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کنونی قضایای نحوه وچگونگی تپش نبض   

 سرشت نقشه ها و طرح های آینده

قرار داد که ممکن   موشگافانه این مسأله را باید مورد ارزیابی ٬کلی و بررسی مسایل  مطالعهقبل از     
سیاسی و  و موانع  عوامل  ٬شورشیان لی نظیر افزایش حمالت مسایپرتو مباحث در باره آینده کشور در 

و گرچه تالش ها  ۰گیردبحث قرار   مطرح  به دورنمای آن اقتصادی کشور و برداشت های منفی نسبت 
زیادی برخوردار می باشد٬ اما فقدان   برای افغانستان از اهمیت  تعهدات سازمان های بین المللی همچنان

پیشرفت شده و دولت و مردم کشور  یک ستراتیژی کارآمد٬ مانع  موجودیت  نیز عدم و نبود همآهنگی و 
دگاه دی این  ی به سمت و سوی  به طرز قابل مالحظه ا  رسانه ها و نیزتحلیلگران ۰را نومید ساخته است

وهمچنان چشم اندازبلند مدت کشور را نیز تیره قابل برد است تمایل نشان دادند که جنگ درافغانستان غیر
  ۰و تار ترسیم می نمایند

در خصوص انتظارات در سطح بین المللی به نظر قوی  ی از جنگ و تمایل به مصالحهگاحساس خست   
تعهد متزلزل جامعه بین المللی از  ۰برای داوری زود استهنوز ٬به رغم خوشبینی بوجود آمده ۰می رسد

هنگام ودزاعالم طرح ۰زنگاه شورشیان پنهان نمانده استا ٬آن مهمترشاید ازدم کشورما ورموچشم دولت 
کشور  موقعیت نیروهای رزمی خارجی٬ توانمندی دولت ونیروهای امنیتیدر مورد چگونگی موجودیت و

دربر کشورما٬ این خطر را  بین المللی از  نیروهای شتابان  بمنظورکنترول اوضاع ومتعاقب آن٬ خروج 
  ۰وضعیت سیاسی و امنیتی آشفته و پرمخاطره ایی برای کشور ما رقم بخورددارد که 

 ۰توازن ضعیف قرارداشته باشد طی چند سال آینده درگرومی رسد سرنوشت افغانستان متأسفانه٬ بنظر   
تار یگر عواملی نظیر ترورهای سیاسی٬ کشازسوی د ۰محدود و شکننده خواهد بود ٬پیشرفت همچنان کند

امید به هرگونه دیگر٬ یکترکیب با ران می تواند به تنهایی و یا دروسیع یا چرخش جهت گیری جنگ ساال
گرچه  قسمت اعظم  تفکر منطقه ای دلگرم کننده  دولت اوباما  در مورد  ۰سازد برآب  پیشرفت را نقش 

  ۰کالت زیادی می باشدافغانستان بطور کلی به پاکستان بستگی دارد٬ اما خود این کشور دستخوش مش

برای تعیین موقعیت  ستراتیژی جدید ایاالت متحد ه با توجه  به تجربه جامعه   شاید تنها  تضمین واقعی   
عمرانی در افغانستان و اطراف آن  گذشته این باشد که تالش های سیاسی٬ نظامی و طی سال  بین المللی 

نموده٬ برخورد کند٬ روندی کند پیدا  با مانعی  که این تالش ها  در آینده به ثمر نشیند٬ زیرا در صورتی 



 که دراین صورت و موجودیت چنین حالتی٬ باشد نیز بسیار کند و بطی   حاصله از انتظارات اولیه تایج ن
  ۰نخواهد داشت برای موفقیت شانسی  مزبور ستراتیژی 

جنگی غربی در افغانستان٬ انتظار می رفت تا  این مسأله قابل یادآوری می باشد که با کاهش نیروهای    

گردد که این  گردیده و منجربه تشدید بی ثباتی در منطقه  اوضاع درکشور بیش ازهر زمان دیگر متشنج 

و سیاست ایاالت متحده درافغانستان و آسیای مرکزی را مورد داوری ٬ به مفهوم وسیع کلمهبخودی خود٬ 

بخش های مختلف در  ژئوپولیتیک و ژئوایکونومیک شکل بندی های نوین  همچنان قرار داده و  قضاوت

   ۰آسیا عرض اندام خواهد نمود -منطقه یورو

برای افغانستان و کشورهای همجوار و در مجموع   گردد  که ایاالت متحدهدر اینجا سوالی مطرح می    

گردیده و آیا قادر به حل و فصل  چه معضالتی برای  منطقه چه  به ارمغان آورد؟ موفق  به حل و فصل 

حاالت موجوده به چه نحوه ایی وضعیت وکرگردید ذهمچنان بایدمت می باشد؟قضایای جدیداٌ درحال تکوین 

مختلف  کشورهای نامبرده  چه  و درعرصه های تأثیر گذار بوده   رکزیافغانستان برکشورهای آسیای م

بمنظور   را که  و پیشبینی هایی  طرح هادلیل٬   همین و جهت به همین  نشاند؟  ثمر خواهداهدافی را به 

 و مسایل و مواردی  رکزی و فعالیت های ایاالت متحده در افغانستان و آسیای مبررسی و مطالعه سیاست 

  ۰ما  مطرح بحث قرار داده می شود٬ باید مطمح نظر قرار دادکشور در مورد  را که

ذهن همه را نستان نیز اسوال هایی متعدد دیگری درمورد سیاست ایاالت متحده درافغ ٬دراین خصوص   

ی یپرسش ها  می توان ٬نگهداشتنظر دورنباید از که آنها را داشته و جلب توجه می نماید  بخود مشغول 

نحوه ایی تفسیر   به چه  تروریستی ضد عملکرد مبارزه  نتایج   از جمله اینکه  ٬را مطرح بحث قرار داد

به   جنگی ونظامی٬ ایاالت متحده عملیات های  اجرا و راه اندازی  در نتیجه  عملی از لحاظ  ؟ می گردد

امیدوار دورنمای  مذاکرات صلح کشور  اردی نایل گردید؟ آیا می توان دربارهمو یا  دستیابی چه مورد و

خروج قطعی و کامل قوت های بر "طالب"ها  شد؟ آیا پذیر می باامکان  ٬بود؟ آیا حصول توافقی درمورد

  د؟ یورزخواهند از کشور همچنان  بر موضعگیری قبلی شان تأکید  خارجی 

تذکر این مطلب ازاهمیت شایانی برخوردار می باشد که کمپاین سواالت مطروحه٬ ئه پاسخ به ارابل ازق   

ٌ عملکرد بین المللی نبوده ونوع خود اصالٌ درمتذکره   (دررأس ایاالت متحده)بمثابه اقدام نظامی ناتو  صرفا

خاطر واشنگتن  و دراطراف و حوالی آن٬ سلسله کشورهای دیگر بمنظور جلب رضایت محسوب گردیده 

 ۰می باشندخدمتگذاری  هرنوع  به  حاضر ٬مقادیر پولی و مادی از جانب ایاالت متحده دست آوردن بو 

برعلیه ایاالت متحده را  صدای اعتراض  چنین می پندارند که قادر خواهند شد تا در کشورهای شان  آنها

  ۰"٬ ایاالت متحده را یاری رسانند)!(براندازی رژیم های "نامطلوبدر و درصورت نیازخفه نموده گلودر

موجودیت پانزده ساله قوت های نظامی خارجی در کشوررا ذیالٌ می توان برشمرد:   نتایج ٬درمجموع     

بیش از این درهژمونی قرار ندارد؛ ٬ــ ایاالت متحده     

؛حل وفصل نمایند(با "عرق وخون خویش")کشور را باید خودل و معضالت موجود درــ افغان ها مسای     

ظور تحکیم تسلط و کنترولش برمناطقی که با داشتن منابع اولیه فرصت بمنایاالت متحده با استفاده ازــ    

ممکن حمله چنین تصور می شود که به همین منظور٬  ) هیچ عملی روگردان نمی باشد٬ ازغنی می باشد

  ۰د(نکشور سازماندهی نموده باش در داخل  خاک آنرا های هوایی بر برج های  سازمان تجارت جهانی 



تحده و "طالب"ها موضوع مذاکرات ارتباط می گیرد٬ بگمان اغلب٬ توافق میان ایاالت ممسأله دیگربه     

ایاالت   چپچ پ ۰"طالب"ها ممکن بعضی از شرایط  ایاالت متحده  را بپذیرند ۰می رسدامکان پذیر بنظر 

عمده ترین مسأله  ۰می باشد مطرح  پالن  گام های بعدی و در بخش دوم در  در مورد حقوق بشرمتحده 

  برای ایاالت متحده عبارت از اجرای عملی وظایف سیاسی ذیل می باشد: 

و اجرای   و چین کشورهای  مستقل  مشترک المنافع بر  ٬ نظارت رکزیدر آسیای م  تحکیم  مواضع   

  خواهانپیش زمینه٬ در "طالب"ها  اما ۰قبال پاکستان و ایرانعملی سیاست وعملکرد "چماق و شالق" در

  ۰و ایجاد نظم منحصر بفرد خود شان می باشندحضور خارجی ها پایان 

٬ به محافظین کامل قوای خارجی از افغانستان حتی با خروج این مسأله را نباید از نظر دور داشت که    

 ٬موجود آنها درکشورما نیاز می باشد  های متذکره بمنظور حفاظت و نگهداری از تأسیساتامنیتی کشور

سازمان  کارمندان  ٬ همکاران وایاالت متحده  دریایی  تفنگداران  شامل  عده ایی  موجودیتحفظ  بنأءا٬ٌ 

نظامیان   کاری اولویت های ٬افغانستان  ایاالت متحده  در سرزمین  از سربازان سی.آی.ای. و عده ایی 

ایاالت متحده در افغانستان موجود بوده و همچنان به حضورش در کشور  ۰می دهد  امریکایی را تشکیل

جَز ستراتیژی منطقوی ایاالت متحده  ٬واقعیت وجودی آن کشور در اراضی افغانستان ۰ما ادامه می دهد

  ۰محسوب می گردد

کشورما  د موردر یاالت متحدهباثبات رسیده که ستراتیژی کنونی ادیگرموقع اما بیش ازهر ٬این واقعیت   

٬ (ازه ومقیاس چندین میلیارد دالردبه ان)وجوه هنگفت   با وجود مصرف ۰منطقه به بن بست رسیده استو

نایل نگردید:ایاالت متحده به هیچیک از اهداف ستراتیژیک ذیل   

      تغییر رژیم ها درپاکستان و ایران؛                                                                          - 

             تحکیم پایه های حاکمیت کنونی افغانستان؛                                                                                        -

                                                      ومیت عبورچین به منطقه خلیج از طریق پاکستان؛ محر -

بی ثباتی اوضاع در آسیای مرکزی؛                                                                       ایجاد -

از قبیل "نوبوکو"٬      پرطمطراق   ل و انتقاالتحمل و نق  پروژه های طرح های  تطبیق و اجرای عملی  -

  ۰کشک" -" تراسیکا " ٬ تاپی و اعمار ساختمان وایجاد راه آهن " گوادر

قبل براین توسط  ۰ی پایان گرفتار گردیدبجنگ های "فرسایشی" اما ایاالت متحده در باطالق  ٬درمقابل   

مدت زمان پیشرو٬ درمجموع ستراتیژی جهانی  گردید که اگر در طولچنین پیشبینی می کارشناسان امور

رونما نگردد٬ وضعیت و  قابل توجهی   و منطقوی ایاالت متحده٬ بخصوص در مورد افغانستان٬ تغییرات

ن افغانستاسیاست و پالیسی ایاالت متحده در  ناکارآمدی وگردیده  بحرانی و متشنج ٬ در افغانستان  شرایط

  یه شدهسناریوی ته ما متأسفانه  برای کشور ۰خواهد رسید باثبات  درعمل   آسیای میانهدر مجموع  درو 

تطبیق٬   صورت گرفت که درخارجی موجود در افغانستان قرار قوتهای کار فدرالی ساختن آن در دستور

بمنظور جلوگیری  امریکایی ها ٬میان  این در ۰میگردید  منقسم ما به دو بخش  کشورعزیز و واحد   باید

ستان و همچنان در دورنما٬ پیروزی و موفقیت "طالب"ها و پاک  گردیدن و مانع از سقوط کامل افغانستان 

ایجاد موانع در قبال غول اقتصادی چین٬ سعی  ورزید تا بیطرفی کامل افغانستان تضمین گردیده٬ بمنظور

 سازمان ملل آغاز گردیده و در مورد   سرپرستی مسالمت آمیز قضایای کشور تحت   پروسه حل و فصل

کشور به "طالب"ها و شمال  آن شرق و جنوب  کشور که در نهایت امر٬ مطابق  سیاسی  ساختار سیستم 

     ۰کنون به تاریخ پیوسته استطرح ها  ها ووغرب کشور به مجاهدین تفویض گردد٬ اما چنین پیشنهاد



چنین اقامه دعوا می گردد که بازگرداندن وضعیت بیطرفی کشور      ٬احوال کنونیو اوضاع ودرشرایط     

اهمیت بسزایی شامل نکات ذیل ازی میان افغانستان و پاکستان عقد قرار دادهایما با تضمین سازمان ملل و

تجاوز در برابر یکدیگر و عدم   داخلی  یکدیگر٬ عدم  مسایل امور وبرخوردار می باشد: عدم مداخله در

 به چشم تا  صدد آننددر ٬ادعای ارضی علیه یکدیگر ببینید که با طرح عدم  ۰یکدیگر ارضی علیه ادعای 

پاکستان٬  میان افغانستان و بمثابه سرحد رسمی ٬"خط دیورند"به مردم خاک پاشیده وبصورت غیرمستقیم 

صریحاٌ چشم پوشی حق تعیین سرنوشت ملت ها٬ از ٬حالتکه درچنین  حیثیت قانونی وحقوقی قایل گردند

شرایط طرح های  متذکره در موجود٬  که با درنظر داشت واقعیت های  گردید   متذکر باید ۰بعمل میآید

بفعل  از قوه نیز  نظر  مورد  در دورنماهای  مشکل به نظر میرسد کهنبوده و   تکوین  درشرف کنونی 

   ۰بحران همچنان در کشور ادامه دارد ٬حالت کنونیدر اما  ۰مبدل گردد

  ۰استمبدل گردیده فوق   پاکستان به فاکتور مهمی در زمینه ٬مقطع  می باشد که دراین قابل یاددهانی    

نوان چین تحت عاز ٬از یکجانب ۰پاکستان بطرز ماهرانه ای میان ایاالت متحده و چین به مانور پرداخت

رضایت مالی و پولی دریافت داشته و از جانب دیگر افغانستان مبالغ هنگفتها از بیرون راندن امریکایی

 ۰گردیدسبب  افغانستانر تداوم  حضور کشور اخیرا لذکر دربمنظو خاطر ایاالت متحده را بخاطر کمک 

و یکصد تفاوت با ستراتیژی ایاالت متحده در  کل یک  بصورتمورد افغانستان٬ درستراتیژی  پاکستان  

درحالیکه ایاالت  ٬ساختن افغانستان متمرکز بود سیاست پاکستان بر فدرالی ۰تاد درجه یی قرار داشتهش

  همچنانآن کشوربا قومانده وگوش بفرمانش درکابل مستقر باشد تا داشت تا حاکمیت سیاسی متحده درنظر

 و نظارت همیشگی  کنترول را مورد   حاکمیتی٬ پاکستان و کشورهای همجوار افغانستان چنین  بکمک 

  ۰قرار دهد

ومبرهن مسأله کامالٌ واضح داشت که این باید اظهارصلح در کشور مذاکرات قریب الوقوع  در مورد    

به بن بست قبالٌ آغاز گردیده بود   مذاکرات صلح  میان دولت افغانستان و "طالب"ها که است که پروسه 

این  ٬اما به دالیل موجود ٬گرفته شودسر گفتگوهای متذکره ازمذاکرات وعنقریب  بودمواجه گردید٬ قرار

معینی میان ایاالت متحده  نمود که توافقات فراموش  نباید ۰گفتگوها کنون درهاله ای از ابهام  قرار دارد

به پیشنهادات  که "طالب"ها  دارد  وجود  نیز   الترناتیف  امکان پذیر بنظر می رسد و این"طالب"ها و 

الیت بخش فع  بشر وارد دومین حقوق   ٬ مسألهاالت متحده گردن نهند٬ چنانچه تذکر بعمل آمدمشخص ای

های کاری آنها اولویت ازذیل  ژئوپولیتیکی   وظایف اجرای کنونی  وضع های امریکاییان گردیده و در

  محسوب می گردد:

مستقل همسو و اجرای   برچین و کشورهای  مواضع ایاالت متحده در آسیای مرکزی٬ نظارت تحکیم    

شود که زمینه و  می  تذکر پنداشته قابل  مسأله  این  ۰پاکستان و ایران  در قبالسیاست "چماق و شالق" 

تشکیل دولت افغانستان "بمثابه ستون پنجم" پاکستان عمالٌ مساعد در "طالب"ها  بخشی از امکانات ورود 

 پیشبینی  سقوط حال کابل در امریکایی   گمان هایمطابق  حدس و  ٬ ۲۰۱۴پس از سال  ۰است  گردیده

 د بای ٬معامالتی با پاکستان طی  افغانستان  که می پنداشتند   چنین  مستقیمبنأءا٬ٌ بصورت غیر  ٬گردیدمی 

 شرایط اینچنینی٬ در  ۰می نمود واگذار  (پاکستان)"طالب"ها   کشور را به به بخشی از اراضی مربوط 

شرکت   با مختلطی  مذهبی  -و قطر ساختار دولتی  سعودی عربستان  توسط  ٬ناپذیر  اجتناب  بصورت

امریکایی ها  ٬موقعیتیچنین یک در ۰ها از شمال کشور باید ایجاد می گردیدو بعضی از مال "طالب"ها 

قابل  یادآوری  می باشد  که   ۰گردیدندمی  جابجا  کشور  شمالی و غربی والیت ها و بخش های باید در



 سرحدات  در امتداد  نا پذیری  بصورت اجتناب  مسلحانه    جنگ و برخوردهای ٬اینچنینی  وضعیتدر 

بخش های یادشده به  ٬افغانستان  جنوب شرق و  با سقوط ۰حاصل می نمود شمالی و جنوبی کشور تداوم 

 مخدر مواد  انی قاچاق و تجارت جه که  می رسید  نظر  به می آوردند و روپاکستان "طالب"ها و جانب 

که بصورت قطع٬ برای امنیت و   می گرفتپاکستان  قرار  دراختیار کامل  صورتب ٬تروریسم و صدور

  ۰صلح جهانی تهدید قابل توجهی محسوب می گردید

 ٬تروریستی در کشور اندیشیدضد  مثبت و منفی کمپاین  منحصر بفردی در مورد نتایج  نباید بصورت    

را ( در رأس ایاالت متحده)ناتو  نظامی  قوای  چهارده ساله  مثبت و منفی عملکرد جهات  بلکه می توان 

جهات مثبت:  ۰سبک و سنگین نمود  

اضمحالل گروه های تروریستی مستقر در اراضی افغانستان؛ -     

حفظ وضع موجود کشورهای منطقه؛  -     

ی جنگ محدود به افغانستان؛ محلی ساز -     

  ۰ایجاد و رشد بعضی از زیرساخت های اقتصادی -   

 جهات منفی: 

؛ ـ ازدیاد روزافزون تولید و قاچاق مواد مخدر     

تشدید بیش از پیش تنش و تشنج در منطقه؛  -     

  ۰عدم موفقیت در دستیابی به اهداف عمده واساسی -   

 ٬آغاز گردیده بود  دافها به کلی ترین  یابی تبمنظور دس  کلی اینکه٬ کارزاری که  بنأءا٬ٌ نتیجه گیری   

  ۰قادر بدان نشدند تا "مسأله افغانستان" را مورد حل و فصل قطعی و کلی قرار دهند همچنانناتمام ماند و

انجام مذاکرات  وباید گردید که امریکایی ها در آغاز٬ تداوم متذکرمجدداٌ  گفتگوها در مورد مذاکرات و   

که از  یادآور گردید  می توان  مثال های متعددی را در مورد متذکره ۰دنوگفتگوهای جداگانه ید طوال دار

از جمله سال های هشتاد  طیصر و مذاکره و گفتگو با مجاهدین ادامه گفتگو با "برادران مسلمان" مجمله 

قرار می گیرد٬ یکی هم اینست که اگر چنین  بحث  دیگری که در اینمورد مطرح  پرسش  ۰دباشمی آنها 

خواهد بود؟ بصورت  مدت   طوالنی  ٬ آیا این نتایج بدست آمدهرسیده  ملموسی به پایان گفتگوها با نتایج 

  ۰در زمینه می گرددعمده٬ چنین پرسش هایی باعث شک و تردید 

 ٬سیاست ایاالت متحدهدرک بمنظور بیشترین تالش  ٬که عمدتاٌ بمثابه یک قاعده قابل یادآوری می باشد    

 :                                                                       تحلیل فورمولبندی ذیل صورت می گیردبا 

چسان و  - ۳می باشد و  به دفاع از منافعش قادر  چگونه ایاالت متحده -۲تأمین منافع ایاالت متحده؛  -۱"

  ؟می توان در زمینه های یادشده به نتایج دلخواه نایل گردید چگونه

بمثابه قاعده کلی  ٬زنجیره های تحلیلی فوقدو بخش نخست   تذکر این مطلب را نباید فراموش نمود که    

بخش سومی به  ۰دارد  وضاحت ٬موارد شده است که در بسیاری   پذیرفته سیاست خارجی ایاالت متحده 

با استدالل قبلی نه تنها آنها به  جهت دستیابی   گام هانخستین   منافع اعالم شده و برداشتن تعقیب و تداوم 



 تصور واقعیت های مرتبط بهم بمثابه   را آنهانمی توان  بلکه حتی مطرح بحث  نبوده   بصورت انتزاعی

که بمنظور چه ایاالت   نگردیده روشن این مسأله واضح و ٬تا هنوز که هنوز است  ٬پس بدینترتیب ۰نمود

پا طی سال  متحده و ناتو به جدا سازی کوسووه از صربستان و تبدیل آن به بخش های کوچک و بی سرو

  ؟نداقدام ورزید ۱۹۹۹

تحلیلگران٬ بصورت قطعی متیقن بودند که ایاالت متحده به نحوی حضورش در اروپای شرقی را تأیید    

هیچگونه شک وتردیدی آورد٬ و تهدیدی را علیه نظم جهانی ببارماید تا بدینوسیله روسیه را دور زده می ن

که عامل تهدید و شانتاژ علیه نظم و قاعده کلی امنیت جهانی٬ بصورت یک کل٬ انحصارات  وجود ندارد 

بمثابه یگانه ابرقدرت باقی نماند٬  ایاالت متحده نه تنها  ٬اما پس از اینهمه ۰پنداشته می شود ایاالت متحده 

  ۰برداشت دستعرصه بین المللی نیزاجرای بسا مسایل و موارد دراز  بلکه بصورت تدریجی

رها٬ موضعگیری ها و ابراز نظ تنوع و گوناگونی داشت در نظره و مسایل گفته آمد  تجزیه و تحلیل با   

بسیاری را   مشترک توان نکاتمی ا گوناگونی ه اینهمه که با موجودیت منحیث المجوع باید متذکر گردید 

 نیز در آنها مشاهده نمود٬ بنأءاٌ نکات مهم مسایل گفته آمده را ذیالٌ می توان چنین خالصه نمود: 

فغانستان در بخصوص با ورود به ا این مسأله کامالٌ واضح و مبرهن گردیده است که ایاالت متحده  -۱   

از فراخوانی  بنأءا٬ٌ سیا بمثابه جز الینفک سیاست خارجی اش تالش می ورزد٬آصدد تحکیم مواضعش در

خبری در میان نیست و در مورد امکان تداوم مذاکرات  از افغانستان  کامل نیروهای رزمی ایاالت متحده

توسط مخالفان مسلح٬ نیز به مشکل بتوان اظهار نظر نمود؛ صلح   

روش پایدار٬  ٬ بمثابه یک مربوط به کشورمااموردست اندرکاران ازعده دیگری نظریه و مفکوره  -۲   

این امرانکار  از تا حدودی متفاوت می باشد٬ یگانه وجهه مشترک کلیه نظریات ارائه شده درمورد٬ حاکی

موجودیت  مشکل و پیچیده شده است٬ از مسأله   ناپذیر می باشد که اوضاع افغانستان و اطراف آن نهایت

در جایی که ایاالت  ۰صورت گیرد  نباید چشم پوشی (چه داخلی و چه خارجی) ز خطرات توجهی اقابل 

همچنان  بوده و وضعیت کنونی در آسیای مرکزی  فعالیت هایش در صدد برهم زدن  متحده با اقدامات و

عدم دستآوردی در  نقش روبه افزایش چین در تعامالت منطقوی و امکان  ٬پاکستان سیاست نحوه عملکرد

  ۰را باید مطمح نظر قرار دادکشور عزیز ما افغانستان  مربوط بهمورامورد و نبود توافق مشخصی در 

قرار داده شده  تروریسم"  "مبارزه علیه عدم دستیابی به اهدافی که در سرلوحه وتطبیق عملی   عدم -۳  

کنونی  وضعیت  مستقر در اراضی افغانستان٬ حفظ   تروریستی  بود٬ از جمله: تار ومار کردن گروهای

  ۰۰۰کشورهای منطقه٬ محلی نمودن جنگ و برخورد مسلحانه در محدوده افغانستان٬ انکشاف کشورو

گردیده و  گی بیشتر اوضاع سبب پیچید ٬و منطقهتناقض ستراتیژی ایاالت متحده در مورد افغانستان  -۴  

ست آمده ستراتیژی متذکره٬ واضح نتایج بداهداف٬ راههای نیل به آنها ورتا ناهمخوانی آشکا آن شد باعث

ایاالت   آرزومندی و  بین المللی٬ مفکوره مسایل  کاران گردید که  دست اندرمتذکر باید  ۰مبرهن گرددو 

کم و بیش٬ یگانه توضیح  ۰سوال قرار دادند را مورد مواضعش در آسیای مرکزی  تحکیم بر متحده مبنی

گسترش ساحه ناگزیر خواهد بود تا بیش ازاین در تصور  متذکره این است که ایاالت متحده  مسألهقیاسی 

دست دادن موارد بدست آمده باشد از  جبران  کاهش حضورش و صدد چاره جویی نفوذش نبوده٬ بلکه در

    ۰این به خیر و صالحش خواهد بودو

۲۰۱۶ریل سال بیست و دوم ماه اپ  



                                        

    

                                    

                                                                         

    

                                                                       

    

     

 

      

 


