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منطقویوژیکاسرتاتمطالعاتمرکز

نوییزوسیمهاوسرتاتېژیکود مرکزې

ره ش)ـه۱۳۹۳اول سنبلهالی اسد۲۵از (۸۲:ش

هاي پشتو، دري، است که به زبانوار اسی و اقتصادي هفتهیین نشریه مجموعۀ تحلیل رویدادهاي مهم سا
گذار، تا نهادهاي سیاستگرددک و منطقوي تهیه و نشر میلیسی و عربی، توسط مرکز مطالعات استراتژیانگ
ن استفاده نمایند.آاز 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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افغانستان د امریکا او پاکستان د دسیسو په لومه کې!

ې او شته ستونزېد امريکا ا· ې  ۷.............. ...........................................و پاکستان 

و اشرتاک او تضاد· ۹.. .......................................په افغانستان کې د پاکستان او امریکا د 

۱۰....... ..................................................................................د افغانستان دري·
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مقدمه

خه د هېواد د خپلواک د  کېالک  ريزي  ه کې، له ان ې کليزې او د تاريخ په اوږدو کې د خپلواک او ازادۍ د ۹۵په دې 

لو او اوسني وض ان ه د افغانستان او مفاهيمو له مخې، په افغانستان کې دا مهال د خپلواک د کليزې پر  عيت او همدارن

و دسيسو او روانې سيايس  او د دغه هېواد لپاره د امريکا او پاکستان پر  ونو په ت وا پاکستان تر من د وروستيو ستونزو او 

نو مرکز، د اوون تحليل د بورډ شننې لولئ. ې لوبې، د سرتاتېژيکو او سيمه ييزو 

ر۹۵* ه، چې هر کال د يو ل مراسمو پر مهال کاله وړاندې افغانستان له ان خه خپلواکي اعالن ک کېالک  يزي 

ي. په  ل کې و ۲۰۰۱ان واکونو له رات وروسته، د بېالبېلو ه يوالو  دي کال کې افغانستان ته د امريکايي او ن زې

ويا دا مفهوم چې پر يوه هېو  ي، چې  لې کې اد کوم بل بهر هېواد له الرې پر دې خربه د ملت د قانع کولو هلې 

خه راپاتې مفهوم دی؛ نو دا چې په اوسني  ې له دوران  ې ج تسلط ونه لري، د استقالل اصيل مفهوم نه دی او د س

ان رسه درلودای يش؟ ه پيغام له  ل  ان وضعيت کې د هېواد د خپلواک کليزه 

هم اړدوړ زيات شوی، د افغانستان او پاکستان له بلې خوا په داسې حال کې چې په دې وروستيو کې په پاکستان کې*

امونه د يوې  ينې وروستي  او ته داخلې شوې دي او د افغانستان په اړه د پاکستان  تر من اړيکې هم يوه نوي پ

کارندويي کوي. د افغانستان او پاکستان په اړيکو کې امريکا، په افغانستان کې د دغه هېواد  پېچلې سيايس لوبې 

ي حضو  و سيايس پو ولو اغېزناک رول لوبوي او او د افغانستان پر وړاندې د پاکستان او امريکا  ر ته په پام رسه، تر 

ي دي، چې د دې اوون سيايس تحليل په همدغو  ه ک ونه متوج وا لوبو، افغانستان ته په راتلونکي کې  

رخي. ACKUموضوعاتو را
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!استقالل دیروز و استقالل امروز

هاي مختلف قومی، نژادي، زبانی، لتی از خود افتخارات ملی دارد. این افتخارات مشترك از جمله عواملی است که گروههر م
سازد. مذهبی... را باهم پیوند داده و از آنان یک ملت می

اند، همه ساله داستقالل یک کشور افتخار ملی بزرگ آن کشور است و حتی امریکا که امروز خود را تنها ابرقدرت جهان می
گیرد.سالروز استقالل خود از سلطۀ بریتانیا را جشن می

چرا باید افتخارات تاریخی را زنده نگهداشت؟ دلیل مهم آن اینست که افتخارات تاریخی اشاره به گذشتۀ مشترك یک ملت 
سال قبل دست 95ما نقشی نهایت مهم دارد. اینکه پدران ،است و افتخارات مشترك در تحکیم وحدت ملی میان مردم

ي تعلق مشترکی بود که با این آب وخاك داشتند.ابه معن،بدست هم دادند تا این کشور را از سلطۀ بریتانیا برهانند

از استقالل تا آزادي

تر از هم تفاوت دارند. بسیاري به روند در تعریف دقیقهاي استقالل و آزادي که گاهی با هم بصورت مترادف بکار میواژه
استقالل به معناي آزاد بودن از سلطه و اسارت تحمیلی فرد یا گروه و یا ملتی دیگر است، زیر سلطه اجباري این باور اند که 

دیگري بودن و بر سرنوشت خویش حاکم نبودن نوعی بردگی و به معنی نبود استقالل است.

زمانی ،عبارة دیگره اي داخلی ناظر است. بهاما آزادي بیشتر بر چگونگی اعمال قدرت دولت بر ملت یعنی بر سیاست
رسمیت شناخته شده و در عمل ه هاي مشروع و انسانی اش توسط قانون بتوان از آزادي یک ملت سخن گفت که آزاديمی

اما آزاد ،گري واستبداد است، شاید از نظر قدرت دولتی مستقل از سلطۀ دیگران باشدپیاده گردد. کشوري که اسیر سرکوب
تواند وجود داشته باشد.توان گفت که آزادي و استقالل الزم و ملزوم هم اند ویکی بدون دیگري نمی. بنابراین مینیست
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ها به اند و هرگاه افراد و گروهاي براي سرکوب مخالفین خویش ساختهگر از استقالل وسیلههاي سرکوباما در عمل رژیم
شوند.ند، متهم به رابطه با خارج و دشمنی با استقالل میگري داخلی برخیزمخالفت با استبداد و سرکوب

گري امروز یک نظر دیگر هم وجود دارد که آزادي داخلی و رفاه مادي را مهمتر از استقالل سیاسی در مقابل باور به سرکوب
ارت انگلیس در جمعی تعدادي از تحلیلگران سیاسی افغان در سفهداند. در یک مالقات دستیا دولتی براي یک کشور می

قیام پدران ما علیه استعمار انگلیس در "کابل، یکی از تحلیلگران خطاب به سفیر انگلیس از این مسئله ابراز تاسف کرد که 
"یافتیم!شد، امروز ماهم به اندازة پاکستان به پیشرفت اقتصادي دست میحقیقت قیام علیه تمدن بود و اگر این کار نمی

نقش استبداد

کنیم، تقریبا تمام تاریخ این سرزمین محشون از هاي جهان سوم و از جمله به تاریخ کشور خود نگاه میتاریخ کشوروقتی به
گران داخلی بارها براي تداوم سلطۀ خود بر ملت، به استعمارگران خارجی توسل تسلط دیرپاي استبداد داخلی است. سرکوب

اند. ها بهره بردهجسته و از آنان براي سرکوب ملت

در عین حال وقتی در کشوري، ملت تحت تسلط استبداد داخلی قرار دارد، حاکمان براي تداوم تسلط خویش مجبور به 
اما سلطۀ غیر مستقیم استعمار بر ،باشند. در چنین حالت هرچند یک ملت درظاهر آزاد استوابسته شدن به سلطۀ خارجی می

به ،رسمیت شناختن استقالل شان از انگلیسه ها بعد از بحالتی است که افغانماند. این همان آنان همچنان مسلط باقی می
آن مواجه شدند.

استقالل و تجرید

هاي اجتماعی در جامعه را مهار نمایند تا در نتیجه تا پیشرفت،انددر گذشته حاکمان مستبد و وابسته به استعمار تالش داشته
گر سعی در هاي سرکوبخواهند بر آنان حکومت کنند. این گونه رژیمخود میها در تاریکی نگهدارند و آنگونه کهملت

هاي تجرید کشور از جهان داشته و بهانۀ آنان از این تجرید، حفظ استقالل کشور بوده است. بعنوان مثال سفر به کشور
ي مردم افغانستان در دوران هاي خارجی براهاي بلوك شرق در دوران جنگ سرد ویا سفر به کشورخارجی براي مردم کشور

. خاندوظاهرشاه و داو

تواند در تجرید احساس مستقل بودن نماید. مثال آن دوران طالبان اما امروز به دلیل گسترش ارتباطات، هیچ کشوري نمی
است که تجرید کشور موجب حفظ کشور از سلطۀ بیگانگان نشد. حفظ استقالل ملی فقط با مشارکت ملت در امر حکومت 

ممکن است تا فرد فرد یک ملت خود را مالک سرزمین خود بدانند و حاضر باشند بخاطر کشور خویش قربانی بدهند. 
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نقش قهرمان در تاریخ

میان آورندة تغییر در ه تواند بداند. هرچند در فلسفۀ اجتماعی عامل واحد نمیتاریخ میةتوماس کارالیل قهرمانان را سازند
ین نکته هم نباید غافل بود که بخش مهمی از تحوالت تاریخ معلول اندیشه و عملکرد پیشروان، ولی از ا؛تاریخ باشد

باشند.ها هم ثمرة تحول و پیشرفت خود جامعه میگان هر قوم و ملت است و البته خود این نخبهرهبران و نخبه

آید، از اعلیحضرت امان اهللا خان ان میسال قبل سخن به می95در افغانستان هم وقتی سخن از تامین استقالل کشور در 
شود. میالدي استقالل کشور ما حاصل شد، نام برده می1919بعنوان پادشاه کشور که به همت وي در 

استقالل امروز

تعدادي از به اصطالح روشنفکران تالش دارند به ملت این باور را القا نمایند که استقالل به مفهوم عدم 2001بعد از سال 
لط نیروي خارجی بر یک کشور از مفاهیم دوران جنگ سرد است. استقالل ملی دیگر مفهوم کالسیک خود را از دست تس

تواند بدون وابستگی به کشورهاي بزرگ به ترقی داده و اکنون که دنیا مبدل به یک دهکده گردیده است، هیچ کشوري نمی
و پیشرفت دست یابد. 

با جهان چیز » رابطه«چیزي است و داشتن » سلطه«و » وابستگی«عوام فریبانه است زیرا این گونه تعبیر از استقالل بشدت
اي از هاي دیگر منافع ملی خود را از دست ندهند. منافع ملی مجموعهی اند که در رابطه با کشوریهاي آزاد آنهادیگر. ملت

نماید. محافظت می،لف خارجیها و تهدیدات مختتمهیدات و وسایلی است که یک ملت را در برابر چالش

نماید و به این باور است که سلطۀ ترغیب می» خودي«موالنا اقبال در اشعار خود مسلمانان را به بازگشت به خویشتن یا 
بخشد.بار دیگران موجب ضعف احساس خودي گردیده و سلطۀ استعمار را قوام و دوام میاسارت

ند که دلیل مشکالت امروز ما از دست دادن اعتماد به خویشتن در میان ماست و به در افغانستان امروز همه به این باور ا
همین دلیل چشم به کمک دیگران داریم. حضور بیگانگان موجب دوام این احساس در میان ما و سد راه بازگشت ما به 

ر یک عادت تکراري و تقویمی است خویشتن است. پس تا زمانیکه ما از این حالت بیرون نیامده ایم، تجلیل از استقالل بیشت
،بخشدو تازمانیکه خارجیان بر ما مسلط اند، تجلیل از روز استقالل در ذهن ما عظمت یک افتخار بزرگ ملی را تجسم نمی

م. همه قربانی، قادر به حفظ استقالل خود نشدیبخشد که چگونه بعد از آنبلکه به ما نوعی احساس سرافگندگی می
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!و په لومه کېسد دسیاو پاکستانافغانستان د امریکا

یهلته برشي ناورین راروانو عملياتو حکومتديل وزیرستان کې د پاکستانکه له یوې خوا په ش ته ک ؛ من

ي،  ېر پالنونو په دې وروستيو کې پاکستانچې له بلې خوا داسې برې عميل کولو له دد دغو عملياتو په 

لې کويواهدافوسرتاتېژيکوخت زيات د خپلو هرتر بل ،رېال  . په لور د پرمخت هلې 

ن مکني او هوايي دتيزو سيمو د توغنديزو بريدونو خافغانستان پر چې پاکستان د د دې تر زياتولو او 

ونو له الرې  وا ي بريد د  رو د اهدافو او خپلو اهدافوپو خپل د ترالسه کولو لپاره د خپلو سرتاتېژيکو مل

ينې ناسمو سياستونو روان سافشارونه  درنه بيه پرې کوي ؛ دا مهال پاکستان او پاکستا واکداران هم د 

ه کې دي.سيايس و او د نوي الرو چارو په ل

ې او شته ستونزې ې  د امريکا او پاکستان 

اړیکوهان پد افغانستان او پاکست، په تېره بیا افغانستان کې د خپل حضور له امله کېپه سیمهدا مهال امریکا 

ې له پامه نه يش چې د تحلیل پر مهال د درې واړو هېوادونو تر من دوه اړخیزې ،زناک لوری دیېاغکې

ول کېدای. غور

الت، ې لپاره اک مهال کې د افغانستان د ج مکې او هوا له امریکا پاکستان ته خپلې اړتیاوې ويني، په لن د 

ي همکاري او مخامخ پالرې د سیمې لپاره د امریکا د پالنونو لپاره د پاکستان مالت درلودل په اوږده مهال کېو
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ې دي، چې له مخې يې امريکا له پاکستان رسه یا هم د پاکستان د وړتیاوو کارولاو  دوه اړخيزه لوبه روانه ک

کار دی.ده؛ کله امتيازات ورکوي او کله يې هم د دسيسو 

رکز تر ډېرهاکستان او امريکا اوسمهال د پ رۍ ضد جبهه کې د پاکستان ]په اصطالح[د د اړيکو  پر تره

رخي؛ خو په راتلونکي کې  يل بالک پر وړاندې شتون او همکارۍ را های د احت د چ او روسيې يا هم د شان

ولی.،همکاري همد پاکستان له امريکا رسهپه سيمه کې امريکا له پامه نه يش غور

ر پاکستان بيا په اوسني وخت کې د ، چې له اقتصادي سيايس او د بېلتون پالنې له ستونزو رسه مخ دی، م

ينې ا د دغو اړيکو مالت سياستونو مريکا ميلياردونه ډالره مرستې او په سيايس برخه کې د دغه هېواد له 

من ک .محور بويل ه هم پاکستان د امريکا دوه مخو سياستونو اندې باور پر هغوی بشپی هم دی او که 

رۍ ته يې  پوره زيان اړولی دی.هم هم نه يش کولی، چې د دواړو هېوادونو مل

ري  ي، چې پر خپل دغه پخوا سرتاتېژيک مل ېر باور نه يش پاکستان په دې هم پوهې اوس هم د پخوا په 

ينېکولی ونه ترې د اړتيا په وخت کې بيا توافقات درلوديل دي،او ډېر کله يې چې له دغه هېواد رسه  رسغ

ه يې هم شوې ده.  دي کال1956د امريکا او پاکستان تر من ده بېل السليک شوې معاهده او امريکا زې

ور په ته  ه بېره"د پې ل شوې اډه ده، چې له مخې يې امريکا بايد د اړتيا پر مهالسيمه کې"ب له ،ورک

ر ې وای؛ م ه پاکستان رسه مرسته ک خه جال کېده پاکستان د مرستې  له دېش له پاکستان  کله چې بن

ۍ چې د پاک کلدرلوده، خو هغه سمندري بې ه هم پاکستان ته ونه رسېده.ستان مرستې ته ور روانه وه، هې

واکونو پر افغانستان يرغل کاوه، له پاکستان رسه ييکې هم کله چې امريکاکلونوپه وروستيو  و  ينې او نا

ې پورې وخت ناوخت ت و ونونه السليک شول، چې تر نن ور ونه ترې شوې او دواړه هېوادونه د خپلو  رسغ

و الندې کوي. لو لپاره خپلې ژمنې تر پ حتا داسې تحليلونه هم شته دي، چې د پاکستان په اوسنيو او لوبې 

روانو بحرانونو کې هم اصيل رول امريکا لوبولی دی.

ولو رس  ان د داسې مرحلې ته رسېدلی، چې د خپلو سياستونو له کبله ه رسه پاکستان خو له دې  د خپل 

ينې ژغورلو لپاره د امريکا پر وړاندې درېدل هم په يو  امېدای يش او ناچاره بايد د لوېديزو ک رانه بيه ورته 

ي. ي ک سياستونو او اهدافو ته رس 

وليز ډول  ه هم د امريکا او پاکستانپه  و که  و ډېر تضادونه شته دي، خو بيا هم امريکا له  تر من د 

ولی او د  ې نيش پ ني ختي لپاره د پاکستان پر رول سرت عواملو رسه رسه، د خپلو سيمه ييزو پالنونو حتا من

ولیپاکستان  ې په ؛ چېې هم له پامه نه يش غور ه مبارزه، امريکا ډولد بېل د چ پر وړاندې په خپله س

خورا مهم بويل.له پاکستان رسه نژدې پاتې کېدلکې 
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و اشرتاک او تضاد په افغانستان کې د پاکستان او امریکا د 

ې په افغانستان کې  ته کېدود يوه قوي حکومتدلته، دوامالنور د روانې ج ، په سيمه کې د مخنيوید رامن

انو د عميل کولو لپاره د يوه ه د افغانستان لوېدي د راتلونکو سناريو ر په تو ، د او داسې نور اهدافکارولډ

او و افغانستان په ت و  ه يادولی شود پاکستان او امريکا د  کا تل د افغانستان په موضوع کېاو امريپه تو

یايلته پاکستان  ه هم دا ،ک او دکلونو کې د امريکا د سياستونو په مفهوم او پاکستان1989په ايلکه 

واکونو ته .د افغانستان د دوسيې بشپ سپارلو په معنا نه دیسيمې نورو 

رو و يو او بل دډېری سياستونه هېوادونود دغو دواړو سرتاتېژيکو مل او د دواړو واقع شويضد همد 

رۍ په الر کې  وکولې ديهېوادونو د مل د هند پر وړاندې د دغو دواړو هېوادونو مخالف .يې ستونزې را

ن له چ رسه د دواړو هېوادونو په اړيکو کې توپ او ليدلوری او اړيکې،  همدا راز د ايران، روسيې او من

او  و شته دي، چې د دوی ينې موضوعاتداسې نور د دوی د سياستونو ترمن مخالفتونه او اسيا په ت په 

و سياستونو کې خه نو المل شوي د خن ېر په بېالبېلو برخو کې او له افغان حکومت  د هند د نفوذ کمولو په 

تنې يې  رخي.غو هم له امريکا رسه پر همدغه مخالفت او تضاد را

ي ديرضبې رسولود امريکا او پاکستان استخباراتو په تېرو کلونو کې يو بل ته د  ې هم ک کال کې 2013؛ په ه

ېحکومت له خپلو وسله والو مخالفکله چې پاکستا  اصيل موخه چې، ينو رسه د سولې جدي خربې پيل ک

واکونو د وتلو په تد امريکاله افغانستانه يې  ؛ امريکا د سولې ه پورته کول ووله مجبوريتونو او، د امريکايي 

ام پورته کولو رسه هم مهاله د طالبانو مرش حکيم او د پاکستا حکومت له  ه هللا مسيد په ت د بې پيلو

ل.، الوتکې په بريد کې وواژه امونه اوچت ک چې په مقابل کې يې پاکستان هم غچ اخېستونکي 

اکپه افغانستان کې، په دې وروستيو کې هم او ولسمرشيزو  ينې په تېره بيا له دويم پ نو وروسته، د امريکا 

و تحرکاتو ا ی او لهپ من ک وډۍ مخ پر زياتېدو دي، په پاکستبلې خوا و سياستونو پاکستان اندې ان کې هم 

ي دي. د افغانستان پر رسحديپاکستان همچې له همدې کبله ل بيا زيات ک سيمو د خپل فشارونه يو 

او پر افغانستان د بريدونو و، له افغانستان رسه په رسحد کې د ملېشو فعالولتوغنديزو بريدونو زياتولو

مستقيمود، پر امريکا همواښ و توافقاتو له له امريکا رسه اوفشارونوغ ونې په د خه ک دا دودرسغ

پاکستان اوس په داسې وضعيت کې دی، چې د مجبورۍ له مخې به له افغانستان رسه د . امونه اوچت شول

ي چې د دغوي، کهوړاندېريکا د پاليس له مخې ام ې کوې او ناسمو پاليسيو درنه بيه پر ه هم دوی پوهې

ې هم کوي. ان ژغورنې ه له همدې امله د 
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وي  ې ل ينې  رۍ کې  ې رسه د اوږدمهالو پاکستان هم د امريکا په مل خه په  واک  او د امريکا له زور او 

پلو لپاره د امريکا  ، له افغانستان رسه د ډېورن د مسئلې، د پاکستا طالبانو د  ن پالنونو د عميل کولو تر

، د هند پر وړاندې مرستې  و ترالسه کول په خپل او مالت واکمنتيا او داسې نورو  د خپلې مبارزې 

مهالوېش کې لري.

د افغانستان دري

ونکي او بايلونکي ې او سيايس لوبې  خه انکار نيش کېدای، چې په سيمه کې روانې ج لوريله دې حقيقت 

ونکې يې معموالً هغه لوري دي، چېلري اره يا خو د دغو لوبو ابتکار وررسه دی او يا يې هم د تطبيق لپ، چې 

په سيمه کې نفوذ درلودلی دی.

ته کېدو60افغانستان شاوخوا  رو ملتونو کې د پاکستان رامن ې کاله وړاندې په مل ته د منفي رایې له ورک

و اغ،یتیژ او پیاوړی دری نه دی درلودلداسې پرس، راهیسې ایاکه دفاع زنېچې له خپلو  يش. وک

يواله کچه هې ډول فشار پر پاکستان نه يش واردولی، بلکې هرکله چې د داسې يوه فشار اړتيا  افغانستان په ن

ونه افغانستان ته  وا ليدل شوې د مرستې الس امريکا ته اوږد شوی، د کوم هېواد په اشاره چې اړوند 

ېر ې هم عوام فرېبانه دي او کومه متوجه وو. د پاکستان د سف د احضارولو په  د افغان دولت وروست ه

پايله يې نه ده درلودلې.

ن يې د  ي او تر د افغان دولت له لوري پر پاکستان حتا د تبليغا فشارونو واردولو توان هم نه ليدل کې

ام هم يې شوې او افغان دولت تل له دې ناحډباقتصادي فشارونو واردولو مخه هم د امريکا په مرسته 

ني درلودلې ده. ی او نه يې دا توا ه ک اوچتولو ته نه زړه 

ي ډول په تېره لسيزه کې، چې  ان ي حضور په  واکونو د پو په سيمه کې د روانې لوبې په دوام کې د بهرنيو 

ناکهفعاله ډيپلومايس او اغېز . افغان حکومت وان بهرنی سياست خورا زيات کمزوری شاهدان وو، د افغانست

کاره دسيسو په تېرو کلونو کې يېحتاچېبهرن پالييس نه درلوده  پر وړاندې هم کوم د پام وړ د لوېديز د 

. ام نه شو اوچتولی

کېلتيا شاهد دی؛ خو د افغانستان په  واکونو د مخامخ  ۍ د زبر ل بيا افغانستان د ن ه هم يو  که 

اه  ه د اړتيا وړ مالت راجلب نه يش، کې د لوېدي نفوذ د دې المل شسيايس دست و، چې د افغانستان په 

ACKU



11

ه يې هم افغانستان ته د پاکستان له لوري  ه بېل ونو المل يش، چې  وا ونو او جدي  بلکې د راتلونکو نن

ونه دي. وا مستقيم متوجه  راتلونکي مستقيم او غ

و اړخيزو غون ن په سيمه ييزه کچه هم خربو اترو او  که پايله نه درلوده، چې د د دې تر و او کنفرانسونو 

واک خورا کمزوری و او اصيل  يوالو دسيسو پر وړاندې د افغانستان بيداري او د مقاومت  سيمه ييزو او ن

يو په الس کې و. پای ابتکار د بهرنيو ک

ارتباط با ما:

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:ایمیل

www.csrskabul.comوب سایت:

رۀ  +)93(784089590اس: ش
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