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  م٢٩/٠٤/٢٠٠٨                        زاهد اساس
 

  افغانستان و چالشهای بی امنيتی
  
  

پس از اضمحالل و نابودی جريان هيواليی طالبان و گشوده شدن شرايط وتحوالت جديد در کشور اميد ميرفت 
در کشور  اميد ها پيرامون وضعيت امنيتی –آرزوهای ديرينۀ مردم که تحقق عدالت و برادری بود جامۀ عمل بپوشد 

هر چه بيشتر شد مردم ما همچنان اميدوار بودند تا با کمک و ياری جامعۀ جهانی و ايجاد روابط نيک و حسنه با 
همسايگان اش در راستای تأمين امنيت و ثبات واقعی در کشور يک زندگی توأم با آرامش وصلح را در سايۀ عدالت 

  . وبرادری تجربه نمايد
که کشورما در طول تاريخ از دخالت های بيجا وبی مورد عوامل خارجی رنج برده و اما با کمال تأسف همانطوري

شاهد مداخالت صريح و آشکار بيگانگان در قضايای مربوط به افغانستان بوده بار ديگر علی الرغم حضور نيروهای 
نی ها و ترور همچنان خارجی و تعهدات جديد در زمينۀ تحکيم امنيت و ثبات در افغانستان جنگهای پراگنده، نا ام

ادامه پيدا کرد وگروه های شورشی طالب و القاعده با حمايت از جانب مجراهای بيرونی همواره به تحرکات نظامی 
پرداخته، تشنجات و نا آرامی ها را در کشور افزايش داد که بر اساس تحقيقات انجام شده رشد شديد تنشهای نظامی، 

اطق، تعطيل فعاليتهای سازمانهای بشردوستانه و ده ها مورد به آتش کشيده شدن توقف ادامۀ بازسازی در بسياری من
  .مکاتيب گويای نا آرامی های روز افزون در کشور ميباشد

علي الرغم  تالشهای دولت ومتعهدين بين المللی اش در امر تأمين صلح و مبارزه عليه عاملين هرج ومرج گسترش 
عمده ترين معضل دولت و مردم افغانستان را به مشکل مواجه ساخته و حاکی از دامنۀ نا امنی ها در کشور بعنوان 

 واضح و روشن است که شناسايی عوامل ذيدخل در هراس افگنی -تهديد و به چالش گرفتن ثبات در افغانستان ميباشد
بی ميباشد که ها و تشنجات در کشور دال بردخالت مجرمانۀ عوامل خارجی و دست های پيدا و پنهان همسايۀ جنو

درگيريهای پراگنده و وقوع حوادث دلخراش در گوشه و کنار کشور مخصوصا در مناطق سرحد بين افغانستان و 
پاکستان، مداخالت و پيشرويهای چندين بار  مليشيايی پاکستانی در خاک افغانستان، دخالت های صريح و آشکار آنان 

  .اريهای پالن شده و صدها مورد ديگر دليل بر اين گفته استدر ايجاد فضای رعب و وحشت، راهزنی ها و مين گذ
 به اين طرف به اشکال گوناگون در امور داخلی افغانستان ١٩٤٩پاکستان از ديری بدين سو و باالخص از سال 

مداخله نموده و با اعمال سياست های تفرقه افگنانه اش در پی تحقق بخشيدن به اهداف و خواسته های شوم شان در 
ن کشور بوده است هر چند پس از رويکار آمدن پرويزمشرف گمانه زنی های مبنی بر ايجاد تغييرو انعطاف در اي

سياست خارجی پاکستان در قبال افغانستان وجود داشت و انتظار ميرفت حاکم نظامی جديد پاکستان به مداخالت شان 
ستانه بين دو کشور تالش نمايد که نه تنها اين کار را در افغانستان نقطۀ پايان داده و در جهت تحکيم روابط نيک و دو

نکرد بلکه با توصل به اعمال و حرکات بيشرمانه و در تبانی و همدستی با گروه طالب نمای تصنعی بر دوام سياست 
تجهيز آنان در جهت نا امن ساختن وضعيت امنيتی به منظور تحت های اشغالگرانه اش تأکيد نموده و با تقويت و 

فشار قرار دادن دولت افغانستان برای گرفتن پاسخ به خواسته هايشان در اين کشور دست به جنايات و تعدی های 
ازع  اظهارات پرويز مشرف در جريان حاکميت طالبان  مبنی بر اينکه طالبان وارثان مستحق و بال من-ظالمانه زدند

حاکميت افغانستان بوده و حاميان منافع پشتونهای دو طرف مرز ميباشد اين دليل را قوی تر ميسازد که پاکستان با 
حمايت همه جانبه اش از ابتدای حاکميت طالبان و تا اکنون پيوسته ادامه داده و در بی ثباتی افغانستان نقش عمده 

اينکه سرکوب شورشيان در افغانستان يک امر ممکن هست اما      ما داشته است، قوماندان نيروهای آيساف با اظهار 
نشانه های در دست داريم که دال بر مداخلۀ خارجی دراين زمينه ميباشد که منابع خارجی به نيروهای شورشی پول و 

ی در  لذا مجموعۀ اين داليل بر وضاحت اين امر تأکيد دارد که تروريزم جار-تجهيزات نظامی فراهم مياورند
افغانستان درآن سوی مرزهای جنوبی کشور و در داخل قلمرو پاکستان ريشه دارد و جنگجويان گروه طالب در داخل 

  .پاکستان تقويت و سازماندهی شده جهت عمليات جنگی وارد افغانستان می شوند
نستان بوده که همواره روند مسلمأ پاکستان با مداخالت پيگير و دامنه دارش بانی اصلی نا امنی ها و تشنجات در افغا

ثبات و امنيت پايدار در اين کشور را به مشکل مواجه ساخته، توافقات و گفتگو های انجام شده در اين زمينه نتيجۀ 
  .قناعت بخش به نفع صلح و آرامش افغانستان را در پی نداشته
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مناسب و با تأکيد بر همزيستی در هر صورت دولت اسالمی افغانستان با اتخاذ سياست های شفاف و راهکارهای 
مسالمت آميز و برادرانه در راستای حل و فصل تنشها و منازعات فی مابين دوکشور از طريق سياسی و ديپلماتيک 

وهمچنان مردم ما اميدوار است که جامعۀ جهانی با .  تالش مينمايد تا آرامش و صلح پايدار در کشور را تآمين نمايد 
ر حل منطقی تنشها بين دوکشور و با شناسايی دقيق و سنجيدۀ عوامل نا امنی ها در يک رويکرد مناسب بمنظو

افغانستان جلو مداخالت خارجی در اين کشور را گرفته و پاکستان با دست کشيدن از اخالل نظم و آرامش در 
افغانستان به مفهوم افغانستان از ثبات و امنيت در منطقه حمايت نمايد زيرا مبرهن است که عدم موجوديت ثبات در 

تهديد به امنيت منطقه تلقی ميگردد لذا خوب است که با رعايت موازين و اصول بين المللی و حسن همجواری 
واحترام به تماميت ارضی يکديگر همسايگان خوب برای هم باشيم و اال مردم غيور و با شهامت افغانستان حاضر 

انگان دفاع نموده و دست مداخالت خارجی را از کشورشان کوتاه است از ذره ذرۀ خاکشان در برابر تهاجمات بيگ
  . نمايد

  با احترام
 
 


