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ﻧﺠﯿﺐ اﷲ ﻋﻈﯿﻤﯽ

ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ هﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا و اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً اﻗﺪام ورزﯾﺪ !؟
دراﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﻻی دو ﻣﻮﺿﻮع ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﻏﻮر و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻩ ام.
اول :اوﺿﺎع ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮر.
دوم :وﻇﺎﯾﻒ ﻧﯿﺮو هﺎی ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاهﺎن و ﺗﺠﺪد ﻃﻠﺒﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ.
اوﺿﺎع ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮر:
ﮐﺎری ﺗﺸﮑﯿﻞ اردوی ﻣﻠﯽ)وﻋﺪﻩ دادﻩ ﺷﺪﻩ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺸﻮر هﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری( ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺑﻪ وﺟﻪ
اﺣﺴﻦ آن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻌﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻟﻪ ﯾﯽ دﺳﺖ ﮔﺮوﻩ هﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻢ هﺎی ﺟﻬﺎدی ﮔﺮدﯾﺪﻩ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ،
هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺖ )آﯾﺪﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ( ﺧﻮد را ﺑﺎﻻی آن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻓﺮﻃﯿﻮن اﺳﻼﻣﯽ در وﺟﻮد )ﻃﺎﻟﺒﺎن( ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﯾﯽ ﺧﻮد را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺪدآ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ و ﺑﻪ ﺣﻤﻼت
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺷﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪت ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﯾﯽ را ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ اﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﻬﺮاس آﻧﺮا ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﺮﺳﺲ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻮاد ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺨﺪر در داﺧﻞ و اﻃﺮاف ﮐﺸﻮر رﻗﻢ ﺳﺮﺳﺎم آور را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻩ و در ﻋﻘﺐ
اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺸﺮی ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﻏﻠﺐ ﺟﻨﮓ ﺳﺎﻻران و ﻧﯿﺮو هﺎی ﺣﺎﮐﻢ در ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﺎوﺟﻮدی ﮔﺬارﺷﺎت و اﺣﺼﺎﯾﯿﻪ هﺎی رﺳﻤﯽ در ﺑﺎرﻩ ﯾﯽ رﺷﺪ ﻋﺎﯾﺪات ﺳﺮاﻧﻪ و درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ،
هﻤﯿﻦ اﮐﻨﻮن ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﻨﻮز هﻢ ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺸﻮر هﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب رﻓﺘﻪ)درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ
را ﺣﺪود ﺳﯿﺰدﻩ داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪهﺪ.
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺧﻮد آﻏﺎز ﻧﻪ ﻧﻤﻮدﻩ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺎدﯾﻪ ﯾﯽ ﮐﺮاﯾﻪ
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻨﺎزل ،زﻧﺪﻩ ﮔﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻏﯿﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت
درد آوری دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺑﺎﺷﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰ و وﻻﯾﺎت ﮐﺸﻮر ﮔﺮدﯾﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺧﺸﮏ ﺳﺎﻟﯽ هﺎی ﭘﯿﻬﻢ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﯾﯽ را در ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻩ ،ﮐﻤﺒﻮد اﻧﺮژی ﺑﺮق ،ﮐﻤﺒﻮد
آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪون ﻣﺤﺮوﻗﺎت رﻧﺞ ﻣﺮدم را ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻩ اﺳﺖ.
اﮐﺜﺮآ از ﻣﺠﺎهﺪان در اﭘﺮات اردو و ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺟﻠﺐ و ﺟﺬب ﮔﺮدﯾﺪﻩ و اﻣﺮوز ﺑﺮای هﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری آﻧﻬﺎ در ﻋﻘﺐ اﮐﺜﺮی از ﺟﻨﺎﯾﺎت در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﭘﻮﻟﯿﺲ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪﻩء ﺟﺮم و
ﺟﻨﺎﯾﺎت در ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻩ و اﮐﺜﺮآ در اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎران ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎی ﻓﺮاوان
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرم ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎران هﻨﮕﺎم اﺟﺮا و اﻧﺠﺎم آن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در ﻣﺮﮐﺰ و وﻻﯾﺎت ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ.
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ﻓﺴﺎد در ادارات دوﻟﺖ وﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ در هﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺎﻣﻮران ﻓﺎﺳﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ رﺷﻮﻩ ﺑﮑﺎری
ﺧﻮﯾﺶ در ادرات ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺘﯽ دوام دادﻩ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎﻣﻮران ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﻠﻨﺪ رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﻏﯿﺮی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﮑﺎری هﻨﻮز هﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮار ﻣﺮدم از ﮐﺸﻮر ﮔﺮدﯾﺪﻩ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎز ﮔﯿﺮی از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
)ﻃﺎﻟﺒﺎن ـ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ( ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن آﻧﺮا ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮدﻩ اﺳﺖ.
اﻣﯿﺪ ﻣﺮدم از دوﻟﺖ ﮐﺮزی ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﮐﺎهﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪان اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
دوﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
آﻗﺎی ﮐﺮزی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﻨﺪان ﻓﺎﺳﺪ ،ﺑﺪ ﮐﺮدار) دارای ﮔﺬﺷﺘﻪ
و ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺮاب( ﯾﮑﺠﺎ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ ادارﻩ ﯾﯽ دوﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ دوام ﻣﯽ دهﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ:
ﻧﯿﺮو هﺎی اﺋﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر هﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در راس اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﯾﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻌﺪ از ﯾﺎزدﻩ هﻢ
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ وﺳﯿﻊ ﺷﺎن از "اﺗﺤﺎد ﺷﻤﺎل" ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﻬﺎ را ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ دوﺑﺎرﻩ ﺧﻮد را درﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ در ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎر ،ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﻪ هﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺎﻧﺮا ﺗﺤﮑﯿﻢ
ﻧﻤﻮدﻩ و رﺳﻤﺂ آﻧﺮا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ را از ﻃﺎﻟﺒﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺮا دو دﺳﺘﻪ
ﺑﺮای ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران ﻣﺠﺪدآ ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران و ﻋﻘﺐ ﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺬهﺒﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺂ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺣﺮام هﺎی ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﯿﺪﻩ و ﺗﻤﺎم ﺷﺮﯾﺎﻧﻬﺎی
اﺳﺎﺳﯽ)ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ( در ﮐﺸﻮر را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺮا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺟﻨﺪای آﯾﺪﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ
ﺣﻔﺎﻇﻪ ﻧﻤﻮدﻩ و رهﺒﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران و ﻧﯿﺮو هﺎی ﻋﻘﺐ ﮔﺮای ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎر اﮐﻨﻮن ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ وﻗﻔﻪ ﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﯾﯽ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮان آﻧﺮا
درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﮐﻪ دوﺑﺎرﻩ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺣﻤﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
ﺧﻮد را ﺑﺎﻻی ﻧﯿﺮو هﺎی ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻩ و ﺗﺠﺪد ﻃﻠﺐ در ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎری رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ و
ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ.

ﻣﻮﻗﻒ ﻧﯿﺮو هﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮو هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر:
اﻣﺮﯾﮑﺎ از روزی اول ﺣﻤﻠﻪ ﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ دو ﮔﺎﻧﻪ ﯾﯽ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮو هﺎی ﻓﻌﺎل و ﻣﺴﻠﺢ در
ﮐﺸﻮر و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺪون ﺳﻼح ،وﻟﯽ ﺗﻌﺒﯿﺪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد و آﻧﺮا هﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻦ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪی در ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮد هﻤﺎﯾﯽ هﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺪان روﺣﯿﻪ و ﻣﻨﻮال
دوام ورزﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﻣﺮوز هﺮﯾﮏ از ﻣﺎ ﺷﺎهﺪ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻣﺮوز ﺑﻪ وﺿﺎﺣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ،ﮐﻪ اروﭘﺎﯾﯿﺎن و اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﯾﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺪان
ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﺘﻪ و در آن ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر ﺑﻪ هﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪﻩ اﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﯽ ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎری
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را در آن ﮐﺸﻮر اﻋﻤﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﯿﺮو هﺎی را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﺪرﯾﻎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺳﺮی ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﯽ ﺟﻨﺒﺎﻧﻨﺪ.
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ﻧﯿﺮو هﺎی اﺋﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در راس اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻏﺮض اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺪام ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ و ﯾﺎ زﺣﻤﺘﮑﺶ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﻘﯿﺐ اهﺪاﻓﯽ ﻣﻌﯿﻦ و دور ﻧﻤﺎی)اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ(
ﺧﻮﯾﺶ ،ﮐﻪ ﻋﺠﺎﻟﺘﺂ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم را ﺑﺎﻻی آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻦ
در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﺎﯾﻢ و ذﺧﺎﯾﺮ واﻓﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ در آﯾﻨﺪﻩ.
ﭘﺲ در دوﻟﺘﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ از ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران ﻧﯿﺮوی ﺑﺰرﮔﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاهﺎن و
ﺗﺠﺪد ﻃﻠﺒﺎن ﺳﻬﯿﻢ ﻧﺒﻮدﻩ و ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪﻩ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ اﺳﺘﺜﻨﺂ ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪﻩ اﻧﺪ ﻧﯿﺮوی ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی آﯾﺪﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎی ﮔﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ هﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻼح ﺑﺮدﻩ و
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﯾﯽ ﺣﺴﺎب را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﻮﻗﻒ ﮐﺸﻮر هﺎی هﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن:
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮر هﺎی هﻤﺴﺎﯾﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮدﻩ و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ اوﺿﺎع ﻧﯿﺰ در
ﺣﺎل ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ هﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ:
اول :ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻤﻠﻪ و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻟﻔﻈﯽ) در ﮔﺮد هﻤﺂﯾﯽ هﺎ و ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎی دو ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ(
دوم :ﺣﺎﻟﺖ دﻓﺎﻋﯽ)از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺮات داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﭼﯿﻨﻞ هﺎی دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺳﯽ و ﺗﺮﺑﯿﻮن هﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ(
ﺳﻮم :دوﺳﺘﯽ و هﻤﮑﺎری)از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻔﺮ هﺎ و ﻣﻼﻗﺎت هﺎی رﺳﻤﯽ و ﮐﺎﻧﺎل هﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ(

ﻣﻮﻗﻒ ﻧﯿﺮو هﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن:
ﻣﻮﻗﻒ ﻧﯿﺮو هﺎی اﺋﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ هﻤﻪ هﻤﺴﺎﯾﻪ هﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻪ ﺑﻮدﻩ و در
آﯾﻨﺪﻩ هﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻪ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻧﯿﺮو هﺎی اﺋﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻌﺪ از ﯾﺎزدﻩ هﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ دو هﺰار و ﯾﮏ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺎز دارﻧﺪﻩء
در ﻗﺒﺎل اﻗﺪاﻣﺎت و ﺣﻤﻼت ﻋﻠﻨﯽ ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ ﯾﯽ)ﻃﺎﻟﺒﺎن ـ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ( ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖ روﺷﻦ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ را در ﻗﺒﺎل ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن آن ﻻﻧﻪ ﯾﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ ـ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ در ﭘﯿﺶ ﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ادارات ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺒﺎرﺗﯽ ﮐﺸﻮر هﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد ﻃﺎﻟﺒﺎن را در آﻧﻄﺮف ﺳﺮﺣﺪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﻤﻮدﻩ و از هﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺸﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻧﯿﺂوردﻩ و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﻏﻠﺐ ،ﮐﻪ در آﯾﻨﺪﻩ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را در ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ادارات اﺳﺘﺨﺒﺎرﺗﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﺎﺗﻮ اﻣﺮوز ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ در اﺣﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،ﮐﻪ آی اس آی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ
را ﺑﺮای ﻓﺮاهﻢ آوری ﮐﻤﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻟﻮژﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ و آﻧﺮا رهﺒﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺮوز ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﯿﺮو هﺎی ﻧﺎﺗﻮ و اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم در ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر روﺷﻦ و هﻮﯾﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ
ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻃﺎﻟﺒﺎن در وزﯾﺮﺳﺘﺎن و ﮐﻮﯾﺘﻪ ﯾﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺷﺎﻧﺮا
اداﻣﻪ ﻣﯽ دهﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺗﻤﺎم ﺗﻼش را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺮچ داد ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﮔﺎﻧﻪ ﯾﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ.
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ﻣﻮﻗﻒ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺮو هﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن:
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮو هﺎی اﺋﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎ هﻮﺷﯿﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺮاج ﻣﺼﻮن هﻤﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
و اﻓﺴﺮان اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .آﻧﻬﺎی ﮐﻪ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻏﺮض ﺳﻮق و ادارﻩ ﯾﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﮔﺮدﯾﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻃﺎﻟﺒﺎن را در ﺗﺼﺮف ﺷﻬﺮ هﺎ و وﻻﯾﺎت ﮐﺸﻮر ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪن.
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از ﯾﺎزدﻩ هﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﺮد ،ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم ﻃﺮف اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﮔﯿﺮد،
وﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺮچ ﻣﯿﺪهﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اش در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد.
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از هﻤﺎن اﺑﺘﺪا دﺧﻮل ﻧﯿﺮو هﺎی اﺋﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻼش ورزﯾﺪﻩ ،ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ هﺎی اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﻧﻤﻮدﻩ و ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻪ ،ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎزی هﺎی ﮐﺜﯿﻒ ،ﺧﻮد را
ﭘﺎک و ﺑﯿﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ،وﻟﯽ ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ از ﺻﺤﻨﻪ ﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻼش هﻤﯿﺸﻪ ﮔﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن آن ﺑﻮدﻩ ،ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﯾﮏ ﻣﻠﺖ وﺣﺸﯽ و
ﺑﺪور از ﺗﻤﺪن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن هﻤﺎن ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﯾﺎم ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ هﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را را در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺟﺎ داﻩ و ﭘﻨﺎﻩ دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،هﻤﯿﻦ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ هﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ دوام دادﻩ و ﻣﯿﺪهﺪ.
ﺑﺮای دوﻟﺖ و ادارﻩ ﯾﯽ اﺳﺘﺨﺒﺎرﺗﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻮم و هﻮﯾﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن و ﻣﻼ
ﻋﻤﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻠﺒﺪﯾﻦ ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر در ﮐﺠﺎ و ﮐﺪام ﻧﻘﻄﻪ ﯾﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﻗﺎﻣﺖ و زﻧﺪﻩ ﮔﯽ داﺷﺘﻪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺼﺮوف
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هﺎی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺎراﻧﻪ ﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن هﺮ زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رهﺒﺮی اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺮهﻢ ﺑﺰﻧﺪ ،وﻟﯽ
هﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ  ،زﯾﺮا اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ دور از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﮐﺸﻮر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮدﻩ و ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮﯾﺸﺮا ﺑﻪ ﺧﺮچ دادﻩ ،ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻃﺎﻟﺒﺎن اﻋﺘﺪاﻟﯽ ﻧﯿﺮو هﺎی آﻧﻬﺎ را ﺷﺎﻣﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮزی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻼش دارد ،ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﯿﺰ ﻗﻨﺎﻋﺖ دادﻩ و ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری
ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.
دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﺎ ﺑﺴﻮی دوﻟﺘﻤﺪاران و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و دوﻟﺖ ﻣﻨﺪان
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮی ﻧﯿﮏ و اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ دو ﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺳﻮد ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ.
وﻇﺎﯾﻒ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻧﯿﺮو هﺎی ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻩ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺸﺮﯾﻊ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ دوام اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯿﺎن دوﻟﺘﯿﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﻣﻮﻗﻒ ﻧﯿﺮو هﺎی اﺋﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ:
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﻧﯿﺮو هﺎی اﺋﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ روﺳﯿﻪ و اﯾﺮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺂ ﯾﮑﺴﺎن
ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ و ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد و ﺣﻔﻆ آن دو ﮐﺸﻮر در ﺣﺪود ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻌﯿﻦ از ﺳﺮﺣﺪات رﺳﻤﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻮرﻩ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎل و آﯾﻨﺪﻩ
ﯾﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
ﻧﯿﺮو هﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺋﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روﻟﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻗﺎﯾﻞ
ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ آن دو ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ و اﯾﺮان هﯿﭻ ﮔﺎهﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻩ و ﻧﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ هﺮ دو

4

ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ هﻤﺴﺎﯾﻪ ﯾﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻩ و هﺮ دو ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ دارای ﭘﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺰرﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی؛ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻮدﻩ و ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ اوﺧﺮ وزﯾﺮی دﻓﺎع اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺘﺎ اﯾﺮان را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاری ﺳﻼح ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن روﺷﻦ و هﻮﯾﺪا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻧﯿﺮو هﺎی ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﺮان هﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن و رهﺒﺮی آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻩ و زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺎم زﻣﺎﻣﺪاری ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺣﺘﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺟﻨﮓ رو
در روی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ در ﮔﯿﺮد.
اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮر هﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮی
ﻧﯿﮑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در آﺳﯿﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ در اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ در ﺟﻨﮓ و ﺟﺪل هﺎی ﻟﻔﻈﯽ و دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺳﯽ ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ.
ﻧﯿﺮو هﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺎﺗﻮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﮐﺪام واﻗﻊ ﺑﯿﻨﯽ و درﻧﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺮوی ﺑﯿﭽﻮن و ﭼﺮای
ﺷﺎﻧﺮا از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ در آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ ﻧﺸﺎن دادﻩ و ﺧﻮد را در ﭘﻬﻠﻮی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ دهﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ هﻤﻪ ﻧﮑﺎت ﺗﺸﻨﺞ
ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺎﻧﺮا در آﯾﻨﺪﻩ هﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺎرز ﺧﻮاهﻨﺪ داد و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ از اﯾﻦ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﺑﺎز
هﻢ رﻧﺞ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺮد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﺮدم آن ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻮﻗﻒ اﯾﺮان ،ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ،ازﺑﮑﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و روﺳﯿﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن:
اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻼف ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی دو ﮔﺎﻧﻪ ﯾﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻼش ورزﯾﺪﻩ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮاﻩ اﻧﺪازی هﻤﮑﺎری هﺎی ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪت
ﺣﻀﻮر داﯾﻤﯽ ﺧﻮد را در ﺻﺤﻨﻪ ﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدﻩ و آﻧﺮا ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﺸﻮر هﺎی ﺟﺪﯾﺪآ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل رﺳﯿﺪﻩ در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن)ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ،ازﺑﮑﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن( ﺗﻼش ﻣﯽ
ورزﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ هﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﯾﯽ ﺷﺎﻧﺮا ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪآ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪﻩ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﺠﺪدآ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از هﻤﺎن ﻟﺤﺎظ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻼش دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری هﺎی ﺷﺎﻧﺮا در آن ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ هﺎﯾﺶ در)آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ( ﺗﻼش ﺟﺪی ﺑﻪ ﺧﺮچ دادﻩ رواﻧﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﭘﻮﺗﻨﺴﻞ )اﻣﮑﺎﻧﺎت ذﺧﺎﯾﺮوی ﺑﺰرگ ﻣﻌﺪﻧﯽ( در ﮐﺸﻮر هﺎی ﺟﺪﯾﺪآ از ﺑﻨﺪ رﺳﺘﻪ در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ
را ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻠﻮک هﺎی "ﺣﻔﺎﻇﻪ وی" ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻮی ﺷﺎﻣﻞ آن ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﺪان ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ﻣﺪت هﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺠﺪدآ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

وﻇﺎﯾﻒ ﻧﯿﺮو هﺎی ﺗﺮﻗﯿﺨﻮاﻩ و ﺗﺠﺪد ﻃﻠﺐ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ:
از ﺷﺎﻧﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ)ﺣﻀﻮر اﺟﺒﺎری اروﭘﺎ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ﮐﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻮﺛﺮ را
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ )ﻃﺒﻘﺎت ﮐﻢ درآﻣﺪ وزﺣﻤﺘﮑﺶ( در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻤﻮد.
ﮐﺎر وﺳﯿﻊ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺎﻧﺒﺪار اروﭘﺎ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﺳﻮد
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﻩ اﻧﺪاﺧﺖ.
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در ﻣﻮرد ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮو هﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺸﻮر:
از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ هﺎی ﻧﺮﻣﺶ و ﺳﺎزش در ﻣﻮرد ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮو هﺎی اﺋﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﺸﻮر
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ورزﯾﺪ .درﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻔﺎف را ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮدﻩ و ﭘﯿﺸﮑﺶ ورزﯾﺪ .ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻗﻮای آﯾﺴﺎف
ﯾﺎ اﺋﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در راس اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
داد.

اول :ﺿﺮورت ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮر.
دوم :اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ در ﮐﺸﻮر.
ﺳﻮم :ﭘﻼﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم.
اول :ﺿﺮورت ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮر:
در ﺑﺎرﻩ ﻣﺴﻠﻪ ﯾﯽ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺬﮐﺮ داد ،ﭼﻮن در اﺛﺮی ﭼﻨﺪ دهﻪ ﺟﻨﮓ دراﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺎدی آن ﮐﺸﻮر
ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺮو هﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮان ﻣﺒﺎرزﻩ ﯾﯽ رو در رو و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را ﺑﺎ ﮔﺮوﻩ هﺎی اﺟﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻨﺂ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻗﻮای ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺣﺘﻤﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻩ و ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.

اول :ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻌﯿﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪﻩ ﺷﻮد و ﻧﯿﺮو هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻌﯿﻦ آن ﻣﻌﯿﺎد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آرﻧﺪ.
دوم :اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ در ﮐﺸﻮر:
در ﺑﺎرﻩ ﯾﯽ اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪا هﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اول :در ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ وﻇﺎﯾﻒ آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .آﻧﻬﺎ اﺻﻶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم و
ﻓﻮﻧﺪاﻣﻨﺘﺎﻟﯿﺰم داﺧﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺪﻩ و در ﺻﻮرت ﺧﺘﻢ آن ﺿﺮورت ﮐﺸﻮر را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺂﺳﻒ ،ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو هﺎ ﻋﺠﺎﻟﺘﺂ آﻧﻬﺎ را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮا ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زودی ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
دوم :ﻧﯿﺮو هﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺎﺗﻮ و اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزﻩء اﺟﺮا و اﻧﺠﺎم هﺮ ﮐﺎری را زﯾﺮی
ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪهﻨﺪ.
ﺳﻮم :ﮔﻠﯿﻢ زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺷﺨﺼﯽ آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺮدﯾﺪﻩ و ﺑﺰودی ﻣﺴﺪود ﮔﺮداﻧﯿﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ .زﯾﺮا
ﻏﺮض اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﺣﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﻬﺎی در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد دارد.
ﭼﻬﺎرم :اﺟﺎزﻩ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮔﯿﺮ و ﮔﺮﻓﺘﺎری اﻓﺮاد و اﺷﺨﺎص ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ و از ﺟﺎﻧﺐ آﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺮف آﻧﻌﺪﻩ از اﻓﺮادی را ﮐﻪ در ﺟﻨﮕﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻧﻤﻮدﻩ و
ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﮕﯿﺮی آﻧﺮا ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻪ ﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﭙﺎرﻧﺪ.
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ﭘﻨﺠﻢ :از ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺤﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ هﺮﭼﻪ ﻋﺎﺟﻞ ﺗﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .زﯾﺮا
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ﺣﻖ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ اﺳﯿﺮان ﺷﺎن را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ هﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮری ﺷﺎن ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺷﺸﻢ :از ﺗﯿﺮ اﻧﺪازی هﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻧﻮع)ﭘﺎﻧﯿﮏ( آﺷﻔﺘﻪ و وﺣﺸﺖ زای آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ هﺎ ﺑﺎﻻی ﻏﯿﺮی
ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪآ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺎن اﻋﻤﺎل ﺗﻮﺳﻂ هﺮ ﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮرد ﺑﺎز ﭘﺮس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار دادﻩ ﺷﻮد.
هﻔﺘﻢ :از ﺗﻼﺷﯽ هﺎی ﻣﻨﺎزل ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻩ ﺷﻮد و ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺻﺮف در ﺻﻮرت
ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮو هﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎن اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﺷﻮد.
هﺸﺘﻢ :ﺑﻤﺒﺎردﻣﺎن هﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺮو هﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺎﺗﻮ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮول در آوردﻩ ﺷﻮد و از ﮐﺸﺘﺎر ﻏﯿﺮی ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ذرﯾﻌﻪ
ﯾﯽ ﺣﻤﻼت هﻮاﯾﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻩ ﺷﻮد.
هﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ داﺧﻠﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﺒﯿﻞ  .........................ﺑﺮای آﻧﻬﺎ روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﻮم :در ﻣﻮرد ﭘﻼﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم:
در ﺑﺎرﻩ ﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻧﯿﺮو هﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﭘﻼﻧﻬﺎی اﺳﺘﺮﺗﯿﮋﯾﮏ آﯾﻨﺪﻩ ﯾﯽ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﻒ ﺧﻮد را
ﮐﺎﻣﻶ روﺷﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻩ و آﻧﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد ،ﮐﻪ:
اول :ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻧﯿﺮو هﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﯿﺎد هﺎی دواﻣﺪار در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻩ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ از دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻒ ﺧﻮد را در ﺑﺎرﻩ ﯾﯽ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ و ﻣﻌﯿﺎد
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ آﻧﻬﺎ و آﯾﻨﺪﻩ ﯾﯽ آﻧﻬﺎ رﺳﻤﺂ اﻋﻼم ﺑﺪارد.
دوم :از ﻧﯿﺮو هﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺎﺗﻮ و اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ادارات اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل دوﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن روﺷﻦ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ آن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻻزم را ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪ .زﯾﺮا اﻣﺮوز ﺑﺮای ﯾﮏ
ﻃﻔﻞ ااﻓﻐﺎن هﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺗﺮوﯾﺴﺘﺎن ﻓﻮﻧﺪاﻣﻨﺘﺎﻟﯿﺴﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ هﻤﺴﺎﯾﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
زﻧﺪﻩ ﮔﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﺼﺮوف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هﺎی آﻧﻬﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای
ادارات اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ هﻮﯾﺪا ﮔﺮدﯾﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮم :از دوﻟﺖ هﻤﺴﺎﯾﻪ ﯾﯽ دوﺳﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺟﺪآ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺗﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺎن در ﻗﺒﺎل ﻃﺎﻟﺒﺎن و
در ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم دﺳﺖ از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ.

وﻇﺎﯾﻒ ﻧﯿﺮو هﺎی ﺗﺮﻗﯿﺨﻮاﻩ و ﺗﺠﺪد ﻃﻠﺐ درﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی:
آواز ﺑﺮاﻩ اﻧﺪازی ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت و دراز ﻣﺪت اﻗﺘﺼﺎدی را ﻏﺮض دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر هﺮﭼﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﻮی ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ دواﻣﺪار ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺎزار آزاد اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮداﺧﺖ .در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎزار ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎری آزاد اﻗﺘﺼﺎدی در
ﮐﺸﻮر ﺑﺮآﻣﺪ ،زﯾﺮا ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎزار آزاد اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺣﻼل ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﻧﻪ ﺑﻮدﻩ و
در آﯾﻨﺪﻩ ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
7

ﻃﺮح هﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ را ﺑﺮای اﻧﮑﺸﺎف ﭘﻼن وار اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮدﻩ و آﻧﺮا در اﺧﺘﯿﺎری ﻣﺮدم ﻗﺮار
داد.

وﻇﺎﯾﻒ ﻧﯿﺮو هﺎی ﺗﺮﻗﯿﺨﻮاﻩ و ﺗﺠﺪد ﻃﻠﺐ در ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ:
ﻏﺮض ﺟﻠﺐ وﺳﯿﻊ از ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻣﺮدم ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻔﺎف ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮد ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻧﻮ ﺳﺎزی ﺟﻨﺒﺶ از دﺳﺘﺎورد هﺎی ﺟﻨﺒﺶ هﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﯾﯽ وﺳﯿﻊ و هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ورزﯾﺪ.
ﻏﺮض ﻣﺒﺎرزﻩ ﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک و ﺗﻀﻌﯿﻒ هﺠﻮم هﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺮو هﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻی روﺷﻨﻔﮑﺮان و دﮔﺮ اﻧﺪﯾﺸﺎن،
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ هﻤﺎهﻨﮓ و ﻣﺸﺘﺮک را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮو هﺎی ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻩ هﻤﺎهﻨﮓ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﯾﯽ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﯿﺎن هﻤﺪﯾﮕﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻞ هﻤﺪﯾﮕﺮ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﻧﯿﺮو هﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ از هﻤﯿﻦ اﮐﻨﻮن در ﺟﻬﺖ هﻤﺎهﻨﮕﯽ اهﺪاف و ﭘﺮوﮔﺮام هﺎی اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ ﺷﺎن ﺑﺮآﻣﺪﻩ و
در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ آن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺮح هﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.

وﻇﺎﯾﻒ ﻧﯿﺮو هﺎی ﺗﺮﻗﯿﺨﻮاﻩ و ﺗﺠﺪد ﻃﻠﺐ در ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ:
در ﻧﻮ ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎر هﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدﻩ و آﻧﺮا دوام ﺑﺨﺸﯿﺪ.
در ﺟﻬﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر هﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎ آﻧﻌﺪﻩ از ﮔﺮوﻩ هﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ دارای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی روﺷﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻧﺪ ،ﺗﻼش ﭘﯿﮕﺮ را ﺑﻪ ﺧﺮچ داد.
دﯾﮕﺮ ﺿﺮورت ﺑﺮای ﺿﯿﺎع وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ و اﺿﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽ رود.
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ درک دﻗﯿﻖ وﻇﺎﯾﻒ و وﺟﺎﯾﺐ در ﻋﺮﺻﻪ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر !

www.esalat.org
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