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خوشحال دیگران  رفتار خوب  گفتار واشخاص درمقابل  موضوع را از اینجا می آغازیم که بسیاری از افراد و     
 مقابل اعمال ناشایست دیگران ناراحت می شوند و گاهی درواکنش های مثبتی از خود نشان می دهند و و می شوند 

  کردن آنها نفرین  آیا برخورد می کنند؟  اینگونه حال باید دید چرا انسان ها  ۰می گشایند نفرین و زبان به دشنام  هم
جایز هستند دیگران را نفرین کنند؟  می شود؟ یا اصلن چه زمانی آنها  موثر واقع  

  سپاس درونی افراد، تمجید و حس فطری انسان و واکنش های شود که  باید به این نکته توجه فلسفه نفرین  باره در    
مرام  با هر مکتب و  این، شیوه همیشگی افراد ۰افعال ناشایست استپرخاش دربرابر و  شایسته و تکذیب  کارهای از 

  ۰خود احساس می کنندبیرونی درت به افعال باعتدال، نوعی از واکنش درونی را نس وآئین است که درحالتویا هردین 
  ستم روا داشته ایم و که به او ظلم وبه سبب آه ونفرین شخصی  بسیاری از گرفتاری های ما بدون آنکه متوجه باشیم    

   ۰، می باشداو از روی ناراحتی لعن ونفرین نموده است
خارج شدن نیروی  ۰"لعن" است، که با استفاده نادرست از نیروی خشم پدید میآیدآفات وبیماری های زبان یکی از    

"نفرین"  ۰آنهاست یکی از "لعن"خواهد آورد که بسیاری ببار   د، پیام های ناشایستخشم از مرزهای فرمانروایی خر
  ۰خشم بشر ریشه دارد نیز همانند "لعن" از دیگر آفاتی است که که در نیروی

    ۰لعن ونفرین بیماری هایی هستند که شخص مبتال، باید در پاک ساختن کردار خویش از آنها بکوشد    
وقتی انسان،  ۰گرددمی  محسوب   به معنای خوارکردن، راندن و دور کردن از روی خشم و غضب لعن درلغت     

بدی  شر و  هرگونه ؛ اما نفرین به معنای درخواست انسانی آن نیز باشدسجایای  شخصی را لعن می کند، باید متوجه 
لعن" دانست، یعنی هرلعنی، نفرین  معنای شامل تر از " نفرین" را دارای  دیگران است، بدین سبب می توان "  برای

  ۰است، ولی هر نفرینی، لعن نیست
یکی یگری دربشمار می رود که مانند هرعمل زشت د  رفتارهای ناپسند انسان هااز   لعن ونفرین، نکوهش شده و    
نفرین،  لعن و ۰چنین عملی بشمار می روند  ریشه دارد، خشم وحسد، عمدتن عوامل ارتکاب  زشت انسانی  صفاتاز

به لعنت   دشمنی؛ بازگشت لعن و  ایجاد کینه  شومی ببار می آورد، ازجمله همانند آفات دیگر زبان، آثار و پیآمدهای 
عزیزما افغانستان نفرینی که در کشورکه اینهمه لعن وگونه ای است شرایط به  اما وضعیت و ۰النهایهکننده و هذا غیر

بزرگ قدرت های  بربنیاد اهداف کالن و برحکم منافع وسرشت انسانی، بلکه  بنیاد  صورت می گیرد، نه بر اساس و



صنعتی انحصارات در آن  -جهانی وکمپلکس های نظامی سهمگین  ومنافع ومصالح غول های بزرگ  و  جهانی بوده
۰نهفته می باشد  

می متضررخویش یا   ژئوپولیتیک  جهان درمجموع، از موقعیت  کشورهای نباید فراموش خاطرما گردد که  اما     
 زمان های دور، طی  دراینمورد و آنهم در  بخاطر باید داشت که  همچنان ۰می برند  یا بگونه ای از آن سود شوند و

در ، ندارند راه به  بحر   افریقایی که آنعده از کشورهای آسیایی وکه   داشتسمیت  اظهار(، آدام ۱۱۵۵) ۱۷۷۶سال 
نبود راه ومسیر مستقل  ۰تکامل اجتماعی اندکی برخوردار می باشند رشد وازطق جهان، مقایسه با سایر بخش ها ومنا

شاخص  ۰می نماید  گردد، محدود  نصیب کشور می تواند از طریق تجارت  که را باالقوه ای مزایای  به بحر، اصل 
 دقت می باشد که این درنوع خود انعکاس دهنده  به بحر راه ندارند، نیز قابل توجه و  در کشورهایی کهتوسعه انسانی 
وکمک  گسترده، سطح نازل تعلیم وتربیه و کمبود معاونت ها میراطفال، فقر گی، میزان فزاینده مرگ وسطح نازل زند
از   جهان کشور ۳۲قبل، بتعداد  طی سال  ئیه های تهیه شده مطابق ارقام واحصا ۰می گردد  محسوب های بهداشتی 
  ۰توسعه انسانی برخوردار می باشند نازلسطح نهایت 

با  ،دیگرازجمله کشورهای  کشورعزیزما  ۰ندارد به بحر راه   کشورجهان است که ۴۸افغانستان، یکی از جمله      
فاصله کابل و بندر کراچی در پاکستان،  ۰می باشدیکترین فاصله قرار دارند، هم مرزنزدپاکستان وایران که با بحر در

یب پاکستان بدینترت ۰گرددکیلومتر تخمین می  ۱۸۴۰کیلومتر وبا بندر چاه بهار ایران در حدود  ۱۴۰۶تقریبی  بگونه 
گان محصوالت صادرکنند  بمثابه هند، ایران و پاکستان همچنان،  ۰و ایران، کلید واردات کشورما را در اختیار دارند

   ۰وامتعه افغانی محسوب می گردند
به بحر منتهی می گردند،  ایران، از راهای تجارتی که  و  ، پاکستانحاکمیت "طالب"ها در کشور سقوط  پس از      

ماه  جریان  در ۰بعمل آوردند ابزاری  بمنظور اعمال نفوذ سیاسی، استفاده  دولت افغانستان   مودن فشار بهن  واردبا 
  نظامی های تن از  ۲۴ایاالت متحده، بتعداد پیلوت  بدون   طیاره های  نتیحه عملیاتکه درزمانی  ۱۳۹۰عقرب سال 

به افغانستان،  و محموله ها   مواد خوراکه  مسدود نمودن راهای انتقالدولت پاکستان به به هالکت رسیدند،  پاکستانی 
در به کشورما دربندر کراچی معطل قرار داده شد که   و هزاران کانتینر حامل اموال تجاری مربوطورزیده   مبادرت

   ۰هنگفتی رامتحمل گردیدندنتیجه، شرکت های افغانی، زیان های 
  ۰می پردازیم چگونگی سیر حوادث در کشورعزیزما مشخصتر به  بصورت  اینک     
را نابود خواهد  به دلیل حماقت هایش خود  "واشنگتن تایمز" طی سرمقا له ایی نوشت که "ایاالت متحدهچندی قبل     

زیر گذاری در سرمایه  موثریت   ستراتیژی هردولتی را عمدتن، ارتقای  کهپنداشته می شود   یاددهانی قابل  ۰نمود"
گسترش دسترسی جهت بمنظور رشد وانکشاف اقتصادی کشورنقل یکپارچه  شبکه حمل و  ساخت های کشور، توسعه

انتقال بمفهوم  عملیات  انجام  شتغال، رونق تجارت و سازماندهی وبازارهای داخلی، منطقوی و جهانی، افزایش ا  به
  ۰تشکیل می دهد وسیع کلمه

موقعیت منحصر بفرد جغرافیایی فغانستان می تواند با استفاده ازمنطقه، ائوپولیتیکی درژ  با توجه به تغییرات عمده    
تأمین کننده ارتباطات  و جنوبی  مرکزی و  آسیایوصل   منطقوی و بمثابه حلقه نقل  به مرکز حمل وو سود برده اش

 کشورهای  وصل کننده راهرو فرعی ومی تواند بمثابه   همچنان، افغانستان ۰مبدل گردد های اروپایی کشور چین با 
   ۰گرددبا کشورهایی که فاقد آن هستند، در این عرصه مبدل منابع غنی انرژی آسیای مرکزی  دارنده

رنظز گرفته شده است: برنامه ساخت دگانه ای  می باشد که در وضعیت وشرایط کنونی، طرح های سهقابل تذکار    
قرار این خط انتقال انرژی برق  ۰به پاکستان ترکمنستان  با ولتاژ باال ازبرق انرژی وات میگا ۰۲۰۰لین انتقال سازو

بطورعادی    دیگر، پاکستان دهه   تا چند برآن، انتظار می رود  عالوه ۰افغانستان عبور نماید  است از مناطق غربی
 انتقال گاز ترکمنستان   امکاناتگاز تاپی، تمدید خط لوله  ۰باشد  داشته  ضرورت انرژی برق   اواتمیگ ۱۵۰۰۰به 
در نظر  ۱۰۰۰با تطبیق عملی برنامه کاسا  ۰پاکستان وهند از طریق عبور از اراضی افغانستان، مهیأ می نماید بهرا 

بمنظور  ۰یابد انتقال   به پاکستان تاجیکستان  قرغزستان وانرژی برق   میگاوات ۱۰۰۰است تا از طریق افغانستان، 
شبکه  ساز و  ساخت رای مثال، ب بطور ۰صورت گیرد باید   تذکره، سرمایه گذاری های هنگفتیمبرنامه های  تطبیق



و بمنظور میلیارد دالر  ۱۲،۵برنامه تاپی مبلغ  منظور تطبیق میلیون دالر، ب ۵۰۰مبلغ  انتقال انرژی برق با ولتاژ بلند
  ۰گرفته شده استلر در نظر میلیارد دا ۱،۱۷، مبلغ  ۱۰۰۰عملی نمودن برنامه کاسا 

می کشور  بازار های داخل نقل، سبب کاهش اصل رقابت درنباید فراموش نمود که هزینه هنگفت تدارکات حمل و    
دراین بخش به   بمثابه اولویت ۱۴۹۹برای کشورما الی سال  روش تجارت وحمل ونقل اموال مورد ضرورت ۰گردد

مسیر مطمئن  گوادر، افغانستان می تواند از موجودیت با انکشاف تجارت از طریق بنادر چاه بهار و  ۰حساب می آید
کشورهای آسیای مرکزی که درصدد   مورد ضرورت مواد  صرفه تر بمنظور تحویلی وتسلیمی اموال تجارتی و و با

  ۰را ازاین طریق نصیب گردد ییدسترسی به بازارهای جهانی می باشند، سودها
گیرد، ترافیک انترنیتی میان اروپا وآسیا صورت می  از آنجایی که در شرایط و وضعیت کنونی، درحدود نیمی از    

موجودیت کانال ارتباطی که از همچنان،  ۰قادر خواهد شد تا از ارتباطات انترنیتی نیز منفعتی نصیب گرددافغانستان 
و بحیره احمر، کشورهای آسیایی را از طریق شبه قاره هند  از دریای مدیترانه وآنجا با عبورریق کانال سویز واز ط

اما نباید فراموش نمود که  ۰برخودار می باشد مهمی  ، از اهمیت فوق العاده شبه جزایر عربی  بهم  وصل  می نماید
تحت   دریایی نوری فایبر کیبل های   ینکهیکی هم ا  جملهباشد، ازهر شبکه و کانال ارتباطی دارای نقایصی نیز می 

  ۰چرخش وحرکات امواج قرار می گیرند
کیبل فایبر نوری ایجاد می گاز تاپی میان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان وهند، درعرصه طرح ساخت وساز لوله     

گانه ای کار گذاشته نوری جدا طریق بحیره کسپین، کیبلازاروپا  -برنامه انتقاالت آسیا  عرصهعالوه برآن، در ۰گردد
  از نزدیکترین  با استفاده تا  درنظر است  ۰منتهی خواهد گردید  به ایتالیا اراضی آذربائیجان  می شود که از طریق 

 حداکثر تقلیل   به صورت مدت زمان انتقال   انتظار می رودهمچنان  ۰گیردبخود   الی صورت عملیقراها، چنین انت
وضعیت   تا گرددمیسر می   به دولت افغانستان این امکان ،تطبیق برنامه مورد نظر اجرای عملی وبا  ۰حاصل نماید

   ۰دنمایفرصتی بمنظور توسعه اقتصادی کشور مبدل  بمثابه را پیش آمده 
پس  ۰بود تا اندکی هم اگر شده، به مسایل واتفاقات اخیر در افغانستان عزیز بپردازیم  اینک چندان بیمورد نخواهد    

شنود کمیته امور دفاعی مجلس سنای ایاالت  گفت واز آنکه فرمانده عمومی نیروهای مستقر ناتو در اروپا طی جلسه 
را بمثابه   یادشده  غربی، مسایلاکثر رسانه های قرار داد،  بحث  را مطرح   کشورعزیزما متحده، مسایلی درمورد 

طی اعالمیه   ، ازجمله قوماندان ناتو در اروپاموضوعات منتشره شان قرار دادند ضرورت قطعی، سرفصل مسایل و
جانب روسیه خاطرنشان نمود که همه اتهام  ۰روسیه را متهم به ارائه کمک ومعاونت به "طالب"ها نمودای فدراتیف 

فضای مجازی، چنین  گردد که بهمه آشناست و تأکید ورزیدند که درمطرح می  معینی  و های اینچنینی به سبک واحد
ول روابط نقض آشکار اص، عرصه اطالع رسانی به زیان صحت وسالمت مناسبات بین المللی بوده تحریف هایی در

و به جهت دیگر  معطوف داشتن افکارعامه  خود، جز  چنین اعالمیه هایی درنوعو پخش محسوب گردیده  بین الدول 
  ۰نمودن شکست و ریخت های نیروهای مدعی مبارزه علیه تروریزم )!( می باشدن عدم موفقیت ومخفی داشتنپنهان 

ضعگیری سیاسی و همچنان با تحول مو -اجتماعی مسأله را نباید فراموش نمود که با تغییر وضعیت یادآوری این     
تأمین با تقلیل نیروهای بین المللی  ۰سیاسی نیز متحول می گردد -بررسی های نظامی  ، طبعن مهها بمفهوم وسیع کل

خروج بخشی ازآنها ازافغانستان، موجودیت نیروهای ایاالت متحده وناتو به گفته مقامات مسوول نظامی، به  امنیت و
ضد نقیض گویی ها در  و وضعیت گفته آمده، تضادها   با درنظر داشت خاطر ما نگردد که   فراموش ۰حداقل رسید

، بخصوص پس پښتون ها وتاجیک هامیان گرفتن تضادها با شدت  ۰محدوده افغانستان نیز بیش از پیش تشدید گردید
بحران یادشده با دخالت ایاالت متحده  با وجود آنکه  ۰به نقطه غلیان رسید ۱۳۹۳انتخابات ریاست جمهوری سال  از

ئیس جمهور پښتون ر میان طرفداران عمدتن  مدت، تشنج در ارکان دولت افغانستان  پایان پذیرفت، اما در طول این 
، نه تنها ادامه حاصل نموده بلکه بیش عبدهللا عبدهللارئیس اجرایی تاجیک  اشرف غنی و هم پیمانان قریب به اکثریت 

جهانی درمورد یادشده،   قدرت های موضعگیری  نحوه  سیر حوادث در اکرائین و  چگونگی ۰د گردیداز پیش تشدی
با تهدیدات جدید   در امر مبارزهبصورت قطع، آثار و پیآمدهای منفی وناگوارش را بردورنمای همکاری بین المللی 

غیر بصورت  گردیده ومتشنج  شرق میانهدر همچنان اوضاع  ۰برجا گذاشت نیز کزیافغانستان وآسیای مردرامنیتی 



اسالمی" گسترده "دولت  همه، با جاه طلبی های یر گذار بوده و قبل ازکشورما تأثچگونگی  سیرحوادث دربر  مستقیم
  ۰دگردیهمراه 

سه گانه انکشاف  موجود، سناریو های   وضعیت بحث مورد نظر و بررسی  بمنظور تداوم   متذکر باید گردید که    
 اوضاع در کشور متصور می باشد: 

جدید  "بازی بزرگ"بر محور مطابق سناریوی متذکره، رقابت های بین المللی  ۰"وخیم شین تدریجی اوضاع" -۱     
این   همچنان ۰می چرخد  مرکزی  موثریت کمک های دول و حکومت های آسیای بمنظور خنثی نمودن  منطقه در 

خرابکارانه باندهای تروریستی  فعالیت های   گفته آمده، هیچگونه موارد  مسأله قابل تذکر می باشد که با وجود همه 
  ؛وتبهکار ودسته بندی های جنایی، فراتر از جلوگیری وکنترول نمی باشد

ب، بخصوص در که مطابق آن رقابت میان روسیه وغرو وخامت سریع وضعیت  تشدید "بازی بزرگ جدید" - ۲     
زمان  و در عین  بی ثباتی در آسیای مرکزی شده  بیش از پیش سبب تحریک   بحران اکرائین، همه وهمه مجموعه 

  ؛به رشد کسب خواهد نمودروهای دهشت افگن درمنطقه سیررووفعالیت های تروریستی گانتقال وقاچاق مواد مخدر
در   بوجودآمده  وضعیت  منفی اثرات   انتقال سرایت و  شامل متذکره   سناریوی ۰آسیای مرکزی" "انفجار – ۳    

که اصلن قادر بدان نشدند تا سرزمین های موجود را همچنان تحت کنترول  افغانستان به کشورهای همجوار می باشد
ین وضعیتی، حاکمیت هایی که عمدتن مصروف تجارت مواد مخدر می باشند، عرض چنو در واداره شان قرار داده 

که سیر انفجاری حوادث و افزایش مهاجرت وضعیت متذکره، بدترین سناریویی بشمار می رود  ۰د خواهند نمودوجو
  ۰به آسیای مرکزی و از آسیای مرکزی به روسیه سبب خواهد گردیدها را از افغانستان 

اما باید  ۰باشدگرفت، یکسان می صورت  ۱۳۹۳وضعیت سال   در تحلیل وتجزیهفهرست متذکره، درکل با آنچه     
، دو سال قبل مطابق با آن ۰می باشد  "دولت های موفق" غایبدر فهرست ارائه شده فوق، سناریویگردید که متذکر 

جدید امنیتی  خطرات  درقبال  روسیه، چین وهند   قبل ازهمهچنین  تصور می شد که  قدرت های عمده  و کلیدی و 
۰بصورت موفقانه همکاری خواهند نمود  

در صدد استفاده و درمورد یادشده، آنهم مطابق دکترین اوباما   گیاالت متحده وهمپیمانانش در ناتو طرفدار دیالوا    
  همچنان ۰می باشند اقیانوسیه -منطقه آسیا دستیابی به منافع ومصالح شان در از منابع وامکانات موجود شان بمنظور

تشدید و سابق   شوروی  مناطق  عصری سازیامرسرعت بخشیدن  تشدید و ، سناریوهای گزینه های موجودمطابق 
  ۰مطرح بحث می باشد نیز کنترول موثر درامر پروسه های مهاجرت وایجاد ساختارهای مورد نظر

اما درشرایط کنونی، امیدواری  ۰سناریوی یادشده، بگمان اغلب، بمثابه مطلوب ترین سناریو ها پذیرفته شده است    
  ۰ها وآرزومندی های تحقق بخشیدن آن درعمل از قوه بفعل مبدل نگردید

خود  بخودی  و بیشتر می گردد که روز تا روز بیشتر  میان قدرت های بزرگ  گویی ها ضد ونقیض  و هاتضاد    
  ۰بر پروسه های موجود در منطقه اثر گذار می باشدبصورت غیر مستقیم 

ه همچنان از مخالفت ها کدر اینجا باید بصورت یک کل، نه تنها از ضدیت وتقابل منافع ایاالت متحده وروسیه، بل     
پاکستان، هند وچین، پاکستان وایران، ایاالت متحده وچین و حتا میان روسیه وچین،  میان هند و موجود  وتضادهای 

  ۰علیرغم تبلیغ فعال رسانه ها مبنی بر ایجاد وتأمین اتحاد روسیه وچین، باید یادآوری بعمل آید
ه سناریوی بمثاب جنگجویان به کشورهای آسیای مرکزیتهاجم مستقیم هرچند در وضعیت کنونی و شرایط موجود،     

  چه، رشد  ۰چنین اقدامات نگران می باشند  ، اما در منطقه متذکره، از پیآمدهای احتمالیمی رسدمطرح، بعید بنظر
با  مهاجرت ها وهمراه  رشد فزاینده سبب مناطق مختلف کشور، های مسلح وموقعیت وجودی آنها درروزافزون گرو

به بشمول "دولت اسالمی"   سازمان های تروریستی  گسیل نمودن قاچاق مواد مخدر، رشد بنیادگرایی و وسعت  ،آن
  ۰منطقه خواهد گردید

  
  ۲۰۱۷شانزدهم ماه دسامبر سال       
        

      


