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 82/60/8612 تکانفرانس بوداپس

 

 انتخابات ریاست جمهوری
 8612بعد از سال   و تأمین صلح و ثبات در افغانستان

 
 

، پیرامون تغییر وظایف ناتو بعد از سال بوداپست 8612جون  85-82 خیل منگل در کنفرانس بیانیه دوکتور اصغر
 در افغانستان و منطقه  8612

 

 ! آقایانخانم ها و  ی،حضار گرام
 

ر نسرین خانم محترم دوکتو ا  خاصت کنفرانس کنونی منجمله بنیاد همکاری با افغانستان و کنندگاناجازه دهید قبل از همه از تدویر 
 .شرکت در آن اظهار سپاس نمایمجهت مگدا کتونا و سازمان ناتو از دعوت 

، 8612ات در افغانستان بعد از سال صلح و ثب تأمینانتخابات ریاست جمهوری و بت پیرامون آغاز صح خواهد بود تا قبل از بجا
نیز  می دهندداده و  انجامهای شان که در ساحات مختلف با کشور و مردم ما  از کشور دوست هنگری به خاطر تمام همکاری

 اظهار سپاس نمایم. ا  قلب
جون امسال دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بین دو کاندید پیشتاز دکتور اشرف  12تاریخ ه دانیم ب طوریکه می

 گردید. انجامغنی احمدزی و داکتر عبدهللا عبدهللا 
محتوی  میان تهی و فاقد دیموکراسی. بدون انتخابات دیموکراسی استهای رهبری دولت یگانه وسیله تحقق  انتخابات برای ارگان

با اشتراک خویش در انتخابات از عمده  باشنده، هر ر انتخابات یک عمل سیاسی استاشتراک د شود. گردیده به هیچ مبدل می
ستقیم غیر م د،مستقیم و اگر انتخاب کن د،ترین حق سیاسی و مدنی خویش استفاده می نماید و در رهبری دولت اگر انتخاب شو

 گردد. سهیم می
مبنای ماده سی و سوم قانون اساسی تمام اتباع افغانستان حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن را دارند و انتخابات باید در  بر

 .ی، سری و مستقیم باشدعموم د،، آزاده هشتاد و سوم قانون اساسی کشورمطابقت با ما
سری و مستقیم  بود بحث جداگانه است زیرا شرایط  ی،عموم د،ابات تا چه اندازه آزااینکه هم در دور اول و دور دوم این انتخ

ابات ا شرکت فعال مردم در انتختواند و ام و شفافیت انتخابات بی تاثیر بوده نمییت حاکم در کشور بر سالمت پروسه و وضع
ی اقتصاد ی،ات در تمام عرصه های سیاستغییر ست که مردم خواستارآن ۀعدد و تهدید های موجود نشان دهندوجود مشکالت متبا

 باشند. و اجتماعی می
 

پست های اداری مرکز و والیات کشور به مثابه  ی،مردم افغانستان گواه برآنند که بعد از سقوط رژیم طالبان تمام ماشین دولت
 پرده نشد و یک اداره فاسد دولتی. نتیجه آن شد که کار به اهل کار سجانب گروه های مسلح تصاحب گردید یک غنیمت جنگی از

نرا آرومند ساختند که مردم افغانستان در سراسر کشور حاکم بر امور گردید. دوباره مسلح کردن جنگ ساالران اشخاصی را نی
 رد نموده اند.

 

اداری ر و مالک واحد ما همه میدانیم که در شرایط افغانستان یک ولسوال و یا یک والی هم شاه است و هم رئیس جمهو -1
. به خصوص در اوضاع و احوال کنونی که دولت مرکزی بخاطر تسلط جنگساالران بر والیات کشور نهایت خویش میباشد

ضعیف است و قوانین دولت بر تمام قلمرو کشور تطبیق نمیشود و یا تطبیق آنها مربوط به اراده اولیای امور در محالت 
دان مطابق به ثلیقه خودشان جاگزین قوانین دولت مرکزی گردیده و است. بدتر از همه که تصامیم شخصی همین زورمن

 میگردد.
مسئله نهایت عمده و اساسی این است که نتایج انتخابات ریاست جمهوری در نتیجه تقلب ترتیب و اعالن میشود و یا اینکه  -8

اعالن میگردد.اگر نتایج انتخابات به آرای مردم احترام میشود و نتیجه نهایی بر اساس جدا نمودن رای پاک از رای ناپاک 
ایا این انتخابات به صلح و ثبات در افغانستان کمک  د،گرد تعیینبا تقلب همراه باشد و رئیس جمهور جدید به اساس آن 

خواهد کرد و یا مبدل به یکی از عوامل گسترش هرچه بیشتر جنگ و بی ثباتی در کشور خواهد شد؟ به خصوص بعدازاینکه 
 ترک می نمایند. 8612ارجی ایساف و ناتو افغانستان را در پایان سال اکثر قوای خ

 

ثبات است ، و اما تجاربی زیادی از کشورهای دیگر  تأمینهدف اساسی انتخابات ؛ اشتراک مردم در اداره دولت و در نتیجه 
 ورها نگردید.جهان داریم که در شرایطی شبیه کشور ما قرار داشتند و انتخابات منتج به ثبات در آن کش
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درین کشور  1998بطور مثال ؛ جامعه جهانی در جمع آوری سالح از گروه های مخالف ملیشه در انگوال ناکام و انتخابات سال 
 منجر به جنگ های خونین بین گروهای متخاصم گردید .

ی خویش را حفظ کنند و در نتیجه به طرفین درگیر در بوسنیا هرزوگووینا اجازه داد تا نیروهای نظام 1995معاهده دایتون سال 
 ید و به خشونت بیشتر دامن زد.انجامدرین کشور به ناکامی  1990انتخابات سال 
ز ید و وضع آن کشور را هم از نگاه امنیتی و هم اانجامکمبوجیا به جنگ بزرگی میان نیروهای مخالف  1991انتخابات سال 

. که هرچه بیشتر خشونت و بی ثباتی شد در لیبریا عامل ادامه 1991ت سال و یا هم انتخابا نگاه اقتصادی نهایت خراب ساخت.
 .مجبور به مداخله درین کشور گردید 8661در نتیجه جامعه جهانی در سال 

 

رکیب اداره ات بنیادی در تتغییررئیس جمهور پروسه دایاک بصورت کامل آن تطبیق نشود و  تعییندر افغانستان نیز اگر بعد از 
بعد از خروج کامل نیروهای خارجی از کشور احتمال تکرار به مراتب شدیدتر حوادث بعد از سقوط  خاصتا   د،وارد نگردکشور 

. و یکبار دگر افغانستان به میدان گرم جنگ های نیابتی تبدیل خواهد شد. و خواهد بود 1998نجیب هللا در سال حکومت دکتور 
ای ه به بار خواهد آورد بلکه اسیب فراوانی به مردم و اقتصاد کشور و دست آوردجنگ های داخلی نه تنها فاجعه بزرگ بشری 

 سال های گذشته خواهد رسانید و برنده واقعی حوادث مردم نه بلکه جنگساالران و مافیای مواد مخدره خواهند بود.
 نرا تهدید میکند.به سه عنصر ذیل ارتباط دارد که آ ا  مستقیم 8612فغانستان بعد از سال صلح و ثبات در ا

 موجودیت گروه های مسلح غیر قانونی  --
 تربیه ، تجهیز ،تمویل و ارسال گروه های افراطی و تروریست از کشور پاکستان --
 عدم موجودیت اداره سالم و حکومت داری خوب  --
 

و حتی  یدیموکراسوت های تیستیگفته میتوانیم که سرنوشت آینده مردم و امکان استقرار نظام دموکراتیک در نتیجه تقویت ان
 ژی و برنامه ملی با استفاده از کدامیسرنوشت جنگ و صلح در کشور به این ارتباط دارد که رئیس جمهور جدید با کدام سترات

امکانات کشور را رهبری میکند. تاریخ ثابت ساخت که ایجاد یک دولت مرکزی قوی در افغانستان نباید به حیث پروژه درازمدت 
بحث باشد . بحران های اخیر چنان حقیقت های را برمال ساخت که نه تنها ضرورت اقدامات درازمدت بلکه لزوم تدابیر  مورد

به مفهوم  8612افغانستان بعد از سال  وظایف ناتو در تغییراین بدان معنی است که  گردد. انجامو اقدامات کوتاه مدت نیز باید 
سیده رغانستان و منطقه نمیباشد. هنوز مبارزه با تروریزم و افراط گرایی در منطقه به پایان نکاهش مسؤلیت آنها در برابر مردم اف

شکار و پنهان همسایه گان و کشور های منطقه در امور داخلی افغانستان و دریافت تضمین های آاست . جلوگیری از مداخالت 
 بین المللی منجمله در سازمان ملل 

 

ی امنیت آن سازمان از جمله آن اقدامات عاجل میباشد که باید قبل از خروج قسمی قوای متحد طی یک فیصله خاص شورا -1
 گردد. انجامبین المللی از افغانستان 

و تجهیز قوای مسلح افغانستان با سالح و تجهیزات مدرن و ارتقای ظرفیت قوای هوایی افغانستان مهمترین بخشی از تربیه 
جهان باید در افغانستان  8612ه شورشیان و حفظ سرحدات کشور بشمار میرود. بعد از سال اقدامات و تدابیر برای مبارزه علی

 نشان بدهد و ثابت بسازد که چگونه و تا کدام مقیاس در نیت دگرگونی در خود مصمم است.
 د،در حاشیه باشن مانند همه این سیزده سال اخیرموکراتیک مهیا نگردد و مردم ییط دیس جمهور جدید شرائر تعییناز  اگر بعد

 و حقوق بشربه خصوص  دیموکراسیگرایان و نیروهای ضد  ، عقبگرایان بنیاد
، صادق و طرفدار وحدت ملی افغانستان د، متخصص. و افراد متعهزنان در جامعه کمافی السابق دست باال داشته باشند حقوق 

با ثبات و دموکراتیک بود. و مانند پارلمان افغانستان که در ادارات دولتی جای نداشته باشند نباید در انتظار یک افغانستان 
و افراد غیر متخصص که هیچ مهارتی در  دیموکراسیگرایان و نیروهای ضد  ، عقبگرایان نرا بنیاداکثریت قاطع کرسی های آ

د ظارت خوب به کلپ ضب و ناشغال نمودند و پارلمان افغانستان به جای تصویب قوانین ، نماینده گی خو د،قانون گزاری ندارن
 ، مشاجرات و عامل تشنج مبدل گردیده است.و بندها

بعد از تحلیف اقدامات را در دست بگیرد تا دست و پای مردم افغانستان از زنجیرهای  ا  هور جدید کشور باید فوررئیس جم اء  بن
نیان به جها 8660کنفرانس لندن در فبروری . افغانستان در د به حاکمیت تفنگ خاتمه داده شودجنگ ساالری رها گردند. بای

خودسر بوده است، عملی خواهد ، برنامه دایاک را که جمع آوری کامل سالح از ملیشه های وعده سپرد که در مدت دو سال
 .انجام آن وجود نداشته است. و اما با کمال تأسف اراده سیاسی جدی به خاطر کرد

 ند.اگویان و تفنگ بدستان  وار گروگان یک اقلیت محدود زوردر والیات برده  خاصتا  ملیون ها افغان 
 

به عبارت دیگر جنگ  د،. و باید به مثابه یک نهاد از باال درهم شکسته شوروند جنگ ساالری هیچگاه از پایین از بین نمی
ساالران خودشان مجبور و مؤظف به جمع آوری سالح از ملیشه های مربوط شان مطابق به یک تقسیم اوقات سه ماهه قبل از 

از کشور گردند و بر مبنای یک فرمان رئیس جمهور حفظ سالح توسط اشخاص  8612خروج نیروهای خارجی الی ختم سال 
 ین مجازات گردد.ل به مثابه یک جرم سنگوغیر مسؤ
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های جدی افغانستان و جامعه جهانی به شمار  پروبلیمجمع آوری سالح ، مبارزه علیه مافیای مواد مخدره را نیز که یکی از 
بسیار ضروری است که جامعه جهانی نه تنها این پروسه را نظارت نماید بلکه  نیز به مراتب تسریع و سهل خواهد کرد. د،میرو

 ل و تعقیب قرار دهد.به شدت مورد کنترو
 

ساالری از طریق جمع آوری کامل سالح و موازی به آن اصالحات بنیادی اداری مورد استقبال و  از بین بردن نظام جنگ
پشتیبانی گسترده اقشار مختلف مردم افغانستان قرار خواهد گرفت و در نتیجه محبوبیت و نیرومندی دولت مرکزی و رئیس 

ن خواهد رسید . لذا حکومت جدید و جامعه جهانی باید از این اقدامات خویش هیچ تشویشی به دل راه جمهور جدید به حد اعلی آ
 ندهد و بدون هرنوع هراس با قاطعیت عمل نماید تا بتوانند تا حدی اشتباهات گذشته را جبران نمایند.

ساخت و جامعه جهانی با این عمل انسجام  ماده خواهدآعالیت تشکیالتی نیروهای دموکرات این پروسه زمینه را برای گسترش ف
ضروری است به روشنفکران متعهد به  دیموکراسینیروهای دموکرات ، تشکیل احزاب ملی و سراسری که برای رشد 

 مساعدت فوق العاده خواهد نمود. دیموکراسی
حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  صلح عادالنه و پایه دار ، استحکام حاکمیت قانون و عدالت در تأمینهمه این اقدامات به 

رشد اقتصادی و  تأمینفرهنگی و ملی و همچنان  ی،جامعه کمک فوق العاده می نماید و برای حفاظت و تقویت ارزش های دین

 و رفاه ملت بسیار ضروری میباشد. اجتماعی متوازن

 :قه به خصوص همسایه گان افغانستانبر میگردیم به اوضاع منط -2
ما این بار نخست است که منافع و امنیت جهانی در بسا موارد با منافع ملی و امنیتی افغانستان همخوان و در تاریخ کشور 

آوردن صلح و امنیت ، مبارزه با تروریزم و مواد مخدره هماهنگ شده است . درست بر همین دلیل است که جامعه جهانی در
. این همکاری ها دست آورد اعی با کشور ما همکاری می نماینداجتم، نظام سازی و بازسازی اقتصادی و تقویت نهادهای پایدار

هم قابل یادآوری است که متأسفانه تمام تعهدات جامعه  . از جانب دگر اینه نصیب مردم افغانستان ساخته استهای قابل مالحظ
زیر  نگردیده است و برای رشد ، برلین و توکیو برای افغانستان عملیلهای گذشته در کنفرانس های لندن، پاریسجهانی طی سا

شمول ایجاد انفراستروکتور صورت نگرفته چنانچه در یکی از جلسات وزرای ه بنای اقتصادی کشور کارهای مؤثر و مفید ب
 تأکید شد که در زمینه بازسازی G  2خارجه 

ت معین ا در تضاد با منافع حلقاو تحول در کشور م تغییر، روند حدودی صورت گرفته است. با اینهمهافغانستان فقط پیشرفت م
 . که در نتیجه وحشتناک ترین جنگ تروریستی علیهی منطقوی و جهانی قرار گرفته استداخلی و خارجی و تروریست ها
، بازسازی و حتی موجودیت و بقای نظام را به گونه فزآینده تهدید یت. این جنگ فرسایشی امنکشور و مردم ما براه افتاده است

 میکند.
سال گذشته دستگاه حاکم نه تنها توانایی مدیریت تالش ها و همکاری  های ملی و بین المللی  11عیت تلخ این است که طی واق

برای بیرون رفت از بحران ها نداشت و حتی در اکثر موارد خود سبب ایجاد بحران ها شده است. و عالوه برآن حلقات زیاد در 
حکومت  –ایران و پاکستان قرار داشتند. یکی از عوامل اساسی بی ثباتی افغانستان  داخل نظام تحت تاثیر مستقیم دولت های
زن  ،ینظامی یا ملک د،کشور تا کنون صرف نظر از اینکه کی در راس حکومت بو های پاکستان بوده که متأسفانه از ایجاد آن

. و به اساس ستراتیژی ملی پاکستان در امور ی میکردت و یا از آنها نماینده گیا با گروه های افراطی ارتباط نزدیک داش د،یا مر
 کشورهای همسایه مداخله نموده و می نماید که پاکستان را به عامل اصلی بی ثباتی و جنگ در منطقه مبدل ساخته است.

دو نفر می : به من گفت 1912وتو در اواخر سال ب»ملل متحد برای افغانستان میگوید:  کوردوویز نماینده خاص سرمنشی گوئدی
دیری  .انیم که نقاط ضعیف آنها کدام اندهمان طوری که آنها نقاط ضعیف ما را دریافته اند ما مید د،توانند به عین بازی بپردازن

نگذشت که دسته های ناراضیان افغانی که از طرف ای اس ای تربیه شده بودند تحت رهنمایی جمعیت اسالمی در وادی پنجشیر 
باید گفت که چنین حمالت از طرف احزاب اسالمی در والیت لغمان و سایر مراکز امنیتی « ود حمله کردند.بر مراکز امنیتی دا

 حکومت داود نیز صورت گرفته است.
خواهد با استفاده از گروه های بنیادگرا در  ژورنالست امریکایی خانم چیسی میگوید : پاکستان به بسیار مهارت و چاالکی می

 های خویش را در منطقه عملی نماید.سال آینده پالن  16
 پترشول التور ژورنالست و نویسنده مشهور آلمانی گفته است :

 کشور اعالن نمود که مسؤلیت تمام  از حمله تروریستان بر پارلمان آن صدراعظم هندوستان واچپایی بعد
 عملیات بدوش ریس جمهور پاکستان جنرال مشرف و اداره استخباراتی آن میباشد.

 افغانستان شناس برجسته امریکایی مینویسد: ، مورخ وفیسور بارنت روبین، پژوهشگر، نویسندهپرو
ندان قوای متحدین ناتو در اروپا در اظهارات خود در یک جلسه علنی اقوم جیمز جونز یک جنرال قوای بحری امریکا و سر» 

این حقیقت را تأیید نمود که قرارگاه مرکزی طالبان در شهر کویته پاکستان  8660کمیته روابط خارجی سنای امریکا در سال 
پاکستان به سر میبرد و فعالیت  باداعطا آن در وبن الدن بطور مص 8611اول ماه می تا .« می دهندبه فعالیت های خود ادامه 

 های شبکه القاعده را آنجا رهبری مینمود.
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حمالت راکتی و حمالت تروریستی گروه  ی،، دهشت افگنرئیس جمهور کشور بارها از مداخلهشمول ه مقامات حکومتی افغانی ب
یب به است. بدین ترت گسترده انعکاس یافته. و در مطبوعات افغانی و جهانی به شکل سال شده از پاکستان خبر داده استهای ار

پاکستان در افغانستان نه تنها این کشور را در برابر افغانستان و هندوستان و اهداف امریکا  ستراتیژیکاهداف : »گفته روبین
 علیه  تعرضدر منطقه بلکه در برابر کل جامعه بین المللی قرار میدهد....منطقه قبایلی بوسیله نظامیان پاکستان به ذخیره 

 یم با شورشیان که از پاکستان هدایت کشمیر مبدل شده است . سربازان ناتو و امریکا همه روزه در جنگ افغانستان و -5
 «ژی در برابر پاکستان ندارد.یسترات . اما این سازمان هیچگونهد، کشته میشوندشون
 ناتو را شانتاژ میکند و در واقع نه تنها در ا  مستقیمارهای مناسبات بین المللی اینست که پاکستان با خزیدن درین شی معضله

رای شانتاژ به یک وسیله ب ا  اکستان بنیاد گرایی متعرض را علننیز پ ستراتیژیکبلکه در میدان  ی،افغانستان و در میدان منطقو
 جامعه جهانی مبدل کرده است.

خواهد ن تان هیچگاه متحد صادق امریکا نبوده و در آینده نیز. پاکسخته استیری های زیاد به امریکا آوپاکستان پیوسته با حیله گ
 .دیگر نمیتواند متحد امریکا بماندمنطقه  ستراتیژیکپاکستان با تحول در ظرفیت های ژیو بود.

 ، پاکستان چندین بار به بهانه های متفاوت مسیر وهای ناتو و امریکا در افغانستاناز زمان حضور نیر
 . ه نموده استبسترا از طریق سرحدات پاکستان به افغانستان  آیسافوهای کی نیریمواصالت لوژیست

وی بوده است و اینک امریکا از راه دور رسیده و برآن چنگ « غنیمت»و « قسمت»ندیشد که افغانستان ان چنین می پاکستا
 انداخته است !! 

امریکا و متحدین آن مانند گذشته از طریق پاکستان و  پاکستان میخواهد که امریکا افغانستان را به پاکستان واگذار کند و خود
 مطابق به نسخه و سفارش پاکستان در افغانستان و در منطقه حضور داشته باشند.

عجیب اینست که بی بی سی خبر داده بود که ای اس ای پاکستان تنها منبع استخباراتی پاکستان در زمینه حمالت و اقدامات 
اطالعات استخباراتی برای نیروهای امریکایی در افغانستان به وسیله ای اس ای پاکستان  26 %تروریستی است و بیشتر از 

 تهیه میشود !!
. مشکل امریکا در نیست که پاکستان به امریکا میدهداگر به کرونولوژی حوادث مراجعه شود مشکل امریکا در آن اطالعات 

 .میدارد و ناتو را گروگان خود نگه طریق امریکا آن اطالعات است که پاکستان به امریکا نمیدهد و ازین
را با پاکستان از نو تعریف کند و درین تعریف نو ضروری است تا میراث گذشته که  خود ستراتیژیکامریکا باید مسئله روابط 

 .ر باره پاکستان در نظر گرفته شودفرض های نهادینه در امریکا د ما به پاکستان ضرورت داریم و سایر پیش
 :ان بسیار درست نوشته استاکتر حمید روغ نویسنده ، پژوهشگر و شخصیت سیاسی افغد

دقیق نیست . طفیلی پاکستان از همین گره به جهان آویخته  ما به پاکستان ضرورت داریم اصوال   »دریافت سیاست غرب که 
د و نه پس ازین هیچ چیزی بدست داده پاکستان نه هیچ چیزی به دست میده« است . که گویا جهان به پاکستان ضرورت دارد 

 .ی جامعه جهانی مطابقت داشته باشدخواهد توانست که به ضرورت ها
مونو »هستند و پاکستان دچار  «نوکلتورمو»را به جهان عرضه میکند . برخی کشورها دچار  هر کشور تولیدات خاص خود

 .تعرض را تولید و باز تولید میکندنیادگرایی م( است پاکستان ببنیادگرایی اسالمیستی متعرض )ملیتانت«  کلتور
و و جامعه ، ناتنستان نیست نام اصلی مشکل امریکاباید اقرار کرد که نام اصلی مشکل امریکا ، ناتو و جامعه جهانی افغا باالخره

اصلی در افغانستان این است که جستجو شود، جنگی که از بیرون افغانستان به افغانستان تحمیل  ۀلئجهانی پاکستان است. مس
 گردیده است و اینک نزدیک به چهل سال دوام دارد چگونه به پایان برسد.

 :سال جنگ برای افغانان اینست 26ن سال اخیر ارمغا 11باوجود حضور فعال جامعه جهانی طی 
 آن در فقر مطلق به سر میبرند. 15سنگی و % افغانان در گر 26 %  -
 ملیون افغان در جال وطنی به سر میبرند. 5 -
 ند.احروم ملیون طفل از مکتب م 5بیشتر از  -
 ند.اشتر از دو ملیون افغان کشته شده بی -
 ند.اتر از یک ملیون افغان معلول شده بیش -
 و افغانستان به یک کشور مصرفی مبدل شده است. برابر کمتر است 5الی  2حجم صادرات نسبت به واردات  -
0 
 ند.ابه کار در مرکز و والیات بیکار  ملیون ها جوان مستعد -
 ده ها هزار جوان نمیتواند به تحصیالت عالی راه پیدا کند. -
 ند.اهزار جوان معتاد به مواد مخدره  صد ها -
 

عجیب و تکان دهنده نخواهد بود که جامعه  د،پیوسته به خاطر میاور مردم جهان فاجعه دو جنگ جهانی که فقط ده سال دوام یافت
جامعه جهانی در چهل سال اخیر دو بار در  جهانی باز در یک معامله ؛ حق و نیاز مردم افغانستان به صلح را نا دیده بگیرد.

 ند:اوشت افغانستان مرتکب اشتباه شده باره سرن
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فقره یی سرمنشی سازمان ملل متحد همکاری صادقانه نه نمود و این پالن در نتیجه که در تطبیق پالن پنج  1998یکی در سال 
 کودتا از داخل و خارج به ناکامی منجر گردید.

، یاشتباه دومی در رابطه با تدویر کنفرانس بن کشور آلمان بود. که فقط با چند گروه محدود جنگی بدون اشتراک نیروهای مل
، خدای ناخواسته اگر جامعه جهانی دو آن بودیم شاهد عواقب ناگوار هرفغانستان دایر گردید. ما خواه ا ، مترقی و صلحدموکرات

یمت ، منطقه و جهان به قد، عواقب آن برای مردم افغانستانوظیفه ناتو در منطقه بار سوم چنین اشتباهات را متحمل شو تغییربا 
 بسیار گزاف تمام خواهد شد.

 غییرتصلح و ثبات در افغانستان و منطقه یکی از عناصر مهم و اساسی بعد از  تأمینو بخاطر با در نظرداشت وضعیت کنونی 
این خواهد بود که باید به پاکستان فهمانده شود که از خیاالت خود نسبت به هندوستان و افغانستان  8612وظایف ناتو بعد از سال 

و به حیث یک کشور عادی در منطقه به سر ببرد و مفکوره به سیاست استعماری منطقوی خود پایان ببخشد.  د،دست بردار
 را کنار بگذارد.  ستراتیژیکعمق 

بنیادی در سیاست تن در دهد پس راه حل اوضاع جنگی در افغانستان و در منطقه  تغییرهرگاه پاکستان حاضر نباشد به چنین 
حفظ امنیت منطقه و جهان فقط و بدون تردید جامعه برای ثبات در افغانستان  اء  ق مشارکت پاکستان متصور نیست. بناز طری

 را آزاد بسازد. جهانی باید از نسخه سرطانی انگلستان خود
سال  01شست و هفت سال پیش تحفه انگلیسی کامنولتی پاکستان به جهان یک مشکل آفرید که پیوسته مشکل تر شد. و درین 

یاط به دید گاه پاکستان مبدل شد. باید جامعه جهانی بپذیرد که تقویت بی احتبنیادگرایی اسالمیستی متعرض نه تنها به پایگاه بلکه 
اردوی پاکستان با چنین دیدگاه یک اشتباه بزرگ تاریخی  بوده است. نباید رفع بحران ناشی از جنگ قربانی سوال ارسنال اتومی 

اید مطرح شود و درین زمینه پیش از همه پاکستان ساخته شود و اصوال این سوال نه در سطح منطقه بلکه در سطح جهانی ب
آنهای باید به اشتباه خود اعتراف کنند که زمینه را برای تبدیل پاکستان به کشور دارای سالح اتومی ساخته است .مطابق گزارشات 

اکستان پبا در نظرداشت بی ثباتی گسترش یابنده در  باشد. اتومی خود می سالحمطبوعات ، پاکستان شتابزده مصروف توسعه 
. ایا این یک تهدید واقعی ون قرار گیرد و یا قرار داده شوددستان افراطی سالح های اتومی پاکستان هر لحظه ممکن است در

اردوی  .ستان و جهان را گروگان گرفته است، مردم پاکو دلیلی حقیقی برای نگرانی نیست؟ اردوی پاکستان برای امنیت جهان
یل میدهد پاکستان را تشک هستند که با گروه های بنیادگرایی دوپله ترازو سیاسی هم سوددو گروه  پاکستان و ای اس ای  مهمترین

 به حیث والدین طفل جدید را که جامعه جهانی آنرا تروریزم نامید به دنیا آورده است. ا  و مشترک
ساله پاکستان برای  26برسد تالش  یش باید افغانستان و کشمیر به پاکستانمیگفت که در عوض بنگلد ستراتیژیکمفکوره عمق 

چنگ انداختن به افغانستان از همین مفکوره نشئت میکند. اگر جامعه جهانی به خصوص ناتو و امریکا دست به کار نشود و به 
برای امنیت افغانستان و منطقه  8612پاکستان نه تنها یک خطر جدی بعد از سال  د،تداوی این نسخه سرطانی اقدام نه نماین

؛ این بدان معناست که تا زمانیکه سیاست پاکستان در دست خواهد بود 81امنیت جهانی در قرن میباشد بلکه خطر جدی برای 
کنار  را ستراتیژیکمایند و مفکوره عمق گرایان تحت حمایت آنها فعالیت ن یادنگروه های افراطی و ب د،کشور باش اردوی آن

 نگذارد و در واقع پاکستان مجبور به مشارکت فعال برای صلح و ثبات در 
هیچگاه نه تنها در افغانستان بلکه در  د،امریکا نشو افغانستان و منطقه در نتیجه فشار جامعه جهانی به خصوص ناتو و -1

شت آنچه را که در سطور باال تذکر دادم، این موضعگیری کشور هندوستان با در نظردا نخواهد شد. تأمینمنطقه صلح پایدار 
جاست که میگویند: ساختار تروریستی مستقر در پاکستان بزرگترین خطر تروریستی برای صلح و ه بسیار سنجیده و ب

 امنیت در سراسر جهان متمدن است.
 

 . شما اظهار سپاس و امتنان می کنم از توجه
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