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جرأت  اخصوصیات منحصربفرد آن میتوان ب به افغانستان و  با درنطرداشت واقعیتهای مربوط    

 ٬اتفاقات ٬حوادث  شاهد ٬موجودیتش  تا کنون  اذعان داشت که کشور عزیزما در طول مدت زمان

رساندن آنهمه اهداف شریفانه  بمنظوربه ثمر دگرگونیها٬ مبارزات وجد وجهدهای فراوانی بوده که 

گی های مردان شجاعتها و زیها٬ فداکاریها ومردمان زحمتکش این خطه باستان٬ ازخوگذریها٬ جانبا

              ۰دراینموردند  اوراق زرین تاریخ٬ بهترین گواه ۰مردمان میهن عزیزما زبانزدعام وخاص میباشد

 ٬ ۲۰۱۴ماه  اکتوبر سال  ۲۸بتاریخ   که باید یادآورشد کشور وضعیت موجود  اوضاع و بارتباط 

ایاالت متحده٬ مراسمی در کابل سازماندهی گردیده بود که  بمنظور ختم رسمی طوالنی ترین جنگ

بارک اوباما  رئیس جمهورایاالت متحده٬ آنرا  بمثابه نقطه عطفی  برای  کشورش  محسوب نموده 

 ۰اظهار داشت که طوالنی ترین جنگ  در تاریخ  ایاالت متحده به معنی واقعی کلمه به پایان رسید

" اما سوالی دراینمورد مطرح میگردد ۰ن جنگ به گشته تعلق دارد" کنو ٬مطابق اظهارات نامبرده

"نقطه عطفی"  نیزبه ۲۰۱۵سپتامبرسال  ۲۸که درکشورما چه میگذرد؟ متذکرباید گردید که تاریخ 

 ۲۷۰٬۰۰۰طالب ها برکندز حمله ور شده و شهری را با  ٬درتاریخ ذکرشده ۰درکشورمبدل گردید

گزارشهای سازمان ملل متحد٬ شورش طالبها٬ بسیاری مطابق  ۰گان آن به اسارت گرفتندنفر باشند

  ۰درمی نوردد ۲۰۰۱از مناطق کشور را بسیار سریعتراز نحوه گسترش آن طی سال 

طالب ها موفق به اشغال  بخش بسیار محدودی از کندزگردیدند٬ اما  ٬طی مدت زمان  چندین ماه   

نفراز افراد  ۷۰۰۰بتعداد  ۰مدافعان  شهر گردیدحمله و یورش آنها به کندز٬ مایه حیرت و تعجب  

گنده  در مقابل  چند صد نفراز بصورت  پرا ٬قوای مسلح  کشورکه در منطقه عمالٌ  موجود  بودند

در حالیکه  قوماندانها در صدد جستجوی  راه وچاره  ۰جنگجویان طالب عقب نشینی اختیار نمودند

ی از جنراالن امریکایی که  دررأس گروهی بمنظور بمنظور جوابگویی در قبال اوضاع بودند٬ یک

آموزش وتعلیم و تربیه  افراد قوای  مسلح افغانستان  قرار دارد٬ به افسران افغان در مورد ارتقای 

ظرفیت محاربوی آنها تبریک گفته  اضافه  نمود که ازدیاد  امکانات  مادی  بمنظوراجرای تعلیم و 



رساختهای قوای  مسلح کشور٬ نشانه های مثبتی مبنی بررشد روز تربیه نظامیان افغان و تقویت زی

گفته ها واظهارات کامالٌ این  ٬برای برخی ها ۰افزون مهارت های نظامیان افغان٬محسوب میگردد

امریکایی ها  ٬سال ۱۴واضح و روشن میباشد٬ اما خاطرنشان باید ساخت که در طول  مدت زمان 

  ۰داده اند٬ نظامیان ورهبران آن کشور٬همه را فراموش نموده اند درافغانستان اعمالی را که انجام

در صدد آن  شد تا  وضعیت را  مورد  ئیس جمهوراوباما ر ٬توسط  طالب ها کندز تصرف با     

تن از نظامیان  ۹۸۰۰اکنون  بتعداد   اعالم داشت که چندین روز پس از ۰" تجدید نظر" قرار دهد

مطابق پروگرام ترتیب شده٬  نمود که   عالوه نامبرده  ۰ن موجود میباشندایاالت متحده در افغانستا

 ۲۰۱۷الی سال  ٬تعداد متذکره نفر تقلیل یافته و ۱۰۰۰به  ۲۰۱۶قراراست این تعداد درپایان سال 

ختم دوره ریاست جمهوری  میباشد که پس از قابل یادآوری  ۰درآنجا به موجودیت شان ادامه دهند

خطر  این ٬ینترتیببد ۰بعدی سنگینی خواهد نمودرجنگ برشانه های رئیس جمهوربا ٬ابارک اوبام

  ۰نیز موجود  میباشد که جنگ "رسماٌ ختم شده"٬ طی سالهای بعدی٬ دوباره سربلند نماید

طالب ها ناگزیر  ٬حوادث و واقعات کندز یادآور باید شد که پس از مدت زمان کوتاهی درمورد    

به ترک کندز گردیدند٬ اما هدف عمده خویش را بدست آوردند و آن اینکه  به همه این موضوع را 

واضح نموده وآشکارساختند که توانایی آنرا دارند تا شهرها و مناطقی را که کنون تحت کنترول و 

اما قابل یادآوری میباشد که طالب ها طی مدت  ۰نمایندکشورمیباشد٬ تسخیرنیروههای امنیتی  اداره

بجا تهدید وارعاب٬ کشتن وقتل افراد ووطی مدت زمان متذکره٬ حکمروایی نموده روزبرکندز ۱۵

  ۰گذاشتن خاطرات تلخ٬ ازجمله کارنامه های فراموش ناشدنی آنها محسوب میگردد

ین بالکشیده ما٬ جمع شدن و تراکم ابرهای تیره وتاریک نیروههای طالبهارا به گان سرزمباشند    

چشم سرمشاهده مینمایند٬ بوضاحت از تهاجم نیروههای " دولت اسالمی" درعراق مطلع میگردند٬ 

عمالٌ شاهد  پیدایش و سربرآوردن  نیروههای " دولت اسالمی" و جدایی طلب  از افغانستان  بوده 

این همان واقعیتهایست  ٬بلی ۰حیای "القاعده" در کشور را بدیگران  گوشزد  مینمایندونشانه های ا

همگان  اطمینان  داده  بود  که " هیچ به  ۲۰۱۳که خالف  اظهارات  بارک اوباما  که  طی  سال 

سازمان تروریستی٬ درهیچ  مقطعی ازتاریخ  نخواهد توانست درافغانستان  پناهگاهی برای خویش 

به  کنون  بمنظور دستیابی  ٬همه  نیروههای  یادشده ٬٬ در کشور ما  تکوین  پذیرفت نماید" ایجاد 

اردوی ملی کشورما  ۰گرم  مبارزه و نبرد با قوای مسلح کشور میباشندسر ٬بخشهایی از افغانستان

آنچنان  ٬قرار داده شد ٬میلیارد دالر ۶۵که تحت تعلیم و تربیه نظامی ایاالت متحده با مصرف مبلغ 

۰نیست ٬چنانچه بمردم وعده داده شده بود ٬اردوی منظم وقوای مسلح  

گزارشی به کنگره طی  ٬درماه مارچ سال قبل ٬سربازرس خاص درمورد افغانستان ٬جان سپکو   

ایاالت متحده ازجمله اظهارداشت که نظامیان امریکایی تعداد و چگونگی تشکیل نیروههای پولیس 

با درنظرداشت  محاسبه امریکایی و  ۰در مجموع٬ مورد ارزیابی قرار دادندو ارتش افغانستان را 

تعداد و چگونگی تشکیل قوای مسلح کشور٬ همچنان درحاله ای ازابهام  ٬موجودیت عوامل مختلف

 ٬بطور مثال ۰تحت  فشار دایمی قرار دارد ٬قوای مسلح  کشور ٬عالوه  برآن ۰قرار خواهد داشت

تلفات سنگینی بر آنان وارد گردید٬ درطول مدت  ٬ه حمله ویورش طالب هادر نتیج ٬بهار سال قبل



از سربازان ایاالت  ٬نظامیان افغان ۰تن رسید ۳۳۰زمان  یکهفته٬ تعداد کشته شدگان وزخمیان به 

درکندز  را« دکتوران بدون مرز»"اشتباه"٬ شفاخانه ازنظامیانی که به  ٬متحده انتظار کمک داشتند

ند که دراین مدت زمان سی وپنج سال از موجودیت شفاخانه متذکره در افغانستان٬ بمباردمان نمود

۰نخستین بار متحمل چنین خسارات مالی و جانی گردید  

ابر غلیظ  عدم اعتماد و بی  ٬با در نظرداشت احوال کلی مملکت  میتوان اظهار داشت که  کنون   

به شخص و فرد  دیگری اعتماد  نداشته٬ گرفته٬ هیچ فردی باوری  سراسر فضای کشور را در بر

شایعات وتئوریهای توطئه بسرعت گسترش یافته٬ همه ازآینده نا شناخته وغیرقابل پیشبینی٬ هراس 

گان که  سرشار از انرژی و امیدوار به  زندگی میباشند٬ عمدتاٌ تحصیلکرد ٬افغانهای جوان ۰دارند

برای  آنها  درکشور  ۰لوم  ترک  مینمایندهمه  روزه٬ بصورت  گروهی٬ کشور را  بصوب  نامع

اصالٌ  ٬فقیر ترین ها ۰گاهشان نه کاری وجود دارد و نه دورنمایی به آینده  خود و فرزاندانشانزاد

  ۰قادر به تهیه وفراهم آوری حتی لقمه نانی برای خود وفرزندانشان نمیباشند

غرض کار  ٬دتاٌ بقصد پاکستان وایرانکشورشانرا عم ٬عده بیشماری از جوانان افغان مدتها قبل    

ترک گفته اند٬ اما اکنون٬ هزاران کیلومتر دورتر از کشورشان٬ یعنی به کشورهای اروپایی قصد 

سفر مینمایند٬ آنها  با تعداد بیشماری از مهاجران  سوری و عراقی  پیوسته و سرحدات  اروپا  را 

طی گی  بهتر٬ وارد اروپا شده ویابی به زندهزار نفرغرض دست ۵۸بتعداد  ٬سال قبل ۰درنوردیدند

 ۰گردیدندهزار نفر جانب  ترکیه وبمثابه مهاجروارد اروپا  ۷۲بتعداد  ٬هفت ماه  نخست سال روان

  ۰هزار نفر تخمین گردید ۱۲۰تعداد متذکره به  ٬طی ماه اکتبر

چنین  ۰حده میباشندگردید که عده ای ازهموطنان٬ منتظرکمک و معاونتهای ایاالت متمتذکرباید     

اختالل  روانی افراد٬ بازگوی  واقعیت جز  ٬اندیشه و مفکوره کج  و معوج انتظار از ایاالت متحده

دراینجا سوالی مطرح میگردد که آیا میتوان از مجموع ناامیدیهای کنونی٬به  ۰دیگری نمیتواند باشد

آغازعملیات هوایی ایاالت متحده بر سال از  ۱۴مدت زمان  ٬اینک بود؟  چنین نظراجمالی امیدوار

طالب ها متهم به همدستی با تروریسم  ۰میگردد سپری  "القاعده" در افغانستان مواضع طالب ها و

  ۰"القاعده" گردیدندوپناه دادن به رهبران

دفاع  ٬نابودی  تروریسم ٬قابل تذکار میباشد که هدف  عملیات نظامی ایاالت متحده  در کشور ما   

گردید٬ اما عملیات نظامی طالب ها در کندز و حمالت کراسی ودفاع  از حقوق بشر عنوان از دمو

در آن شهر٬ بعقیده  بسیاریها٬ بما « دکتوران  بدون مرز»هوایی طیاره های امریکایی بر شفاخانه 

به  اجازه  میدهد این  واقعیت را بدانیم که  ایاالت متحده در دستیابی به  اهدافش٬ بصورت  حداقل٬

  ۰موفقیتهایی نیز نائل گردید

یگرمتحدین غربی اش درکشور ما را ساله نظامیان ایاالت متحده و د ۱۴تحلیلگران٬ موجودیت     

بدون دستآورد ملموس تلقی مینمایند٬ چه امریکایی ها  نه بمنظور مرهم گذاری  بر زخمهای ایجاد 

اد گردیده بود٬ بلکه به بهانه مبارزه علیه شده بر پیکر افغانستان که  توسط عمال تروریست ها ایج

نه تنها تروریسم  ٬سال۱۴تروریسم ودهشتگری وارد افغانستان گردیدند٬ اما پس ازسپری گردیدن 



افغانها معتقدند که ۰گسترش حاصل  نمود ٬سال قبل ۱۴نابود  نگردید٬ بلکه  بیش از پیش  بمقایسه 

د مخدر گردیده ونه کشت٬ زرع و تجارت  موا گسترش و ازدیاد باعث  ٬موجودیت  قوای خارجی

نیز  )داعش( اسالمی" خالفتمسلح "تنها طالب ها نابود نگردیدند٬ بلکه  موازی با آنها٬ گروههای 

۰عرض وجود نمودند  

سال به  ۱۴در طول مدت زمان  ٬دست اندرکاران امور نظامی چنین میپندارند که ایاالت متحده    

جنگی در کشور ما را فعالیتهای  ۰اهداف  مورد نظرش را بدست  آوردجنگ همچنان ادامه داده و

گسترش بخشیده٬ موفق به ایجاد  پایگاههای نظامی در قلمرو کشور ما گردید٬ پیمان های امنیتی با 

گسترش جنگ و نا امنی کشورهای آسیای اینک اکنون درصدد  ٬ ۰۰۰دولت افغانستان عقد نمود و

  ۰ات روسیه میباشدمرکزی وانتقال آن به سرحد

بر  ٬همه  باین واقعیت  معترفند که  ایاالت متحده امریکا بمنظور حل و فصل  قضیه  افغانستان   

پاکستان  که  بمثابه خاستگاه  اصلی طالب ها و مرکز تعلیم٬ تربیه و آموزش  تروریستها و کانون 

وارد ننموده٬ بلکه برعکس٬ تربیه و تجهیز"جنگجویان دشمن" شناخته شده است٬ هیچگونه فشاری 

کمکها ومعاونتهایی مالی٬ تخنیکی ونظامی از جانب امریکا دریافت داشته واز این  کمکها بیش از 

                  ۰پیش بنفع تروریستان بهره برده و این سلسله همچنان ادامه دارد

بمثابه برجسته ترین  (۲۰۱۴)دراین مقطع یاددهانی این موضوع قابل تذکر پنداشته میشود که سال قبلی     

و مهمترین مرحله  یعنی  ختم  مأموریت جنگی  نیروههای  ائتالف  برهبری  ایاالت متحده  در کشور ما 

نیروههای  ۰عملی  کسب نمود٬ پروگرام یاد شده جنبه با اتمام  سال متذکره ۰افغانستان٬ محسوب  میگردد

در کشورما  رحل اقامت  ۲۰۰۱با شرکت ناتو که از سال ( ایساف)موجود در چوکات   رزمی  بین المللی

درفعالیتهای  ٬افگنده بودند٬ کنون درافغانستان وجود نداشته و اما نظامیانی که کنون  حضور فزیکی دارند

ه ورسالت دفاع از مام میهن  بدوش قوتهای مسلح جنگی و وظایف  محاربوی بصورت مستقیم سهم نگرفت

 ۰افغانستان بوده و در شرایط  حاضر٬ بصورت مستقالنه  عملیات  جنگی و محاربوی  را  انجام  میدهند

مطابق  پروگرام  تهیه  شده٬ اکنون  مأموریت یکی ازجمله افسران نظامیان  بین المللی در کشور٬  بگفته 

نونی درافغانستان پشتیبانی بعمل آورده  و هیچ  نوع  حاکمیت های  موازی  ٬ از رژیم  ک«حمایت قاطع»

  ۰را مورد تأیید قرارنخواهد  داد

هزار نیروی  نظامی  بین المللی  موجود  در سال  ۱۰۰مسأله قابل  یادآوری  میباشد که از حدود این     

های بین المللی قطع شده و نیروههای  بخشی از کمک ۰هزار نفر باقی مانده اند ۱۰اکنون کمتراز  ٬ ۲۰۱۱

گزارشها می افزاید برنامه کنونی اینست که الی ماه  ۰بین المللی در حال خارج شدن از افغانستان میباشند

هرگونه حضور نظامی هدفمند ایاالت متحده  در افغانستان  پایان یافته و سربازان آن  ۲۰۱۶دسامبر سال 

اما متذکر میگردند که افغانستان بمثابه قلمرو امنیتی  ۰جابجا گردند کشور صرف در پایگاههای نظامی آن

۰امریکا و ناتوباقی میماند  

 ۰گفت که پیشداوری های مختلف و متفاوت ازهم موجود میباشدبارتباط مرحله جدید تاریخ  کشور باید    

ی  حاالت  در کشور مسأله ایکه  واضح  و مبرهن گردیده٬ اینکه  وضعیت  و چگونگتنها   ٬درعین حال

چنین احساسی ایجاد  میگردد که سیاستمداران غربی از ختم   ٬درجایی و درمرحله ای ۰نامشخص میباشد

اکثریت متحدان ایاالت  ۰ ۲۰۱۴نگرانی داشتند نه از تکوین  حوادث و حاالت  پس از سال  ۲۰۱۴سال 



قابل  تذکر میباشد  ۰را ترک گفتند همه  کانونهای گرم وداغ جنگ و محاربه ٬یکی پس از دیگری ٬متحده

اما باید متذکر گردید  ٬کاهش  یافت ٬تلفات  بمفهوم عام کلمه ٬که پس ازخروج  نظامیان خارجی از کشور

که چنین  یک وضعیتی اصالٌ نمیتواند از حوادث و واقعات  بعدی که اتفاق  میافتد٬ مسأله  تجدید نظر در 

سیاسی درمورد   -ازافغانستان را توجیه نموده وخود ازمسوولیت اخالقیباره فراخوانی نظامیان بین المللی 

این  ۰پایگاههای  نظامی اش را  در کشور ما  باقی  میگذارد ٬ایاالت متحده  پس از  خروج ۰فرار نمایند

بلکه مطابق  توافقات  دوجانبه  با دولت افغانستان  ٬نه براساس  حکم شورای امنیت  سازمان ملل ٬تصمیم

  ۰خاذ گردیده استات

برای  کشورهای همجوار افغانستان و دول و حکومات  کشورهای  منطقه٬ نحوه  انکشاف  اوضاع  و    

تحلیلگران  چنین ابراز عقیده  ۰چگونگی  سیر حوادث در کشورما٬ از اهمیت  بسزایی  برخوردار میباشد

سترش تهدید  به کشورهای آسیای مرکزی مینمایند که افغانستان٬ ممکن  مبدل به پایگاه و مرکز پخش و گ

در  ٬درطول مدت زمان ده سال اخیر ۰گردیده و از این ناحیه حتی  روسیه نیز مورد تهدیداتی  قرار گیرد

ط گرأ وتروریست٬ بیش از هرموقع٬ بفعالیتهای تخریبکارانه نیروههای افرا ٬پاکستان -سرحدات افغانستان

نیروههای  ۰رخوردهای نظامی٬ تلفات  سنگینی  برآنان  وارد گردیدشان وسعت  بخشیدند که  در نتیجه  ب

بگمان اغلب  با توجه به  وضعیت  مناطق و کشورهای همجوار وهم مرز٬   ٬ ۲۰۱۵پس از سال  ٬یادشده

روسیه و  ٬در شرایط  جدید ۰محلی و منطقوی خویش همت خواهند گماشت« برادران»بکمک ومعاونت 

گسترش  مناسبات با به  تالشهای اضافی  دیپلوماتیک  بمنظور تعمیق و  ٬یدول کشورهای  آسیای مرکز

همچنان به تشدید تالشها وفعالیتهای  ٬درکنار آن ۰دولت افغانستان٬ ضرورت و نیاز شدید احساس مینمایند

  ۰نظامی و جنگی علیه تهدیدات تروریستی در منطقه تأکید ورزیده میشود

 ٬عالقمندان مسایل کشور ٬ودیت نظامیان ایاالت متحده وناتو درافغانستاندرجریان بیشتراز یکدهه موج    

ناظر اوضاع  کشور بوده وچنین می پندارند که  موضعگیری نیروهها و محافل مترقی  ٬بصورت یک کل

و کشورهای  صلحدوست٬ حمایت و دفاع از موجودیت  نظامیان  خارجی  در افغانستان را با  مالحظات 

ومرتبط میدانند:  سه گانه منوط   

را به شکست « القاعده»اوال٬ٌ انتظاربراین بود تا ائتالف  بین المللی  برهبری  ایاالت متحده٬ طالبان و    

طالب ها و گروههای تروریستی  ٬ ۱۹۹۰از اواخرسالهای  ۰مواجه نموده و از صحنه نبرد خارج  نمایند

کشورهای یادشده  ۰ار آنرا مورد  تهدید قرار دادندمتحد آنها٬ بصورت پیهم٬ افغانستان و کشورهای همجو

اصالٌ  ٬به تهدیدات  موجود واکنش نشان داده اما ابزار موثر بمنظور اجرای  فعالیتهای ثمر بخش درمورد

درسرزمین افغانستان٬ تروریستها از دسترسی دیگران به آنها وکنترول فعالیتهایشان٬ اصالٌ  ۰موجود نبود

ضرورت پنداشته  میشود تا برعلیه آنها در داخل کشورهای آسیای مرکزی  ٬اما حال ۰نگرانی هم نداشتند

مسأله را  کشورهای آسیای مرکزی  خاطرنشان ساخته و این ٬درچنین  یک وضعیتی ۰به مبارزه پرداخت

ستان در عمل  به اثبات رسانده اند که عالقمندند تا نیروههای یاری امنیتی بین المللی در افغانستان٬ تروری

را قلع و قمع نموده و بخصوص آنها را در اراضی وقلمرو سرزمین و منبع  رشد و پرورش آنها که محل 

همه جد و جهد  ٬بدون  مبارزه  اینچنینی ۰تربیه و آموزش  بنیادگرایی و افراط طلبی  میباشد٬ نابود نمایند

۰بمثابه آب درهاوان کوبیدن است  

     ٌ نستان درنتیجه  فعالیتهای استعمارگران٬ ازداشتن راه  به  بحرآزاد٬ محروم همه واقف اند که افغا ٬ثانیا

نگهداشته شد٬ بادرنظرداشت اوضاع کنونی کشور٬ افغانستان ازلحاظ جغرافیایی که در قلب آسیا موقعیت 



همکاری دول  ٬داشته و محاط به خشکه میباشد٬ مسأله ارسال قوتهای نظامی و انجام فعالیتهای  محاربوی

بتدأ پاکستان بمثابه  شریک اصلی شکل بندی وایجاد  گروهبندی ازهمان ا ۰مجوار افغانستان را می طلبده

های نظامی٬ نقش عمده ای برعهده داشت٬ اما درمقابل٬ ازبکستان وتاجیکستان٬ ازجمله بمثابه کشورهایی 

به موازات ۰ی مبذول داشتندکه با افغانستان مرزمشترک دارند٬ کمکهای الزم انساندوستانه را بطرف افغان

ایجاد مشکالت وموانع درمسیر تجارتی وانتقال اموال واشیای مورد ضرورت افغانستان که ازطریق بندر 

ارزش و اهمیت  مسیر  ٬( ۲۰۱۰کراچی  صورت میگرفت )الی مسدود شدن راه و توقف کامل طی سال 

کلیه کاالها و  ٬یاد شده  در این  مسیرکشورهای   ۰گردیدروسیه  بیش از پیش برجسته   -آسیای مرکزی 

اشیای  مورد نیاز قوای بین المللی یاری امنیتی و مواد  طرف  ضرورت  دولت افغانستان و قوای مسلح 

  ۰را به کشور انتقال میدهند

    ٌ روسیه و کشورهای آسیای مرکزی چنین محاسبه نمودند که با  فروریزی برج وباروی تروریست  ٬ثالثا

مسکو مدعی  ۰نظامیان خارجی نیز از منطقه رخت سفر برخواهند بست ٬مستقیم درافغانستان ها بصورت

است که دراین عرصه  اقدامات و ابتکارات  اضافی  را بمنظور حل و فصل  صلح آمیز قضایای مربوط  

 ٬افغانستانموجودیت نظامیان خارجی در  ٬به افغانستان انجام داده و بدین امرمتیقن میباشد که بیش از این

بعوض اینکه باعث حل و فصل قضایای موجود در کشورگردد٬ برعکس٬ برمشکالت و پیچیدگی اوضاع 

میافزاید٬ همچنان تذکر داده میشود که روسیه اصالٌ  بدالیل  ژئوپولیتیکی٬ موجودیت  نظامیان خارجی در 

استقرار صلح پایدار    ٬چه ٬افغانستان را مانع حل وفصل فصل سیاسی  قضایای کشورما  محسوب  مینماید

صرف ازطریق  مذاکره و آشتی ملی در افغانستان  ٬بعقیده  بسیاری از سیاستمداران روسیه ٬در افغانستان

  ۰گونه راه نظامی حل وفصل قضیه را مردود میشمارندامکان پذیر بوده وهر

به  شکست  نظامی مواجه  ٬بصورت  یک  کل ٬نیروههای تروریزم  بین المللی روسیه معتقد است که    

سالم  بدر برده و پس از آمادگیهای الزم٬ مجدداٌ به  میدان  نبرد وارد  نگردیده٬ بلکه از سیر حوادث جان 

آنها درنظردارند تا نه تنها در افغانستان  ۰میدهند گردیده وبیشتر ازپیش به عملیات خرابکارانه شان ادامه 

  ۰گرامها و فعالیتهای بعدی شان مبادرت ورزندانجام عملی پروبلکه در کشورهای آسیای میانه نیزبه 

گروهبندی ها و شبکه های  تروریستی  موجود  در اراضی افغانستان٬ نظامی  کلیه    همراه  با شکست  

با طالب های میانه رو را بمنظورتأمین   سیاستمداران غربی بصورت مصرانه ایده ادامه گفتگوهای صلح

گفتگو با گردیدن کشورهای  منطقه در امر شرکت در اما حاضر  ۰مینمایند کشورترویج امنیت پایدار در 

کشورهای  ٬درصورت نیاز ۰میرسدو بروکسل تأمین گردد٬ بعید بنظر واشنگتنطالب ها٬ بنحوی که نیاز 

ت فرص مستقل و بزودترین  قادربدان میباشند تا دیالوگ در مورد ذکرشده را  بصورت  منطقه میتوانند و

  ۰ممکن انجام داده ودر این امر٬ موثر واقع گردند

گرفتند که گفتگو و از این  واقعیت  الهام   ٬ازهمان آغاز موجودیت  شان ٬نظامیان  بین المللی درکشور  

دیالوگ درافغانستان الزمی وحتمی محسوب نمیگردد٬ اما اجتناب ناپذیری امرمتذکره٬ تالشهای غیرموثر 

    ۰ای حل وفصل مشکل اصلی را تحت شعاع قرار دادنیروههای ائتالف بر

  ۲۰۱۵ماه نوامبر سال بیستم 

 


