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 در افغانستان های امنیتیچالشعوامل 

 

 1دکتر سید حسین حسینی نگارنده:

 

 

 چکیده 
ستان سپری کرده و در جریان این جنگافغان سه دهه جنگ را  شوری که  ها ، ک
ستساختها و زیرتمامی زیر بنا شی رژیم طالبان ،های آن از بین رفته ا ، بعد از فروپا
ع ،ندر کنفرانس بُ جام به کمک  ید  جد ظام  ع ةن جام مد.  کار آ جهانی  ةجهانی روی 

و سوازمان ناتو در هشوت کشوور   ووبه این کشوور کمک کرد. بیسوت الرها دمیلیارد
مین أهزار نیروی خارجی به هدف تنظامی پیدا کردند. بیش از هفتاد افغانسووتان ح ووور

امنیت به افغانسووتان فرسووتاده شوود. اردوی ملی، امنیت ملی و پولیس ملی افغانسووتان 
در این مدت اردوی ملی و بار دیگر جان گرفت و به آن سوور و سووامان داده شوود. یک

ست ییپولیس ملی از نظر کمیت نیز ارتقای قابل مالحظه شته ا همه وجود ایناما با ؛دا
ها، چرا با گذشت هر روز، بحران امنیت در حال گسترش است؟  وامل  مده در تالش

 چیست؟ 
دسوووت ه تحلیلی ب -از نوع توصووویفی ییخانهروش کتاب اهای تحقیق که بیافته
م به صووورت .2005این بحران خاصووتاب بعد از سووال د که ندهنشووان می ؛سووتآمده ا
دولت و مردم افغانسووتان شووده  جهانی، ناتو و مخصوووصوواب ةگیر جامعافزون گریبانروز

، تداوم ح ور طالبان و دا ش، هاافکنان و افزایش ناامنیدهشت  ملیات است؛ شامل
خصووود دخالت هفقر و ب ،کاری، فسوواد، بیهای ناتونقض حقوق بشوور توسوور نیرو

های موجود در رابطه با چالش وامل  این تحقیق بررسیاز باشد و هدف میگان هبیگان
 .باشدمیامنیت در افغانستان 

، دخالت  وامل ناامنیامنیت، افغانسوووتان، طالبان، جنگ،  گانِ کلیدی:واژه

 .چالش و گانهبیگان

                    
  هرات حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالب پوهنځیهیئت علمی  . عضو1 
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 مقدمه
تمامیت سوووالمت » :سوووخن کوتاهدر یک. پردازیمامنیت می در آغاز به صوووورت کوتاه به تعری 

امنیت خواست فطری  موم  .(3: 1389آصفی؛ )« د یا افراد جامعه را امنیت گویندجسمانی و روانی فر
سان ست. امنیت با زند ةها و نیاز فراگیر جامعان شری ا سانهب شتار، گی ان ستنی دارد، ک س ها پیوند ناگ

سرقت،ترور، آدم شیوه ربایی،  صیت،  شخ های گوناگون غارت، تهدید، ار اب، تهمت، توهین و ترور 
که با وجود  ،توان شمرددر یک جامعه می هاترین نهادجامعه است. امنیت را از مهم نقض امنیت فرد و

ستقیم دارد. امنیت جان و مال، از  سیده و در هر بخش تأثیر م سایش ر این امنیت، جامعه و مردم به آ
ست و جزء حیاتیهزند ةولینیازهای ا شر ا ساب میگی ب شهروند به ح سان و  )وکیل؛  آیدترین حقوق ان
اخیر، امنیت مالی و جانی خود  ةویژه در چهار دهبه ،که مردم افغانستان در گذشته و حال(، 56: 1391
 اند. رو بودهبهیا با نقض آن رو واره در معرض خطر دیده ورا هم

س ةجامع ستان که  ستهای متمادی با جنگ و ناالافغان کند، امنیت فردی و پنجه نرم میوامنی د
شتهاجتما ی  شاهد ک ست و هر لحظه  شدن مردم و افراد جامعه  شدن و یا زخمیت مین نبوده و نی

امنی امنی خسارت زیادی را بر پیکر جامعه و مردم وارد ساخته است، از جمله نابوده و هستیم. وجود نا
شده ست که کمیسیون مستقل حقوق بشر نتواند  مل با ث  کرد و کارکرد مثبتی را انجام بدهد، که ا
لل ته   بالب به نو ناامنی هم  یل بوده و  تأثیر  ةهای مختل  در نقض قوا د حقوق بشووور دخ خود 

شاهدهقابل شته و دارد ییم ست که جامعه را رنجانده و آزار ترین چالشکه خود از بزرگ ،را دا هایی ا
جمله . ازساز بسیاری از مشکالت دیگر شده استزمینه ،دهد و در نوع خود همین مشکالت امنیتییم

صاد، فرهنگ و ... ست اقت ساخته ا شکل مواجه  شر را با م ی مثل ینوپا ةکه برای جامع ،نهاد حقوق ب
دیگر، حقوق یکنکردن جمله ر ایترا به بار خواهد آورد؛ از یبسوویار تاریک و مبهم ةآیند ،افغانسووتان

سالح غیرالمللیبین و نقض قوانین ملی سرقت، حمل  که های مختل  و... قانونی، قاچاق مواد مخدر، 
 گونی است که جامعه و مردم خواهان آن نبوده و نیست.  واقب ناهم

 مل ا دو به را  وامل این اول قدم در که ،دارد  زیادی  وامل سوووفانهأمت افغانسوووتان امنی درنا
ان، جه و منطقه کشوووورهای دخالت تواندمی آن ارگذثیرأت  وامل .کرد تقسووویم باید داخلی و خارجی
شوودن نفسوواد حاکم در دولت، اجرا ضووع  کاری و ،دت ملیوح ة، نبود روحیکاری و فقر اقتصووادیبی

 آید.می حساب به جنگ و بحران  مدة  وامل از ،بحران ختم برای سیاسی ارادة نبود ،قانون
ست ،بضرورت و انجام تحقیق اوال سی این  وامل بوده ا رفت رونیهای بکردن راهپیدا ،و ثانیاب ،برر

 -توصوویفی از نوع  ییخانهاز روش کتاب تحقیقبرای این  باشوود.ها در افغانسووتان میاز این چالش
 ت. تحلیلی بهره برده شده اس
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 باشد:می پیشینة این پژوهش منابع زیر
  ؛آرماندو استاهل آلبرتاز ،«...ژیکیاسترات منافع ؟کسی چه نفع به بزرگ بازی» و1
 ؛آصفی خوشحالاز ، «امنیت بحران» و2
 ؛ارشاد حسین ذاکر از، «افغانستان در امریکا استراتیژی»و 3
  ؛اسپنتا فر داد رنگین از ،«افغانستان در سازیدموکراسی» و4
 ؛دهقان محمدصادقاز  ،«افغانستان در دولت صالحیت یا صالح دولت»دکتری  ةرسال و5
 .باشد؛ میپالسی تحقیقات ملی مرکزاز  ،«افغانستان در سیاسی ثباتیبی  وامل ةپروژ» و6

، های امنیتی در افغانسوووتانتوان در جامعیت بررسوووی  وامل چالشنوآوری این پژوهش را می
ل امنیتی ئکاران مسااندرمداران و دستسیاست، مرداندانست که برای دولتنهادهایی کارها و پیشراه

 مفید خواهد بود.
 

 هاافکنان و افزایش ناامنیدهشت عملیات
سمت زیا شیان میدی از افزایش  مومی در تلفات غیریک ق شور شی از حمالت  شدنظامی، نا ؛ با

 .گیرداکثر حمالت انتحاری  لیه اهداف نظامی یا حکومتی صووورت می ،رسوودحالی که به نظر میدر
ها توجهی آشوووکار نسوووبت به مصوووونیت آننظامی با یک بیت مکرراب در بین جمعیت افراد غیرحمال

دادن افراد قرارشووامل هدف های  ناصوور مخال  حکومت نیز مسووتقیمابکتیکاگیرند. تصووورت می
رسوود تهدیدات، ار اب و خشووونت در برابر افرادی که به نظر می های اخیرنظامی اسووت. در سووالغیر
ران، وها شووامل دکتتشوودید یافته اسووت. قربانیان این تاکتیک ،جهانی ارتباط دارند ةحکومت یا جامعبا

شاگردان، بزرگان قومی، کارمندان حکومت، پرس سابقومعلمان،  ست وپ ةنل  لیس و ارتش و کارکنانی ا
که در ادارات  هاییخصود آنه. در موارد متعدد، زنان بباشندمنفعه مشغول میالهای  امبخشکه در 

هایی از اند. شواهد اساسی وجود دارد که تاکتیکقرار گرفته نیز هدف این حمالت ،نمایند امه کار می
شیان ب شور صورت کار برده میه سوی  شونت و ار اب  ستماتیک خ سی صد تبلیغات  شود که به مق

 گیرد. می
و تهدیدات در برابر افرادی که باحکومت یا  هاربایی(آدم)افزایش اختطاف ها،از قتل یهایگزارش

شووومال که  چون یرسووود که چنین حوادر در مناطقنظر میوجود دارد. به ،جهانی ارتباط دارند ةجامع
 نیز در حال گسترش است.  قبالب نسبتاب آرام بود

شاتی مبنی بر تهدید چنین هم سگزار سته نلو لیه پر کردن اجباری مراکز و خدمات در بخش و ب
صد صود زنان و کودکان را متأثر میهنظامی، بهزار مردم غیرهاصحت و معارف که  وجود  ،سازدخ
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 ،گیرندهایی که مشخصاب مورد هدف قرار مینظامی را غیر از آنداشته است. تبلیغات ار اب، مردم غیر
 آورد. طور گسترده به میان میه رس و ناامنی را بسازد و تثر میأشدیداب مت
 

 تداوم حضور طالبان و داعش
ها. گراها و محلیالمللی: بینهای منسوب به القا ده را به دو بخش تقسیم نمودقصد توان سوءِمی
ست سر گروه ةد ست )دارای ملیت هاییاول تو شور رخ داده ا در نیویورک، های مختل  در خارج از ک

، پاریس و خورده مثل لوس آنجلسواشووونگتن، مادرید و نیز در موارد سووووء قصووودهای شوووکسوووت
سبورگ(. اگر ائتالف بین سترا ستقالل ا سانی، مصالح ملی، تمامیت ارضی، ا سبت به کرامت ان المللی ن

صادقانه  القمدنی و تحقق نظام مردم ةملی، ایجاد جامع ستان  ستند و  مالبهساالری در افغان  مند ه
باشند، باید برای مردم افغانستان و جهان بشریت به صورت  ینی و  ملی به اثبات برسانند وفادار می

داران جمهوری اسالمی افغانستان نیاز و اگر زمام ،و اشتباه خود را در افغانستان بیش از این تکرار نکند
تاز افغانستان نوین و پیشمدنی، ملی، و دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون برای یک  ةبه یک جامع

سی سیا ست تا این نظام  ضرورت ا ساس) اجتما ی از تهداب -دارند،  شه( و پایه، ا ساس جدید بر ،ری ا
 ةژی سازنده و برنامیاساس یک استراتتا بر ،مندی زمان ساخته شودمردم و حکم قانون ةخواست و اراد

قانون اسوواسووی دموکراتیک و نظارت  کاری  لمی و منطقی یک چنین نظام مدنی و مدرن بر مبنای
 د.ین استوار و پایدار باشیمردم از پا

ت. های مسلحانه و تروریستی متزلزل اسامروزه امنیت در برخی مناطق افغانستان به دلیل فعالیت
ستراتطالبان ستفاده از ا سابقی، القا ده و دا ش با ا ستان  کهن دارد و  ةژی جنگ چریکی که در افغان
)صداقت؛  کوشد امنیت را از مردم سلب کنندکه القا ده آن را رواج داده است، می ییانتحاری ملیات 
1391 :113.) 

های ای خواسووتملی و آن هم بر مبن ةسوواز  ادالندوران ة اقالن ةافغانسووتان نیاز به یک برنام
 ةکه سرنوشت آیند ،اردهای واالی کلیه مردمان کشور افغانستان د ادالنه و آرمان ةانسانی، ملی، اراد

 توسر خودشان تثبیت و تعیین شوند. شان

 

 های ناتونقض حقوق بشر توسط نیرو
سر نیروبا نقض  2011سال  ستان تو شر در افغان شد و این روند تا پایان حقوق ب شروع  های ناتو 

گی از ههممریکا که اجنگ در های ضدسال ادامه داشت. در این سال تعدادی از افراد وابسته به گروه
شار  ةرتبکارکنان  الی شتند. این گروه با انت ستان دا سفری به افغان سی و حقوقی و نظامی بودند،  سیا
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درصووود مردم افغانسوووتان بیمار  56های ناتو، افروزینتایج تحقیقات خود نوشوووتند که به دلیل جنگ
ستند،  صد آن 50ه ستدر سالم د سی ندارند، ها به آب  صد زیر خر فقر ب 44ر سر میدر برند و در ه 
شی کرده 2010سال  صد نفرخودک سی ساف به آهای واقع ارمغان ح ور ناتو و نیرواند. دردو هزار و  ی
ستانادهی فرمان شکنج ،مریکا در افغان شت و   ةچیزی جز ویرانی و کشتار نبود و اخبار مربوط به بازدا

سربازان ناتو و بمب سر  ست که حقوق  ،باران مناطقافراد غیرنظامی و آزار و اذیت مردم تو سائلی ا م
 کند. اولیه و طبیعی انسان را به شدت نقض می

سازمان دیدههای بیناغلب نهاد شرالمللی همانند  ست لی ،بان حقوق ب گی به غرب، تعداد هرغم واب
 یید کرده و خواسوووتار حفاات از میان غیرنظامیان در بین  ملیاتأزیاد تلفات غیرنظامیان افغان را ت

اند. آنان از وضووعیت حقوق بشوور در افغانسووتان ابراز نگرانی کرده و ناتو را به  دم ر ایت نظامی شووده
: 1390)ضویایی بیگدلی؛  اندزندانیان متهم کرده ةرفتاری و شوکنجخصوود بدهالمللی و بموازین بین

289 .) 
مریکا نه تنها ة ات متحدهای منطقه در خصود قرارداد امنیتی افغانستان و ایاالهای کشورنگرانی
 بدون سرنشینی که از افغانستان برخاسته هایطیارهمریکا توسر اکه  ملیات جاسوسی بل ؛باقی است
ها را م ا   این نگرانی ،گیری جاسوس دیگری که در پایگاه نظامی بگرام آموزش دیده بودو دست
چه مرتکب آشوووپزها نیز چنان حتا کنان، چه نظامی و چه غیرنظامیاز سووووی دیگر تمام کار کند؛می

مریکا محاکمه بشوند و نه طبق قانون افغانستان، در  ین حال  ملیات اباید طبق قوانین  ،جرمی شوند
 افغانستان هم ادامه خواهد یافت. هنگی با دولتآمریکایی بدون همانیروهای  ةشبان

ست صی که در ارتباط با درگیری، د شخا ضعیت ا شت میو صود از لحاظ هگردند، بگیر و بازدا خ
نگرانی بوده، بازداشت اشخاد توسر  ة دم اطمینان حقوقی در مورد تداوم حبس آنان تا هنوز هم مای

 گیرد:المللی در جریان  ملیات شان مطابق با مقررات ذیل صورت میهای نظامی بیننیرو
المللی بین ةیتدارند، کمسا ت نگه 69توانند زندانیان را فقر برای مدت ها میآن»

شود، بعد از  ساخته  سرخ باید مطلع  شوند و یا به  69صلیب  سا ت زندانیان یا آزاد 
فغووان، معموالب تقووال داده شوووونوودبووه ر مقووامووات ا ن لی ا م نیووت  م   «یوواسووووت ا

(https://www.ohchr.org/Documents/Countries/HRC2009Dari.pdf) 

شور د به ننمایچون زندانیان را تنظیم میانتقال همهایی را که نامهها با حکومت تفاهمبع ی از ک
که هیچ فرد را شوومول اینه اند و ت وومینات دیپلماتیک در مورد برخورد با ایشووان، بام ووا رسووانده

شد مجازات نمیانتقال صل نمودهگردد یافته محکوم به ا اما برای  ؛سان نبودهها یکنامهاند. تفاهمحا
المللی صلیب سرخ بین ةکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیتگی سیاسی آن کشور، هنمایند

سا د می ستسازد تا به زندانیان انتقالزمینه را م سی پیدا نمایند؛یافته د وجود آن اطال ات اندک با ر
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ارچوب کاری هدر مورد وضوووعیت و برخورد با چنین زندانیان وجود دارد. ریاسوووت امنیت ملی بدون چ
گیری و بازداشت طور آشکار به تعری  قدرت تحقیق، دستهرد خویش ادامه داده و بکحقوقی به  مل

ه پردازد. برخورد ریاسووت امنیت ملی با زندانیان، بمی ،االجرا اسووتو مقرراتی که در مراکز توقی  الزم
ر مورد االتی را دؤسوو ،اندالمللی انتقال یافتهل نیروهای نظامی بینوکنتر ةهایی که از منطقشوومول آن

شر ةکنندهای کمکولیت کشورؤمس صول ب ستاننظامی مطابق به ا شر بین ةدو المللی و قانون حقوق ب
 آورد. بار میه ب

 

 فساد در نهادهای دولتی

فسوواد و انواع آن با انگیزه و  لل  ةکه افغانسووتان جز آن اسووت، دامن ،های جهان سووومدر کشووور
خویش با اسووتفاده از  دم تطبیق  ةزیرا  امالن برای ت وومین آیند ؛تر داردگی بیشهمختل ، گسووترد

های  دلی و ق ایی، سطح پایین بودن ارگانقانون، خالی مدیریت،  دم مجازات و مکافات، ناکارآمد
گویی، شوووفافیت، بود پاسووو جانب و کمها از یکثیر ناچیز مطبو ات و رسوووانهأمشوووارکت مردم و ت

شوووند، با فکر آرام به انواع فسوواد های بازدارنده محسوووب میکه فاکتور ،...لی، آموزشووی و وخودکنتر
 ورزند.مبادرت می

شور ستان جزء ک شمار میافغان ضع  مدیریت و ،رودهایی به  ست که در گرداب  ساد اداری د پا وف
اما به نسبت  ؛ها، برای جلوگیری از آن صورت گرفتههایی که در برخی از دورهرغم تالش لی زند.می

م موجودیت و ها، فسووواد اداری  دم برخورد قاطع حکومت جنگ از سوووه دهه به این طرف و ةادا
ستان را در زمرازبیش سترش یافته و افغان شور ةپیش گ ستهای  قبک طور کلی به ؛مانده قرار داده ا

مانده از این جابه زا هسوووتند، و تجاربمخرب و بحران ةاکثر جوامع در حال توسوووعه، گرفتار این پدید
گیرانه اجتما ی تدابیر پیش - مقابل این بیماری سوویاسووی رسوواند که هرگاه درها به خوبی میکشووور
های یابنده مبدل گردیده و بستر مناسب تمام ناهنجارینگردد، به یک ویروس مزمن و گسترش اتخاذ

 گردد. اجتما ی و ناپایداری سیاسی می
 ةجانبنرخ فساد را به شکل همه ،صورت گرفت تحقیقی که توسر ایشیا فوندیشن م،2007در سال 
 ،مردم گرفته ةگی روزمرهتمام افغانستان از زند که موجودیت فساد تا یک حدی در ،سازدآن برمال می

 (.28: 2007 ایشیا فوندیشن؛) باشدالی خدمات صحی و دفاتر گمرکی شایع می
یافتن است. شایان ذکر است که فساد اداری در حالت ازدیاد و وسعتاز نظر مردم  ام این مشکل 

ستندهای ذیدر جاهایی که تعداد زیادی مردم مجبور به تماس با نهاد سازمان  ،صالح ه وجود دارد. 
خود وضووعیت  ةترین گزارش سوواالنجدید المللی اسووت که درالمللی یک نهاد بیننگاه شووفافیت بین
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شور شور ةنهای مختل  در زمیک ساد در این ک سترش ف سی و میزان گ ساد اداری را برر ها را ارائه ف
هم در این میدان پیشتاز است و حرف اول را در این افغانستان باز نموده است. طبق این گزارش کشور

گسووترش فسوواد اداری  ةها این افغانسووتان اسووت که در سووایمرحله از بررسووی زند و در هرزمینه می
نسبت به سال گذشته  ،نزول درجة چهار افغانستان با ،کند. بر اساس گزارش این ادارهشکنی میرکورد

و شاید از نظر فساد در ترین کشور دنیا از نظر اداری و اقتصادی معرفی شده فاسد 5/1 ةو با کسب نمر
شور پنج میان ساد اداری و مالی دارندکه بیشیک شد ،ترین ف شته با شته  ؛مقام اول را دا سال گذ زیرا 

ستان با کسب نمر شتدر جدول رده 172در مکان  8/1 ةافغان اما در گزارش امسال این  ؛بندی قرار دا
این جدول رسیده است. این تحول از آن بابت  176پله نزول به مکان  4و  5/1 ةسازمان با کسب نمر

شورشمار میهیک رکورد ب ساد اداریرود که در دیگر ک صادی وجود دارد، در  های جهان اگر ف و اقت
اما در  ؛زنندبند میکند و دسووت مجرمان و مفسوودان را توسوور قانون دسووتگذر زمان کاهش پیدا می

و قدر که بر  مر دولت کند و هرتری پیدا میکشووور افغانسووتان هر سووال فسوواد اداری افزایش بیش
های بر اسوواس یافتهکند. پیدا می مداری در افغانسووتان افزوده شووود، فسوواد اداری نیز افزایشقانون
ه ترین مشکالت در افغانستان ببزرگ ناامنی، فساد و بیکاری از ةادام ،ایشیا فوندیشن ةسنجی تازنظر

 .) /2017/06/18at   .html26697927https://da.azadiradio.com/a(آیندحساب می

سعه و حاکمیت قانون را لطمه  سازی، تو صلح و ثبات، باز ساد اداری بیش از هرچیز دیگر روند  ف
ساد اداری حاال نه تنها در ادارات دیگر دولتیمی شور ما هم یدر نظام  دلی و ق ا ، که حتازند، ف ی ک

ست؛ شده ا ستان خواهان بازسازی  ةبا آن که جامع گسترده  و ق ایی نظام  دلی جهانی و دولت افغان
ساد بر مبنای مدل کشور برای محو ضاما  مل اند؛رفتههای پیشهای کشورف ست  حکرد این نهاد وا ا

 وار دید و بدان دل خوش نمود. توان همکه بستر حق و  دالت را به زودی نمی
های مختل  از سمت  مومی برای سود شخصی فساد در ادارات دولتی که در آن مدیران در رده

به کسووانی که مسووتحق  هاحق و دادن آنکنند، با ث ت ووییع حقوق یک تعداد ذیاسووتفاده میخود 
ستند، زمینة ستفاده نی ستفادجوییا صی و ا شخ سر مردم را غیرقانونی از قدرت ةهای  به مدیر  که تو

 کند. فراهم می مربوط تعلق گرفته است
مشووکوک در مقابل پول  موتربه  مور بازرسووی در ورودی یکی از شووهرها،أدر مواردی اگر یک م

اش منجر به بروز فاجعه شووود و در انگاری و  مل مجرمانهورود به شووهر را بدهد، و این سووهل ةاجاز
دفاع از بین بروند، در اثر این خیانت یک پولیس و یا وطنان بیها تن از همیک انتحار و انفجار ده

رده و حقوق شان را صریحاب نقض کرده است. اگر مور امنیت، در واقع حق حیات را از جامعه سلب کأم
شور ت سری حکمأامنیت ک سرا شور به طور  شود و قانون در ک شر، فرما نگردد، ناق امین ن ن حقوق ب

https://da.azadiradio.com/a/26697927.html
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دادن گری، کوچول دست به قتل، تجاوز، دزدی، ویرانؤساالر و افراد مسلح غیرمستفنگ ،ساالرجنگ
 د. زننمردم میهای اجباری مردم و غصب اموال و دارایی

ادی به کار مذهبی و نژ، زبانی، امنیت باید سوورتاسووری گردد، کارمندان باید بدون تعصووب سوومتی
رو فراهم شود و باید بآکار با  ةگماشته شوند، در اقتصاد مردم باید بهبود رونما گردد، برای مردم زمین

مردم، چه همة  ، شوهرداری ازهبه  نوان نمون متوازن در جامعه توجه صوورت گیرد؛ ةتوسوع ةلأبه مسو
شهر، چه ساکنا سوالی ن  شد و چه نواحیول سب و کار می با ساز  اما در امر ؛گیردمالیات ک ساخت و 
آور بانه و فسادمتعص ،دید چندگانه ةدهندکه خود نشان ،شودجا توجه نمیبنایی در همههای زیرسهولت

 و وجود فساد در ادارات دولتی است.کارمندان دولت 
 

 اقتصادی فقر و کاریبی

 ةو نیز رشوود تولید، توسووع( 10 ةماد قانون اسوواسووی:) نمایدافغانسووتان از نظام بازار آزاد تبعیت می
رزی و کشوواو ةوران، توسووعهای پیشووهگی شووهروندان، حمایت از فعالیتهصوونایع، ارتقای سووطح زند

گی هزندو بهبود  داران، اسکانمال پروری، بهبود وضعیت اقتصادی، اجتما ی و معیشتی دهقانان ودام
افغانسوووتان برای  .(14 و 13 ةماد :همان) کندکن را از واای  دولت تلقی میو تأمین مسووو کوچیان
گذاری خصوصی داخلی دولتی در بازسازی کشور، قانون سرمایههای غیرها و شرکتکردن دولتسهیم

های ها و دولتهای اقتصادی شرکتکه بر اساس آن، هرگونه فعالیت ،و خارجی را به تصویب رسانده
. (328: 1391دانش؛ ) ها تأکید گردیده استخارجی در افغانستان مجاز شمرده شده و بر مشارکت آن

ارت و اقتصاد خود و با توجه به پذیرش اقتصاد بازار آزاد، به منظور بهبود وضعیت تجکشور افغانستان با
سوومی به به طور ر 2014به  نوان   ووو ناار و در سووال م. 2004انین تجاری در سووال اصووالح قو

 .(34: 1390رضایی؛ )   ویت سازمان جهانی تجارت نایل آمد
های مین هزینهأبودن درآمدهای دولت برای تبودن درآمد سووورانه و ناکافیفقر اقتصوووادی، پایین

آیند. دولت در بُعد حقوق در افغانسووتان به شوومار می امنیتیهای مهم چالش وامل  مومی، از جمله 
های خارجی و گی دولت به کمکهاما وابسوووت ؛اجتما ی و فرهنگی، در برابر مردم واای  اثباتی دارد

اش نبود در آمد کافی در کنار فساد در مراکز مختل ، دولت را برای ایفای واای  اجتما ی و فرهنگی
واگذار  1های غیردولتیهای خارجی نیز به سازمانگیری از کمکمدچار مشکل کرده است. بخش چش

سر راه  ها از دیگر موانعالمللی یا ملی بر آنشود که نبود نظارت دقیق مرجع خاد بینمی سی بر  سا ا
 ست.ا هاتوزیع درست و مناسب این کمک

                    
1- Non-Governmental Organization (NGO) 
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 فقر
که باتوجه به شرایر اجتما ی، فرهنگی، اقتصادی و موقعیت زمانی  ،عدی استبُچند ییهدیدپ ،فقر

یابی به منابع، بود دسوووتمندی بر مبنای نیاز وکمکشوووور شوووامل ناکامی در رضوووایت و مکانی هر
سیب ست که آ شتی ا سکن و امکانات بهدا سالمتی، تغذیه، م صیالت، مهارت،  پذیری اجتما ی تح

 د.بود آزادی را در پی دارکم خشونت و
های درحال توسووعه، فقر اسووت. فقر با ث اقتصووادی کشووور ةترین مانع توسووعدر حقیقت مهم

جایی این چرخه از آن ؛شووودباطل فقر یاد می  نوان دوره که از آن ب ،شووودمی ییآمدن چرخهوجودبه
بودن بازار، یی سووورمایه، ناکاملآکار وری وهای درحال توسوووعه بهرهشوووود که کشوووورناشوووی می

 کند.وری کم در درآمد واقعی پیدا میگی و بهرههنیافتگی اقتصادی و توسعههماندب ق
نزدیکی دارد. به خصووود از این جهت  ةامنیتی و در نهایت با  دم حاکمیت قانون رابطفقر با بی
دگرگونی آن تر از حفظ موجود به کند تا بیشمیها را وادار ساز نارضایتی مردم بوده و آنکه فقر زمینه

ن حکومت فرصوووت خوبی را دریافت خواهند کرد تا از نارضوووایتی که مخالفاتمایل پیدا کنند، و یا این
ستفاده کنندمردم برای به قدرت های که معیار فقر در یک جامعه چیست، دیدگاهاما این ؛رسیدن خود ا

فاوتی وجود دارد. افراد، خانواده فقیر نامید که فاقد امکانات الزم  توانها را هنگامی میگروه ها ومت
شرایر و ها ویابی به انواع غذاها، مشارکت در فعالیتبرای دست های مرسوم مطلوبیت برخورداری از 

سترد جوامع خود گی درهزند سطح گ شدهاین ه،شان )یا حداقل در  شناخته  شد و امکانات  ،اند(گونه  با
سر امکانات فرد یا خانوادهآن سطح متو ستپایین ها از  سوم و فعالیت ،تر ا های که  مالب از الگوها، ر
توان به سه دسته ها را میو به طور  موم اسباب فقر اقتصادی کشور اندگی معمولی محروم شدههزند

 تقسیم کرد:
 .بود منابع و امکانات اقتصادی به تناسب نفوس )یا  امل حقیقی فقر(ال : کم

ستفادفعالیتریزی ب:  دم موجودیت برنامه صادی، ا ست از منابع و  دم توازن در  ةهای اقت نادر
 حقیقی فقر(.های اقتصادی )یا  امل غیرفعالیت

شالبته در کنار  لل فوق، مشکل برتری ستعماری در کشور ةجویی و موجودیت اندی های نیرومند ا
 نیز سبب فقر اقتصادی در  نوان دوم نیز به مطالعه گرفته شود.

لهویژه جنگه ب ،هانگج: وقوع ج یلهای طوالنی و وقوع حوادر طبیعی چون زلز ها، ها، سووو
ضی  و یا غیرها )سالیخشک ضربات بزرگی را بر یا  امل  ار مزمن فقر( این  امل در مواقع مختل  

گرفتن اما این  وامل فقر با دوام را ببار نیاورده یا روی دسووت ؛آوردپیکر اقتصووادی کشووورها وارد می
 توان به حل آن دست یافت.ها میکاری میان ملتهای بازسازی و همنامهبر
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ست می شکل نخ ستم صادی تا حدود تواند در اثر اتخاذ تدابیر و روی د سالم اقت صول  گرفتن ا
تر از پنجاه در صد ضروریات زیادی برطرف شود. در حال حاضر کشورهای زیادی وجود دارند که بیش

ستند؛ ؛نمایندیخویش را از خارج وارد م صادی مواجه نی سان  اما به فقر اقت از جانبی نیروی کار، خود ان
اسووت، در ممالک دارای منابع محدود اقتصووادی نیز تراکم جمعیت مفهوم کثرت نیروی کار را دارد و 

های اقتصووادی بپردازد. کشووورهای زیادی وجود دارند که تواند در تمام جهان به فعالیتاین نیرو می
سرمایهها پس از مدتی کار و جمعآناتباع  شته و  شورها، به وطن برگ سرمایه در دیگر ک گذاری آوری 
شورهای فقرزده در جهان  ؛اندکرده صد ک ست. بیش از پنجاه در شکل دوم ا شکل  مده همانا م اما م

مؤثر  ةمبارزفقر  ةاند با پدیدنتوانسووته های اقتصووادیفعالیت گیر و مؤثرِامروز بر اثر نداشووتن نظام همه
با اتفاق خواهیم پذیرفت که  ،های فقر را در اجتماع انسووانی ارزیابی نماییمگیهاگر ویژ ؛داشووته باشووند

شخص سراننخست و بزرگ آن پایین ةم سطح  اید  ست ةبودن  شورهای  ،افراد ا سیاری از ک که در ب
 گیرد.بردن آن صورت نمیفقیر توجهی برای باال

گی مناسب برای بهداشت و ههرکس حق دارد که از سطح زند» :بشرجهانی حقوق  ةطبق ا المی
شدسالمت خود و خانواده  ,Universal Declaration of Human Rights« )اش برخوردار با

UN, G. A. Res. No 217 A (III) on 10Dec. 1948, Article 1المللی میثاق بین بر طبق (؛
صادی، اجتما ی و فرهنگی  ضر حق هردولت»حقوق اقت شتن ها طرف میثاق حا سبت به دا کس را ن

 International Covenant) «شناسداش به رسمیت میی مناسب برای خود و خانوادهگهسطح زند

on Economic, Social and Cultural Rights, UN, G. A. Res. No 2200A (XXI) of 16 Dec. 

1966, Article 11.) ها طرف حق هر کودک را به برخورداری دولت» :بنا بر کنوانسیون حقوق کودک
جسووومی، ذهنی، روحی، اخالقی و اجتما ی به رسووومیت  ةگی برای توسوووعهاز سوووطح مناسوووب زند

 , .Convention on the Elimination the Rights of the child , UN, G. A) «شوناسوندمی

Res. 44/25 of 20 Nov. 1989, Article 27). 

سی  سا سطح زندنیازهای ا سکن، لیکن یک  شاک و م سب میزان ه بارت از خوراک، پو گی منا
تر از این موارد الزم فت که چه میزان بیشگتوان چند به صوووورت  ام نمیطلبد. هرتری را میبیش
گی دارد. به بیان اقتصادی صرف، یک همورد نظر بست ةاما این موضوع به شرایر فرهنگی جامع ؛است

سب زند ست که طبق معیار  مربوط ةکردن در باالی خر فقر در جامعگیهمت من زند گیهسطح منا ا
الزم برای خرید حداقل سووطح تغذیه و سووایر  ةبانک جهانی از دو  نصوور تشووکیل شووده اسووت: هزین

گی روزمره در جامعه بوده و هگر هزینه مشارکت در زندکه نشاننیازهای اساسی و مبالغی اضافه بر آن
ستاز کشوری به ک اش چنین لوازمی که شخص برای مصرف خود و خانوادههم ؛شور دیگر متفاوت ا
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لذا  شوووند؛وع نیازها اغلب خریداری نمیجا که این ننیز باید مورد لحاظ قرار گیرد. از آن، کندتهیه می
 گیرند.در محاسبات پولی مورد محاسبه قرار نمی

درصوود دیگر  20های جهان اسووت. یکی از فقیرترین کشووور ،درصوود فقر 24با میزان  افغانسووتان
پذیری میزان باالی آسووویب ةدهندکه این خود نشوووان ،کنندگی میهها تقریباب زیر خر فقر زندافغان
سوواختن، همه در سووطح باشوود. سوواختار بدیهی و آشووکار فقر، حاکمیت ضووعی ، تبعیض و منزویمی

 سازد، سهم دارند. افغان را ناتوان و ضعی  می هاگی میلیونهکه زند ،فقر ةدهندهشدار
ستان نابرابر بوده و منابع مولد هم بیشتوزیع ثر ست چند نفر محدود قرار دارد. وت در افغان تر در د

ست سی گروهسه دهه جنگ د سیبر شت یا حتاهای آ سیار  پذیر را به زمین، معی خدمات اجتما ی ب
 باشد. احب قدرت میافراد ص ةمحدود نموده و فقر در استفاد

 آنان به های مسوولح هکه گرو یخاطر معاشووهزیادی وجود دارد که شووهروندان افغانسووتان ب موارد
این شهروندان نه . اندن مسلح قرار گرفتهابه صفوف مخالف  مالب وگیرند دهند در کنار آنان قرار میمی
که بل ؛سوووتا هاخاطر مرام آنان با آنه نه ب های مسووولح وخاطر ترجیح گروهه نه ب و خاطر  قیدهه ب

در یک  ،بنابراین؛ کنندغذا برای فامیل خود این کار را می نان و ةتهی گی وهکردن زندبرای سوووپری
ستان زیر  70توان تخمین زد که چیزی نزدیک به بینانه میبندی کلی و خوشجمع صد مردم افغان در

درصد( و نسبت جمعیت  38افراد زیر خر فقر در روستاها )توجه به درصد کنند. باگی میهخر فقر زند
ستایی کشور ) ستایی  78شهری و رو شهری( می 22درصد رو توان میزان دقیق افراد زیر خر درصد 

سال  شهری نیز تخمین زد. نا گفته نماند که در چند  اخیر به دلیل مهاجرت مردم به فقر را در مناطق 
شوودن اغلب آنان در مناطق شووهری، به طور یقین و سوواکن ها و بازگشووت مهاجران از خارجشووهر
  .(135: 1390؛)آسبیورن و کاتارینا چار تغییر و تحول  مده شده استهای تخمینی فوق دُنسبت
گانی دسوت به هبه مشوکل فقر همایر مع والت و مشوکالت طور کلی افغانسوتان در کنار سوه ب

 ةکاری مخلصانهای مناسب و مؤثر ملی و همکه کاهش و محو آن ایجاب طرح سیاست ،گریبان است
 نماید. جهانی را می ةجامع
 

 مواد مخدر :ب
شور، مع ل ستان کشوری تولید و قاچاق مواد مخدر برای ثبات و امنیت ک ست. افغان آفرین بوده ا

شاید هم  ایدی که از این  شمار می رود و  شور های تولید کننده مواد مخدر به  صدر ک ست که در  ا
ساسی  ید خیلی بیشتر از تجارت نفت باشد؛ اما مسألةبرای قاچاقبران مواد مخدر به دست می آبابت  ا
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ست که آیا مواد مخدر از جملة این ست ا سی افغان سیا ست که برای ثبات  ان وحاکمیت قانون،  واملی ا
 بحران آفرین بوده است؟

هم قلم اول تولید زرا تی  مروز با وجود تشووکیل وزارت مبارزه با مواد مخدر، کشووت تریاک هنوزا
مبارزه با جرایم مواد مخدر سازمان ملل و وزارت مبارزه  به شمار می رود. طبق بررسی ادارة افغانستان

شغو شهروندان افغان، م ستان، دومیلیون از  ستند؛با مواد مخدر افغان شت غیرقانونی مواد مخدر ه  ل ک
گی اقتصوواد افغانسووتان به مواد هی رود. آلود واید آن به جیب کشوواورزان افغان م %20ولی کمتر از 

صل آن تقویت تروریزم و طالبان  شاورزان ایجاد کرده که حا شغل کاذبی را در میان ک مخدر، درآمد و 
  .(21: 1387) مرکز ملی تحقیقات پالسی؛  افیای جهانی در این کشور می باشدو جوالنگری بیشتر م

ة المللی در افغانسوووتان، تا هنوز برنامبین ةجامع با وجود سوووقوط رژیم طالبان و ح وووور نظامی 
شخص و حتا ستان و جامع م سوی دولت افغان جهانی وجود ندارد. به  ة زم جدی برای محو کوکنار از 

سال شت کوکنار در  ست که ک صورت قابل مالحظههمین دلیل ا یی نه تنها در مناطق های اخیر به 
شرق سر والیات بل ،شرق و جنوب  سرا ستان رواج همکه در  ست. رویهافغان کرد فراگیر گانی یافته ا
 جا(.)همان خشخاش ریشه و منشأ در چند  امل اساسی دارد کشاورزان به کشتِ

ژیک با یاسترات ةالمللی در امر مبارزبین ةهای دولت و جامعگیریها و تصمیمابهام در سیاست  :ال
 ه؛این پدید
 ؛ نوان یک اقتصاد سیاسیهای معارض بهمخدر در دست گروه گرفتن تولید و قاچاق موادقرارب: 
های نیرومندی از شوورکای سوویاسووی در حاکمیت فعلی به تجارت این مواد و بودن الیهآلودهج: 
 ؛برداری بیش از حد از این اقتصادبهره
کشووواورزان را نسوووبت به  ةگزین و مؤثر که بتواند رضوووایت و انگیزجای ةفقدان یک برنامد: 
 .والت سودآور جلب نمایدمحص

 در مدت نزدیک به چند سال گذشته، چه  واملی با ث این افزایش گردیده است؟ 
از سوی دیگر دولت  کار بوده است؛بودن دولت افغانستان و کشورهای همبرنامهبی یکی از  وامل

شار الزم را بر قاچاق سته ف امنیتی و گاهی هم به چیان مواد مخدر وارد کند که این هم به دالیل نتوان
چیان دست باز و باالیی دالیل سیاسی صورت نگرفته است. همین مسأله با ث شده است که قاچاق

شویق  شخاش ت شت و تولید خ شاورزان افغان را به ک شند و با پرداخت پول های گزاف، ک شته با را دا
شت و تولید موااچرا بعد از ح ور نظامی  ؛نمایند ستان، ک شد مریکا در افغان شور ر د مخدر در این ک
حاکمیت  روتواند این غول مهاجم و سرکش را در قلمداشته است و دولت افغانستان آیا می ییفزاینده

 خود مهار نماید؟
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و مؤسوسواتی که در این  برای جلوگیری از مواد مخدر رایج بوده هاییها و روشدر افغانسوتان راه
مدت بلند ةکنند و بر اساس یک برنامرا در این رابطه وضع می های مشخصیکنند، برنامهراستا کار می

برخورد قاطع  روند،رد این بُولی برای پیش ؛مواد مخدر هستند ةنمودن پدیدکنساله در صدد ریشهچند
ست صورت نگیرد ؛الزم ا سأله  شت و نخوا یینتیجه ،چرا که اگر برخورد قاطع و جدی با این م هد دا

 مواد مخدر در افغانستان خواهد بود.  ةنکردن با پدیدمبارزه معنای دم برخورد جدی به 
 

  دخالت بیگانگان

های تاز دولتوواره محل تاختاش همژیکیافغانسووتان به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواسووترات
کردن برخی های خاد و سووواقرهای خارجی از دولتخارجی و اسوووتعماری بوده و حمایت دولت

بشری و شهروندی در افغانستان  های اساسی حقوقِمستقیم، از چالشناصورت مستقیم و ها، به دولت
 است.

شته ودر بحران ییمنطقهکه کشورهای فرابل ،نه تنها کشورهای منطقه  سازی افغانستان نقش دا
 ،دارند بحران وایجاد افغانسووتان امور در دخالت کشوووری به نحوی بر مبنای تعری  منافع شووان هر

ستراتیژی طبق تا دارند تالش مستقیمنا صورته ب هم بع ی و دوست لباس با کشورها بع ی خود  ا
 د.وضعیت را در افغانستان رقم زنن

سابق با حمایت از کودتای  ستگروه، 1357شوروی  شغال را به  های کمونی ساند و با ا قدرت ر
غرب با حمایت از جنگ و جهاد مردم ، فرایند دخالت خود را کامل کرد. در مقابل، بلوک افغانسوووتان

رفت، که دشمن دوران جنگ سرد غرب به شمار می ،مآوردن کمونیزدرمسلمان افغانستان برای به زانو
جویان  رب وارد ترین مداخالت را در افغانسووتان انجام داد. در همین دوره، تعداد زیادی از جنگبیش

تند. بعد از خروج ارتش شوووروی از افغانسووتان، پایان گار گشووهجا ماندخاک افغانسووتان شوودند و در آن
مریکا از اژیک خود را برای غرب به ویژه یجنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، افغانستان اهمیت استرات

ستقالل  دست داد. در این زمان، پاکستان در صدد برآمد بازارهای کشورهای آسیای میانه را که تازه ا
مرج حاکم بر افغانستان مانع وبا کاالهای تجاری خود فتح کند؛ ولی هرجآورده بودند،  خود را به دست

  شد.از رسیدن این کاالها به کشورهای آسیای میانه می
دهی، تأسووویس و تقویت طالبان برای تأمبن امنیت در افغانسوووتان، منافع غرب را برای سوووازمان

کرد البته  مل ؛کردیز تأمین میرسویدن به انرژی کشوورهای آسویایی تسوهیل و منافع پاکسوتان را ن
ستراتطالبان که دو هم و الدنبن شد حمایت غرب از آن ،ژیک بودندیپیمان ا شد. ها غیرسبب   لنی با

انرژی و کاهش تولید  ةمریکا با رژیم طالبان در مورد احدار خر لولاسپتامبر، دولت  11 ةپیش از حادث
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نه را برای آغاز این حادثه و تحویل دادنکه رخ ،مواد مخدر در حال مذاکره بود ندادن بن الدن، زمی
ستان فراهم کرد. از این ره سیای مرکزی اگذر جنگ جدید در افغان ست به راحتی به انرژی آ مریکا توان

ل افغانستان به معنای ودست یابد و  رصه را بر رقیبان بالقوه و بالفعل خود در منطقه تنگ سازد. کنتر
سیوکنتر شی از آ ستل بخ شند با تأکید برمی ییالمللی و منطقهبازیگران بین، بنابراین ؛ای میانه ا  کو

ستقیم یا  ستراتمنافع خود، به طور م ستقیم برای تأثیرناژی یا ستی در م شورهای دیگر، د شتن بر ک گذا
؛ (87: 1383آرماندو؛ ) جی دسووت یابندتا به اهداف خود از طریق یک میان ،افغانسووتان داشووته باشووند
گان در افغانسووتان از جمله کشووورهای انگلیس، اتحاد شوووروی هپنهان بیگان بنابراین دخالت آشووکار و

 رود. سایه سبب نقض حقوق بشر مردم به شمار میمریکا و بع ی از کشورهای هما سابق،
 

 گیرینتیجه

سی کلی می سیددر یک برر ستان دو بُ ،توان به این نتیجه ر عد عد دارد. بُکه بحران امنیت در افغان
 عد خارجی.داخلی و بُ
سو عد داخلی: در بعد داخلی نبود یک حکومت واقعاببُ ستفادهءکارا،  ، های ملتهای بزرگ از داراییا

داران دولتی و فقدان یک حکومتی که  اری از فساد دهی صادقانه و شفاف از سوی زمام دم حساب
 باشد.عد داخلی بحران امنیت در کشور افغانستان میهای بُگیهیژباشد، از و

ناامنی در  ةیکی از  وامل  مد ،آن ادارات دولتی آن هم به شووکل گسووتردةموجودیت فسوواد در 
ست. کِ ستان ا ستانافغان سیع کوکنار در افغان ستمرار نا ،شت و ست که به ا امنی یکی دیگر از  واملی ا

ست. پولی ست می هاز این طریق بکه کمک کرده ا ستقیماب ،آیدد ستبه جیب م  رود؛ها میهای تروری
ست و هم ستان ا سلح دولت افغان شت قاچاق مواد مخدر غذای مقوی مخالفان م چنان یک چرا که ک

ه تا آن جایی که در بع ووی مناطق، مردم برود کار به شوومار مینوع ایجاد کار کاذب برای افرادی بی
گرچه مقامات دولتی  ؛پیوندندآوردن پول با مخالفان مسووولح دولت میدسوووتهی بخاطر نبود کار برا

ستند که در  شت کوکنار به درج 20مد ی ه ستان ک اما بنا بر گزارش  ؛صفر تقلیل یافته ةوالیت افغان
سانه شورهای تولیدهای بینر صدر ک ستان در  مواد مخدر قرار دارد و  ةکنندالمللی و داخلی هنوز افغان
  ت.مواد مخدر در جهان شناخته شده اس ةکنندترین تولیدگبزر

ها را جوانان و کار هسووتند که تعدادی از آننیم میلیون نفر در افغانسووتان در حال حاضوور بی دو
شان دست به هر  ةگی خود و خانوادهدهند؛ این تعداد ممکن است برای بقای زندنوجوانان تشکیل می

 روند. گیری طالبان، افراد مناسبی به شمار میکاری بزنند. این نیروی سرگردان برای سرباز



 81 

 

 های امنیتی افغانستانعوامل چالش
 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل

 غالب

که برای  ساالرانیتاز زورمندان و جنگومسا دی بوده برای تاخت ةاخیر زمین ةهای چند دهجنگ
سیدند. این جنگ سیدن به قدرت از هیچ مانعی نهرا سیاری از خون بانیوها نه تنها با ثر ها و ریزیب

انع های مختل  فرهنگی و اجتما ی مافغانسووتان را از رشوود در زمینه ةکه جامعبل ها بوده؛ دالتیبی
 است. بوده

های داخلی متحمل جراحات، تخریب ملکیت، تلفات معیشوووتی، غیرنظامیان در حمالت و جنگ
مثال بع ی  ةگونبه دمات اولیه شدند؛قبت صحی و دیگر خرسی به معارف، مراجاشدن و قطع دستبی

ج ظامی در نتی یا ةاز افراد غیرن بادل آتش و  ته ت فات هم در اثر مواد منفجره از بین رف ند. اکثر تل ا
شرقی، شرق، مرکزی و غرب کشور نیز تلفات اما از مناطق جنوب ؛غیرنظامی در جنوب کشور رخ داده

 گزارش شده است.    زیادی
گی دارد. ههای بزرگ بستژی و تصمیمات کشوریتر به استراتامنی در افغانستان بیش: ناعد خارجیبُ
چنان جهانی و هم ةافکار جامع ةتر زادبیش ،گیر افغانستان شده استهای امنیتی که امروز دامنچالش

مریکا بعد از گذشت بیش از یک دهه در افغانستان است. ا هاژی مشخص از سوی آنینبود یک استرات
کند.  دم تفاهم و اقدام مشوترک بین نیروهای روی کاغذ طرح می« یژی جدیداسوترات»ه نام چیزی ب

، خود نظامی در جریان این  ملیاتشودن افراد غیردر جریان  ملیات نظامی و کشوتهداخلی و خارجی 
ست شده ا صله بین مردم و دولت  شور و نیروهای هر ؛سبب ایجاد فا خارجی چند بین وزارت دفاع ک

داشتن بین نیروهای داخلی و خارجی در جریان  ملیات نظامی به تصویب مبنی بر تفاهم یینامهتفاهم
هنگی نیروهای خارجی جریان دارد. شووواید یکی از آجانبه و بدون هماما بازهم  ملیات یک ؛رسووویده

ای خارجی بر ،  دم ا تماد نیروهگیردهنگ صوووورت نمیآها به صوووورت همدالیلی که این  ملیات
در از  مریکا و انگلیسا جهانی مخصوووصوواب ةتر جامعنکردن بیش. توجه و تمرکزنیروهای داخلی باشوود

سالستیها و منابع مالی ترورگاهها، آموزشگاهساختن پایبردن و مهاربین شتهها در طول   ،های گذ
ست که در رفع نا سوی مرز قرار دارند از دیگر  واملی ا ستمنی در اکه در آن  ستان مؤثر بوده ا . افغان

رسوومی بین افغانسووتان و پاکسووتان در موضوووع خر دیورند که در زمان های غیروجود کشوومکش
ها دست ، از موارد دیگری است که تمامی اینکشیده شدهـ  دار وقت افغانستانزمامـ  الرحمن خان  بد

ست. شده ا ستان  سبب بحران امنیت در افغان ست هم داده و  ستان  به د سالمی افغان دولت جمهوری ا
، از صلح و آشتییی یی و ملی بنماید تا جامعههای منطقهامنیبردن ناباید تمام تالش خود را در از بین

صه ةصمیمیت، جامع شیم و همه نهادهای موجود در جامعه مترقی و نوین را در همه  ر شاهد با ها 
 د. بتواند به طور صحیح و درست انجام وایفه نمای
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