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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 ۰۱/۰۶/۲۰۱۵                               نجات  عبدهللا

 شوروی نیروهای خروج از پس پاکستان ناکام شهای تال
 «قبایل درمسیر بازی بزرگ»ادامه   

 
 ۱۹۹۰بعدازمرگ جنرال ضیاء درنتیجهء تحوالت وتالشهای ناکام استخبارات وحلقات نظامی پاکستان دربرابر افغانستان در 

در همین سال تغییراتی بوجود آمد. در داخل افغانستان هم تحرکاتی از درون نیروهای مسلح   ISIو  CIAدر تشکیالت ،
درپی آن در شاه سلیم  آغاز شد ودر نتیجه این تحرکات تشکیل جرگه سه صد نفری قوماندانان در پکتیا برگزار گردید . مقاومت

وحلقات نیز جرگهء وسیع فرماندهان دایر شد. این رویداد ها نشانگر آن بود که سیر تحوالت و اوضاع آنطوریکه استخبارات 
حاکم پاکستان فکر میکرد دلبخوا هم نبود. حکومت پاکستان راه کنار آمدن با آقای مسعود را در پیش گرفت واز وی جهت دیدار 

از سوی پاکستان وعده . مالقات با اسد درانی رئیس استخبارات دعوت بعمل آمد از پاکستان ومالقات با رهبران پاکستان و
داده شد. این رویدادها نشان دهنده وتفسیر تغییر وتحول  بازی هم معنا شده میتواند .این از  ارسال کمک  به نیروهای مسعود

 از سوی دیگر پاکستان بر تالش های هستوی اش نیزافزود. یک سو و

 روی مسئله هستوی تیره شده بود و جنرال اسلم بیک خواست در بدل نفت با ایران درین۱۹۹۰و پاکستان در سال  امریکا میانه 
 از طریق نماینده آن کشور به او اخطار داد . امریکا مسئله معامله کند که 

گردید. بن الدن و رهبران مجاهدین این  امریکا در پی تجاوزعراق به کویت که سعودی خواستار کمک از  ۱۹۹۰در سال 
نماینده استخبارات   بود. این زمان استاد سیاف صدراعظم حکومت مجاهدین در پشاور تصمیم عربستان را نکوهش کردند. در

 امریکا تغییر اوضاع کویت، توجه  سعودی سخنانی تندی در برابر این عکس العمل استاد سیاف وهمفکرانش حواله کرد. با
 وکشورهای خلیج را عراق به خود معطوف داشت. ومواضع مجاهدین هم دچار نفاق وفاصله گردید. 

اهداف پاکستان دور کرد. در نتیجه توافق  را از امریکا گرباچف توجه  ام ضددر روسیه نیز تحوالتی روی داد وکودتای ناک 
این  . اما ( موافقت صورت گرفت ۱۹۹۲به نجیب هللا و مجاهدین )  امریکا مسکو وواشنگتن در  قطع کمک دوجانبه روسیه و 

سقوط خوست کمک کرد. داکتر  در . پاکستان با سالح وارد ازعراق مجاهدین راموافقت بیشتر درالتزام مسکو خالصه می شد 
به حزب "وطن" اعالم و درصدد خروج از  نجیب هللا درنتیجه قطع کمک ها وتوطیه ها ازدرون حزب وحکومت  استعفایش را

کشور شد.)میگویند منع خروج با امر نبی عظیمی صورت گرفت!(که پس از تالش ناکام خروج از افغانستان به دفتر ملل متحد 
مد آمد مجاهدان برای کسب قدرت حتمی شد. احزاب جهادی در همسویی با بخش های ملیشای قومی حزب پناهنده شد وآ

دموکراتیک خلق نیروهای مجاهدین را وارد پایتخت کرد. درنتیجه این تحوالت دراماتیك تحوالت در مواضع كشورها  نسبت به  
 فرایند تغییر اوضاع در افغانستان درحال شكل گیري است..

مه پیآمد ها هنوز به زمان نیاز داشت . كم عالقگي آمریكا براي حضور در پیچاپیچ تحوالت  ناشي از تغییرات و تحوالتي اما ه
بود كه درسطح جهانی صورت میگرفت. واقعیت وضع نو پدید آمده تنش آلود وابهام  آن ؛ هم چنان مواضع تنظیم های جهادی  

اوضاع  ز وضع روشن نداشت و آمریكا را وامیداشت بجاي دیكتات مستقیم ترصدوكشورهاي حامي آنها مسئله اي بود كه هنو
دست یافته بودند  که مدیریت دگرگونی ها دشوار  وپیامهای جدیدی در نهان « فتح بزرگ »را دنبال كند. زیرا مجاهدان به 

ندگی وظهور بحران قدرت  ومنازعات دور داشتند . ایجاد بیالنس و تنظیم امور هنوز قابل درک نبودند وآنچه قابل فهم بود شکن
جدید بود. پاکستان وسایر کشورهای دخیل در امور مجاهدان برای احراز قدرت وتشکیل وساماندهی نظم سیاسی میکانیزمی 
ایجاد کردند که نتیجه آن حکومت مستعجل دوماهه جناب حضرت مجددی وپس از آن حکومت شش ماهه استاد ربانی بود که 

دست وزیر نظر  در با مصادیق نبردهای خونین و ویرانی مسجل شد گرچه پاكستاني سر رشته نیروهاي جهادي را ناکارایی آن
 رسماً به پایان رسید. .م۱۹۹۲برای پیشبرد عملیات مخفی در افغانستان در اول جنوری  CIAداشتند. صالحیت قانونی 

حساب میكرد.از سرمایه گزاري خود انتظار ثمر داشت . « برد»با سقوط حکومت داکتر نجیب پاكستان خودرا درآستانه  
نشست رهبران مجاهدین با پاه درمیاني حكومت پاكستان وحامیان كشور هاي عرب در پاكستان صورت گرفت وتصامیمي 

سته براي تشكیل حكومت وتوافق آنها درزمینه اتخاذگردید " در پشاور مذاکره برای تشکیل یک دولت انتقالی در عقب درهای ب
و به اشتراک اسد درانی رئیس آی اس آی و شهزاده ترکی در جریان بود. عده ای از علمای سعودی به پشاور آمدند تا برای 
تصمیم مهم اتخاذ شده تائید دینی فراهم سازند. پیتر تامسن و بنین سوان تالش کردند تاشهزاده ترکی را به طرفداری از یک راه 

درمیان اعضای  امریکا ترکی با آنها برخورد سرد نموده ودر خود بی اعتنایی نشان داد".در  حل سیاسی وسیع جلب کنند، اما
 سنا  میان سیا  ووزارت خارجه در رابطه با حکومت مجاهدین توافقی وجود نداشت ولی ترجیحات پاکستان ازقبل روشن بود. 

ا تالش های گروه های افراطی به خاطر تبدیل ست تا بامریکا پیتر تامسن نوشت : این به نفع  ۱۹۹۲دسامبر  ۱۲در روز 
کردن افغانستان به یک پایگاه تعلیمی و لوژیستیکی جهت راه اندازی فعالیت های تروریستی در منطقه و خارج از آن مقابله کند 

که  امریکا از قبل دراین باره شناخت نداشت؟ دراین جا بر این فرض  امریکا (  این گروه های افرطی کیها بودند آیا19. )

رد شد. اما این تسامح در  امریکا سقوط شوروی را دربدل هر نوع ریسک استقبال میکرد میتوان با تسامح از چشم پوشی 
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روشنی تجارب بدست آمده از افراطیت وبحران گسترده نیاز به پرسشهایی را الزامی ساخته است که نمی شود از کنار آن رد 
 شد.

 
 در ناکارامدی حاکمیت ضعیف و نقش منفعل  نیروهای بین المللی با دستاویز طالب بازی را ادامه می دهد.پاکستان  

پس ازفروپاشی شوروی و ازمیان رفتن پیمان وارسا و اردوگاه سوسیالیستی تحوالت شگرف وگسترده یی درسطح منطقوی و 
محرک نیرومند برای تحوالت کشورهای بیرون رسته از جهانی بوقوع پیوست .گرایشات دموکراسی طلبانه متمایل به غرب 

 پیمان وارسا و بلوک سوسیالیستی بود . 
حوادث متعدد  .درجازدگی و بن بست نظام های توتالیتر ومسمی به سوسیالیست آبستن فرسایش وتحول در جهت دگرگونی بود

یه نظام شوروی گردید. آزادی در افاده بخصوص جنگ، درگیری وبحران افغانستان وسیله ای برای تهی گردیدن درونما
» کاستی گرفت و تحوالترو به اثرگذاشت. حتا اقتصاد کنزی در غرب  غربگرایی در سطح جهانی دربسیاری کشورها

 درآسیا و شرق اروپا آغاز شد.« رنگین
ضمن   تهدید هایی  تشکیل ملت دولت های موج دوم پس از استعمار اگر از یکسو روایت از بیداری وجدان اسیر داشت در

م ناشی مي شد نیز شامل کمبود ,مبتنی برحداقل اراده مرد ینوین که از ندانم کاری و نبود استراتژی کارساز ودورنمادار

 -عناصر و مواد زیرساختي و هم چنان تضادهای بجامانده در بستر مناسبات محلی وجهانی در تنشهای گوناگون اجتماعی
میشد . دهه نود قرن بیستم، تضادها و تعامالت ، جهت گیری ها و سمت و سویابی ها محسوس اقتصادی   -سیاسی و فرهنگی

 موازنه قدرت در عرصه مناسبات بین الدول به نمایش گذاشت . ایجاد را در شکل گیری دولت های جدید و 
دوران زاییده شد تکانه سپتامبرکه از درون تنشهاي همین  11حوادث پس از فروپاشی شوروی،بحران افغانستان وحوادث 

وغرب درآسیا و اروپای شرقی گردید. پارادوکس آزادی و دموکراسی و  امریکا قدرتمندی برای تحوالت بعدی وحضورمستقیم 
حاضر قرن بیست  هسنت و مدرنیزم تهدید آفرین و زمنیه سازحضور ورقابت های نوین قدرت ها شد. داده هاي تضادهاي دور

سیاسي و از جمله مدرنیسم جهاني وسنتگرایي با  -نشهاي در ابعادگوناگون اجتماعي، اقتصادي وفرهنگيبحران فراگیر ،ت ،ویكم 
نماي فرهنگي است. با از میان رفتن اردوگاه شوروي دركشورهاي آزادشده از زنجیره ً شوروي بحران سیاسي همزمان با رشد 

 بنیادگرایي وگرایشات اتنیکی سربلند..
وروی با موج عظیمی از مخالفت های گوناگون  گریز از گذشته مواجه گردید. این استقالل خواهی ها روسیه فدراتیف وارث ش

بالندگی  طلب  وتکانه های جدایی طلبی وبرهم خوردن نظام توتالیتر وشکل گیری روند جدید زایش دردآوري بودآنچه رویش و
آهسته از مخمسه و توهم اولیه بیرون شدند و به این ترتیب میکرد. تا اینكه کشورهای  آزادشده از  نظم بیروكراتیك آهسته 

تجربه دهه نود قرن بیستم و دهه نخستین قرن بیست ویکم وابستگی ها وگسست وتنشهای جدیدی را ارمغان آورد. صف بندی 
رهیدن از نظام  ها وموضعگیریهای نوین توأم با تردید وتوهم شکل گرفت. میتوان گفت الترناتیف ایجاد ظرفیت نظام سازي با

سوسیالیستي به تناسب رشد فرهنگي وفكري كشورهاي آزادشده متفاوت بود.سرنوشت ملتهاي آزادشده كشورهاي سوسیالیستي 
شامل پیمان وارسا وجمهوریهاي شامل نظام شوروي دریك تب وتاب افراطي ومتاثر ازگرایش دموكراسي لیبرال در دست" 

زمینه هاي این كشورها متفاوت بوده از چانس یكساني برخوردارنبودند. واما جمهوري  تنش زا افتاد. چراکه شرایط و غیب" 
هاي با اکثریت نفوس مسلمان آسیاي مركزي كه داراي ذخایر عظیم منابع معدني ونفت وگاز نیز بودئد بیشتر مورد التفات 

 سیاست ها  وکارتل های قدرت  قرارگرفت.
تاریخ" نام گرفته بود ناهمسویی ها و چند سویی هایی را در پی داشت. اتحاد " مقدس" "نظم نوین" جهانی که بعضاً " پایان 

ادیان که درکشمکش اردوگاهی و تجاوز شوروی همخانه و همیارگردیده بود؛ در حریم توزیع جدید  قدرت و نعمات تا سطح 
منش نسبی گرایی و پراگماتیزم، ارمغانش تقابل و برخورد فرهنگ ها و فرهنگ ستیزی امتداد یافت. جهان بینی، طرز دید و 

درنوردیدن مرزهای ارزش ها و جهانی شدن روندهایی شد که این نگرش و روند نوین بر مبانی اخالق مدرن و ناسیونالیزم؛ 
ها  استعمار تلقی میشد اما در نگرشهاي پست مدرن نولیبرالي تطهیر معنایي امر بدیهي تلقی گردیده  نظام نوین فراتر از مکان

جهانی تعریف مي شود. فلسفه وجودی این تحوالت که از بستر تجارب و رویدادهای دو دهه اخیرسر برافراشت مسئله یک 
 قطبی بودن را نیز زیر سوال برد.

دگر برای سیطره جویی بال منازع مهار ومدیریت  امریکا تحرکات جدید وتشكیل اتحادهاي جدید اما نشانگرآنست که ابرقدرت  
قدرت های  وادث در جازده و باهمه ابهت وتوانمندی تصمیم گیر ومدیر  یگانه نیست و نمیتواند دیگران را بخصوصبحران ح

بزرگ و مطرح در منطقه را نادیده گرفته عزم شانرا لگام زند. در فضای نوین كسب منابع ومنافع مراجع گوناگون قدرت پاه 
تعامالت وتحوالت مالحظه شد كه پاه گذاشتن در هرحریم امر ساده نبوده و به میدان مبارزه رقابتي گذارده است. در بحبوحه 

میدان مقاومت ها و ایدیولوژي مقاومت هنوز جایگاهي دارد . اتحادهاي جوراجور بیانگر حضور خرده ناسیونالیزمها وخرده 
د این تعامالت دیده شد كه هیبت هویتها  در بسترهاي جدید است و قدرت فایقه تصمیم بگیر هنوز بعید به نظرمیرسد. درشگر

در آسیا پرچالش گردیده و جنگ صلح آمیز پای رقیبان تازه وپیمان های دیگری درآسیا را واردمعرکه  امریکا حضور نخستین 
 های تند وتازه کرده است. 
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از نوین حساسیت سودو زیان درهم تنیدن واثرگذاری چند سویه روندها فرامرزی تر وبرای کشورها و قدرت ها و بازی در ف
آفرین و منافع به گونه های دیگرمطرح گردیده؛  عمل وعکس العمل هاو چانه زنی با گونه تعامالت و دگردیسیهای سده بیستم 

ده است. ش مقابله باآن دشوارتر و متفاوت میباشد؛  نقاط خطر پیچیده تر شده است .ازاین رو نشانه گرفتن آن دشوار
ون( و جهانی سازی اگر پیآمدهایش ناگزیر است زیانبار نیز بوده و برای کشورهای روبه توسعه روندآزادسازی )لیبرالیزاسی

چیچیده پكه با دگرگوني هاي اواخر قرن بیستم واوایل قرن بیست ویكم اعوجاج تضادها است ناخوشایندی های نیز در پی داشته 
گرتنها مرزهاي . دگسترده و متالطم ترگردیده است وتفاوت هاي فرهنگي و رویارویي هاي سیاسيتر و فاصله هاي اجتماعي 

 .  میباشدملي و محدوده هاي ملي براي تعریف وپاسخ دهي منافع ملي وتوسعه پایدار كشورها كافي ن
 اماایداري جا خالي كرد اتحادشوروي وكشورهاي سوسیالیستي بمثابه مانع وخطر در راستاي بهم پیوستگي جهاني شدن سرم

مانده   راه حل نیافته است . تعریف ومعناي ماهیت منافع الینحل تضادهاي اساسي وعمده اجتماعی و چگونه زیستی هنوز 
سنت وتجدد -ومناسبات كشورها  هنوز كهنه و چالش ساز است . ساختارهاي فكري كالسیك تقابل نو وكهنه وتقابل مدنیت ها 

جهانی شدن و فرامدرنیزاسیون راهكار مناسب وفکتور درخور ارایه نمي كند ، بنیادگرایي وخشونت  ظرف زمان درخارج از
 ایدیولوژیك كالسیك قابل تعریف نمي باشد. تحلیل هاي رسمي وچارچوبه های گرایي در

د و درتقابل دیگر توانمندبیشترغرب   در بازي هاي بحران افغانستان  دستیار استراتژیك دوران جنگ سرد  بنیادگرایي   
مستقیم بانظم نولیبرال وارزش گداری پست امدرن قرار گرفت. تضاد وتقابل میان بنیادگرایي وغرب مي تواند با فیض گیري از 
بومي گرایی ازتنوع وسنت هاي فرهنگ پیش مدرن كشورهاي جهان سومي وبخصوص كشورهاي اسالمي در برابر هجوم 

و زمینه سازتر و مصاف موجود واقعیت این تضاد وتقابل مي تواند فراتر از این تقابل و لیکنفرهنگي غرب قابل فهم باشد. 
انگیزه دهنده تر از تقابل تجدد وسنت باشد. اشكال در این است كه درنظام جهاني شده مسایل پیچیده تر  از دوران قبل  تلنبار 

وتوزیع غیر عادالنه ارزش ها، تهاجم غرب براي  گردیده ،شگافهای اجتماعی و فاصله هاي شمال وجنوب ، چگونگي تولید
 . اندسود جویي اقتصادي واستراتژیك بخودي خود مزید برچالش ها و زمینه تقابل بنیادگرایي ومتولیان جهاني شدن 

بحران فلسطین هنوز زخم ناسور جهان اسالم وعرب است. برخورد سیاسي اعتباري به دوستان ودشمنان حتي حقوق بشر 
ي ومالحظه كاري درمسایلي مربوط به ارزش هاي جهاني از سوي كشور هاي غرب بویژه ایاالت متحده آمریكا، ودموكراس

 وچشمداشت هاي سیاسي استراتژیك در گزینش .هجوم نا موجه برعراق .وامثالهم.
ملت  –اند؛ دولت  کشورهای روبه انکشاف وکم انکشاف یافته و فقیر باوضع اسفناک و پرتنشي مواجه-کشورهای " جهان سوم"

آزادسازی  ها در پیوند با منافع غول های اقتصاد وقدرت به بازی ها و شگردهای نوینی کشیده شده ؛ارمغان گلوبالیزیشن و
درغیاب ظرفیتهاي كاري وکادری توانا،دولت مقتدر ونهادهاي مدني اجتماعي منهمک  -دركشورهاي كم توسعه و دچاربحران 

جوامع درگیر بحران نظیر افغانستان  -مندشدن نیروهای قانون شکن وروندهای غیرقانونی وضدقانونی به منافع ملی ،بعكس توان
سیاسي و -را بیشترمتضررگردانیده است. رویكرد غرب براي تامین امنیت و بازسازي سیاسي افغانستان فاقد پایگاه اجتماعي

درخور و بایسته اي را درتدارك وفراهم ساختن زمینه ها  كار از این رو فاقد مبناي استراتژیک روشن و دورنمادار بوده،
از دیگرسو مساعدتهاي  وعوامل سازنده نظام دموكراتیك انجام نداده است .این امر به  سطح پروژه ها نزول شان یافته 

قرارداده  معطوف به این عرصه را به وسیله برای فربه كردن نیروهاي مخالف وناهمساز با دموكراسي واجیران روزمزدبگیر
 است .

هجوم نیروهاي بین المللي با رهبري آمریكا به افغانستان رژیم طالبان راسقوط داد و ازسوي دیگر رهبري و مراكز تمویل 
این ماند . باقي  (حقوقی) بالتبعوتابع مالحظات سیاسی ووتجهیز دهشت وتروریسم سازمانیاته درآنسوي خط دست ناخورده 

شبكه هاي بیشتر تنها نیروهاي انساني منزجر و سرخورده طالبان مدارس دیني هم نبوده بلكه منابع اصلي جنگ وتروریسم 
 .این همه فجایع راكلید میزنند ووسیاست گزارانیست كه ننگ جنون را بدوش میكشند  عامالنه استخباراتي -سیاسي

مخل امنیت و صلح  عواملرل ودرهم کوبیدن مترسک حضور نیروهای ناتو و جامعه جهانی در افغانستان  نه تنها قادر به کنت 
نگردید  بلکه   در چند وچوني اقتصادی، واجتماعٍی، سیاسی ونظامي بحران فزونی بعمل آمده است. با آن همه هزینه 

این خشونت وامنیت ستیزی که به بحران افغانستان ی وتالشهاي كمي درمبارزه ضدتروریسم ،پایگاه هاوکانون های كارگزار
.عوامل این شورشگري انفجارهاوجنایات را نمیتوان تنها درتضاد نو وكهنه ویا مدرنیسم وسنت  ندند گسترده ترشده انزدامن می

ی باشند  اما در این میان آنچه حایز اهمیت است ارزیابی و توجیه میتوانند گونه ه هاوجنگ با طالبان خالصه كرد .این انگیز
سپتامبر در افغانستان، و نقش آفرینی جیوپولیتیک  قبایلی بمثابه 11جنایت بعد از پیگری نتایج رویدادها و روندهای جنگ و

و وتمویل رهبري وآموزش آن ازخاك پاكستان وحمایت بیدریغ  یپایگاه و مراكز سازماندهي عملیاتي شبكه هاي دهشت افگن
 نهادهاي سیاسي وشبكه هاي استخباراتي آنكشور در این رویداد ها است . 

تروریستهای القاعده را که در تبانی با طالبان ودر سایه امارت طالبان فعالیت  امریکا حوادث یازدهم سپتامبر دولت  به تعقیب
داشتند، به دست داشتن در رویدادهای انفجاری متهم و به طالبان حالی کردند که متهمین را به آنها بسپارد. طالبان به خواست 

این بي اعتنایي با همکاری جامعه بین المللی با کمک بقایاي حكومت مجاهدین وسایر  پس از امریکا اعتنایی نکرد و  امریکا 
نیروهاي مخالف طالبان كه خود بخشي و زمینه ساز بحران بودند ، امارت طالبان را واژگون و حکومت برخاسته از توافقات 
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ا تخلیه نموده  با اکثر کادر های مهم و دست . طالبان با تحمل تلفات  در شمال کشور مراکز حاكمیت ر یدبن جانشین آن گرد
 اول به پاکستان و قبایل آنسوی خط عقب نشینی کردند . 

عنداالقتضاء ترجیح داد و ازطالبان دولت پاکستان در برچیدن بساط امارت اسالمی طالبان ، منافع ملی )!( را بر وجه حمایت 
هم که از حرص و ولع این دست  امریکا ت طالبان را اعالم داشت. ناگزیز به برداشتن گام به عقب و دست برداشتن از حمای

آموزآگاهی داشت با این حرکت اسالم آباد توقعات مادی آنها را لبیک گفت وآن کشور در بدل این سخاوت متعهدبه همکاري و 
امتداد  تر انهدهشتگردید که با ابعاد جدید و نگرامریکه نه تنها محقق  نیزشد سپردن تعهداتی برای مبارزه علیه تروریست ها

که کاستی های نیروهای بین المللی تحت رهبری ناتو را تجربه داشت جامعه جهانی را دربازي هاي  دولت پاکستان. پیداکرد
تالش ضعف نیروهاي بین المللي وناتواني دولت افغانستان راتبدیل به فرصت كرد . ،افغانستان مصروف ساخت وبا دفع الوقت

را در  نیروهای بین المللی وسازی کرده ومریز و برداشتن گام هاي پس وپیش جریانات را بومي  دارتا با مانورهاي كج کرد
 د. ندرك الویت واهمیت نقش و جایگاه پاكستان متقاعد وموافق گردان

در مقابله تا ان را برگزید   والزم دید بجاي فشار راه همكاري با پاكست امریکا نیروهای بین المللی  تحت رهبری ایاالت متحده 
کرده وبه تدریج این باجگیري را با جا گزیني وتقویت حكومات ملكي منضم  و با طالبان همكاري بیشتر آن دولت را فراهم نماید

استحکام »ژیك مورد طالبان هم كه با كاربرد استرات دولت پاكستان بازي دوپهلوي تنازع بقاء را دوام داد.ملیتاریسم كاهش دهد. 
یكباره تسویه گردد. طالبان وعمال القاعده درحریم مسئولیت پاكستان در میدان هاي قبایل ه هملگام بود نمي توانست ب« پاکستان

درحساب  جریانات این زیرا  پیوند خورد. با انگیزه هاو هدف هاي بازی بزرگ چند بعدي ، پیچیده وحیاتي استرتژیك كشورها
جانب حكومت افغانستان و نیروهاي بین المللي فرصت هاي مواضع نامشخص درضعف ند  . ه بودهاي بزرگ شكل گرفت

 وضعیت وارونه گردید . 
بازسازي ودولت كارساز و مقتدر وهم چنان افزایش عامل نا امیدي وبي اعتمادي مردم   ودركنارمسایلي چون نبود اشتغال 

سترش یافت. بازسازي ساختار سیاسي باآنچه نامگذاري شدتباین آشكارداشت همگام گ گراییاکسترمیسم بنیادبساط مواد مخدر و 
عناصر سازنده چالش هاي داخلي و عوامل مداخله بیروني مورد توجه جدي قرارنگرفت. وظایفي و. این تضادشكل ومضمون 

دولت ، -بطه فعال ملت روند بازسازي و استحكام حاكمیت  در تحکیم را  -كه باید در زمان پس از طالبان تحقق مي یافت
وآوردن فشار بین المللي برپاكستان  ازمیان برداشتن آنهمه زمینه ها كه به شكل گیري وجوالن بنیادگرایي وتروریسم میدان میداد

 در از بین بردن ریشه والنه هاي بنیادگرایي وراه اندازي اصالحات وبازسازي درقبایل، ازسوي جامعه جهاني اعتناء نشد.  
یري فعال عوامل تروریسم وبسنده كردن به وعده همكاري و رد و انكاردولت پاكستان و طرح محافطه كارانه وضعیف عدم پیگ

ازسوي جامعه بین المللي دربرابر عوامل بیرونی ،فرصتهای تبارز بیشتر طالبان  را به حیث یك نیروي داراي پایگاه اجتماعي 
شودكه برخشونت وشورشگري تنها ازطریق  اذعان ات و ژاژخایي نتیجه آن شد تابا آنهمه هزینه ،تبلیغ .واثر گزار فراهم کرد

داشتن پایگاه اجتماعي یك حركت ونهضت از هر قماشي كه باشد مسئله بدیهي است و به مكاشفات  جنگ نمیتوان غلبه كرد.
صدق میكند. قاطي كردن  ضرورت ندارد. این مسئله هم درمورد طالب و هم درمورد حكومت  قبلي مجاهدین و هم سایرین

یاآنهم از جانب پاكستان امر پرسش  ركالم كردن پایگاه اجتماعي سیاسي براي وارونه ساختن قضا تروریسم و زمینه خشونت با
 برانگیز است. 

بي برنامگي نظامي سیاسي غرب درهدف گیري دشمن وعامل اصلي اوضاع فاجعه بارمنطقه وعملیات كورانه نیروهاي نظامي 
ف بین المللي براي تداوم بحران فرصت سازي كرد. وجهه قومي دادن به این امر سبب این برداشت شد تا توجه از اصل ایتال

. درمسیر مبارزه وپیگیري بحران مسئله تا در هردو سو به قومی سازی دامن زده شد ایع منحرف گرددجپرونده وعاملین ف
سیاسي بر پاكستان ،عملیات نظامي از سوي پاكستان نه -فشارهاي دیپلماتیك سطح انتقاد از القاعده و تروریسم کاهش می یابد. 

تنها كار ساز واقع نشد از اینكه این عملیات دورنمایي را براي قبایل در نظر نداشت و نگاه جامعه بین المللي درباره پاكستان 
دامات فاقد دورنما نه در از بین بردن بنیادگرایی و ماند . این اقومشکوک  كهنه،ونگاه پاكستان در باره افغانستان و قبایل مبهم 

برعکس به ترفندها و مانورهای سیاسی و شورشگري دربرابر دولت افغانستان وجهاد درمقابل  که  پایگاه های آن كمك میکند
 گردید .  سازو زمینه ساز نیروهاي ائتالف بین المللي حاضر در افغانستان بیشتر انگیزه 

گردید و لقمه آماده را از چنگ  امریکا ی القاعده بود که بهانه ای برای مداخله جامعه جهانی تحت رهبری اقدامات تروریست 
پاكستان در ربود. اینكه القاعده چرا به اقدام ماجراجویانه دست زد، آیا القاعده أسیبهاي واكنش آمریكا در برابر حوادث سپتامبر 

ا افغانستان را ارزیابي نكرده بود یا این حوادث وقوع مي یافت تا زمینه وانگیزه درسطح حضورمستقیم در میدانهای افغانستان ر
حضور فراهم میشد ؟ القاعده مسئولیت را پذیرفت ، طالبان از حمایت القاعده منصرف نشد وآمریكاهم درهمراهي جامعه بین 

ریسك و ار دن اقتداددست  زن بهاي سنگین  االمللي براي محو تروریسم وتروریستها وارد افغانستان شد. طالبان چرا به چنی
القاعده تن درداد؟ آیا این كار از روي عرف پشتونولي صورت گرفت؟ یا مسایل وعوامل بزرگتر از عرف  زا بزرگ درحمایت

 دركمین و ازپي این بازي ها موجود بود ؟ 
دركنارچماق وجوه تشویقی را  سپتامبر علیه عامالن حوادث معرکه دربرای ورود و جلب رضایت پاكستان   امریکا  -غرب 

پاسخ و تن در دادن هم پیشکش کرد که بنا به گفته رهبران حاکم پاکستان ارزشمند تر از دوستی طالب و القاعده بود. البته این 
عامله ناگزیر بودکه برد استراتژیک درمم به عقب ن گارداشتناشی از ناگزیری های آن زمان بود و پاکستان به ب به همکاری 
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جدید با تاکتیک نظامی سیاسی توجیه گردید. با اعالم این همکاری گویانه تنها از تنبیه و تعزیر حکومت پاکستان جلوگیری شد 
پاکستان بحران اقتصادی راکه دامن گیر آن کشور شده بود با پیش شرط قرار دادن کمک های همه جانبه جامعه جهانی از میان 

 .فع الوقت های بعدی و بازی  دوگونه به مشکل تروریست ها ابعاد دیگری بخشید برداشت. این عقب نشینی و د
د ،با این ریسک پذیری  رو کسانی را قربانی مجبوریت ها ک یکا امرچندگاهی کسانی را دستگیر وتحویل  از گر پاكستان هرا 

ر ونقش عمده پاکستان را مجدداً احیا بازی را درمسیر شگرد های دیگری لغزاند تا در بازی جیواستراتژیک افغانستان حضو
دوم كه كمتر به آن پرداخته مي شود جلوه  ویقینی جلوه دهد و ازمجادله طالب درسطح عملیاتي مجدداً بهره كشي كنند . مورد 

یي توطئه گراتیوری  نقش پاه واهمیت پرابهت وسبعانه القاعده است كه كمتر رازگشایي میگردد .مطلق گرایي جهان یك قطبي و
 هم ارزیابي واقعي ازمسایل را دشوار میسازد .ضمن اینكه نسبي گرایي زیان علمي عملي كمتر از آن ندارد.

افراطي گري مذهبي القاعده تنها عکس العمل ساده در  نفي تجدد نیست.  اما بنیادگرایي نقیض تجدد وفراتجدد میتواند تلقي گردد 
 -برتجدد ابزاري  و دستاوردهاي علمي یست،جتماعي برسنت محض محدود نامروز بنیادگرایي بمثابه نهضت هاي سیاسي ا

تكنالوژیك تاكید داشته شده و تضاد هاي بجا مانده و زاییده مناسبات نابرابر و غیر عادالنه موجود دربستر مناسبات بین المللي 
وشرایط آشتي ناپذیر  ها نیكه  زمینهتا زما است ،دنیاي پر تالطم كثرت گرایي فرهنگي كه خود بسترساز افراطي گري  ودر

ملل حاكم است افراطیت مجال ظهور وتوجیه داشته ومي تواند بین الدر مناسبات  توزیع ارزشهاي اجتماعي واقتصادي نابرابر
ودرتامین نیازمندي هاي بشري کرده میدانداري كند.. بدیلي كه خالی ناهنجاري هاي اجتماعي وكلتوري نظام جهاني را جبران 

 لترناتیو كارا ارائه كند جایش خالي است.ا
از جمله كشورهاي اسالمي كه دین مسئولیت اجتماعي وسیاسي دارد و بر حق  این بنیادگرایي دركشور هاي جهان سومي و 

وعدالت تاكید کرده نیز زمینه پذیرش آن در تلقیات وباورهاي جامعه نیاز است.درنبود بدیل رهایی بخش  چلنج بنیادگرایي 
ي وسنتي حضور خواهد داشت. القاعده ،طالب  وسایر افراط گراها بستري در بذهمامواج باورهاي اجتماعي وآموزه هاي بر

براي روییدن ورویاندن این بلیه مي تواند  مساعد ومناسبیقبایل بستر . دارند  خود امعودر محرومیتهاي جتوجیهی  كلتور و
افراطي  افسانه سازي كرد و اما این گرایشها دربستر بازي هاي بزرگ همچو هر  باشد .بناًء الزم نیست تا درباره این گرایش

بازیگران گردد. نقش شبكه ها وسازمانهاي سیاسي واستخباراتي را نمیتوان در  در دستابزاري  میتواند نیروي سیاسي دیگر
كشور پر طرفدار است بلكه بیشتر از حمایت تمویل ،تجهیز وهمكاري استراتژیک آن انکار کرد . زیرا این نیروها نه تنها درآن 

مستقیم و رسمي دولت پاكستان برخوردار مي باشد .مشكل است قبول كرد تا كرامات را دركار القاعده وامثال آن دخیل بدانیم 
سلسله »و ویا قبول كنیم كه تنها باورها واستفاده از تكنالوژي ارتباطي بتواند حلقات مخوف را ایجاد ؛بسیچ ،تجهیز ورهبري 

 نماید!«جنبانی 
نظام سازي در نبود مدیریت كارا وعامالنه در همان آغاز كار بامشكالت همراه شد و ،حاكمیت و امنیت  بسترسازي نشد 

عدم استراتژي مشخص وعدم قطعیت دربرخورد با عوامل وریشه هاي بحران  .ابعاد بزرگتري بخود گرفت به تدریجبحران 
نیروهاي بین المللي را درحالت سردرگم ،ندانم كاري وموضع انفعالي قرار داد.. پاکستان برای ازسرگیری ،وتروریسم 

مداخالت بهانه از قبل موجود عدم موجودیت مرز روشن را درکتم داشت. به این معنا که برای پاکستان چشم پوشی از تثبیت 
د. برای اینکه برای تعویض بنیاد گرایی بدیلی هم نمی بینند،  بناًء پیروزی و دستیابی به تفوق استراتژیک در منطقه دشوار بو

دسترسی به نفوذ استراتژیک را با نیروهاي طالب وگروهاي شبه نظامي با شگردهای دیگری و درگستره اي بزرگتري آغاز 
 با نگاهی بین المللی  ونیروها کرد. پاکستان میداند که در وضعیت جدید؛ طرف مقابل تنها دولت افغانستان نه بلكه جامعه جهانی

می باشد.آمریكا كه مدعي اصلي داعیه بود قضیه را حل شده تصور كرد. اما عوامل وعلل وزمینه هاي بحران    با برد کوتاه  نیز
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             گسترده تر همچنان باقي ماند وبا گذشت زمان وضعیت پیچیده تر و آسیب زا ترگردید.                               ابعاد

ست درسایه حمایت حلقات سیاسي نظامي وكمك هاي مالي  دهشت آفریني وخرابكاري فرصتهاي زمینه نفوذ و گسترش بد  
آورد، ساحه رعب ودهشت را توسعه داد جانب دولت پاكستان درعرصه سیاسي و دیپلماتیك از آنها حمایت كرد تا طالب را به 

 سطح نیروی سیاسی دارای هویت وبرخوردار از حمایت پایه اجتماعی ارتقاء دهد. 
نیروهاي مترقي   برای ایجاد  ها وارزشجنگ های سبعانه ، حاکمیت ترور و دهشت ، ستیز ایدیولوژیک نقش حقیقت آنست که 

کرد. پاکستان برای اینکه درمحیط قومیت  تعطیلدو سوی مرز  انجامعه نوین وپیشرفته را در ذهنیت عامه و روستایی مردم
تسخیر دژ از درون كه امر سهلتر است اقدام كرد. پشتونولی را تن پرکند   به  ولی رازدگي قضایای افغانستان جایگاه پشتون

پوش بنیاد گرایی کرد..  قبال" اشاره كردیم كه روشنفكري وروشنگري باحاكمیت وسقوط حواریون شوروي وایدیولوژي زدایي 
. بناًء به تطهیر طالبان و نیروهای به حاشیه رانده شد .بدیلي كه فارغ از اراده بیگانه ها به بحران نقطه پایان بگذارد میسر نشد 

بنیاد گرا پرداخت و در صدد توجیه و تقویت پشتوانه اجتماعی آن شد. از اینکه تحوالت بعد از سقوط طالبان با همدستی و 
پیروزی جبهه شمال صورت گرفت دشمنی طالبان با این نیرو که در اوایل نیروی شر وفساد نام گرفته بود  رنگ  ونمای قومی 

. جلب نیروهاي تازه بیشتر برمبناي همین انگیزه دردوسوي خط صورت گرفت. دولت افغانستان  درمیان همین فشار ده شددا
وگریز پشتون دست وپاه میزند كه موقعیت ضعیف دولت درهمین نقطه آسیب پذیرشده زیرا درمیان كنشهاي قومي مرتب 

 سیاسي غیرپشتون مواجه است.-وهم سایرگروه هاي قوميرنظام وبیرون نظام هم با ایراد ازآدرس جامعه پشتون ب
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گرایش قومي درنگرش وموضعگیري هاي نیروهاي سیاسي واجتماعي افغانستان آن تهدید اساسي ایست كه دشمن براي 
ك براندازي نظام وتقویت مواضع خود استفاده میكند. ونیروهاي سیاسي افغانستان هم به این صرفه نرسیده اند تا وجدان مشتر

 آزادي استقالل ودموكراسي بیابند.،زیست مشترك  براي نظام زندگي و  تگیهمبسومخرج 
درجنگ عراق كه درنزدمسلمانان تجاوزآشكارتلقي گردید و به حساسیتهاي ضدآمریكایي  امریکا بعد ازسقوط طالبان و درگیری 

اکمیت فرصت احیاي طالب در برابر نظام زمینه داد باکوتاه آمدن دولت افغانستان در تامین امنیت ومعیشت وتحکیم ح
. حلقات حاکم پاکستان درهمدستی با سایر منابع تمویل کننده بنیاد گرایی توانستند مقیاس هیبت دهشتگري بنیاد گراها  دیدمیسرگر

رزی ودشمن را با راه اندازی انتحار، ترور وانفجارها باالببرد. حکومت پاکستان که تا دیروز در فکرکنفدریشن اسالمی فرام
استراتژیک ؛پشتونوالی -پشتونوالی بود حال هم به میخ میكوبد هم به نعل .دردشمني با افغانستان برای پیگیری منافع سیاسی

هم « منازعه دیورند.»ارائة نكرد  اییقبایل را پشتوانه كار وپیكارطالب قرار داد. زیرا حكومت مجاهدین نماي بهتر از قومگر
شد. کوهستان های قبایل  هاتوجیه میكرد . به این ترتیب حاالت وارد فاز جدیدی از بازی را درمداخله  شوونیسم حاکمدستبازي 

باز هم میدان تمرینات، پناه گاه و مراکز اکماالتی و لوژیستکی گردید. جنگجویان و بنیاد گرایی نه تنها از مجاری مساعدت 
خط و سایر ین تمویل گردید هم چنان از بستر گسترده فساد و بحران، های مالی، تسلیحاتی وسیاسی گروها و نیروها ی آنسوی 

 و بازی بزرگ قاچاق و مواد مخدر نیزتغذیه شد.
وقتی نیروهای ائتالف بین المللی در همکاری با نیروی امنیتی افغانستان و تعهدات پاه درهوا واما با بازي دوگونه  برای مهار 

فیق حاصل نکرد، اقدامات وراهکار های  بازی دستیابي به اهداف بزرگ به بن بست و سرکوب رهبری و بقایای جنگجویان تو
رسید . پاکستان بازی دو پهلو با غرب را ادامه داد و با راه اندازي جنگ ها درمناطق قبایلي قضایا را درجهت های دیگری 

ل توجیه شد   قوت های طالب با خشم و نفرت انحراف داد. زیرا این نبردها نتیجه اعمال فشار آمریكا ومتحدین آن علیه قبای
بیشتر در برابر افغانستان و ایتالف بین المللی برحجم عملیات شان افزودند . همزمان با آن بازی بخش سیاسی دیپلوماتیک 

افغانستان  پاکستان در مانورهای حکومت پاکستان تبلور بیشتریافت. ضعف بلندپروازي هاي غرب درتجارب بحران عراق و
 .قادر به پاسخگویي مناسب ودرخور وعادالنه به منازعات نشد براي اداره نظام جهاني ومهار بحران فروكشیدو

با تعهد ظاهری   دولت پاكستان از لحاظ نظري درمبارزه علیه تروریسم دركنار آمریكا ومتحدین وي ایستاد . پاكستان که  گفتیم
طمینان داد .هجوم یقیني بود سالمتي پاكستان با كنار آمدن منافات نداشت ، زیرا در كار پایان دادن به حمایت از رژیم طالبان ا

این سالمتي مي توانست شكست را جبیره نماید پیش شرط آمریكا در سقوط رژیم طالبان تحقق یافت واما مبارزه با القاعده 
جنوب افغانستان وآنسوي مرز متواري  وتروریسم هنوز تعریف مشخص نداشت .طالبان ونیروهاي مسمي به القاعده در مناطق

بودند . بازي دردور بعد از سقوط رژیم طالبان با تداركات و مانورهاي دیپلماتیك سیاسي پیچیده اي آغاز میگردد. مناطق قبایلی 
كستان وپشتونخوا وبلوچستان درآنسوی خط دیورند از قبل پناهگاه ،قرارگاه ومراکز تمویل تجهیز و پرورش جنگجویان بود. پا

 از این ناحیه نگراني نداشت زیرا تعهدي درسپردن رهبران القاعده وطالبان نداشت ظاهراً پناگاه آنها از قلمرو قانون خارج بود.
در افغانستان هم بجای نوسازی و تقویت نظام سیاسی و اشتغال جامعه، به قیمت فقر مردم از ثروتهای بادآورده و کیسه  

از قاچاق مواد مخدر تا دزدی ورشوه و استفاده نا مشروع از کمک های جهانی کارتل های  سخاوت های امنیت گرای غرب
قدرت گروههاي ثروتمند ومافیایی  از یکسو وجمعیت بیکار وفقیر ازسوی دیگر شکل گرفتند. اهرم های مافیایی قدرت میان 

د در گیر جنگ معامالت و بازی های تحزب نظام و موازي با آن تشكیل گردید.دولت که بنایش برضد تحزب آغاز یافته بو
وگرایشات اتنیکی ماند .نظام سازي بگونه غیرطبیعي ،گزینشي  آغاز  و در انبوهي ازكاستي ها وكمبود ها ادامه یافت. در 
روند نظام سازي اراده وتصویر همگون وجود نداشت . زیرساخت ها و ملزومات نظام در بحبوحه اي از ناهمساني ها 

سیاسی ونبود  –ا همچو مقدرات نظام بازار آزاد به دست غیب رقم مي خورد. فوران تناقضات وتعارضات اجتماعی وگسستي ه

 اداره مقتدر و مدیریت توانا ، بستری برای رشد و نفوذ نیروی مرکزگریز ومخالفان نظام شد. 
اجتماعي درجهت تامین عدالت توازن مشاركت ملي وتوزیع عادالنه ارزشها كه امر بدیهي رشد وتوسعه همزمان نیروهاي 

اجتماعي واستحكام ملي بود توجه نشد ،زیرا یك ویژگي دموكراسي كثرت گراي ایجاد و قانونمندی فرصت مساوي براي عرض 
خواست عدالت .وجود وحضور همه است. گام هاي نخستین این پروسه فرصتی  براي كش وكوب گروه هاي سیاسي شد 

گروه هاي قدرت تحول یافت وباعث احیا ودست اندازي مجدد مخالفین گردید.نكته قابل  تاًمل این  اجتماعي به خواست سیاسي
است كه كاستي ساختاري ازهمان آغاز  بازسازي سیاسي درضعف نگرشها وطرز تفكر ورویه هاي بود كه درنگرش متقابل 

اد كه نتایج تصامیم گرفته شده بن كه برخاسته از دولتمردان وجامعه تحصیلكرده متمایل به دموكراسي روي داد.تجربه نشان د
 .تمایالت وتوافق جانبین غرب ونیروهاي مجاهدین منسوب به ائتالف شمال بودبناي سست وناسازمند داشت 

دولتمردان جدید كه مورد حمایت غرب و یا بنا به لزومدید غرب زمام امور را در دست گرفتند نه توانمندي شان براي پروژه  
سازي غرب براي افغانستان كه یك دولت بسیط بود تا هزینه وخوف تمركز قدرت هردو منتفي باشدكافي بود ونه نیت و دولت 

اراده این تصمیم گیران ومجریان براي بازسازي نظام نوپاه باهم همخواني داشت ونه دیدگاه روشن و رویكرد مشخص در امر 
لت بیشترین مركزگریزي را ترجیح میدادند نقش واثر نیروهاي دموكراتیك نیروهاي شامل در دو .ساختمان و بازسازي داشتند

 زیرا ساختارها و زیرساخت فكري فرهنگي این امر هنوز تازه کار وكارگزاران آن   هنوز در زیر . كمرنگ وپر ازشائبه بود
 لیت حرکت دموکراتیک میشد .خرده گیریهای فرهنگی درگیر بودند که خود مانع استقال و رسوبات تفكر بسته چپ و راستگرا
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بي التفاتي جامعه جهاني وسیله در مسیر گرایشات اتنیکی ومذهبی ومانعی درشکل گیری وبستر سازی منفی و  اتتلقی 
ساختارهای دموکراتیک گردید وگروههاي سرخورده وپراگنده متمایل به دموكراسي را دركار ومبارزه به ندانم كاري وتوهم 

ازمسیر وعده ها جدا ماند  ب نظام نوتاسیس كه مدعي دموكراتیزه كردن واصالحات وتامین صلح وامنیت بودبه این ترتی .کشاند
مناسبات نظام كوپوراسیون سهامداران شد و ازسوي جامعه جهاني هم پروار گردید .این ترتیبات كار دولت را باتضادهاي .

پاکستان وسیاست های نفوذی سایرکشورها و هم دربرابر صدور  دروني وبروني بیشتر مواجه كرده ودر مبارزه علیه مانورهای
 فساد وقانون شكني های نیروهاي تنظیمي،گروه هاوعوامل در موضع ضعیف وآسیب پذیر قرار داد. زیرا دولت قادر به ایجاد

ه ازبستر روابط جامعوملی و متکای مردمی نشد  هایباتشكیالت مطمئن و ایجاد استناد مندارگانیسم فعال ظرفیت هاي توان
 درونی بدیل مناسب و درخور شان دموكراسي که قادر به پاسخ گویی در برابر نیازمندیها باشد ارایه نکرد .

نسخه های فرامدرن وآیین مروجه فرهنگی غرب در فقدان پایگاه بایسته اجتماعی سودمندی وكارایي موجه نداشت. قانون  
راهی نیافت،. نظامسازي با ظرفیتهاي ضعیف كه درآغازكار بود. دولت برسهمیه  به بستر تعامالت امور زندگی اماشد زی سا

ین سهمداران بنابود نیروهاي قدرتمند ماهیتاً ضد دموکراسی كه نقش مهم دردولت پس از طالبان همهاي گروهي وسهمیه اتني 
 صورت طبیعي نمیتوانست كارسازي وداشتند بر سهمیه)اتنیکی( در دولت تاكید داشتند . روند كاري بایك چنین رویكرد ب

زیرا این نیروها خود طرف دعوا  وعامل بحران محسوب  .بازدهي ثمربخش  براي تامین صلح وامنیت ورفع بحران داشته باشد
آسیب پذیر بود . جدا از این اراده دونرها وكشورها ونهادهاي دخیل در روند ری گادرچنین ناسازمیشدند. اطاعت وتطبیق قانون 

چالشها ومخالفتهای دخیل تقلیل  را به اراده هاي مخالف اجراي امور.م سازي وامور بازسازي سیاسي نیز اثر منفي داشت نظا
 ..داد

به . نظامسازي ازلحاظ مالي؛ مدیریتي و ارائه خدمات  شددولت دراجراي تصامیم وتعمیم قانون با بالتكلیفي ناخواسته مواجه  
مسیركار نامشحص و با چالش هایی  از استراتژی و هدفامكانات بیروني كه غیر قابل نظارت وحسابدهي بود وابسته بود . 

تن نظام با ارزشهاي دموكراتیك مم دریسوي كارگزاران مواجه بود. دولت به نیروها و فرهنگ مدرن نیاز داشت. نیروهاي سه
ترحادث بودند تاخلیق. چالش برنامه دولت سازي وحقوق اساسي وشهروندي مورد ناآشنا حتي معارض بودند.مدرن ها هم بیش

نظر جامعه جهاني نه تنها موردمخالفت طالبان بوده بلكه درشركاي داخل نظام آسیب دیده وفرصتها رابرباد داد.كادر سازي یا 
داري برمصلحت ها وخاطرخواهي اركان حكومت وحكومت ت .روال غیر طبیعي داشو اضطراري ،كادرآفریني گونه مستعجل 

 ها زورمندان كارگزاري شد نه مكانیزم هاي كارا و دموكراتیك متضمن عدالت وترقي . 
در طی سال های اخیر و درکمپلکس بازی های پیچیده، طالب به گسترش عرصه و اشکال مبارزاتی اش ادامه داد و توانست 

ك ونبرد ایجاد کرده ولسوالی ها را تحت نفوذ و کنترول درآورند.عملیات درهماهنگي بامافیاي فساد وموادمخدر میدان های تحر
كور وناشیانه نظامي ،فقدان نظام پذبری وقانون مداری برعکس نقش منفي كارمندان و مسولین نظام، نبود اشتغال وفرصتهاي 

تباهات وکاستی ها و روآوردن كاري زمینه وفرصت خرابكاري گروپهاي مخالف دولت را افزایش داد. اعتراف بر بخشی از اش
میتابد   بر  به سیاست های خزنده و التماس آمیز ناكارایي در سیاست و مدیریت بحران ازسوي دولت و ائتالف  ضد تروریسم را

 )ادامه دارد.(
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