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 :کنونیچند نکته مهم به ارتباط لحظهٔ 
کاستی های »ژنتیک« نظام و آفات متعددی که آن را از درون میخوردند و سست میساختند، کم و   -

که    -بیش روشن بودند؛ و اما با آن هم تحت شرایط معین این نظام توان بقا و امکان اصالح را داشت 
   متاسفانه چنین نه شد؛

دست بسته تسلیم شود و یا به زور آن   این که طالبان میخواستند یا نظام در برابر شان زانو بزند و  -
   را سرنگون خواهند کرد گپ پنهان نه بود؛

معمایی    فروپاشی برق آسای نظام کم و بیش برای همه غیر منتظره بود؛ این که چرا چنین شد،  -
 در اختیار نه دارم؛ حل آن هنوز اطالعات حد اقل کافی را   برای یافتن کلید   است که

تعدادی از اشخاص و عوامل    اشی نظام بر گردن یک فرد و یا یک عامل و یا انداختن تقصیر فروپ -
نه تنها کار به درد بخوری نیست، بل میتواند  و آن هم به صورت سلیقه یی و از روی حب و بغض،  

 گمراه کننده نیز باشد و ما را در مسیر های نادرست سوق دهد؛ 
دنبال    ویرانی به افغانستان چه اهداف شومی رادر مورد این که پاکستان از صدور جنگ و ترور و   -

 میکرد و میکند، قبالً نوشته ام؛ 
اظهارات و موضعگیری های اخیر روسیه و ایران نیز سووظن های به جایی را در مورد هماهنگی   -

  این دو کشور با پاکستان در قبال افغانستان بر میانگیزند؛
آن هم نه میتوان احتمال توافق ضمنی آن کشور را    با   خوددارانه تر است،  چین   واکنش های   گرچه  -

 کامالً منتفی دانست؛ ایران،   –روسیه  - با پالن احتمالی مثلث پاکستان
امریکا در پس    در این جا باید بگویم که حلقاتی در کابل بر این باور اند که دست ایاالت متحدهٔ  -

باو این  این حلقات بر  رند که خلع سالح گارد محافظ رییس  معمای سقوط سریع قرار دارد ؛ حتا 
 جمهور غنی و واداشتن وی به خروج از افغانستان نیز کار قوای امریکایی بوده است؛

که    در همین راستا ادعا شده که در آخرین صحبت میان رییس جمهور بایدن و رییس جمهور غنی
گارد محافظ رییس  خبر آن نشر نه شده، تشنج جدی تا سطح پرخاش بروز کرده که به فردای آن  

 جمهور خلع سالح و وی وادار به خروج از افغانستان ساخته شده است؛ 
گرچه از نظر منطقی اگر بالفرض امریکا چنین کرده باشد، این تیشه بر ریشه خود زدن به نظر  

   معتبر در اختیار نه دارم؛ میرسد و اما برای ثبوت و رد آن من هیچ اطالع و مدرک و شواهد 
متحدان غربی آن که ظاهراً غافلگیر شده اند، هنوز گویا گیچ اند و فعالً روی خروج    امریکا و  -

افغانستان هنوز    سیاست آیندهٔ غرب در قبال  شهروندان و همکاران افغان خود متمرکز اند؛ گرچه، 
 .نزدیک مبدل شوند، نیز منتفی نیست  ولی احتمال آن که دشمنان دیروزی به دوستان روشن نیست،  

  گوش   ر این باورم که هر یک از ما نیاز داریم تا سر در گریبان کنیم و به حکم وجدان و خرد من ب
دریابیم و اصالح کنیم و با چشم و گوش و ذهن باز و عاری    اشتباهات و خطاهای خود را   فرا دهیم و 

افت  تمام حجم گذشته و حال بپردازیم. تحلیلگر برای دری   از هرگونه تعصب به تحلیل سیستماتیک و 
پژوهش و تحلیل به نتایج    واقعیت باید چشم و گوش و ذهن باز داشته و آماده باشد تا اگر در نتیجهٔ 
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آن را بپذیرد. و اما اگر هدف    خالف تمایل قلبی و تصورات ذهنی و دیدگاه های قبلی اش هم برسد، 
را ظاهراً به اثبات    کسی موعود ذهنی و قلبی خودشانتخابی،   آن باشد تا با اطالعات و شبه اطالعات 

برساند، این کار به چیزی جز گمراهی کومک کرده نه میتواند. البته به عالوه ایجابات دیگر ما به  
ً   – نیز نیاز داریم    اطالعات موثق  هنوز چنین اطالعاتی را در میزان حد اقل کافی در    من شخصا

نه    هم ادعاها که با اتکا بر آن   اختیار نه دارم. آن چه که وجود دارد اطالعات رسانه یی است و یا 
  ...میتوان »معما« ها را حل کرد 

شکل دهی    بدون حل معماهای مطروحه و تحلیل سیستماتیک و تمام حجم و از جمله بر بنیاد نتایج آن 
با گپ ها و حرکات احساساتی به چیزی جز دور باطل تازه    دید ستراتیژیک و تفکر ستراتیژیک ، 

 .نه میتوان رسید 
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