام عملیات پایگاه داده شده درنتیجھ آنھا 

شما باید برای آنھا  ،حال شما طالبان را چگونھ تجزیھ کرده میتوانید. این یک مشکل بزرگ است ،است
کھ با آنعده افراد  اما درعین حال شما باید بتوانید ،ثابت بسازید کھ نمیتوانند مؤفقیت نظامی بدست آورند

نخست پاکستان آنعده ... وعناصر طالبان گفتگو نمائید کھ حاضرھستند حکومت فعلی افغانستان را بپذیرند
مردم محل میدانند کھ آنھا ... رھبران طالبان رادستگیر کند کھ درحال حاضردرشھرکویتھ زندگی میکند

نیازبھ آن نیست کھ آنھا بھ امریکا سپرده  ،شونددرکجا زندگی میکنند بھ نظر من این رھبران باید دستگیر 
اما یقینأ این عمل واضح خواھد ساخت کھ درسیاست پاکستان تغییری بھ میان است ودیگرازافراط  ،شوند

ھرگاه این واقع شود شما خواھید دید کھ درصفوف طالبان تغییرات عمده بھ میان  ،گرایان حمایت نمیکنید
پس درآنصورت آنان  ،ند کھ بدون حمایت پاکستان زنده باقی نخواھند ماندطالبان نیزمیدان ،خواھد آمد

  .برای مذاکرات غور خواھند کرد
 رویکرد ایران بھ تحوالت افغانستان

  
  . ما این ھمسایھ ھا را انتخاب نکرده ایم: د طیب جواد سفیر افغانستان درآمریکا بھ مزاح می گویدیس

اندیشمندان و روزنامھ نگاران درباره نفوذ فعلی ایران در  ،اودرسخنرانی درمیان جمع تحلیلگران
افغانستان در یک . بھ قدرت بھ مراتب خشن تری تبدیل شده است ایران : افغانستان خاطر نشان می کند
این کشور برای برقراری امنیت خود بھ آمریکا و نیروھای ناتو وابستھ . منطقھ بد آب و ھوا قرار دارد

مدت ھاست کھ . دارای طوالنی ترین مرزھای مشترک بعدازپاکستان با ایران استاست و درعین حال  
درخواست کرده است رقابت ھای دیرینھ استراتژیک خود را در داخل خاک  افغانستان از ایران و آمریکا 

ه در طول شش ما ،با این وجود .درخواست کامال ً بھا داده شد چند سالی بھ این . افغانستان پیاده نکنند
ناتو محمولھ  آمریکا و نیروھای نظامی . تری بھ خود گرفتھ است یاقدامات ایران شکل تھاجم ،گذشتھ

ھای سالح ھای ساخت ایران از جملھ خمپاره و مواد منفجره پالستیکی را کھ برای انھدام خودروھای 
  .درافغانستان رھگیری کرده اند ،نظامی درعراق استفاده می شوند 

دفاع آمریکا  رابرت گیتس وزیر .از کمک ھای نظامی بھ طالبان ازایران خبرمی دھدگزارش ھای حاکی 
آن مقداری کھ ما شاھد آن ھستیم بیشتر ازآن است کھ باورکنیم این موضوع درحد قاچاق باشد  -دیگویم

. بدون اطالع دولت ایران درحال رخ دادن است ویا چیزی مرتبط با تجارت مواد مخدر و یا چیزی کھ



کھ درافغانستان یافت شده اند و طی ماه ھای  ،ساخت ایران مات آمریکایی می گویند کھ سالح ھایمقا
   .ایرانی ھستند،قرارگرفتھ اند مورد استفاده مخالفین ،گذشتھ

زیرا نیروھای طالبان بھ صورت فزآینده ای ازسالح ھای پیشرفتھ و حمالت  ،امریکایی ھا نگران ھستند
پناه  ایران ھمچنین متھم شده است بھ. جنگجویان عراقی متداول است استفاده می کننددر میان  انتحاری کھ

قبل بعضى رسانھ ھاى خبرى کشور ادعا کرده  یچند .دادن مخالفین دولت ونقض فضای ھوایی افغانستان
ازسوى سپاه  ،ران اندیم این افغان مقید لشکر محمدرسول هللا کھ اعضاى آن مھاجریاند کھ گروه جد

ت یروھاى خارجى فعالیبر ضد دولت افغانستان و ن یات غربیران شکل گرفتھ و در والیاسداران اپ
. ھلمند و ارزگان ذکر نموده اند ،مروزین ،ات فراهیاد شده را والیت لشکر یساحھ فعال ،ن منابعیا .کنندیم

ن اطالعات را با یاما : ن ادعا ھا مختصراً گفتیسخنگوى وزارت امور خارجھ افغانستان دررابطھ بھ ا
دولت اسالمى افغانستان خواھان ادامھ روابط دوستانھ  ،ن زمانیم اما در عیکنیت مطالعھ مینگرانى و جد

   .ران استیبا جمھورى اسالمى ا
نسبت بھ مداخلھ پاکستان  ،ستانکزی والی اسبق فراه مدعی بود کھ مداخلھ ایران درامور افغانستان

دولت افغانستان را درمنطقھ ای بنام شمس آباد درداخل ایران آموزش  ایران مخالفین .خطرناکتراست
ھمھ بھ : موصوف گفتھ بود. میدھدوسپس آنھا را برای انجام اعمال تخریبی بھ داخل کشور اعزام مینماید

شمول جامعھ جھانی ازمداخلھ پاکستان درامور افغانستان مطلع ھستند وچگونگی این مداخلھ تقریبا برای 
ز تالش دارد کھ ھویت یازلحاظ فرھنگی ن - ران عالوه برآموزش مخالفین دولتیاما ا ،ص استھمھ مشخ

   .ملی ما را از بین ببرند
ایران تنھا در صورتی می تواند بھ عنوان یک قدرت  ،ایران بھ دنبال تداوم بحران در افغانستان می باشد

ی و   ھای منطقھ وجود رقابت .باشدبال منازع در منطقھ ظھور نماید کھ ھمسایھ ھای ضعیف داشتھ 
کشورھای مختلف از جملھ  ،کشور یونظام یاسیی بھ منظور حضور و تاثیرگذاری برصحنھ س فرامنطقھ

  . درافغانستان حضور دارند ،عضو ناتو یآمریکا وکشورھا
و شرایط را برای مداخلھ ونقش آفرینی  آمیز ساختھ است این امرعرصھ داخلی کشور را بسیار رقابت

  . ایران مساعد میگرداند
من : قبل نورالحق علومی رئیس کمیسیون امور دفاع و تمامیت ارضی پارلمان درمصاحبھ ی گفتند یچند

اردو وامنیت ملی وحتی در پارلمان  ،بھ صراحت میتوانم بگویم کھ فعال افراد غیر افغان در اداره پولیس
وی افزود اصال درکشوری کھ مرزھای مشخص و کنترول شده  .م دولتی حضور دارندو ارگان ھای مھ

  ...ای ندارد و ھویت نیمی از مردم اش کامال مشخص نیست امکان ھرگونھ مداخلۀ ممکن میباشد
ھمچنان میر احمد جوینده معاون کمیسیون روابط بین المللی پارلمان درمصاحبۀ با تلویزیون سیمای 

اردوی ملی و  ،ھیچ تردیدی درحضورنیروھای غیرافغان در پولیس :د سخنان علومی گفتبھ تایی ،باختر
  .سایر ارگان ھای دولتی وجود ندارد

درکشوری و در چنین شرایط بحرانی کھ مرزھایش باز ونیمی ازمردم اش فاقد شناسنامھ یا تذکره نفوس 
کھ بیگانگان در اکثر  ،ن موجود استمیباشند و قانون درکشور بھ مرحلھ اجرا گذاشتھ نشده و امکان آ

  .تصمیم گیری ھای داخلی و خارجی کشور رخنھ کرده باشند
خانم شکیبا ھاشمی نماینده مردم قندھارنیزدرمقابل ھمین سوال واضح ازحضور نیروھای غیرافغان در 

ولی جوابی  ،پولیس واردوی ملی سخن گفت وی افزود این موضوع را بھ وزارت دفاع اطالع داده
  . دریافت نکرده است

اگر پولیس واردوی ملی چند برابر شود ونیروھای جامعھ جھانی نیز بیشتر - میگویند  یتحلیل گران نظام
پولیس و اردوی ملی وسایر نھاد ھای  ،یگردد تا پاک سازی افغان ازغیرافغان درادارات استخبارات

امنیتی صورت نگیرد واگرمرزھای کشور کنترول نگردد ھیچ سودی برای امنیت نخواھد داشت و مداخلھ 
 ،ران از یک افغانستان بی ثبات سود می بردیا. ھمسایگان ھمچنان درتمام امورات ادامھ خواھد داشت



ایران روز بھ روز از حضور . شار علیھ آمریکا باشدیک افغانستان بی ثبات می تواند یک ابزار قوی ف
نظامیان آمریکایی در مرزھای شرقی خود با افغانستان نگران می شودوھمچنین نگران سناریویی است 

ش دھد و یکھ در آن آمریکا نیروھای خود را درافغانستان و عراق برای یک مدت طوالنی حفظ کند وافزا
ھ یھمسا ین سالھا کشورھایا یط. می ترسد ،ریکا محاصره شوداز اینکھ بین دو دولت طرفدار آم

 یکشورراپارچھ پارچھ وبھ انزوا یومذھب یمل ،یزبان یھا یران وپاکستان باتفرقھ اندازیبخصوص ا
  . ده اندیکشان یستیھمز

وجبھھ  یریناپذ یجاد تفرقھ وآشتیكھ ا یوزبان یگرائ قوم ،یتحت عنوان نژاد پرست یوع آفت بزرگیش
مبذول نگردد و  یجد ین راستا توجھ یاگردر. ده شوم استین پدیارمغان ا یومنطقو یسمت یھا یریگ

 یکشورھا.نماند یك ملت واحد باقیرود كھ مردم بھ عنوان یم آن میب ،ردیصورت نگ ی  اقدامات مسئوالنھ
درصدد جلب  یران وپاکستان تالش دارند تابھ شکل ازاشکال با استفاده از اھرم مناسبیمانند ا یخارج

و  یو نژاد یبرخاستھ از اختالفات قوم یكشمكش ھا. باشند یحاكم بھ سمت خود و منافعشان م یگروھھا
ز نقش یاكنون ن ن یھ ھمیھمسا یکشورھا. ابدی یت و استمرار میتقو یبا دخالت دست خارج یمذھب
ت با ثبات بر كشور شكل ید كھ حاكمینما ید میكند بع یم یشترازگذشتھ بازیرا ب ییوتفرقھ گرا یبیتخر
بدون . بھ شكست خواھد بود یو منتھ یبا وجود علل فوق موقت یمل یو طبعا ھرگونھ صلح وآشت. ردیبگ

ژه یھ وبویھمسا یده كشور بھ چشم کشورھایده شوم عالوه بر مردم ستمدین پدیازآتش ا یشك دود ناش
ران و پاكستان كھ یژه ایالذكر بو فوق ینرو ضرورت دارد كھ کشورھایازا .ران خواھد رفتیپاكستان و ا

گر داده و با اعمال نفوذ برگروه یكدیبھ  یدست ھمكار. ن نقش را درسرنوشت افغانستان دارندیشتریب
  .نجات دھند یثبات  یافغانستان راازھرج ومرج و ب ،یمیوتنظ یاسیس یھا

  .یمنابع خبر از نقل قولھا اقتباسھا و
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