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پراخېدونکې ناامن او د پردې ترشا اهداف

مقدمه

ملريز کال له پيل رسه سم د هېواد په کچه ناامنيو زور اخېستی او د دولت د وسله والو مخالفينو بريدونه زيات شوي ۱۳۹۳د 

تې.دي. په دغو بريدونو کې د کا ون د هېواد په بېالبېلو واليتونو درنې مرګ ژوبلې هم واو بل په 

نې جشن جوړول هم، چې  ان شنونکي او د نظر خاوندان په دې اند دي، چې د حکومت له خوا په ارګ کې د نوروز د 

ل يش، د همدغو ناامنيو له کبله دي. ان ن کې و اکل شوې وه په پغ

وتو په شمېر د هېواد په کچه ناامن داس اکنو ته د  انو  ي، چې د افغانستان د ولسمرشۍ او واليتي شورا ې مهال زياتې

اکنو د  ې پاتې دي او د ناامنيو د الزياتېدو وړاندوينې هم شته دي؛ خو افغان چارواکي بيا هم په ډاډمنه فضا کې د  ور

تررسه کېدلو ډاډ ورکوي.

او د پردې واک د سرتاتېژيکو او سيمه د دغو ناامنيو د پراخوايل په ت تر شا موخې، د سيايس چارو شنونکي غالم جيال 

لې دي: ې واب کې  تنو په  نو مرکز د پو ې ييزو 

اکنو  ول هېواد په کچه ناامن ورځ تر بلې مخ پر زياتېدو دي او د دولت وسله وال مخالف هم په  په دې وروستيو کې د 

ون د مخنيوي لپا وايل ته په کتلو کې د خلکو د  رن و  خه کار اخيل. خو د ناامنيو د وروستيو پې ول توان  ره له خپل 

و اړخونه درلودای يش. ې د ډېرو پېچلو اهدافو لپاره وې او  رسه دا پې

اکنې

ار  اکنو يو شمېر بهر  و وروسته پر  اکنو مسئله ده. د ناامنيو له وروستيو پې ونکي هم له د دغو ناامنيو يوه موخه هم د 

و کې  ونه خلک د نوماندانو په غون ن د نوماندانو کمپاينونو ته وکتل يش، چې زر افغانستانه ووتل. که د دغو ناامنيو تر
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کاري چې خلک به له هغو سيمو پرته چې په مطلق ډول د دولت د وسله والو مخالفينو تر ولکې الندې  برخه اخيل، داسې 

ولو ي. دي، په نورو سيمو کې له  ون وک اکنو کې  ستونزو رسه رسه په 

اکنو پر مهال نه  ارونکي د  يوال  اکنو ن ر د  ي؛ م ون هم پکې وک ې هم تررسه يش او خلک  اکنې ر خو دا چې که 

اکنې به ناسم يوالو استخباراتو ته کار کوي، يوه پلمه په الس وريش او  يو ته، چې ن ې وي، بيا به لوېدي او هغو داخيل ک

بويل.

ايي ډېرې پراخې  اکنو کې درغل خامخا کېدونکې دي او د تېرو تجربو په پام کې نيولو رسه  کاره خربه ده چې په  دا 

يوالو او د  اکنو پايلې د ن ارونکو د نشتون مسئله دا زمينه برابرولی يش، چې که د  اکنو د بهرنيو  درغل ويش. خو پر 

ه نه و  يو په خو ي. هغوی د داخيل ک کېچ په لور بو اکنې به د ک ي، نو دا 

ه وران بريد او پېچلې استخبارا ج پر لبنا رس

ه هم  ې برخه بلل کېدای يش. د دغه اړخ يوه بېل د وروستيو ناامنيو يو بل ډېر مرموز اړخ هم د يوې سرتې استخبارا ج

وران بريد او د هغه بريد د نه افشا کېدلو لپا ۍ ده. په کابل کې پر لبنا پر لبنا رس ره د بريدونو او وژنو پيل شوې ل

وران له بريد وروسته يو برېتانوی  او لري. پر لبنا رس و تسلسل له يو بل رسه ډېر عجيب ت ل له بريد وروسته د پې هو

ينې نورو  تل يې چې د  ن راډيو رسه يې کار کاوه، کابل ته راغی او غو ن پر خربيال چې له يوې سوي مسايلو تر 

ه  ې وروسته په کابل کې ووژل شو. دارن ي؛ خو دغه خربيال يوازې دوې ور نه وک ې وران د بريد په اړه هم  لبنا رس

و په اوږدو کې د نوموړي خربيال د وژلو  وک دې د دوو ور ې چې يو  وژنه کومه اسانه خربه نه وه او ډېره شونې نه برې

ي. لپاره پالن جوړ ک

نه همد ې ې په اړه  وران د پې تل يې د لبنا رس ه د افغان خربيال رسدار احمد په اړه هم ويل کېدل، چې غو ارن

وک چې د لبنا  تنې راوالړوي. هر  ې ډېرې پو ه پې ل د بريد پر مهال ووژل شول، چې دارن ي؛ خو په رسينا هو وک

تنه دا ده چې په دغه لب ي؛ پو ل نوم اخيل، وژل کې ه خربه وه چې دومره حساسيت يې په اړه موجود هو ل کې  نا هو

ندويې دي. ر ې په بشپ ډول د مسئلې د ژوروايل  دی؟ دا پې

د سولې خربې اترې

ې مخکې  و ور د دغو ناامنيو بله موخه هم د افغان حکومت او طالبانو تر من د خربو اترو سبوتاژ کول دي. حامد کرزي 

دا ډېره مهمه مسئله ده او "سوله راتلونکې ده او موږ له طالب مرشانو رسه په اړيکه کې يو."وويل، چې په ډېره ډاډمنه لهجه 

يل بويل.  ۍ وروستي بريدونه هم په همدغو توافقاتو يا همدغه پرمخت پورې ت ينې ک
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ه، چې د اف لستان سف هم په يوه مرکه کې په ډېر ډاډ رسه دا خربه وک ې مخکې د ان غانستان حکومت له طالب و ور

مرشانو رسه اړيکه لري او ترمن يې خربې اترې روانې دي. نوموړي وويل چې د طالبانو رهربي هم اوس دې پايلې ته 

ې له الرې کوم حل ته نه يش رسېدلی.  رسېدلې، چې د ج

ل مسوول مقام نه دی، د ان که ده، چې نوموړی کوم غ لستان د سف دا خربه مهمه  وک نه د ان ستان سف دی او داسې 

ي. د ده خربه خامخا د ډېرو دقيقو استخبارا معلوماتو پر بنس ده او بيا  دی چې يوازې پر خپل شخيص تحليل اکتفا وک

او په پاکستان کې له آی  ي ډول د طالبانو په ت ان لستان هغه هېواد دی، چې ډېر دقيق استخبارا معلومات لري، په  ان

اوونه او اړيکې.اس آی رس  ه د هغوی ت

ونه هم شوي  ه پرمخت تيا هم شته دي او په دغو اړيکو کې  ه اړيکې په ر که په دې خربه باور کېدای يش چې دارن نو 

ته شوی، چې بايد د سولې خوا ته والړ يش. له همدې امله د  ه په طالبانو کې هم تر يوه بريده دا فکر رامن دي او همدارن

ۍ، استخبارا مؤسسې او هغه هېوادونه، چې موخه يې په سيمې له هېوا ولې هغه ک ۍ پورې  دونو نيولې تر نورې ن

ي او په داسې وخت کې د  لې سبوتاژ ک و مخه ونييس او دا هلې  ې دوام دی، غواړي چې د دغو ه افغانستان کې د ج

و د مخنيوي يوه برخه هم وي. ناامنيو زياتېدل کېدای يش د دغو ه

ونامن يتي ت

و يو ډول فشار پر  ون د نه السليک کېدلو موضوع کېدای يش، تر ن د دغو ناامنيو يوه موخه هم د امنيتي ت د دې تر

ې به مخ پر زياتېدو وي. ي، نو دا ډول پې ون نه السليک کې افغانستان راوړل يش، چې که امنيتي ت

که د خو په دې کې شک نشته، چې په دغو بريدونو کې به پاکستان هم شامل وي او طالبان به هم پکې شامل وي؛ 

ی! استخبارا  ، باالخره افغانان دي، يهودو، نصاراوو يا عسويانو نه دی ک ل چې چا بريد وک ه په رسينا هو ې په تو بېل

ي؛ له همدې امله دا بريدونه داخيل عوامل هم لري ې اخېستنې رسه رسته رسې او دغه راز لوبې تل له داخيل عواملو په 

رام عميل کول غواړي، په هغه کې کېدای يش د آی اس  يوال استخبارات چې په افغانستان کې کوم پرو يس آی اې او ن

آی مرسته هم موجوده وي.
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کېچ د هواري الره اکنو مرشوعيت او د ک د راروانو 

ومر  اکنو مرشوعيت به  تنې الندې راويل او تر کومه به د دې که ناامن همدا ډول مخ په پراخېدو وي، د راروانو  ه تر پو

ولو سيمو کې خلک د رايې اچونې مرکزونو ته والړ يش. دا موضوع د سيايس چارو شنونکي  شونتيا وي، چې د هېواد په 

ې ده: واب کې تحليل ک تنو په  نو مرکز د پو ې دوکتور مصباح هللا عبدالباقي د سرتاتېژيکو او سيمه ييزو 

ه هم د ولو ډاډ ورکوي؛ خو په حقيقت کې د رايې اچونې مرکزونه او له لويه که  ين اکنو د امنيت  افغانستان حکومت د 

ونو رسه مخ دي. اصًال داسې مهال، چې بېالبېلې ډلې له اوسني نظام رسه د نظر اختالف لري،  وا اکنې له پراخو  رسه 

خه د خالصېدو الرې چارې بايد اکنې د ستونزې حل نه يش کېدای. د افغانستان اوسن س ې  ه ده او له ج تونزه ج

ې او وينې تويېدونې به هم روانې وي. و چې د افغانانو تر من اختالف موجود وي، ج ول يش؛ تر ول

ود  کی اې ته نه يش، ناامنيو ته د پای  و چې د افغانانو تر من تفاهم رامن ه او وسله ستونزه نه يش هوارولی؛ تر ل خو ج

ران کار دی. هې لوری هم د زور له الرې دا ستونزه نه يش هوارولی؛ بلکې روانو ناخوالو ته بايد يوازې او يوازې د ب 

ودل يش. کی کې االفغا تفاهم او روغې جوړې له الرې د پای 

ل د ستونزې له هواري  ه هم بهر عوامل هم ولري؛ خو يوازې په بهرنيو عواملو پورې ت د افغانستان روانه ستونزه به که 

ول يش  ولو په پام کې نيولو رسه بايد د ستونزې حل الره ول ول دي، داخيل الملونه يې هم ډېر زيات دي. د  ې پ خه سرت

ل يش، چې ناامن ې ول هغه عوامل و ولې دي.او   يې زي

ی د ب االفغا تفاهم په پايله کې د افغانانو تر من يو عام تفاهم  ي، چې لوم دا ستونزه به هغه مهال د هواري په لور 

مهالی حکومت جوړ يش، وروسته په اسايس قانون کې تعديل راوړل يش او بيا د همغه اسايس قانون  ته يش، بيا يو لن رامن

اکنې تررس  ه يش. پر بنس 

ACKU



7

گیری رئیس جمهور کرزی در مورد الحاق کریمیا به روسیه موضع

مقدمه

گان ها در اوکراین، وکتور ینوکوویچ رئیس جمهور این کشور به روسیه فرار کرد و مظاهره کنندهبعد از تظاهرات و خشونت

یت غرب و آمریکا را با خود دارند، به قدرت رسیدند .اپوزیسیونی، که ح

۲۵این تحوالت، نیروهای روسی شبه جزیرۀ کریمیا در اوکراین را ترصف کردند و در یک نظرخواهی عمومی بتاریخ بعد از 

گان کریمیا، خواهان پيوس به روسیه شدند که این کار با عکس العمل سخت درصد باشنده۹۶خورشیدی، ۱۳۹۲حوت 

.رو گرديدناتو و امریکا نیز روبه

مه ری از اما حامد کرزی رئیس ج ور افغانستان از پیوس کریمیا به روسیه پشتیبانی کرد. آقای کرزی در دیدار با ش

ها و فیصله در مورد تعیین رسنوشت مردم اعضای کانگریس امریکا در کابل گفت که افغانستان به اراده و خواست ملت

کریمیا احرتام دارد.

اً در کریمیا برگزار شد، واضح کردند که کریمیا بخشی از وی افزود که مردم کریمیا تصمیم خود را در رفراندمى که اخ

.خاک روسیه است و افغانستان به آن احرتام دارد

مقامات امریکایی پذیرش رئیس جمهور کرزی، شبه جزیرۀ کریمیا را به حیث خاک روسیه نادر خواندند و بر این موضع 

گیری حامد کرزی ابراز تأسف کردند.

میان افغانستان و امریکاگی روابط تیره

ر می رود، چرا موقف یاد شدۀ رییس جمهور، مخالف با موقف متحدینش اینکه افغانستان از متحدین امریکا و ناتو به ش

ا می گذارد؟ آقای داکرت صالحی متخصص روابط بین امللل در پاسخ است؟ و این موقف چه تأثیراتی را از خود به ج

اسرتاتژیک و منطقوی، بر تیره شدن روابط امریکا و افغانستان روشنی انداخته است:های مرکز مطالعات پرسش
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روابط رئیس جمهور افغانستان بعد از انتخابات دوم ریاست جمهوری افغانستان به رسدی گرایید و رئیس جمهور اوباما، به 

یت کند و پس دلیل برداشت وی از وجود فساد گسرتده در حکومت آقای کرزی، تالش ورزید تا ا ز رقیبان آقای کرزی ح

ن زمان روابط بین دو طرف رسدتر شد. از ه

سو علنی شد. خراب شدن روابط بارک اوباما و حامد کرزی در اوایل به صورت مخفی و پنهان بود، اما از دو سال بدین

متحدۀ امریکا روشن شد و بعد از بالخصوص در یک سال اخیر در موضوع امضای قرارداد امنیتی میان افغانستان و ایاالت 

کند. در بعضی از موارد حضور کشورهای تواند، بر متحدین غربی خود حمله میآن رئیس جمهور در هر فرصتی که می

ری نامید. غربی در افغانستان را اشغال نامید و در بعضی از موارد هم آنرا حضور استع

مهور ک ری از مردم این اظهارات رئیس ج ی خود می داند، اینکه ش رزی را مستقل بودن افغانستان در سیاست خارج

استقالل به معنای خراب کردن روابط با کشورهای دیگر نیست، بلکه استقالل به این معنا است که یک فرد در روشنایی 

ن هم در داخل مصالح و منافع ملی خود تصمیم بگیرد و متأثر از فشار داخلی و خارجی نباشد، در حالی که دولت افغانستا

عی قرار دارد و در خارج هم در موقعیتی نیست که بتواند با متحدین درازمدت خود حرف هایی را تحت تأثیر نیروهای اجت

مطرح کند که به روابط با آنها صدمه وارد کند. استقالل در مفهوم امروزی نسبی است و استقالل مطلق وجود ندارد، چون 

ی تبدیل به یک دهکده شده و همه با هم وابسته است.در رشایطی کنونی جامعۀ جهان

از سوی دیگر، دولت ایاالت متحدۀ امریکا به دنبال آن است که کشورهای زیادی از موضع گیری هایش در سطح جهانی 

ن  ایند که برخالف ه یت کند و بالخصوص از دوستان نزدیک خود این انتظار را ندارد تا مواضعی را اتخاذ  ح

رات مشرتک هر دو طرف باشند. اما مهم این نیست که امریکا چه انتظار دارد، مهم این است که منافع ملی افغانستان در انتظا

کجا است، افغانستان در چه موقعیتی است. روابط افغانستان با جهان چگونه باشد تا اینکه بتواند از امکانات جهان برای 

عی و فرهنگی خود اس تفاده کند.توسعۀ اقتصادی، اجت

مسئلۀ کریمیا نیز بیش از اینکه یک مسئلۀ حقوقی باشد یک مسئلۀ سیاسی است و روسیه تالش دارد که بیش از این نباید در 

برابر غرب کوتاه آمد و تا یک جایی باید ایستاد شود، اما اینکه رئیس جمهور افغانستان در رشایطی که بسیاری از امکانات 

شود، جای گردد، در کنار روسیه ایستاد میو امنیتی افغانستان از کشورهای غربی تأمین میسیاسی، اقتصادی، فرهنگی 

سوال دارد. چون افغانستان در رشایط کنونی به همکاری جامعۀ جهانی در ابعاد مختلف نیازمند است.

ودن انبدارانه را اتخاذ  مهور در مسئلۀ کریمیا کشورهای زیادی یا سکوت کردند و یا موضع غیر ج د، اما اینکه رئیس ج

ود، شاید یک حرکت دیپلوماتیک و تأمین  افغانستان یک موضع صد در صد علیه غرب و ایاالت متحدۀ امریکا را اتخاذ 

کنندۀ منافع افغانستان نباشد. 

های غربی ولتاما با توجه به اینکه دورۀ رئیس جمهور افغانستان به پایان رسیده است، تأثیری چندانی نخواهد گذاشت و د

نیز بیشرت به آن توجه نخواهند کرد، اما به هر حال از نظر روانی ممکن است امریکا را بیشرت مأیوس کند.
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خواهی امریکا در قبال کرزیموضع گیری اخیر ناشی از زیاده

لزی ناظر مسائل سیاسی موضع گیری اخیر رئیس جمهور را حق او می داند و آن را ناشی از خودخواهی اما عبدهللا الهام ج

لزی عوامل و پیامدهای موضع گیری اخیر حامد کرزی را در پاسخ پرسش  و زیاده خواهی امریکا تلقی می کند. آقای ج

های مرکز مطالعات اسرتاتژیک و منطقوی تحلیل کرده است:

یت کند.  اظهارات رییس جمهور حامد به نظر من الزم نیست که افغانستان در سیاست خارجی خود از امریکا و ناتو ح

هر چند این اظهارات رییس جمهور کرزی مانند همیشه استفاده از ابزار دیپلوماسی عمومی که در دست خود دارد، است.

نظر رسمی دیپلوماسی افغانستان نبود اما پیامی روشنی را به ایاالت متحده به همراه داشت. هر چند درگیر شدن در 

مهور با این موضع گیری خود نشان داد که باآنکه در موضوعات مهم مانند کریمی ا به نفع افغانستان نیست، اما رئیس ج

مله غرب به نفع افغانستان نیست، اما خواستار مستقل بودن در عرصه های  رشایط کنونی رویارویی با هیچ طرفی از ج

مختلف است. 

یس جمهور کرزی به راه انداخته شده بود و در کنار جنگ تبلیغاتی که در چند سال اخیر از سوی مطبوعات غرب علیه ری

آن سیاست های خودخواهانۀ کاخ سفید علیه رئیس جمهور کرزی باعث شد، تا همچو چرخشی در سیاست رئیس جمهور 

کرزی به وجود بیاید، با وجودیکه این چرخش یک تاکتیک است. 

های مختلف رئیس جمهور کرزی را وادار به متابعت و از راهطوریکه امریکا می خواست به منافع افغانستان صدمه وارد کند 

های در دست داشته اش در دیپلوماسی عمومی به جواب دادن کرد؛ کرزی هم با استفاده از فرصتهای خود میاز سیاست

یار کرده های امریکا و ناتو اختهای اخیر سکوتی را که در قبال سیاستهای آنان پرداخت. رئیس جمهور در سالخواسته

بود، کنار گذاشت که بیشرت از روی ناچاری رییس جمهور بود.

در موضوع کریمیا نیز رئیس جمهور خواست تا نشان دهد که در سیاست خارجی خود مستقل است و حتمی نیست که در 

مهور خودش نیز گفته است، در آن صورت ای ن هر موضوع تابع نظر غرب و بخصوص امریکا باشد، طوریکه رئیس ج

روابط شکل اشغال را به خود می گیرد. 
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اما از نظر دیپلوماسی این موضع گیری رئیس جمهور تنها یک نظر بود و نظر رسمی دیپلوماسی افغانستان نیست. در همین 

حال حق رئیس جمهور است که در دیپلوماسی عمومی نظر خود را هر طوریکه بخواهد بیان کند، این موضوع گیری رئیس 

انستان به معنی این نبود که افغانستان کریمیا را، طوریکه روسیه می خواهد، به رسمیت شناخت. رئیس جمهور جمهور افغ

تی مانند احرتام به تصمیم ملت ها کار گرفته است و تنها رساندن پیامی به امریکا و غرب است. انگیزۀ در سخنان خود از کل

ودخواهی غرب در قبال افغانستان بوده و نشان داد که افغانستان می این موضع گیری رساندن پیام به زیاده خواهی و خ

خواهد استقاللیت خویش را داشته باشد و سیاست های دیگران بر این کشور تحمیل نشوند، چیزی که در سال های گذشته 

در سیاست امریکا مشاهده می شد. 

داشت، چون این یک ابرازنظر تبلیغاتی بوده و هدف آن ثیر خاصی را نیز به دنبال نخواهد أ این موضع گیری رئیس جمهور ت

پیام دادن به غرب و ادامۀ سیاستی است که رئیس جمهور در سال های اخیر علیه امریکا اتخاذ کرده، است. اگر تأثیری نیز 

بجا می گذارد، شاید تأثیر خوبی برای سیاست های آقای کرزی باشد. 

مستقل بودن خود در سیاست خارجی تالش می ورزد و از سویی هم تالشی بود حامد کرزی از یک سو نشان داد که برای

برای ادامه دادن تأثیرگذاری در بگومگوهای اخیر میان خودش و امریکا. 

یت کند، اما  هیچ کشور، هیچ حکومت و امریکا می خواهد که افغانستان در سیاست خارجی خود از آمریکا و ناتو ح

ی ابع یک طرف خاص در سیاست های خود، به ویژه در سیاست خارجی خود باشد، افغانستان هم خواهد تهیچ دولتی 

از روی مجبوریت خواستار امریکا، ناتو و جامعه جهانی برای غلبه بر مشکالت خود شده بود؛ اما چون امریکا و غرب در 

یت و کمک های خود گاه تالش تحمیل کردن سیاستها اهداف خود را نیز دنبال می کند، امر طبیعی است که گاهاین ح

ل  بر افغانستان را نیز دارد و در مقابل رئیس جمهور کرزی از ابتدا این تالش را داشته است تا مستقل بودن خود را در اع

اید و این تالش را در سال های اخیر شدت بخشیده و خواسته است تا امریکا را وادار به گوش فرادادن حرف خود ثابت 

اید. پایانه ACKUای افغانستان 




