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  ؟...نا امنی های افغانستان در کجا ريشه دارد
  
  

افغانستان کشوريست که در طول تاريخ صحنۀ برخورد قدرت های متخاصم نظامی و فرهنگی دنيا و منطقه بوده 

انهای بزرگی را در عرصه های مختلف است که از رهگذر تهاجمات گستردۀ عوامل بيرونی و بيگانه آسيب ها و زي

متحمل شده چون اين کشور به لحاظ موقعيت حساس جيوپولتيکی که در منطقه حايز است همواره در معرض تاخت 

وتاز قدرت های منطقه و دنيا قرار داشته و به همين ترتيب تأثيرات زيانباری ناشی از تعقيب و پيگيری سياست های 

با اين وجود . قتصادی و توسعه سياسی و اجتماعی اين کشور را بشدت متأثر ساخته استمداخله گرايی، روند رشد ا

عليرغم آنکه تهاجم قدرت های بيگانه در افغانستان با مبارزات و مقاومت های دليرانۀ مردم آن به شکست مواجه 

يه به هدف رسيدن به اولويت گرديده ؛ اما با آنهم پيگيری سياست های مداخله گرايی بويژه از جانب کشور های همسا

های مورد عالقۀ شان هم چنان ادامه داشته و از اين رهگذر آسيب ها و صدمه های جبران ناپذيری بر رشد 

لذا رد يابی ريشه های اصلی بحران در افغانستان مبين آنست که . اقتصادی، سياسی و اجتماعی آن وارد شده است

ن کشور، پيوند مستقيم با مداخالت مجرمانۀ عوامل خارجی داشته و مشارکت تداوم نا امنی ها و بحران در تاريخ اي

فعال جنگسازان بيرونی در امر توسعه و افزايش جنگ های ويرانگر داخلی چالشهای بزرگی را فراه راه برقراری 

که تحت نام امنيت و ثبات پايدار در کشور ما متوجه ساخته است؛ چنانچه حاکميت چند سالۀ نظام تروريستی طالب 

اجرای شريعت محمدی اما در واقع برای نابودی ارزشها و اصول دينی کمر بسته بودند و در جهت دستيابی به اهداف 

بنًا حکمروايی چند سالۀ نظام . شوم شان وحشت آفريدند و تعديهای بيشماری را مرتکب شدند، دليل بر اين گفته ميباشد

ا و ناروايی ها برحقوق و آزادی های اساسی مردم، برآيند بارز ستراتيژی متحجر طالبان و اعمال انواع محدوديت ه

های مداخله گرايی و تالشهای شوم قدرت های بيگانه در کشور ما بوده است، جريان هيوالی طالب که جنگسازان 

 اختناق و تاريکی پاکستانی آنرا بوجود آورده بودند با توسل به اعمال و حشيانه و غير انسانی برای مدتی کشور را به

مطلق فرو برده و ضربه های مهلک را بر ساختار اقتصادی و سياسی آن وارد ساخت، اما با رويکار آمدن فصل 

جديد در تاريخ سياسی کشور و توجه جامعۀ جهانی در زمينۀ بازسازی و اعمار مجدد ساختار های فرور ريختۀ آن 

ختلف رونما گرديده  و اميدواری ها برای يک امنيت و آرامش تغييرات و انکشافات قابل مالحظۀ در عرصۀ های م

قابل اعتبار در کشور افزايش يافت، زيرا تالشهای گستردۀ دولت و جامعه جهانی در خصوص استقرار امنيت و 

گسترش روند بازسازی و قسمًا کسب دستاورد ها و موفقيت ها در اين راستا تحقق زود هنگام آمال و آرزو های مردم 

اما متأسفانه نه تنها آرزو ها برای تأمين امنيت و ثبات در اين کشور بر آورده نشد بلکه نا امنی ها و .  تداعی ميکردرا

لهذا . بدامنی های ناشی از تحرکات نظامی و فعاليت های تروريستی شورشيان طالب و القاعده دامنۀ گسترده تر يافت

در حاليکه بيش از چند سال از درهم شکسته شدن نظام طالبان در افغانستان ميگذرد و تالشهای پيوسته جامعه جهانی 
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در امر نابودی و اضمحالل کامل آن هم چنان جريان دارد اما با آنهم گاهگاهی ما شاهد فعاليت های دهشت افگنانۀ و 

هستيم که هر از گاهی با اعمال تروريستی و هراس افگنانۀ شان تروريستی جنگجويان طالبی و القاعده در کشور 

فضای ترس و بی اعتمادی را در کشور ايجاد و چالشهای بزرگ را فرا راه روند بهبودی وضعيت امنيت قرار 

 ميدهند، لذا اينکه چرا به رغم تالشهای گستردۀ دولت و جامعۀ جهانی در کار مبارزه با دهشت افگنی هنوز هم بقايای

تروريستان طالبی و القاعده روند برقراری امنيت و ثبات سراسری را به مشکل مواجه ميسازد در حقيقت امر مسئلۀ 

ايست که ريشه در مداخالت بيرونی دارد زيرا عمال بيگانه با تمويل  و تجهيز شورشيان طالبی و القاعده و با حمايت 

 امنيها را  گسترش داده و به همين گونه مانع برقراری صلح و از فعاليت های دهشت افگنانۀ آنان  ناامنی ها و بد

  .آرامش در افغانستان ميگردد

ايجاد فضای رعب و وحشت از طريق توسل به اعمال وحشيانه و غير انسانی چون انتحار، قطاع الطريقی، به آتش 

در کشور ما تلقی ميگردد و از چالش برانگيز ترين موضوعات در خصوص تأمين امنيت و ثبات ... کشيدن مکاتب و 

به همين ترتيب دشمنان با همدستی عمال مزدور داخلی در صدد آنست تا به منظور تحقق خواسته هايشان به هر شيوه 

و وسيلۀ ممکن متوسل گردند که از اين رهگذر اغلبًا مردم بی گناه قربانی شده و خسارات زيانباری را متحمل 

 از طريق قتل و کشتار مردم بيگناه و نابود کردن مراکز آموزشی و تربيتی تالش بنابرين دشمنان اين وطن. ميشوند

ميورزند تا از يکطرف ميزان نا امنی ها و جنگ را در کشور افزايش داده و جو بی اعتمادی را در بين مردم تشديد 

بنابرين آنچه مسلم . ما گرددبخشند از جانب ديگر با توسل به اين نوع اعمال ميخواهند مانع پيشرفت و ترقی در کشور 

است اينست که همسايۀ جنوبی همانطوريکه همشه با مداخالت صريح و آشکار شان در تشديد بحرانها و نابسامانيهای 

از اينرو . اين کشور مشارکت داشته هنوز هم در توسعه و افزايش نا امنيها در افغانستان نقش عمده و اساسی دارد

ستان بايد با اتخاذ راهبرد های مؤثر و کارساز مبنی بر تأمين امنيت و ثبات قابل اعتبار دولت جمهوری اسالمی افغان

اقدامات الزم را انجام دهند؛ افزون بر آن راهکار مشارکت و سهم گيری فعاالنه مردم در کار مبارزه با تروريزم و 

در مساعی مشترک با دولت در جهت دهشت افگنی هم چنان ارزنده تلقی ميگردد بنًا بر تمامی شهروندان است که 

بازگرداندن صلح و امنيت در کشور بويژه با حراست بيدريغ شان از حريم مقدس مکاتب نگذارند که دشمنان اين وطن 

  .در کارشان موفق شوند
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