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  خواست ھای  حاميان تروريزم ومبارزه عليه آن در منطقه
  

.  از ھم می پاشند لزوم ھای مطرحی در مفاھيم حقوق بشر وساير کنوانسيون ھا در اين مورد، يکی پی ديگر
برنامه يک قطبی ساختن  جھان و تشنه گان  غصب منابع اقتصادی کشورھای فرودست، در 7ب6ی شعار ھای اغوا 

  .کننده، توازن معيار ھای  مراودات انسانی در جھان را با خطر مواجه ساخته اند
ی قوی جھان گشايان،بتواند تروريزم ،چيزی نيست که اشخاص ،سازمان ھا  و تشکل ھايی بدون پشتوانه ھا

اين پديده از ساليان دراز بدين سو دربرھه ھا و ادوار مختلف تاريخ به .سازوبرگ ھا و راھکارھای آن راشکل دھند
من اين اصط6ح را بار اول در کتاب افغانستان در مسير تاريخ،  تاليف مرحوم غ6م محمد .تجربه گرفته شده است

نگليس در ھند برتانوی خوانده ام که به جھت تقسيم افغانستان ميان انگليس و ايران با غبار، از زبان دولتمداران  ا
از ھند برتانوی به کابل  به منظور ترور » گروه تروريستی«سازماندھی حمله ايران از غرب بر افغانستان و  اعزام 

به وسيله رسيدن به ھدف ،ھميشه  جلو تروريزم به مثا.پادشاه بيگانه ستيز، پيمانی بسته کرده بودند» شاه زمان«
دردست کشورھای حامی توطئه و غصب ديگران بوده  و در مرحله ھای مختلفی از تاريخ به گونه ھای  مختلف از آن 

ھمين کشور ھا امروز نيز با صيقل کاری ھای جديدی،می خواھند به جھت برھم زدن نظم جھانی با .استفاده کرده اند
  . قبای  شان به آئينه مصاف قدرت نمايی براينداستفاده ازاين وسيله با ر

با تسلط بر ذمام مديريت آن ، به طور مستيقم و بعضا در حدود و ثغور نيابتی، »  جنگ ھای پر منفعت« متوکلين 
بر قربانيان شان می تازند و به جھت برھم زدن بنياد بقاع خير ،به نھايت مايل و راغب اند که تروريزم را تا حد ازبين 

ردن  شخصيت ھای اول کشورھا نيز بکار برده و بتوانند سرنوشت  نظم جھانی را نه آن گونه که بايست، بل آن گونه ب
چه از يک طرف داد از دموکراسی و حقوق بشر می زنند و از طرف ديگر شمشير زنگ زده . که می خواھند رقم بزنند

يت بال مردمان صلح خواه، آب وتاب می دھند تا آنچه در اين وسيله  رادر تھديد فضيلت سا]ری و فراغت حال و رفاھ
  .خزانه خيال شان گنجيده، بدست آرند

گروه ھای معلوم الحالی زير نام دين ومذھب، اھالی حل وعقد امور نيستند که سر به جيب عبادت فروبرند وبه 
فزايی  توسط بيگانه گان که در جھت مھاد و اساس وآرامش ورفاه مردم  اھتمام نشان يدھند، بلکه به خاطر وحشت ا

اين ھا اجيرانی بيش نيستند که جز وسيله ای به خاطر  رسيدن .حقيقت دشمنان خود شان نيز می باشند ايجاد  گرديده اند
  .حاميان شان بر منابع ديگران ازاين طريق، کاری داشته باشند

 که در کنار  کشتن و کشته شدن ھدف حاميان سلطه جويی جھانی ازايجاد گروه ھای تروريستی اين است ،
ديگران ، مناطق  تحت نظر بايداز آتش وحشت ھيبت نيز خالی نگردند و قربانيان شان  به حدی  ذليل و بی ھيچ  

، خود اسناد قربانی شدن شان را امضا  کرده، به پای خود به قربانگاه ھا بروندتا  300شوند،که به قول نويسنده کميته 
ی پشت گرم گرديده و فرصت يابند که با فتنه ھای عظيم و بی درد سر،چنان مستلزم تخريب عباد و دشمنان شان  به خوب

نمونه ھای  انکار ناپذير آن را در بسا نقاط دنيا از جمله  .ب�د گردند که از حدوعد افزون  وحيّز ضبط وادراک برون باشد
ھا در کشور خود يکی از اين قربانی ھا ھستيم واگر ما افغان. عراق،تونس،ليبيا ، مصر،سوريه ويمن مشاھده  کرديم

دشمنان  صلح  و آرامش را فرصت ھا دستياب گردد، شايد از طريق کشور ما، آسيای ميانه را  ھم د رپيش چشم ما به 
  .قربان گاه سوق داده  و اختر اقبال شان را که در سايه ھمسايه بلند است در وبال واحتراق بياندازند

زم،انسان ھايی در کشور ھای عربی،ايران،حتی ترکيه،کشورھای شوروی سابق ، به شمول آسيای حاميان تروري
ميانه و افغانستان را نسل مازاد زندگی انسانی می دانند و ت�ش دارند که با مستأصل گردانيدن تحمي�ت ،تکلفات عنيف 

م به تقديم رسانيدن امداد و اسعاد، غصب  بر ودايع خداوندی سرمايه ھا، منابع طبيعی و جغرافيای آنان را زير نا
برنامه اصلی کشانيدن دامنه جنگ به منطقه، پياده . وصاحبان اصلی آن ھا را ھيزم آتش اھداف سوزنده خودشان سازند 

پريشانی اوضاع . کردن سرنوشت عراق،ليبيا،مصر،تونس،يمن و سوريه در افغانستان،ايران و آسيای ميانه می باشد 
در پيامد سناريو ھای افسانه يی ، به جايی رسيدکه اينک از گرد باد ھاگذشته و در رباط تيره توھم به بستر افغانستان  

کشور ما دراين سالھا از داعيان گردن کلفت  صلح  جز اين که پرده شقاوت ،بصر بصيرتش .حله ی تشنج مبدل شده است
  ست اورد؟حتی راتق وفاتق امورش نيز در دست ديگران را پوشيد و قدم در بيابان بی پايان فرا نھاد،چی حاصلی بد
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  .بوده،که از مردم مضطر و از وضعيت بيمناکش توقع  فرمانبرداری وانقياد دارند

ھنوز که تمام فرصت ھا محو نشده اند، سوال بنيادی اين است،آيا از تشنج و قربانی شدن خود به نفع ديگران پيش 
ماھنگی براييم که براستی بر ضد تروريزم مقابله می کنند؟ اکنون در راس اين گيری کنيم و يا با کشور ھايی  در ھ

غلبه اين  کشور بر مواضع داعش . کشور ھا روسيه قرار دارد که  نميگذارد ميزان صلح جھانی از محور برون گردد
ات کشور ھای آماج در سوريه به جھت برگرداندن صلح وزنده گی به سوريايی ھا، به وضوح ثابت کرد که منافع حکوم

ھيبت داعش در اين است که بر مسايل و رويداد ھا از روزنه ھای دور انديشی فکر کنند ونگذارند که آينده ھای ملت 
  .ھای شان قربانی ھوس ھای ديگران شوند

ليندن بينز جانسون .  افسانه سازی ھا برای ايجاد  زمينه ھای جنگ در زير شعار ھای صلح ،گپ امروزی نيست
ھر فرد و ملتی که خواستار «ی و پنجمين رييس جمھور امريکا  ساليان پيش در مجمع عمومی ملل متحدگفته بود، ،س

در برابر دشمن است، امريکا را در کنار خود می بيند که در » جنگ خوب«صلح و بيزاری از جنگ است و يا مايل به 
  ».ھر گامی کنارش ايستاده است

  در ھر گام به قول حامد کرزی  امريکای گردن کلفت وبيش از چھل کشور متحد اما اينک پانزده  سال است که
اما . يک گام پيشتر که پيمان ھای استراتيژی و امنيتی نيز بين شان به امضا رسيده اند آن در کنار افغانستان ھستند وحتی

 تاروز به موادمخدر و ، روز!راه صلح افغانستان ھمچنان مسدود وکشور در حضور اين ھمه مبارزان ضد ترور
چه، آيا اين پيمان ھا به جھت  نابودی پناھگاه ھای تروريست ھا در پاکستان . تروريزم وارداتی آنان ،سينه خالی می کند

  نبودند؟

به  جھتی » مخدرات ح�ل«و » تروريزم روا«وگسترش دادن »جنگ خوب «قرار دادن افغانستان درموضع 
ياد شده به سوی آسيای ميانه مبدل گردد، تا فدراتيف  محکم عام�ن فاکتورھایاست که اين کشور ،به تخته خيز 

اما تا پيش از . شان محاسبه شده، چند وچون دردسر سازی آنان را د زير زناق خود حس کند روسيه،که رقيب اصلی
متی و زبانی  سوخته و رسيدن به اين مأمول، افغانستان بايد در آتش جنگ ھايی به بھانه ھای اخت�فات مذھبی،قومی،س

به سرنوشت ليبيا،عراق و  سوريه چنان  مبت� گردد که جز غ�م بودن، ھيچگاھی خطر برای تروريزم در آن متصور 
نباشد  واين حالتی است که مردم افغانستان به مرده ھای متحرک مبدل گردند وبا شانه ھای خود بار غنامند ھستی شان را 

  .در پای ديگران بريزند

جنگ «اين جاست که در قدم اول ، دولت افغانستان  مکلف می گردد تا از مسير قربانی شدنش در پای منار از 
  . را جدا ساخته به بقای خود،مردم و کشور فکر کند» مخدرات ح�ل«و» تروريزم دين باوری غلط«و » خوب

س جمھور افغانستان گفته است باتوجه به سخنان  ليندن بينز جانسون، تصادفی تلقی نگردد که اشرف غنی ريي
  .»جنگ افغانستان توسط ديگران ،برای ديگران است«،

 واکاوی سخنان رييس جمھور افغانستان اين مسئله را وضوح می بخشد که افغانستان قربانی توطئه ای گرديده 
مقام موفقيت  عليه  بناء راه کشورما در مبارزه  و احراز .که منافع آن را ديگران برای خودشان محاسبه کرده اند

تروريزم جز روزنه ھای روشنی انداز  ضد تروريستی به جای ديگر منتھی شده نمی تواند و گزينش آن نيز کار دشوار 
  .نمی نمايد

يکی سعی .تروريزم به نقطه عطف اھدافی مبدل گشته و در دو جھت آن دو نيروی متخاصمی اخذ موقع کرده اند
و ديگربه جھت از بين بردن آن از روی زمين،  نيرو به خرج ميدھد که ھمانا فدراتيف دارد آن را حمايت و تقويت کند

  . روسيه و در کنارش کشورھای آماج امروز و فردای تروريزم می باشند

با يک  خيزش  نه چندان بزرگ  ھوايی، تمام  نادرستی ھای  محاسبات خيالپردازانه . روسيه کشور مقتدری است
پس گشت ھای استحکامات عقبی داعش اعتراف صريح حاميان . مورد خود را به اثبات رساندحاميان تروريزم در 

تروريزم  در سوريه  بر شکست خود و پذيرش  روسيه  به مثابه يک  طرف نيرومند تاثير گذار بر روند صلح جھانی 
وتين رييس جمھو اين کشور چه گفته ھای و]ديمير پ. می باشد،که حتی در خيال وخواب نيز تصور آن را نمی کردند

قوت خود را دارا است که گفته بود ،تروريستان  را در ھرجايی که باشند از بين می بريم وشرط م�يمی که وی گذاشته 
اين مسئله تا زمانی به اين شرط وابسته مانده می تواند و در . اين بود که کشور ھای اماج ترور در خواست کمک نمايند

تأنی می کند، که  کشور ھای آماج تروريزم يعنی افغانستان و ھمچنان آسيای » و تروريزم رواجنگ خوب«مقابله با 
ميانه که کشور ھای حوزه مقناطيسی آن به حساب می روند وھنوز پيوند ھای  ژرف و حساس اقتصادی،سياسی  و 
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اقعا از آن برای خودش احساس خونی بين ھم دارند،با خطر مستقيم تروريزم سازماندھی شده واقع نگردند که روسيه و
  . خطر نمايد

ھر لحظه ناظر اوضاع افغانستان بوده .روسيه با حمله بر مواضع داعش در سوريه کارش را اتمام يافته نمی بيند
و انتظار دارد که  اين کشور و متحدين گردن کلفتش با استفاده از پيمان ھای  امضا شده استراتيژيک و امنيتی  به  چی 

ديگر تا چی حد  .  برای از  بين بردن مراکزآموزشی ،کمپ ھا و پناھگاه تروريستی در پاکستان، نياز دارند؟ مدت ديگر
گسترش دسته ھای تروريستی در خاک افغانستان افسانه سازی می گردند؟ ويا نقاط استراتيژيک افغانستان تا چی وقت به 

روسيه چشم براه  است، بداند که تا چی وقت با اين مسئله . ؟باز ھای اکما]تی مناطق ديگر در نا آرامی بسر می برند
برخورد ھای دو گانه يی صورت می گيرد؟ ھرگاه جمعبندی انتظارات اين کشور بدين منتج گردد که  تروريست ھا فکر 

دھد ساده کنند که اين کشور از خود  و مناظق پيرامونش آگاھی ندارد و اقدامی مشابه اقدامات در سوريه راانجام نمی 
  .لوحانه انديشيده اند

ازيک جھت اين گپ درست است ، ھيچ  .برخی ھا بدين باورند که روسيه از خود واز سرحدات خود نگران است
اما روسيه از ستر سرحداتش نگران نيست، از آن نگران است که . کشوری نمی خواھد منافع مليش با خطر مواجه گردد

افغانستان عم� . کابی با روسيه را در از بين بردن تروريسم را از دست خواھد دادافغانستان فرصت ھای مناسب به ھمر
سال حکومت حامد کرزی  به بستر نرم رويش و تربيت تروريسم مبدل شده که به کشور ھای آسيای ميانه   13در جريان 

غه ھر حرکت در افغانستان بر دغد.ومناطق تحت نفوذ تاثيرات متقابل با روسيه، ھمسايه آرام و بی درد سر نمی باشد
در ميان گروه ھای تروريستی  در افغانستان  به ع�وه اتباع کشورما ، پاکستانيھا ، عرب . ھمسايه ھايش تاثير ميگذارد

کی وبه چی منظور به آنان . ھا ،سودانی ھا، چينايی ھا  و غيره ،  شھروندان فدراتيف روسيه و آسيای ميانه ھم کم نيستند
ی  وعقيده يی  می دھند؟به چی منظور روی آنھا سرمايه گذاری  صورت می گيرد؟ اين ھا به چی منظور آموزش حرب

  شمال افغانستان  را به طرف نا آرامی ھايی برده که ھر روز در آن ده ھا افغان کشته می شوند؟ تا کی وبرای چی؟

که آيا،بعد از امضای پيمان ھا امنيتی  روسيه با درنظر داشت نکات تذکار يافته، اين پرسش را مطرح می سازد 
مقامات اين کشور با صراحت می گويند که نظاميان روسيه به .،ثبات  وامنيت در چی وضعيت واقع گرديده است؟

اين مقامات می افزايند که  به مانندھر . تفکرات ساده لوحانه واتھامات افسانه يی حاميان تروريزم توجه نخواھند کرد
نتيجه بدست آمده اين است که فدراتيف روسيه با .کشور ديگر ،برای روسيه نيز منافع ملی خودش حايز اھميت می باشد 

توجه به مسايل ياد شده، خود رامکلف می دانند که به خاطر جلوگيری ازخطراتی که متوجه منافع ملی  اش می باشد به 
 ملی کشورھای  ساحه نفوذ و منافع ملی کشورھايی که بدون خواست خودشان آماج تروريسم شده  و از آن جا حفظ منافع

اين واکنش ھا کمتر از اقدامات در سوريه .يابد واکنش جدی و فيصله کنی از خود نشان دھد اين خطر گسترش می
  . يستنخواھند بود وسھل انگاری ازآن ھم،اشتباه جبران ناپذيری بيش و کم ن

 زاويه ھا و ھاويه ھای ديد سالم می رسانند که ھلھله ھای پيش منظری تبليغاتی برای تروريزم و سر وصدای
. خيالی بر ضد آن، در ابعاد مختلف ، افسانه ھايی اند که از عقب با خود برنامه ھای ديگری راحمل می کنند مبارزات

  . موضوع را درک کنندمھم است تا  افغانستان وکشور ھای آسيای ميانه  اين

اقدامات استراتيژيک  طرفدارن يک قطبی  جھان  بازگوينده آن اند  که جنگ تباه کن ھشت ساله ايران وعراق از 
تا ھر دو کشور ھم از لحاظ  نيروی جسمی و ھم از لحاظ اقتصاد در انتگرال ھای محاسباتی و . برون سازمان يافته بود

رسانيدن عراق به حد فروپاشی، جزء برنامه ھايی بود که امروز يکی .  گزيری نيابندمحاط دامنه ھای تنگ ،از فروپاشی
اگر احساس وطنپرستانه مردم ايران نبود، که حکومت اس�می  آن کشور به .پی ديگر به منصه اجرا گذاشته می شوند

  يتی می داشت؟جھت ابقای خود سخت از آن استفاده برد، خدا ميداند که جغرافيای امروز منطقه چی وضع

جھان عرب در حال حاضر ،بر اثر نامردی ھای خود شان نه تنھا به منطقه شرم جھان اس�م و خطر جھانی 
مبدل گرديده، بلکه خودش برای خودش نيز به مار استين  و دشمن خود دارد مبدل می گردد، که ھم خود را نيش می زند 

 نيز با خطرات جبران ناپذيری مواجه بسازد وھم به جھان خطر و  به صط�ح سر خود را خورده روان است تاجھان را
جھان عرب ،  به گونه ای، بستر اين خطرات گرديده است که جز زايش وحشت برای برھم زنی محاسبات . توليد می کند

فيت چه درحالت ھای آرام نيز ديده ايم که اين خطه ظر. زيست باھمی  ، حرکتی مثبت از آن  متصور شده نمی تواند
فرھنگی  به جھت سازش با انکشافات را در خود نپرورانده که می توانستند دگر گونی ھای  مثبتی در زندگی مردمان 

حاميان تروريزم به خوبی می دانند که کشور ھای  اس�می و بويژه  سرزمين ھای عرب ھابه .شان را مشاھده  کنند
يادمان نرود که تمام حرکت .رد استفاده قرار گرفته می توانندمثابت زمينه سازخوب نضج دادن به زايش ھای خشونت مو



  
 

 

  ٥تر ٤  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

ھای وحشت زايی از اين خطه، زير نام اس�م، سبب بدنامی دين مقدس محمدی نيز خواھند شد که ديوار حمايتش دردست 
  . کفار بوده و منافعش در جيب اغيار دين فرو خواھد ريخت

را در پيش روی ما گذاشته که دير يازود سرنوشت مارا درس ھای حوادث  سالھای اخير جھان عرب تجاربی 
اگر ھر کشوری  بويژه افغانستان ، آسيای ميانه و يا حتی به نوعی ايران ، آن . آيا اين را می خواھيم؟. بدان پيوند می زند

 برای ما الگو را تجربه کند، سرنوشتی بھتر از عراق ، ليبيا و سوريه ی امروز را نخواھد داشت،که می خواستند آن ھا
  .بسازند

آن چه که جھان صلح خواه و ضد جنگ از  حم�ت ضد تروريستی فدراتيف روسيه در سوريه ، آموخت ،اين 
است که  حاميان تروريزم  تنھا اين پديده را  در معرض  نابودی قرار نداه ،بل که خود را نيز با سرسامی تباه کننده ای 

کست ، گزيری ديگر ندارند و امروز می بينند که اميدھای جلوگيری  ازبين  رفتن مواجه ساخته اند که جز اعتراف بر ش
يافته ودر صف مخالف تروريزم  قرار گرفته  نسل ھا درکشور ھای اماج خطر، بار ديگر زنده شده اند، سمت وسويی

  . اند

خط قرمزی ميان  :  باشداز آن جا که ت�ش ھا خاتمه نيافته بناء درک چندنکته در اين راستا بسيار ضروری می
واکاوی ھا و . تروريزم و حاميان بين المللی اش با فدراتيف روسيه وکشور ھای واقع در معرض خطر کشيده شده است

يک جانبه جھانی حاميان تروريزم را رخ داده و آن را از حد پرده پوشی ھای  پژوھش ھا نيز قطعه اصلی سياست ھای
 شده که با از بين بردن معمرالقذافی  در ليبيا و صدام حسين در عراق، چشم کسی از واضح. استخباراتی برون کرده اند

برنامه ای  که حاميان تروريزم رويدست دارند اين است ،که از يک طرف عرب به . لشکر سياسی عرب نمی سوزد
از آن جا تشکل ھای داعش و برده و غ�م مبدل گرديده و اسرائيل به مثابه بادار شان به طور گسترده قد علم  نموده و 

خراسان ، سلفی ھا و غيره به جھت صدور تروريزم  ايران،افغانستان وکشور ھای آسيای ميانه را ھدف قرار داده وپای 
روسيه را در يک عمل انجام يافته در جنگ نا متوازنی بکشانند که اگر حرکت  ودفاع می کندتوان اقتصادی نداشته باشد 

اما مسوولين دولتی روسيه کام� به ديد ديگر . د مرگ تدريجی خود را چون فيلم ھندی مشاھده نمايدو اگر دفاع نکند باي
  .اين مسئله را بررسی کرده می گويند که حوادث سوريه ديگر به اين خيال بافی ھای واھی  نقطه پايان گذاشته است

ريه از بين بروند، تعداد زياد شان،شايد پيش از آن  که تروريست ھا در سو: دانستن اين نکته حايز اھميت است 
ھم به اين بھانه در افغانستان  جابر جا شده  ودر آسيای ميانه در صورت پيروزی ھای احتمالی،مح�تی برای شان 

به قول آنھا سوريه مرکز زايش داعش ،خراسان و سلفی ھا  و افغانستان  بستر تجمع به جھت فعاليت .مشخص گرديده اند
آيا افغانستان که به نحوی از جنگ سی ساله  با پاشنه ھای فرسوده راه .يزش به سوی آسيای ميانه می باشدھای بعدی  خ

می رود،از سينه باز کردن به تروريزم بين المللی جز تباھی و ويرانی و از ھم پاشيده گی سودی برده می تواند ؟آيا 
ت مواجه گردد؟،در اين صورت افغانستان  يابايد به دريای فرزندان افغانستان اجازه می دھند کشور شان با چنين سرنوش

خون مبدل گردد و يا به تجزيه ای که سرنوشت آن بد تر از اتحاد خونبار خواھد بود، بپيوندد؟ اسيای ميانه ھر گز چنين 
نداشته چيزی را آرزو ندارد و نمی خواھد که دستخوش بازی ھايی گردد که جز ويرانی به ملت ھای شان سودی ديگر 

  .باشد

روسيه بادھھا دليل موجھی ،ھمان گونه که خود بار نابودی تروريزم در جھان را برعھده گرفته، ع�قمند ھست 
که تمام کشور ھا ونھاد ھای مبارزه عليه تروريزم را به  درخواست و خواھش خود شان در ھر نقطه جھان کمک 

 که به تروريسم منابع آموزش و صدور آن نسبت داده می شوند مث� سوريه و افغانستان دو کشوری اند.وياری برساند
وجالب اين است که اين سخنان دوستداران تروريسم در حالی مطرح می گردند که می خواھند نظر مردم را از سوی 

  .پاکستان بگردانند که زادگاه اصلی تروريسم در آن جا نھادينه شده است

 و د]يلی مبنی بر  گسترش خطر ھای جھانی در قدم اول خود قربانی سوريه بر ع�وه  سياست ھای بين المللی
تروريزم بوده  و افغانستان به حيث يکی از نزديک ترين ھمسايه ھای روسيه که ھم قربانی خواھد بود و ھم راه ترانزيت 

افغانستان .می باشندبه ديگر کشور ھای ھمسايه،از جمله آسيای ميانه،برای روسيه در حد يک سان حايز  اھميت و توجه 
  .حتی بيشتر از سوريه

اين درس و تجربه .تجربه سوريه مبنی بر خواست کمک از روسيه،درس بزرگی برای بقای آنکشور تثبيت گرديد
  .می تواند در ھر کشور ديگری که خود را با خطر تروريزم مواجه می داند مورد توجه واقع گردد

قی اند که داعش و يا ھر گروه تروريستی ديگر می تواند از آن ھا به افغانستان  و آسيای ميانه از جمله مناط
مثابت تخته ھای خيز ،به جھت ناآرام ساختن روسيه و ھر کشور ديگر وسيعا استفاده نمايند، اين کار در قدم اول در 
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 شود و خاک ودود حالی صورت می گيرد که نخست افغانستان و آسيای ميانه مانند سوريه  در حلقوم تروريزم فرو برده
  .ملت  به آسمان ھا بلند گردد

افغانستان بنابر موضعيت خود مورد توجه ع�قه فدراتيف روسيه  به خاطر جستجوی زمينه ھای  مشترک 
رسانه ھای افغانستان تا کنون چندين بار از وجود ھزاران  تبعه روسيه و کشور ھای .مبارزه بر ضد تروريزم می باشد

يافته  خبر داده اند، اين ھا درحال حاضر، عمدتا در شمال افغانستان  ر افغانستان تربيت تروريستیآسيای ميانه  که د
قرار دارند که به منظور وارد شدن به آسيای ميانه وبعد پخش شدن در نقاط مختلف اين کشور ھا ورسيدن شان به 

ھد بود که داعش از افغانستان و کشور ھای اين بدان معنی نخوا.روسيه،ھدف نھايی حاميان  تروريزم جھانی  می باشد
آسيای ميانه به مثابه سرک ھای قير ريزی شده استفاده خواھد کرد، مسلما کاری صورت خواھد بست که مانند سوريه 

  .نخست اين کشور ھا را  در آتش سوزانده و سپس نيت به سوی روسيه خواھد کرد ، اگر فرصت بيابد

ست که تروريزم را اين قدر وقت بدھد که مجبوراء در داخل کشور خود با او روسيه به ھيچ صورت ع�قمند ني
اين کار واين تجربه را افغانستان و آسيای ميانه پيشتر از روسيه بايد به درک خود رسانده و به اين مسئله پی .مبارزه کند 

 اتحاد  با فدراتيف روسيه مطالعه ببرند ،تا پيش از نابودی  ھای قطعی در مبارزه عليه تروريزم  ومنافع شان را در
تا دير نشده ،تجارب و درس ھا نيز نشان می دھند که اگر سوريه  وقت تر در ھمکاری با روسيه می پيوست .کنند

  .  شايد،به مراتب استوار تر ازامروز  ومردمش تااين حد خوار و ذليل نمی شد

و ھمگانی،راه ھای برون رفت را نتيحتاءچنين بر می به خاطر قانونمند ساختن مبارزه عليه ترويزم و ايجاداتحاد
  :شمارم

چی بايد کرد قضيه در اين خ�صه می گردد که ،در قدم اول ھماھنگی مبارزاتی  عليه تروريزم ميان افغانستان 
ر کشور طبق اين پيمان  ھ. افغانستان  و کشورھا پيمان مشترک  امنيتی امضا نمايند. وکشور ھای آسيای ميانه ايجاد گردد

دفتر سکرتريت مسول . در موقع ضرورت ص�حيت در خواست کمک  نيرو از متعھدين خود رامی داشته باشد
اط�عاتی ميان کشور ھای امضا کننده پيمان تاسيس گرديده و  بر مبنای ان امور کشورھا در اين عرصه ھا به خوبی 

  .ھماھنگ شده می تواند

فغان و اسيای ميانه  تحت يک قومانده  قوی ايجاد گردد که ص�حيت عام بر بنياد اين پيمان يک نيروی مشترک ا
  .وتام عمليات عليه تروريزم در ھر نقطه افغانستان و اسيای ميانه را داشته باشد

يک پيمان امنيتی با فدراتيف روسيه امضا گردد وجای برای ھر کشور ديگری  بعد از امضای پيمان چند کشوری
اين پيمان نه تنھا که عم�  کشور ھای امضا کننده  را بر .روريزم  می داند خالی گذاشته شودکه خود را اماج خطر ت

تروريزم فايق خواھد آورد بلکه از لحاظ روانی مورال تروريزم را در منطفه نيز خنثی می کند و جرات حاميانش را در 
  .شانگھای نيز قابل مطالعه و تصميم گيری باشداين مسئله می تواند در ميان کشور ھای عضو .دور تر ھا از بين می برد
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