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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 

 ۵۰/۵۰/۸۵1۲             الله محمد
 

 در افغانستان کایامر ینظام یژیستراتبه  ینگاه
 

 یب ۀو ادام شتریب یها دیاز تهد یریجلوگ یخصوص حکومت افغانستان است که برا افغان ها به تیمسؤول" -1
 داشته باشد" یواضح ریدر افغانستان تصو کایحضور امر ۀندیجنگ در کشور، در مورد آ انیپا

 قینهم از طرآبرسد و  انیبه پا ریو بص ریخب توسط ما افغان ها کایامر یاست که حضور نظام نیضح ااو ریتصو
 منطقه یهمه جانبه برا یعصر مشکالت نیدر ا یستراتژ نینها که اآو قناعت دادن همه جانبه  انیکایمذاکره با امر

 کند. یو جهان خلق م
قناعت بدهند که  نها راآ یها تسژتیستراو  دهینها پرسآرا از  کایامر یواضح هدف اصل دیمذاکره کننده با اشخاص

تا راس نیو در ا نیمنطقه تضم یاسیرا با در نظر داشت توازن س کایامر یالمدت اقتصاد لیمنافع طو از راه صلح
 .برسد ءالملل به امضا نیدر سطح منطقه و ب یموافقت نامه ها

 نمود یقبول کرد و با آن برخورد منطق دیرا با تیواقع
وده افغانستان موفق نب یمپ برااتر یگفتند که راه کار نظام یدر گزارش شیچند روز پ زین یئکایمفتشان امر"-۸

 است."
 دیاست. اسم با یمفتشان ک نیکند. ا شیافغانستان را حل پ یباشد که بتواند برا یمپ چا. ترمیئرا بگو تیحقق دیئایب

نها را تفتش آمفتشان را نزد من ارسال دارند که  نیکاره است. ا یبرده شود، نفر مشخص شود. چند ساله است چ
راب خ ادتریحرف که موفق نبوده اوضاع را ز نیکند. با گفتن ا یکه چه کاره هستند. عقل شان تا کجا کار م میکن
 هستند.  اریهوش اریبس نهایهدف را هم دارند تا جنگ ادامه داشته باشد. ا نیکنند و هم یم
ستان افغان یبرا کایامر ینونک یاواخر راه کار نظام نیکشور در ا ونیاسیس یپارلمان افغانستان و برخ یاعضا"-3

ان افغانست یمجلس سنا یاعضا یو برخ هدو کشور را مورد انتقاد قرار داد انیم یتیامن مانیپ ۀو دست آورد سه سال
 کابل واشنگتن شدند." انیم یتیامن مانیخواستار لغو پ

هر چه زودتر باز  کایمذاکره با امر یو راه ها ردیصورت بگ یاقدام جد دیاست با نیچن نیا کهیدر صورت خوب
ه ذکر ک استمدارانیپارلمان و سنا و س یاعضا نیساخته شود. ا یو اجتماع یاقتصاد مانیپ ،یتیامن مانیگردد تا از پ

ا داشته باشد و ب یمیحضور دا ایشان در مد یصدا نیگردند تا ا هیشده مشخص گردد و داخل حلقه گرفته شود و تقو
 در تبادله افکار باشند.  گرید افغانان صلح دوست

ته داش یراتیمختلف چه تاث یافغانستان در عرصه ها تیوضع یرو کایامر دیکه راه کار جد نجاستیپرسش ا"-3
 رسد؟" یراه کار چگونه به نظر م نیا یکشور، دورنما یکنون تیاست؟ و با در نظرداشت وضع

شده. و دور  طور نیو است که چرا ا سال بوده 1۷ نیبلکه در راه کار هم ستین دیدر راه کار جد یاصل پرسش
 شود. فوق العاده خراب. یم دهیآن واضع د ینما کیآن از نزد ینما
راه حل  نیخود. ا یاسیکنند و اروپا را هم نوکر س یفکر م شخندیرا ر رهیو غ هیروس ن،یچ ران،یها ا یئکایامر

 . ستین یجهان استیس
 در کتاب خود بنام  یئکایمالک امر دموندیکتر فردا پروفسور

Navigating into the Unknown: A New Way for Management, Governance, and 
Leadership 

 هم پشنهاد نموده.  یخوب ینموده و راه حل ها حیتوض یعال اریرا بس استیجهان اقتصاد و س یاساس مشکل
بزرگ امکانات بزرگ را هم با خود دارد. داکتر اشرف و ترمپ و امثالم اصالٌ قادر به  راتیکه تغ دیگو یم نامبرده

ان را مساعد بسازند که خودش نهیزم نیبه ملت افغانستان ا دی. انها بامیانها را کمک کن دی. ما باستندین راتیتغ نیا
 نتوانستن.
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امکانات  نیو درست از ا عیاستفاده سر منجمنت به صورت عموم ای یاسیکه اداره س دیگو یمالک م پروفسور
  است.

 یقیوفت شتریبوده و ب رییگذشته همواره در حال تغ ۀده میون کیاز  شیافغانستان در ب یبرا کایامر یژیسترات"-۰
 نداشته است" زین

بت خود نس یستراتژنتوانسته اند در  چگاهیها ه ینبوده. خارج یستراتژ اصالً  کهیبوده به خاطر ریدر حال تغ چرا
داشتن و دادن  اقتیل اصالً  یو داکتر زلم یمثل داکتر کرز یموفق باشند و انسان ها یافغان نشناختن جامعهٔ 

 را غرق هم کردند. کایامر اه نیرا به نفع افغانستان نداشتند و ندارند. هم یستراتژ
در جنگ افغانستان دو  کایبوش، امر ویجورج دبل یجمهور ستایاول ر ۀم: در دور ۸۵۵۰ یال ۸۵۵1از سال "-6

 .کرد یبردن اسامه بن الدن را دنبال م نیطالبان و از ب میهدف مشخص سقوط رژ
ً یمدت، تقر نیدر ا و  یخارج یروهایدر برابر ن یبرد و مقاومت خاص یبه سر م یهمه مناطق کشور در آرام با

 شد." ینم دهیحکومت افغانستان د
ً یقد وزن را  لویک ۰۵قادر به بلند کردن  مشیو ت یشد. داکتر کرز دهیافغانستان کش یزمان روده ها نیدر هم قا

 رفتن. گ تیقعهسته مؤ آهسته آشد و طالبان  یکردند که نتوانستند، مردم نا راض یرا باال م لویک 1۵۵ دینداشتند اما با
به  ییکایامر یروهایدوره، ن نینخست ا یدوم جورج بوش و در سال ها ۀم: در دور ۸۵۵۲ یال ۸۵۵۰از سال "-6

 ۀاز دالئل مهم آغاز دوبار یکیخانه ها و بازداشت افراد سابق طالبان دست زدند که به عنوان  ۀشبان یبازرس
شمار  ۸۵۵۰جنگ شد و در سال  دانیبه م شتریتمرکز ب ل،یدل نیمطرح است. به هم زیطالبان ن یجنگ تیفعال

و تلفات  دهیمدت، جنگ در کشور سال به سال شعله ورتر گرد نی. در اافتی شیدر کشور افزا یخارج یروهاین
 ."افتی شیم افزا ۸۵۵۲تن در سال  ۰1۰م به  ۸۵۵۰تن در سال 1۸۲از  یئکایامر یروهاین

بود پاکستان را  گرانید یخود مصروف رفتن به قصر ها میرا که حل نتوانست و با ت یمشکالت داخل یکرز
گفت که  یزمان واضع م نیکرد.جنرال  مشرف در هم یرا م ادیز روین یهمواره مسول مشکالت دانسته تقاضا

و  یعدالت یب ،یفساد ادار صورتاندازد. به هر  یتواند انرا به دوش ما م یمملکت خود را اداره کرده نم یکرز
 یاده مسهو استف یالملل نیشان فقط از جامعه ب یاط نداشت. کرزوا قعاٌ به پاکستان ارتب یداخل لیمسا رهیو غ رهیغ

 رفتن.  یرا خراب کرده م یو خارج یاوضاع داخل یعنیکردند. 
 یها دوم جورج بوش باعث انتقاد ۀدر دور یئکایامر یروهایتلفات ن شیم: افزا ۸۵11 یال ۸۵۵۲از سال "-۷

تان به جنگ افغانس دادن انیبارک اوباما تحت شعار پا لیدل نیها بر جنگ افغانستان شد و به هم یئکایامر ۀگسترد
 ."دیم به قدرت رس ۸۵۵۲و عراق در سال 

ز ادامه خود را تا امرو یبعد یرفتن بقا رونیو با وعده ب دنیو اروپا باال شد ترس کایفشار مردم امر کهیزمان دینیبب
 دادند. 

داد و جنگ  شیهزار تن افزا 1۵۵از  شیدر افغانستان را به ب شیخو یروهایسال ها شمار ن نیاوباما در ا"-۲
سال ها نه تنها طالبان شکست نخوردند،  نیدر ا کایجنگ امر دی. با تشددیبه اوج خود رس یخارج قوایطالبان و 

ت قدر کی ثیح رو، طالبان به نیشد. ازا زین شتریروز به روز ب یخارج یروهایبلکه مقاومت طالبان در مقابل ن
 گروه در قطر آغاز شد." نیا یبرا یاسیدفتر س شیگشا یها رو شد و گفتگو رفتهیپذ یو نظام یاسیس
امروز به فردا انداختن اذهان مردم افغانستان  نیاست ا گرید یزیچ کایهدف امر شود که اصالً  یم دهیجا فهم نیا از

 و جهان را مشغول نمودن است چنانچه تا کنون. 
در افغانستان  ییکایجنگ افغانستان، سربازان امر یم: براساس راه کار اوباما برا ۸۵1۲ یال ۸۵1۸از سال "-1۵

 مدت نیشد. در ا لیافغان آغاز و تکم یروهایبه ن یتیامن یها تیسپردن مسؤول ۀو برنام افتیکاهش  جیبه تدر
 یدر افغانستان و امضا یمیدا یها گاهیپا جادیا - یکابل واشنگتن، در پ انیم کیژیاسترات مانیپ یاوباما با امضا

 یکرز یتنش ها شیافزا لیبه دل یبود، ول یتیامن مانیپ
 ."دیبه امضا نرس مانیپ نیا کایامر با

 رند هستند. اریبس نهایداده بودند که ناز کو. ا ادیرا  یکرز
. خود ما یاوج رند ندیگو یرا م نیاندازند. ا یحاال افغان ها را با افغان جنگ م یدریفرموده داکتر صاحب ح به

 کشند. یرا با خود ما م
 یدر پ یکار آمدن حکومت وحدت مل یدوم بارک اوباما و پس از رو ۀم: در دور ۸۵1۷ یال ۸۵1۰از سال "-11

گتن و روابط کابل و واشن شد ءدرنگ امضا یب کایبا امر یتیامن مانیدر نتائج انتخابات افغانستان، پ کایامر ۀمداخل
 ."افتیدوباره بهبود 

 است. کدام روابط کایافغانستان بدست امر استیس . اصالً شدیخراب نشان داده م یوقت خراب نبود. پالستک چیه
 .  میزن یخود م گریدر کله د یکیکرده اند، چرا که  ریگ شخندیما را ر نهایخراب شد. ا

 چرخد: یم لیذ ۀکشورش را اعالم کرد که در کل به چند نکت دیجد یژیستراتم  ۸۵1۷اگست ۸۸باآلخره در " -1۸
 در افغانستان؛ کایامر یحضور نظام ۀندیمبهم ساختن آ •
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 به افغانستان؛ شتریب قوایبر جنگ و فرستادن  تمرکز •
 نقش هند در افغانستان" شیبر افزا دیتند برضد پاکستان و تاک یریموقف گ •
 دو دانه آن: یکیفقط  رایز .ستیرند ن نقدریم اه طانیخدا که ش به

 تر کرده است.  میکشور را وخ تیجنگ وضع دانیبه م یخارج یقوا" الف: تمرکز و بازگشت 
ه ب دنیرس یژیستراتکشور، و  نیدر ا روهایدر افغانستان از لحاظ زمان و شمار ن کایامر ۀندیب: ابهام در حضور آ

 کشور نشده،" نیا رسال گذشته منتج به صلح د 1۷صلح از راه جنگ که در 
 خواهند. یاسلحه هستند م عیتحت اداره صنا میکه مستق کایامرجنراالن  که یزیچ

در افغانستان گرم شده  شیاز پ شیب گرید یکشورها با کایجنگ سرد امر ریاخ یدر ماه ها ل،یدل نیبه هم"-13
شدن روابط  رهیآن ها در افغانستان باعث ت یابتیو جنگ ن کایامر و هیمثال، جنگ سرد روساست. به عنوان 
 شده است." زین هیافغانستان با روس

 د. جمهور افغانستان زنگ بزنن سیئتوانند به داکتر اشرف ر یتوانند اگر نم یرا برادران خوب تصور کرده م جهینت
و  رشتیب یها دیاز تهد یریجلوگ یافغان ها به خصوص حکومت افغانستان است که برا تیرو، مسؤول نیاز ا"-11
 یباشد و برا داشته یواضح ریدر افغانستان تصو کایحضور امر ۀندیجنگ در کشور، در مورد آ انیپا یب ۀادام
 کشور را با ابهام بزرگ تر مواجه نکند."  ۀندیآ ،یجان کنون مهیو حفظ حکومت ن لیتمو

 تان. یمضمون عال نیتشکر از ا اریبس کیژیستراتاز مرکز مطالعات  الندځحکمت الله  یاآق
 

 از عرق دیغفلت چراغان کن به
 ستیشام ن یب هیسا دنـیالـب هـک

 دلیب        
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