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 ۰۳/۰۹/۲۰۱۵                                                                                      بابا ملك ظاهر محمد

 تروریسم از یابزار ۀفادتاس
 

سال جاری در شهر بوداپست به ابتکار یل غرض خوانش در کنفرانس که قرار بود به تاریخ چهارم ماه مارچ ذمقالٔه 
، چون فوند افغانستان هنگری با اشتراک نماینده گی سازمان ناتو ومقامات کشور هنگری دایر گردد  ترتیب شده بود

صورت  معلوم به تعویق افتاد خواستم درانکشور الی تاریخ نا کنفرانس مورد نظر بنا به مشکل هجوم پناهنده گان در
  .ایت وزین افغان جرمن انالین به نشر رسانمامکان ازطریق س

 
 

 سیاست دوگانه در مقابل تروریسم باعث ترویج وتکثیران گردیده است
  

باحضور قریب چهارده سالهء امریکا ومتحدین شان در افغانستان تحت نام مبارزه علیه تروریسم نه تنها تروریزم  
فغانستان ومنطقه را به مراتب بیشتر ازپیش  گرفته است ریشه کن نه شد بلکی تحت هویت های گوناگون دامن ا

.استفادٔه ابزاری از تروریزم برای اهداف سیاسی توسط یک تعداد کشور ها منطقه وفرامنطقه باعث تکثیر وترغیب 
گروهای تروریستی گردیده وتا زمانیکه این سیاست دوگانه ادامه داشته باشد مشکل است از نابودی عمال تروریستی 

  .هرروز زنده گی ده ها انسان بی گناه را می بلعد سخنزد که
تروریزم  وعمل کرد ان درافغانستان حاصل سیاست ویرانگرانه سازمان استخبارات نظامی پاکستان  ومدارا جویی 

عدم توجه به منابع ایدیولوژیک ، منابع مالی وپایگاهای تروریزم توسط  ۰پر ابهام برخی متحدان افغانستان است 
یاالت متحده ومتحدین شان ما مردم افغانستان را به این باور رسانده که این ستراتیژی مبهم مبارزه با تروریزم ا

 .ایاالت متحده وناتو در افغانستان منجر به پیروزی نخواهد شد 
ابل تاریخ نشان داد که تروریست روزی دامن تروریست پرور را خواهد گرفت بنأ عقل سلیم حکم میکند که در مق
  .چند تهدید مشترک که  درزمان کنونی وجود دارد همگرای وهمسوی بیشتر میان کشورهای منطقه  ایجاب گردد

ما همه میدانیم که در اسیا وشرق میانه تروریسم بین المللی ،جنایات سازمان یافته وجدای طلبی تهدید های مشترک 
روریزم بین المللی قرار دارد  . تروریزم بین المللی تهدید را تشکیل میدهد . البته در صدر این تهدید ها بدون شک ت

 .جدی را برای امنیت ،تمامیت ارضی، وموجودیت دولت ها ورشت اقتصادی انهارا تشکیل میدهد 
تالشهای که تا کنون  توسط ریس جمهور منتخب کنونی افغانستان محترم اشرف غنی غرض ایجاد یک ستراتیژی 

صورت گرفته و میگیرد هنوزکشورهای منطقه وحتی بخشی از ان، فاقد یک ستراتیژی   اقتصادی امنیتی در منطقه
جمعی امنیتی میباشند . شاید با در نظر داشت واقیعت های سیاسی ، رقابت های منطقه ای ، اختالفات ارضی وغیره 

نتیجه سیاست قدرتهای هنوز بسیار زود باشد که یک نظام امنیتی  واقتصادجمعی منطقه سخن گفت.البته این مشکل 
جهانی در قرن بیست در روابط بین المللی است که موجب شده تا کشور های منطقه به خصوص اسیای مرکزی به 

 .اقتصادی وهمکاری امنیتی تا کنون  روبه رو باشد موانع جدی در امر همگرای
به موتور رشد اقتصادجهان وبه مرکز اصلی در شرایط کنونی اسیا با داشتن منابع غنی زیر زمینی ونیروی انسانی  

توسعه مبدل شده است .رشد سریع اقتصاد چین ،هند ودیگر کشورهای منطقه وامکان دسترسی انها به این منابع  و 
یک تعداد قدرتهای منطقه وجهان را به انسو   دیگر مسایل ستراتیژیک سیاسی اقتصادی ونظامی درین منطقه

  .کشانیده است
یر تروریزم  واستفاده از نام تروریزم به مثابه  ابزار سیاسی غرض بدست اوردن اهداف ستراتیژیک ترویج وتکث

 .قدرتهای کنونی ثبات این منطقه رامورد تهدید قرار میدهد که درنهایت  تهدید برای ثبات جهانی خواهد شد 
، موجب امنیت، ثبات ورشد  واقیعت های جهانی نشان میدهد که ستراتیژی های حاکم قدرتهای کنونی درجهان

 .اقتصادی  پایدار برای کشور های منطقه وجهان  نه شده است 
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واقیعت تلخ تاریخ روزگارما این است که در نتیجٔه مداخالت اشکار وپنهان قدرتهای کنونی جهان در  تعداد کشور 
شوند وفضا برای ایجاد های نسبتأ متمدن ودارای دموکراسی نسبی در منطقه  باظلمت تمام ازبین برده می 

می شودوتوسط یک تعداد کشور های منطقه وفرا  رادیکالیسم  و افراطیت بنام  اسالم در ان کشور ها مساعد ساخته
 .منطقه تمویل وتجهیز گردیده به منظور اهداف ستراتیژیک شان  مورد استفاده قرار میگیرند

رسد ،در ابهامات گفتار وعملکرد قدرتهازیدخل درین  دلیل عمده که موجب شده تاجنگ ضد تروریزم به پیروزی نه
جنگ نهفته است ماشاهد هستیم بعد از سقوط رژیم صدام حسین امروزکشور عراق عمال ٔ به خطر تجزیه مواجه 

 .است 
مداخالت درکشور لیبیا وازبین بردن رژیم قذافی وسپردن کشور بدست گروهای متخاصم اکنون  انکشور فاقد یک 

 .است دولت موثر 
از مداخالت اشکار در سوریه توسط قدرتهای حاکم جهانی واستفاده ابزاری از هویتهای  مختلف بنیادگرای افراطی 

 .نوع داعش ، کدام درس را می توان اموخت 
مداخالت در کشور اوكراین وتصادم منافع قدرتهای بزرگ درانکشورفضای جنگ سرد را در اذهان تازه ساخته 

 .از تصاد م نظامی غیر قابل پیشبینی به وجود اورده است وحراس جهانیان را
اما یکی از دالیل اساسی که موجب شد تا جنگ  ضدتروریزم به پیروزی نه رسد طوریکه گفته شد  در ابهامات 
ستراتیژیک درین جنگ نهفته است. می خواهم بگویم که همین ا بهامات ستراتیژیک درمبارزه با تروریسم در 

جب شده است تا جنگ در انکشور ادامه داشته و مبارزه با ترریسم ،پایگاها و پناگاه های اصلی ان افغانستان مو
 .صورت نه گیرد

تروریستهای جهادی صرف درجاهای  میتواند تمرکز دوامدار داشته باشند که دولتها انها را زیر چتر حمایی خود 
مر درمورد طالبان افغان و تروریست های جنبش گرفته  وبه انها پشت جبهه،اموزش وتجهیات برسانند. این ا

اسالمی ترکستان شرقی به همان اندازه صدق میکند  که درمورد تروریست های دولت اسالم در عراق وسوریه 
 .ودگر کشورهای منطقه

 
 !اقایان خانمها و

افع ونگرانهاست که  عالقمندی کشورای همسایه و سایر دول چه در منطقه وچه در جهان که به افغانستان دارند من 
می توان انرا منافع مشترک ونگرانی های مشترک نامید، البته باید منافع ونگرانی های مشروع مطابق به مقررات 

 .وموازین بین المللي وحقوق بین الدول تعریف شده باشد. وتفاوتي بین انها در نظر گرفته شده باشد 
ه ترین نگرانی های کشورهای منطقه وجهان است که افغانستان تولید تریاک وقاچاق مواد مخدر یکی دیگر از عمد

 .درین چهارده سال به  بزرگترین تولید کنندٔه تریاک در جهان شناخته شده است
تاکنون هچگونه طرح کار امد مشخصی برای مبارزه با مواد مخدر درافغانستان گرفته نه شده واین ماده مهلک نه 

است بلکی همین اکنون بیش از یک ملیون معتاد در افغانستان وجود داردکه دولت تنهابزگترین درد سر برای جهان 
 .به هیچوجه توانایی معالجه انها ویا مقابله به این مصیبت بزرگ را ندارد

معضلٔه بی امنیتی وبی ثباتی افغانستان یک مشکل تنها مربوط به افغانستان نیست بلکی به یک مشکل منطقوی وبین 
شده  است چون کشورهای منطقه مخصوصأ همسایگان افغانستان وهم کشور های جهان خاصتأ هند المللی تبدیل 

وعربستان سعودی وسایر کشورهای عربی وغرب در مجموع به شمول ایالت متحده امریکا درین منافع ونگرانی 
ه وجود دارد به نحوی ها مشترک دارند واین مشترکات انها را در حل قضیه افغانستان ونگرانی های درین زمینه ک

 .از انحا دخیل می سازد
بنأ راه باید جست و جو گردد تا افغانستان با همین موقیعت سترا تیژیک جغرافیایی که دارد وبه حیث یک حلقه 
اتصال بین اسیا وشرق میانه وحتی دور تر ها، بتواند هم منافع خودرا تامین نمایدو هم به نگرانی های این کشورها  

 .ورهارسیده گی شود تا از بی ثباتی این کشور ومنطقه جلوگیری وتشویش جهان هم رفع شده بتواندوسایر کش
 

 :راه حل پیشنهادی
با در نظر داشت اوضاع خاص جغرافیایی وترکیب اجتماعی فرهنگی ، تعلقات مادی ومعنوی همسایگان 

نستان مشترکأ جستجو شود . طوریکه منطقه،جهان و منافع مشترک ونگرانیهای مشترک باید راه حل هم در افغا
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هویدااست  نه افغانستان با موافقت نامه های ستراتیژیک وامنیتی با دوستان منطقوی وبین المللی ونه هم دوستان 
 .افغانستان به تنهای امنیت ،ثبات و صلح پایدار  رادر افغانستان تضمین کرده می تواند 

تراک پنج عضوی شورای امنیت ،ملل متحد،شش کشور هم سرحد با تدویر یک کنفرانس تحت نظر ملل متحد به اش
افغانستان با هند عربستان سعودی،کشورهای عضوی ناتوکنفرانسهای شانگهای وسارک می تواند متضمن ختم جنگ 

 .وخون ریزی وحفظ منافع مشترک افغانستان وجهان گردد
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