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که در شرایط و وضعیت کنونی می شود قبل از طرح مسأله مورد بحث٬ تذکراین موضوع ضروری پنداشته     
با سایر واقعیت های  که   محسوب گردیده  بزرگ سیاسی  مشکل یک موضوع و  جهان٬ مسأله افغانستان بمثابه

تنگاتنگی  در ارتباط  تروریسم  بنیادگرایی و مشترک علیه  درامر مبارزه   ما وازجملهموجود سیاسی در منطقه 
  ۰قرار دارد

جنگ ها در کشور عزیزما که شامل تهدیدات مرزی وبصورت عملی آن بازتاب دهنده  تکانه های تصادمات و   
به نیاز درک دانش شرقی می گردد٬ مدت زمان  طوالنی است که و مشروط  مصالح بعضی از کشورها منافع و

  ۰دهمچنان ادامه دار
و نظامی  و چگونگی انکشاف  حوادث از سیرناخوشآیندی که   و اطالعات اخبارنشر  پخش و ٬دراین اواخر    

برای ایاالت متحده بصورت از همه رد٬ قبل یگمی  صورت توسط وسایل اطالعات جمعی  حربی از داخل کشور
  با ٬همه جانبه ایاالت متحده  قرار دارد دولتی که مورد حمایت ٬دولت افغانستان ۰دباشاخص کلمه ناخوشآیند می 

 گزارش های  مطابقدولتی که می نماید٬  نرم  پنجه  دامنگیر دست و فساد مزمن و واختالل امور ٬داخلی  نزاع
از پس  کشور٬ یکیبربخش هایی از تدریجی کنترولش را   سرمفتش عمومی برای بازسازی افغانستان٬ بصورت

افغانستان٬  نیروهای مسلح ی٬ تعداد اوایل سال جاری میالدگزارش متذکره٬ در مطابق  ۰دست می دهدازی ردیگ
 شورشی نیروهای  تعداد   به ٬و درمقابل میدان های نبرد تقلیل  حاصل  نموده در  آنها  بیشمار  تلفات تیجه ن در

کشور گسترش  محالت  و  بسا از مناطق را نیز بر خویش   کنترول  ساحهو  بعمل آمده   افزایش مخالف دولت 
هسته  ۰گردیده اند  متحرک و دیگر فعال زمان بیش از هر و جورشدهو مجددن جمع مخالفان مسلح  ۰بخشیده اند

وضعیت   با محاسبه ۰می گردند ظاهر کشور سطح جامعه و در "دولت اسالمی" نیز با تکانه هایی٬ دوباره های 
 ٬سال روانزای طی ماه جو ۰افغانستان نیز موجود می باشد فراتراز ومرج سرایت هرج خطر ٬موجود درکشور

افغانستان در   متحده که ایاالت داشت کشور اظهار آن  کنگرهدر محضر  وزیر دفاع ایاالت متحده  جیمز ماتیس



می   ان مبادرتمواضع ش به "تحکیم  بیش از پیش  که  ندمقابل ا نیروهای طرف  و  این مخالفاننیست٬   برنده
  ۰ورزند"

دوباره   با چالش جدیدی مانند بازگشت مجدد و اشنگتن درافغانستانو ٬رغم مشکالت امنیتی فزاینده درکشورعلی   
و آشفتگی هایی در   در افغانستان  ایاالت متحده مورد حمایه  باعدم موفقیت دولت  ۰به بغداد مواجه گردیده است

و   تأمین ثباتدر امر بازبینی آینده٬  در این عالمت٬ ایاالت متحده   برآنست که با درنظرداشت  نگتن٬ اعتقادواش
باید اظهار داشت   روسیه ازجمله در باره و منطقه  درمورد کشورهای  ۰استقرار درافغانستان موفق نخواهد شد

درپی ارتقای موقف ونقشش در ٬در چارچوب ستراتیژی وسیعترش حتا در شرایط بی ثباتی وهرج ومرج نیز که  
  ۰بزرگ وبه هزینه واشنگتن می باشدشرق میانه 

درقبال کشورما نیز طی ماهای اخیر٬ در فعالیت های دیپلوماتیکی روسیه مسأله قابل یادآوری می باشد که این    
متکی می  با "طالب"ها  قبلی  ارتباط برقراری مجددبا تأکید به رسیده که   بمشاهده تحرکات جدید نشانه هایی از

 ٬دولت روسیه براین باوراستوار می باشد کهامریکایی اظهارات بعضی ازدست اندر کاران مسایل سیاسی  ۰باشد
  ۰حتا سالح های سبک وتخنیک های محاربوی را نیز بصورت سخاوتمندانه دراختیارآنها قرار می دهد

 مسکو درصدد تداوم  ٬شوروی از افغانستان نظامی  محدود  کامل قطعات  که پس از خروج بخاطر باید آورد    
نه افغان ها٬ پس از ختم  نه روس ها و گردید که  تصدیق  کاملن  اما این واقعیت  ۰گردید  حضورش درکشورما

یدند٬ نمی رس بنظر راضی  افغانستان  شوروی درضورح تداوم  موجودیت و برخوردهای نظامی٬ از مناقشات و
نتیجه آن  شوروی نام برد که در پیکر " براز آن بمثابه "زخم خونینی  میخائیل گرباچف  برخوردی که مناقشه و
زخم برداشته ویا  دیگری نیزجراحت وبخاک وخون کشیده شده وعده بیشماریک میلیون تن ازافغان ها  بیشتر از

در   به ایاالت متحده مسکو اقداماتی را بمنظور کمک  ۱۳۸۹سال  درآغاز ٬با تغییر شرایطاما  ۰معیوب گردیدند
   ۰آغاز نمود ٬امر مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر

مناقشات موجود در کشورما٬ در بهترین  فصل  روسیه درحل و سهمگیری  ٬طی مدت زمان پانزده سال اخیر   
وهم پیمانانش  که اهداف مسکو از اهداف ایاالت متحده چنین بنظرمی رسید ۰حالت آن٬ بصورت غیرمستقیم بود

  ۰چندان متفاوت نمی باشد
بر نیویارک ۲۰۰۱حمالت یازدهم سپتامبرسال  اصلیمظنون "طالب"ها ازتحویلی بن الدن که گویا  آنکهپس از   

هم با یورش به اراضی افغانستان٬ می شد٬ خودداری ورزیدند و ایاالت متحده وهم پیمانانش  شنگتن پنداشته و وا
ابراز  ها "طالب"  ضد تروریستی علیه نمودند٬ مسکو پشتیبانی اش را ازعملیات   را ساقط  "طالب"ها حاکمیت 

و درعین زمان فرصت ها وامکانات  دادهلحاظ دیپلوماتیک مورد تایید قرارداشته٬ تالش های ایاالت متحده را از 
ها به اراضی قبلی  گسترش ناآرامی از پخش و یریگامنیت جمعی را نیز بمنظور جلوپیمان  خود و متحدینش در

قوت های نظامی اش را به   تا ایاالت متحده نیزقانع گردید  به این امر به کار گرفته وبه اتحاد شوروی  مربوط 
و پشتیبانی از عملیات نظامی ایاالت متحده را بشمول اطالعات استخباراتی  زمینه های  و فرستاده   آسیای میانه

طریق مرزهای روسیه از با دور زدن پاکستان وارسال سالح خوراکی و زمینه های انتقال مواد  همچنان با ایجاد
  ۰به قوای ائتالف در افغانستان فراهم نمودرا 
منطقوی بمنظور بحث وگفتگو  سران   گرد همآیی بشمول و گزاریاقداماتی ازجمله بر ٬در اوایل سال حاضر   

از  وسکوت اختیار نموده  صورت گرفت٬ اما ایاالت متحده درمورد  با شرکت ده کشور  درمورد اوضاع منطقه
    ۰فرستادن نماینده اش به این گردهمآیی امتناع ورزید

ازنقطه نطر واشنگتن اقدامات روسیه درزمینه ارتباط با "طالب"ها که بمنظورشرکت وسهگیری  ٬مهمترازهمه   
  ۰محسوب می گردد ثبات درافغانستان صورت می گیرد٬ برای ایاالت متحده قابل اندیشه آنها درامرتأمین صلح و

اما پس از مدت زمانی معتقد گردید که  گردیده ومتوسل  به چنین اقدامی ۱۳۹۳خود نیزطی سال  )ایاالت متحده 
کنون ایاالت متحده  به  حمایت و پشتیبانی اش از حکومت  افغانستان به  ۰(نمی باشدامکانی اصلن  مقدور چنین 

مسکو نیز گزارش منابع غربی٬ قرار  ۰بر"طالب"ها همچنان ادامه می دهد رهبری اشرف غنی به امید پیروزی 
 حتا از تحویلی سالح و با "طالب"ها به اقدامات وسیع دیپلوماتیکی متوسل گردیده و ارتباطاوم تد بمنظورتأمین و



مقامات  اینچنینی  و ادعاهای  اتهامات  ٬روسیه جانب  اما  ۰خبر داده است نیز  ارائه معاونت های مالی به آنان
به هدف  و  معین محدوده دعی شده اند  که چنین اقداماتی در م دانسته و  را کذب محض درمورد   ایاالت متحده

صورت گرفته و ادعا  سهیم ساختن آنها درپروسه صلح افغانستان  و ها"طالب"ها به میزمذاکره وگفتگو کشانیدن 
محدوده افغانستان  ازئوپولیتیکی خارج ژ برنامه های مالحظات عملی و می ورزند که راه حل متذکره ترکیبی از

   ۰محسوب می گردد
٬ با رویکردهای این مسأله الزمی به نظر می رسد که از زمان حضور قوت های امریکایی در کشورما تذکر    

در اینمورد  با  ۰گردیدیم مواجه  قضایای کشور  منطقه در قبال  کشورهای  متضادی از جانب و کاملن متفاوت  
 موجود   نظامی  قوای مورد ضرورت  امکان انتقال مواد  ٬درافغانستان حضور ایاالت متحده پشتیبانی روسیه از
وهمچنان با استقرار قوت های نظامی ایاالت متحده مهیأ نموده خویش مساعد و طریق اراضی  در کشورما را از

ش را مخالفت بعمل آورد٬ اما مسکو ازهمان آغاز امر٬ نگرانی و  توافق در کشورهای ازبکستان وقرغیزستان نیز
بنابراین٬  ۰پنهان ننمود آسیا  -اروپا   منطقه  عمقدر ایاالت متحده  قوت های  نیروها و  جابجایی و راستقرااز 

خروج کامل نظامی  افغانستان وسلم در درصورت عدم دستیابی صلح و جانب مسکو ازاین مسأله هراس دارد که
درنهایت امربه  گردیده و دامنگیر کشورهای آسیای میانهناآرامی هایی  وحربی ایاالت متحده از کشورما٬ تشنج و

   ۰روسیه نیز سرایت نماید
گاهی  مرزهای روسیه و کشورهای آسیای میانه  با وجود آنکه هراس از سرازیر شدن تشددگرایی از طریق     

قبل ازهمه وعمدتن  ۰نباید خیالی تصور گردد  هیچوجهب  بنظر می رسد٬ اما واقعیتی است که اوقات اغراق آمیز
مطابق ارقام  ۰می باشد تأمل قابل  ٬صدور آن به خارج از قلمرو کشور هراس از تولید موادمخدر درافغانستان و

 ٬روسیه درمیان قدرت های جهان ٬اعالم شده توسط سازمان ملل درعرصه موادمخدر وجرایم سازمان یافتهوآمار
آن کشور  موارد اچ.آی.وی. نیز در وجود داشته و وسیعی   به پیمانهکشوریست  که در آن  مصرف  موادمخدر 

به موازات کاهش اقتدار حکومتی  ٬مطابق آمار اعالم شده توسط سازمان ملل ٬دراین میان ۰بمشاهده رسیده است
  ۰درصد افزایش حاصل نمود ۴۳ ٬کشت وتولید مواد مخدر در افغانستان طی سال روان ٬در کشور

در زمینه کاهش تولید مواد مخدر٬ بدون  روشن گردیده که اقدامات ایاالت متحده  واضح و این واقعیت بهمگان   
  ۰ناقص بنظرمی رسدریشه کنی آن٬ در واقعیت امر

تشدد طلبی٬  بنیادگرایی و  و گسترشاز پخش  نیز درمجموع  قابل یادآوری می باشد که در کشورهای منطقه    
از گروهی  دسترس پناهگاهایی  ایجاد و در ٬ ۲۱ز سده غاآو ۲۰ی سده پایان  طی سال های ۰دارد  هراس وجود

بمنظور انجام عملیات تروریستی در آسیای میانه    جنبش اسالمی ازبکستان  ستیزه جویان از "القاعده" گرفته الی
خرابکارانه درعملیات  گران بمنظور شرکت  عده ای ازجهاد ٬درهمین وضعیت وشرایط اینچنینی ۰قرار داده شد

کشور عملیات محاربوی سوریه٬ به یادشده پس ازشرکت در عده  ٬رمقابلد ۰وتروریستی به سوریه فرستاده شدند
و انجام  فعالیت تهدیدات ٬ خطر شان باش قبلی به محالت بود وهای شان برگشتند٬ با برگشت وعودت مجدد آنها 

اراضی داعش در هسته های پیدایش  ٬ازهمه قبل ۰گردیدتشدید پیش بنیادگرایی٬ بیش از  جانباز های تشدد آمیز
اشخاص تجهیزشده با  افراد و  برگیرنده درجنگ سوریه٬ بلکه تنها متشکل از جنگجویان  برگشته از شورما نه ک

  ۰از دین ومذهب در محل نیز می باشندذهنیت وبرداشت بنیادگرایانه 
 ۰"طالب"ها وداعش٬ تفاوت هایی را برجسته می نمایندمیان  ٬بسیاری ازکارشناسان امور مربوطه ٬بدینترتیب   
بین المللی "جهاد" از جانب  شبکه  جنگ های سوریه٬ مفکوره  در  سهمگیری عده ای از "طالب"ها شرکت وبا 

تا صدور   می چرخد  برافغانستان کنترول  "طالب"ها٬ حول تسلط ومفکوره اما بیشترین  ۰مطرح گردید  داعش
در   جنگ از تجربیات بتمام "طالب"ها  بسیاری ها٬ اکثریت قریب  به گفته  ۰کشور  جهاد به خارج از مرزهای

وکلیه هم مفکوره "جهاد" بین المللی را به کناری گذاشته   هرزمان دیگری افغانستان درسهایی آموختند تا بیش از
  ۰ف به محدوده افغانستان نمایندوتوجه شان را معطو

 ٬دولت کنونی افغانستان به رهبری اشرف غنی گردد که می   احساس ٬با بررسی دقیق وضعیت کنونی کشور   
آیا می  ۰باز نمود  حساب  نباید بر امریکا بیش ازاین  واز جانب دیگر چنین می نماید که تعریف چندانی نداشته 



چگونگی  که   گرفت؟ سوالیست با داعش٬ آنها را بکار  "طالب"ها٬ در امر مبارزهپشتیبانی از  توان با تقویت و
  ۰سیرحوادث به آن پاسخ خواهد گفت

از زمانی که ایاالت متحده  ۰گی مثبت "طالب"ها محسوب نمودرا تنها بمثابه ویژنباید خصوصیت ضد داعشی    
به جانب آنها از تحویلی بن الدن حاکمیت "طالب"ها٬ پس از آنکه  قوت های نظامی خویش را بمنظورسرنگونی 

ازهمان آغاز به امر مبارزه با نیروهای  گروه  متذکره ٬نمود  به کشورعزیزما گسیل سرباز زدند٬  ایاالت متحده
 تبصور کشور روسیه  وبمفهوم عام کلمه   منطقه  کشورهای ٬این میان در ۰گردیدند متوسل   نظامی امریکایی

"تأمین امنیت شعار به اصطالح  تحت  که ایاالت متحده  پنداشتند   نینچ امنیت شان را درخطر دیده واخص آن٬ 
موجودیت   وهمچنان متیقن اند که عدم بکارگردیده برای امنیت کشور روسیه دست  اد خطر٬ بمنظور ایجوثبات"

نباید  ۰می باشد ونبود قوت های نظامی ایاالت متحده٬ مفید تراز موجودیت عملی وحضور گسترده آنها درمنطقه 
گردید٬ ایاالت از ایران  بیرون راندن ایاالت متحده  که منجر به ( ۱۳۵۸) فراموش نمود که پس از انقالب ایران

آنها افغانستان را بخصوص ۰جای خالی ایران را تالفی نماید متحده درصدد ایجاد ژاندارم جدیدی درمنطقه شده تا
 ٬چین ٬آسیای میانه  لحاظ هم مرز بودن با کشورهای از بصورت عمده کشورما و  موقعیت جغرافیایی  از لحاظ

  ۰بمثابه بدیل مساعد وخوبی به حساب آوردند ٬ایران وپاکستان
واین هراس نیزموجود می  مسکو نموده   هشدارهایی را متوجه ٬بدینسو از مدتی  ٬متذکرهدورنما وچشم انداز    

یا در منطقه  در زمینه را محدود نموده و معاونت های روسیه  درنظر دارد تا کمک ها و  باشد که ایاالت متحده
در شرق میانه  تأثیر ایاالت متحدهنفوذ وچنین وضعیتی٬ درمسکو معتقد است که  ۰"خرید" قراردهد خودش مورد

  ۰امکانات رفع خالی قدرت برخوردار می باشدروسیه در اینمورد٬ ازاما و ل حاصل نمودهتقلی
از راه   هچسایل  صلح آمیز و مذاکره و گفتگو و راها و و  قدرت٬ چه از طریق  به گردیدن "طالب"ها  نایل    
در  را   مدت ایاالت متحده طوالنی موجودیت   به آنها در ساختار دولتی٬ مسأله  یگردیدن سهم لحانه و قائل مس

امکان تأثیر گذاری برحاکمیت سیاسی در کشورما نایل خواهد  افغانستان تضمین نموده و درمقابل٬ مسکو نیز به 
  ۰گردید
 ۰این مسأله قابل تذکر می باشد که نقش ایاالت متحده در حل وفصل مناقشات بین المللی درحال تغییر می باشد   

 ٬نامبرده از زیرپا نمودن حقوق بین الدول که بمنظور دستیابی و دفاع از منافع ملی آن کشور انجام می دهدکشور
حت کامل٬ وضعیت کنونی را چنین به تصویر می کشد که با وضا مسأله فوق  ۰اصلن احساس خجالت نمی نماید

قرار گرفتن در مقام  مناقشات منطقوی کنونی بهدف  مداخالت غیرقانونی ایاالت متحده در برخوردهای نظامی و
  ۰رهبری جهانی وحفظ همیشگی آن برای خودش می باشد

کاملن  سوریهبا عملیات روسیه در ٬لک  بصورت یک  ٬افغانستاننفوذ ایاالت متحده درتقلیل تالش ها بمنظور اما   
نگهداری  و در نهایت بمنظور حفظ  حمایه نموده و مسکو از رئیس جمهور بشاراسد  گار می باشد٬ جاییکه ساز

قوت های بحری اش در بحیره مدیترانه وهمچنان در مورد چگونگی فعالیت هایش در مصر٬ عربستان سعودی٬ 
    ۰پاکستان وحتا اسرائیل٬ نگران می باشد

مشارکت های جدیدی را در شرق میانه بزرگ ایجاد نموده  ٬و با خرسندی تمامقابل یادآوری می باشد که مسک   
وط به امنیت مرب تأثیرگذاری در موارد  حق موثریت و مهار نموده و تا تداخل ایاالت متحده را در منطقه یادشده 

  ۰برای خویش محفوظ نگهدارد را هایشمرز
تصور نماید که بدتر از وضعیت کنونی افغانستان برای  به واشنگتن مربوط می باشد تا دراینباره  ٬بیشترازاین   

ایاالت متحده اتفاق نخواهد افتاد٬ بنأءاٌ به ایاالت متحده مشوره داده می شود تا چالش های جدیدی را درمورد ببار 
بفردش٬ بخصوص پس از شکست در ماجراجویی های  نیاورده و چنانچه روسیه از تجربیات شخصی و منحصر

سابق آن کشور در افغانستان این واقعیت را آموخت که : خارج شدن از یک تغییر٬ همیشه دشوارتر از مشارکت 
   ۰ودرگیری در آن می باشد

    
۲۰۱۷بیست وسوم ماه سپتامبر سال     


