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   پيامدهای آن برای افغانستان   پيرامون و تبصره: کنفرانس مونيخ 
دهکده کوچک  مونيخ آلمان در شرايطی بر گزارشد که همانطورکه ميدانيد کنفرانس بين المللی امنيت جهانی ، امسال در 

با چالشهای سختی امنيتی واقتصادی مواجه است،اين کنفرانس سال يکباربرای تبادل افکار پيرامون امنيت ) جهان(ما 
  .جهانی ميان دولت ها وسازمانهای بين المللی برگزارميگردد

هيآت های عالی رتبه شرکت کننده  کت کنندگان آن وهم سطح در کنفرانس ا مسال که نسبت به سال گذشته هم تعداد شر
درآن چه ازسوی دولت ها وسازمانهای بين المللی، مثل شرکت سرمنشی سازمان ملل،سکرتر جنرال ناتو، ريس سازمان 
انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل، همچنان سرکوزی ريس جمهور فرانسه ، مرکل صدراعظم آلمان جايذ بايدن معاون 
ريس جمهوردولت جديد آمرکا، ريس جمهور کشور خود ما وچندين ريس دولت، صدراعظم ووزرای خارجه ودفاع 

  .کشورها در اين کنفرانس شرکت داشتند

 فبروری اختصاص يافته بود به سخنرانی های نمايندگان کشورهای که 6اجندا روز اول اين کنفرانس يعنی تاريخ 
ی پيرامون امنيت جهانی دارند، روز دوم اختصاص يافته بود به چالشها وروابط حساسيت های ويژه يا مالحظات خاص

امنيتی روسيه وناتو و ايا الت متحده آمريکا پيرامون سپر دفاع موشکی آمريکا در اروپای شرقی واثرات آن برا منيت 
  .بين المللی وبخصوص غرب وروسيه همچنان برنامه هسته ای ايران ، بحران در خاورميانه

يکشنبه روزآخر کارکنفرانس اختصاص يافته بود به موضوع مبارزه جهانی با تروريزم ودر رآس آن جبهه افغانسان 
وچالشهای ان، متاسفانه درحا ليکه که افغانستان خط مقدم مبارزه جهانی با تروريزم بين المللی است در عين حال کانون 

 نقش ومنافع در اين منطقه جهان نيز می باشد،تا جاييکه تضادهای جيوپولتيک و جيو استراتژيک قدرت های صاحب
گاهی خطرآن وجود دارد که جامعه بين المللی با وجود اينکه تروريزم را خطر جهانی ومشترک ميدانند ولی درشيوه 
 مبارزه با آن وجا بجای سوق الجشی قوتهای نظامی در اين منطقه حساس جهان با هم اختالفات وبی اعتمادی های جدی

اعالن همکاری لوژستيکی مسکو با ناتو واياالت متحده نقطه عطف همکاری های بين المللی در مبارزه با . نيز دارند
تروريزم دراين کنفرانس بود ، که فقط با تغييررهبری وسياست های يکجانبه دولت قبلی آمريکا ميسر شده است، در 

اين همکاری ممکن بنظر نمی رسيد، اين خبری خوشی برای حاليکه تا چند ماه پيش که آقای بوش درکاخ سفيد بود 
افغانستان و کشور های غربی است که به تقويت مبارزه با تروريزم می انجامد، همچنان خبری خوش تر برای افغانستان 

ست ، اين است که کاهش وابستگی ناتو واياالت متحده به نقش پاکستان به حيث خط لوژستيکی که اخيرآ نا امن هم شده ا
اين انکشاف امکان ميدهد تا پاکستان تحت فشاری بيشتری نسبت به گذشته قرار گيرد تا مجبور به مبارزه صادقانه وقاطع 
در برابر تروريستان داخلی وخارجی مقيم در کشور خود گردد، همچنان اين همکاری جديد روسيه واياالت متحده 

ترويزم ميشود واز تنشهای جيوپوليتيک درقضيه افغانستان کاسته وناتو،باعث تقويت اجماع وروحيه جهانی در برابر 
  .ميگردد

  

بازسازی اقتصادی وهمکاری  همچنان در اين کنفرانس تعهد دراز مدت دربرابر افغانستان وتوجه بيشتر درحوزه های 
سياسی جهانی در مسـله افغانستان همه و همه خبر های خوشی برای مردم افغانستان وخبری بد ی برای تروريستان 

  .دارد

های جهان است که در جو سياسی امروز جهان از ويژگيهای افغانستان همچنان يکی از کانونهای گرم تنشها وچالش
خاصی برخوردار است،ويژگی مسآله افغانستان در مسايل وقضايايی نهفته است که شاخه های بهم پيوسته ای بابسياری 
ره ازغوامض سياسی امنيتی جهان دارد، زيرا از نظر سياستمداران گيتی پوشيده نيست که در حال حاضر افغانستان گهوا
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سياست منطقه است،حرکت وسکون اين گهواره می تواند نقش پربها وتعين کننده ای بر سرنوشت حال وآينده منطقه 
 سپتمبر با بی ميلی وسياست لرزان وپر نوسانی وارد 11بدون ترديد برخی از کشورهای که پس از . وجهان داشته باشد

ه اهميتی ماموريت شان در افغانستان ورابطه آن با ثبات درک ميکنند که چ افغانستان شدند، اينک پس ازهفت سال 
فکر ميکردند تروريستان يک گروه محض نظامی است اما  جهانی دارد، زيرا دربدوی ورود شان به کشورما غربی ها 

اينک متوجه شدند که اين مبارزه آسان وباز صرفا نظامی نيست بلکه شاخه های فرهنگی اقتصادی نيز دارد، در اين 
ان موقعيت جغرافيای افغانستان از برازندگی خاصی برخوردار است که وقتی به موقعيت جيوپولتيک مي

به . وجيواستراتژيک آن در اين منطقه حساس يکجا ميشود، ميتواند منشَا حوادث وواقعات مهمی در منطقه وجهان گردد
 اند يشی ساخت تا با عزم وابعاد گسترده هر صورت افغانستان وتب تاب آن سياست مداران جهان را وادار به دوباره

  .تری به افغانستان نگاه کنند ، بدون شک اندک تعلل وفروگذاشت ميتواند به وخامت بيشتری امنيت جهانی بی انجامد

همچنان آنچه که ميتواند در افغانستان به موفقيت جهان ومردم افغانستان کمک کند،درقدم نخست مسله حکومت داری در 
 است، اين بزرگترين چالش در برابرجامعه بين المللی ومردم افغانستان است که تا حل نشود مبارزه سياسی افغانستان

نظامی با تروريزم به موفقيت نمی رسد ، در تالشهای که برای ساختن حکومت طی هفت سال گذشته صورت گرفت 
روه های تفنگ بدست وزور گوه که تفاوت اندکی با متاسفانه نتوانست قناعت مردم افعانستان را فراهم کند، تااکنون فقط گ

طالبان دارند و خود مسـول ويرانی وبحران موجوده هستند پس ازسقوط امارت طالبان به حيث التر ناتيفی بر مردم 
افغانستان تحميل شده اند،بنآ تا وقتی که جامعه بين المللی نتواند رضايت مردم افغانستان راحاصل کند موفقيت در 

نستان ممکين نيست،منبع حيات حکومت يا نظام در حقيقت مردم آن کشور است، درکشوری که منبع حياتش محفوظ افغا
نيست شاهد هيچ گونه موفقيت نخواهد بود، جامعه بين المللی فراموش نبايد بکند که مستله حاکميت ملی باشندگان اين 

که اين بخش از کار عمدتآ وظيفه خود ما افغانها است ولی سرزمين تکميل کننده اين مبارزه دشوار است، ما می پذيريم 
در افغانستان به دليل سه دهه جنگ وبحران مردم افغانستان به تنهای و بدون حمايت جامعه بين المللی قادر به رقابت با 

ثر بستگی گروه های متکی به سالح ومافيايی نيستند، لذا موفقيت در افغانستان به کمک به ساختن دولت مشروع ومو
  .دارد 

  ختم

  
 

 


