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 ن دو بنوئا لآ» چهارم یوريت«به  ینگاه
 اي) یپساجهانشمول( سميو پست گلوبال

 مسيرباليلپست 
  

در ماه  ینامدار فرانسو لسوفيف -دو بنوئا آلن
کنگره چهارم «اش در  یدر سخنران 2010نوامرب سال 

 -شمندانياند شورزان،ياند(انتلکتوئل ها 
تازه اش که به گفته خود  یوريدر باره ت» )ونيفکر

ندارد،  ینگذاشته است و نام یتياو هنوز پا به گ
  .سخن گفت

 
 نيخواستم در باره ا یهنگام م راستش، در مهان 

که هنوز در جوانه است و  یوريت نيو ا یسخنران
موجب شد  زيچ کيمگر . سميبنو يیمقاله  ده،يينرو

 نيو آن ا فگنميب ريبه تاخ یچند یتا آن را برا
کنم که نام آن  یکار م یمهانند یوريت یکه خود رو

 اي یپساجهانشمول( سميرا پست گلوبال
 یمدت. گذاشته ام سميرباليپست ل اي) یريپساجهانگ

الزم داشتم تا بتوامن  یشيبازاند یبرا یبرا
 دگاهيبا د) سهيمقا(خودم را در ورانداز  یباورها

 .اورميچهارچوب ب کيدر  يیبنوئا به گونه  یها
 
 انهيم یاياروآس« هيهر رو، چون هم در نظر به 

البته ( يیباره تا جا نيدر ا) رانستانيا(» بزرگ
انداخته ام  یروشن) نه جهانشمول يیمنطقه  در بعد

 دگاهيرود؟ د یدر کتاب افغانستان به کجا م زيو ن
 یرگيو چ ندهيآ یرا در باره جهان چند قطب ميها

جهان  ندهيبر آ) سميوناليگير( يیمنطقه گرا
و  چميپ یآن من یرو شرتيجا ب نينگاشته ام، در ا

 یمکنم و  یخوانندگان را به آن دو اثر ارجاع م
 .بنوئا یآقا یسخنران -پردازم به اصل موضوع
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کتاب . است يیدو بنوا، چهره شناخته شده  آلن 
بزرگ  یاو به قلم آقا »یدموکراس یتامل در مبان«

 یاز سو شيترمجه و چند سال پ ینادر زاده به پارس
 نيدر ا. است دهيدر هتران به چاپ رس» نشر چشمه«

 یب در روندغر یدموکراس یاصل یکتاب خنست مبان
و  یرسـ بر ديو جد ميـ از فالسفه قد یخيتار
 یشده، سپس مولف در دفاع از دموکراس یابيارز
 ميرژ نيهبرت«:پرسش پاسخ دهد که  نيبه ا دهيکوش
 .»کدام است؟ یاسيس
 
وجود ندارد  يی یاسيس ميرژ چيه«: بر آن است  یو 

قطع نظر از زمان و مکان و  یعنيحد ذاته  یکه ف
مولف . »ها باشد ميرژ ريخاص، برتر از سا اتيمقتض
عبارت است از  یجوهر دموکراس: باور که  نيبا ا

 حياو تصر. »سرنوشت خود نييمشارکت مردم در تع«
به  ديغرب با یفردگرا یدموکراس«: کند  یم

متحول گردد تا اصل سوم  یکيتشر یمجع گرا یدموکراس
 اديپ یباشد، وجود خارج یانقالب فرانسه که برادر

 .»کند
 
 یدموکراس: کتاب عبارت اند از  یفصل ها نيتر مهم 

دفاع از « ،»ديو جد ميقد لسوفانيف دگاهياز د
حبران « ،»يیمردم و کثرت گرا تيحاکم« ،»یدموکراس
اصول «و  »یمشارکت یدموکراس یبه سو« ،»یدموکراس

کتاب دو  انيدر پا. »یمشارکت یدهگانه دموکراس
 ميو تقس ستيز طيحم یدموکراس«مقاله موسوم به 

 یگريبا مولف است و نوشته د یکه گفت و شنود» کار
 .»شهروند تينظام ترب«با عنوان 

 
در  2002در لندن در ماه سپتامرب  یسخنران کيدر  من

آلن دو بنوئا را  دميبار کوش نيخنست یلندن برا
 ارميچون خبت . ميمنا یمعرف یگرام هنانيهم م یبرا

را در کتاب  یسخنران نيشد که بتوامن منت ا
آن  نکيرود؟ بازتاب بدهم، ا یافغانستان به کجا م

 :ميمنا یارکتاب بازنگ 329. گفته ها را از ص
 
 گريد یوريت کيدامن به  یم ستهيجا با نيدر ا...«
نام  ريز یوريت نيا. مياشاره کن یکيتيوپوليج
آلن  یاست که از سو» نو انيراستگرا یدئولوژيا«
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 یبنوئا م. است دهيارائه گرد یفرانسو یدو بنوا
 -کشور« اي» ملت -دولت« یپندارد که اصل مرکز گرا

و  ندارد يیکارا گريد یخيتار دگاهياز د» ملت
آن هم شالوده . است» بزرگ یگسرته ها«از آن  ندهيآ
نه آن چنان  ستيبا یم» بزرگ یگسرته ها«گونه  نيا

 ک،ياردوگاه پراگمات کيگوناگون در  یاحتاد کشورها
ابعاد  یدارا) یتبار( یکياتن یگروه ها تيبل مشول

واحد بر » فدرال یامپراتور« کيگوناگون در 
 ونيگونه فدراس نيا. شدبا انهيمساو یشالوده ها

 یژياسرتات دگاهياز د ديبا) فدرال یامپراتور(
 ».متفاضل باشد یتبار دگاهيواحد و از د

 
قاره ( ستيننتاليکانت لسوفيف -نيدوگ سوريپروف
ها  ستيلوسوکراسيت هينظر یروزيهوادار پ ی)اگر
 نيا) انييايدر(ها  ستيبر تاالسوکراس) انييقاره (

روشن . نامد یم» قاره -کشور«نو را  ونيفارماس
 ويو ج کيژياسرتات ويج ک،يتيوپولياست او مالحظات ج

روشن . است دهمد نظر قرار دا شرتيرا ب کياکونوم
يا  یمشال یامريکادر باره  یدگاهيد نياست چن
مگر مشکل . تواند صادق باشد یاروپا م اي جنوبی
 .است ايدر قاره آس یاصل

 
 انهيم یايگسرته اروآس( »رانستانيا« یوريدر ت من

. مطرح کرده ام یگريموضوع را در تراز د» بزرگ
 یگسرته ها ايچون در چهارچوب قاره آس

 ،یوکلتوريج ،یونيزاسيليويوسيج ،یکيواکونوميج
موجود  یگوناگون یکيژياسرتات ويو ج یکيتيوپوليج

 اريداربست بس کي رياست و آوردن چند کشور در ز
چرت  کي ريشود مهه را ز یرو من نياست، از ا دشوار

از اين رو، تنها می  .کرد فيتعر» قاره -کشور«
 .سخن گفت» گسرته-کشور«توان از 

 
 1.بنوئا رياخ یبه سخنران ميهر ور برگرد به 

                                                 
نبشته را  نياست که ا نيخواهم خاطر نشان سازم ا یم.  1

کرده  هيهت) فيال(زنده  یسخنران یاز رو یسيتندنو وهيبا ش
بود و به گونه  یزبان فرانسو به یتازه چون سخنران. ام

شد، ممکن است  یترمجه م یبه روس) یمواز(پارالل  ايمهزمان 
نکته هم  نيا متوجه ديآن هم با. از اشکال نباشد یخال
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 تيحيمس نييکه در اروپا آ یهنگامدر گذشته، «...
 یچهارچوب ارزش کيچون و چرا داشت،  یب یرگيچ

. ميدور داشت یاز گذشته ها دهيرس راثيبه م یسنت
 شهياند يیدآيبا پد ونديچهارچوب در پ نيمگر ا

 .و استحاله شد یمدرن دچار دگرگون
 

 سم،يمدرن ه،يمدرن(با مدرن  ونديپ در
به  یه دبستان فکرس اي شهيسه اند) ونيزاسيمدرن

  :آمد انيم
 .سميفاش، سميمونک، سميرباليل
 

به  یپول ستميبا س ونديکه در پ سميرباليچند ل هر
آن ها  نيتر نيريآمده بود، کهنسال تر و د انيم

مکتب ها و تا کنون  ريتر از سا ريبود و است و پ
خود ادامه بدهد، مگر زوال  یتوانسته است به هست

 .برد یحال احتضار به سر ماست و در  ريآن ناگز
 
 گريشود که د یپنداشته م نيبه هر رو چن سميکمون 

 .باشد دهيخط رس انيبه پا
آمده  ديپد یجهان یبا جنگ ها ونديکه در پ سميفاش

خود تدوام ببخشد و  ینتوانست به هست زيبود، ن
 .رفت انياز م ريناگز

 
است که مانده است و هنوز هم جان  سميرباليل تنها

چون برخاسته . حمتوم است زيمگر مرگ آن ن. ندک یم
خود را به پست مدرن  یاز مدرن است و چون مدرن جا

خود را  یجا ريناگز ديبا زين سميرباليدهد، ل یم
آبسنت آن است،  شهيکه جهان اند یگريد زيبه چ

 یو من من استنشده  دهييکه هنوز زا یزيبدهد، چ
 .بدهم یآن نام یتوامن کنون برا

 
 تيدمشن بشر نيتر رومنديو ن نيبزرگرت سميلربايل 

مهان . است کيانرتوپولوژ ستميس کي سميرباليل. است
شد، مهان  سميرباليل يیدآيکه باعث پد يی زهيانگ
بر  سميرباليل .ديآن خواهد گرد یموجب نابود زهيانگ

                                                                                                                                                             
ممکن است نه  دهيچيپ ليمسا نيچن نيا یبود که ترمجه مواز

 .باشد قيدق اريمهواره بس
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استوار است و ) سميدالياندو( يیفرد گرا هيپا
 یم) بافتهتافته جدا (امت  کيانسان را به سان 

به  سميرباليل ديد. یموجود اجتماع کيتا  نديب
شده  ديو جتر یاجتماع ريموجود غ کيانسان چونان 

) هيطبقه، ال(با باالآمدن کالس  سميرباليل. است
هم با  سميرباليل یهاارزش . آمد ديپد یبورژواز
و هم با  یسنت) تياشراف( یستوکراسيار یارزش ها
 .بود و استدر تضاد  يیتوده  یارزش ها

 
پول  یدر باورها شرتيب سميرباليل یها شهياند 

 نيالبته ا. اند افتهيبازتاب  تيپرستانه آدم امس
 یو تاب چيدور و دراز و پر پ یها شهيها ر شهياند

تاجران  ت،يآدم امس یها دگاهيد هيبرپا. دارند
). هستند یهنيجهان م -ستيتيکامسوپول(ندارند  هنيم
توانند  یکه در آن جا ماست  يیآنان جا هنيم
پول را در  نيشرتيبزنند و ب بيسود را به ج نيشرتيب
 .اورنديب
 
است که رشته  يیجامعه  جاديا -سميرباليل يیهنا دفه 

 ،يیجامعه  نيدر چن. آن به دست بازار باشد یرهرب
 رفتهيپذ یارزش ها گانهيبه  یبازرگان یارزش ها

واال  یاارزش ه ريشده و سا ليتبد انهيشده سودجو
 کي نيا. شوند ینابود و دست کم به شدت کمرنگ م

که در  یشيگرا. تها اس) تيکم( یکم تيجامعه حاکم
 .گردد یم یبررس یاجتماع سمينيدارو

 
 گريمهد یميمهه به دمشنان دا ،یميرقابت دا یفضا در 

و  یو نگرش اقتصاد ديد نيا. شوند یمبدل م
 یم رونيب یعيانسان را از حالت طب یستيليمرکانت

 یمطرح م یآن چه که هم به عنوان نظام ارزش. کند
مانند نظام . است یگردد، پوچ و در واقع ضد ارزش

به رغم  وعادالنه است  ريکه غ یحقوق بشر کنون
بودن خود، بس  یونورسالي یبلندباال یادعاها
 .است) تبار مرکزانه( کياتنوسنرت

 
 شهيبازار مهوژن و مهر کي ازمندين ه،يسرما تسلط 
 یرا م) يیکلکتو( یمجع تيهو یها شهياست و ر) مهُگن(

بر شالوده  یگروه اي یمجع تيهو. َکند یدرود و م
در . شده است یزير یپ »يیگذشته «و  یخيتار هيارث
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 شيپ شتاز،يپ( فيسيپروگر یدئولوژيکه ا یحال
گرا  ندهيو آ داردبه گذشته ن یتوجه) یرونده، مرتق

کن  شهير یرو، در پ نياز ا. نگر است ندهيو آ
 -ها شهيدفاع از ر. کردن ارزش ها و گذشته ها است
 ).یورستيدا(دفاع از ارزش ها است و تنوع 

 
 ینظام ارزش یدر جهان مهُگن مناف یفرد تيهو برعکس، 

متنوع و متفاوت  یها تياز هو ديبا. است یاجتماع
 .گردد یمتفاوت پاسدار یاز ارزش ها یعني
 

آمده و در آغاز  انيبه م ها به مرور زمان سنت
سده  یشود گفت در درازا یم یعني. نبوده اند نيچن

. و بارور شده اند دهيها و هزاره ها پروران
 ونيستوراسيبا ر دياز ارزش ها نبا یپاسدار

 یاريبس. گرفته شود یآن ها عوض) يیمرمت، بازآرا(
 نهيبه س نهيس یفرهنگ یاز سنت ها و داشته ها

به ارث گذاشته  یبه نسل ینسل و از افتهيانتقال 
. اند یسيها رو به دگرد تيروشن است هو. شده اند

در آن ها ثابت  یزيچ وستهيپ ر،ييتغ نيمگر در ع
 .مانده است

 
ها را از  تيهو سم،يرباليل کيدئولوژيا سامانه

امروز دردمندانه قدرت در دست . برد یم انيم
 را در دست دارد و زياست که مهه چ» طبقه مدرن«
برخوردار است و  کيدمکرات تيکم از مشروع اريبس

به دور  یو از دمکراس گانهيرو از مردم ب نياز مه
حبران  لاز عوام یکي نيا. است و از آن هراس دارد

توامنندان از مردم به  نيا. مدرن است تيمشروع
ترسند و  یبودن آن ها م ريناپذ ینيب شيپ ليدل
 ...اند زاريب
 
: دادگرانه گفته بود یزمان یسياورل انگل جورج 

از  يیجمموعه ) یمهبود( یمهگان تيثياحساس داشنت ح
اند که مهه مردم ها و توده ها را  یعيطب یازرش ها
 داريو پا یشگياحساس مه کيشناسد و  یم تيبه رمس

 .را نابود کرده است یاحساس نيچن سميرباليل. است
 

 دهيد تيفرد) یساز یاجتماع( ونيزاسياليسوس ینوع
به مردم حق  گريرسالت ما است که بار د. شود یم
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 یمشارکت یبه دمکراس ديبا. ميآن ها را باز گردان
 یشرتيامکان ب یمردم در گردانندگ شرتيو مشارکت ب

 انيپول بر انسان پا تيبه حاکم ديبا. داده شود
 .داده شود

 
 یبه تسلط گلوبال پول و هژمون یتک قطب نظام

که در  ديخواهد اجنام ینظام ارزش کي یونورسالي
با سرشت و  رياست و مغا ینظام ضد ارزش کيواقع 

. متوجه است تيبشر یانسان و بر برده ساز عتيطب
نظام  کيآن  یرو، باور دارم که به جا نياز مه

و  دبر جهان حاکم خواهد ش یچند قطب اليورنورسي
 یبر تاالسوکراس يیاينظام ارزش اروآس یروزيپ نيا

 .است يیامريکا
 
 ی، دفاع از داشته ها)یورستيدا(از تنوع  دفاع 

و  یفرهنگ یدفاع از غنا. است تيجهان بشر یارزش
 یبه سو یجهان تک قطب کي یاز سو ديبا. جهان یمتدن

 کيمعرف  یجهان چند قطب. ميبرو یجهان چند قطب
 .متنوع است یجهان با متدن ها

 
را نوموس  کيتيوپوليج یآملان تيکارل امش یزمان 

بود که  هينوموس جوامع اول نيخنست. خواند جهان
و  ونديپ یبود و باش داشتند و ب گريد کيجدا از 

 .ستنديز یم گريد کيارتباط با 
 
که با قرار داد وست » ملت -کشور« ونيفارماس 

 نيدوم شيزا یرا برا نهيآمد، زم ديپد ايفال
 یوست فال یکه ارزش ها یهنگام. نوموس فراهم کرد
 يیآ ديپد یبرا نهيزم د،يشدن گرد در حال دگرگون

 .فراهم آمد ینو یوريت
 
نوموس سوم  یکه جهان دو قطب مينرود بگو ادمي 

 انيپا نيبرل واريد یزيبود که با فرو ر یجهان
 .افتي
 
 ندهياست که نوموس آ نيگردد ا یکه مطرح م یپرسش 

 یتيکه هنوز پا به گ یجهان چه خواهد بود؟ نوموس
من آن را . خواهد تولد شود یم ینگذاشته است، ول



 

12 
 

آن که بتوامن کنون  یب. خوامن یم» چهارم یوريت«
 ینوموس نو است برا نيا -بدهم یآن نام یبرا
 .»نو یجهان

 
 .آلن دو بوئا یبود سخنران نيا
 
و  یچند قطب ندهيچون و چرا جهان آ یاست ب روشن 

 گريد. خواهد بود) یچند فرهنگ(کلتورال  یمولت
در برج عاج خودش  يیتواند به تنها یمن یکشور چيه

 يیمنطقه  يیروند مهگرا. به سر برد ديدر جتر
از آِن  ندهيجهان آ. روند جهان است نيبالنده تر
 مودوس یکه برا یهر نام. بزرگ است یگسرته ها

خواهد بود  یآن جهان، جهان م،يجهان بده ندهيآ
 یستيو پست گلوبال یستيرباليپست ل

در چند گسرته بزرگ با که ) رانهيپساجهانگ(
و  یفرهنگ ،یمتدن ،يیايجغراف ،یاقتصاد یساختارها

جهان . افتيمتنوع بازتاب خواهد  یکيژيواسرتاتيج
 .خواهد بود یستيوناليگيجهان ر کي ندهيآ
 
 یجهان یو فرهنگ سراسر یجهان یمتدن سراسر یهپلو در 

است، متدن ها و  تيجهان بشر یخيکه دستاورد تار
 زين يیو منطقه  یو بوم يیرته گس یفرهنگ ها

 .خود ادامه خواهند داد يیستايکماکان به ز
 
آن شد تا  یدر پ امريکاجنگ سرد،  انياز پا سپ 

 یدار هيسرما یبسازد و ارزش ها یجهان را تک قطب
 ليحتم یکيبه گونه مکان یتيرا بر سراسر گ رباليل
 اما،يفوکو  خيتار انيچون پا يیها هينظر. ديمنا

 انهيخاورم نگتون،يساموئل هانت یمتدن ها برخورد
 يیهنا یروزيبزرگ که پ انهيم یايبزرگ و آس

دبستان  ريدمکرات را بر سا ربالسميل یدئولوژيا
 یرا دست کم بر خبش بزرگ امريکاو تسلط  یفکر یها

 نيبا مه ونديپرداختند، در پ یاز جهان جاودانه م
شدند  مطرح یجهان »ینينظم نو«جهاخنوارانه  دگاهيد

بر سراسر جهان را  امريکاکه در واقع تسلط 
 .کردند یموعوضه م

 
 یاز کشورها یاريها در بس شهياند نياست ا روشن 

به نقد  یبه گونه جد امريکاجهان از مجله در خود 
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 یدر ب یکمرت کس گريگرفته شده اند و دست کم د
دردمندانه صدور . دارد ديآن ها ترد یشيآال

 یکشورها، به صدور ب گريبه د امريکااز  یدمکراس
 نيبه ا امريکااز  یختگيو لگام گس یبند و بار
 .شکل داده است رييکشورها تغ

 
گوناگون در  یساختارها و هنجارها یمصنوع یدستکار 

 یبه ناآرام یعيطب ريغ یها وهيخمتلف با ش یکشورها
 یمايانقالبات در س. است دهياجنام ختهيلگام گس یها
 تيسا قيدر آمده است و از طر یتکنولوژ یها یباز
) اس. ام. اس(ها  امکيها و پ) تارمنا( یانرتنت یها

مهراه  یها و تلفن ها) کبو سيف(ها و رخنامه ها 
چهارچوب  کيشوند و بدون داشنت  یم یسازمانده

و آتشفشان گونه  یممکن است ناگهان یو ارزش یباور
را  یو ثبات جهان ت،يکار امن نيا. فتنديبه راه ب

. با خطر رو به رو ساخته است یبه گونه وحشتناک
به  قايو افر اياز آس ريواگ یماريب نيا تيسرا

 نيکه از مه رياست ناگز یامر امريکااروپا و خود 
 چيدر واقع، ه. مينيب یآن را م یاکنون نشانه ها

 .ستين هيدر برابر آن وقا ینظام چيو ه یکشور
 
انقالب  کي انيرو، به دشوار بتوان مرز م نيا از 

را  زشيو خ یآن و شورش و ناآرام کيبه مفهوم کالس
ها به عنون  نيهر چه باشد، مهه ا. کرد نييتع
ها  شهير -مشرتک دارند زيچ کي ،یاجتماع یها دهيپد

 .یو خاستگاه اجتماع
 

و  مارانيب يیامريکا استمدارانياز س یاريبس
اند که افزون بر ستم  یاسيس یروان یها وانهيد

 یقربان زيمردم خود را ن گران،يشنت بر دروا دا
خود  ختهيخود و حرص و آز لگام گس یها یگريوحش

دارند و از نظر  ماريبه ت ازيمنوده اند و ن
! یآر -هستند گرانيد یاري ازمندين یانسان

 .مداوا کرد ديرا با مارانيب
 

 یب( یجهان یبند و بار یو ب یختگيلگام گس کنون
 یجهان نيه که نظم نوآن چ نيجاگز) یجهان ینظم

از آن که  شيپ دياست و با دهيشد، گرد یخوانده م
تر  عيمبدل شود، هرچه سر ريروند هار و واگ کيبه 
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فرو  یجهان دو قطب. ديخبش انيبه آن پا ديبا
 یباز دآن قواع یاست و مهراه با فروپاش دهيپاش

جهان  یرفته است و برا انياز م زيحاکم بر آن ن
 دهينگرد نيتدو ینوز قواعد بازه ندهيآ یچند قطب

جهان در حال گذار  کيگونه، ما در برزخ  نيا. است
تر از آن برون  عيهر چه سر ديکه با ميبر یبسر م

  .ميبرو
 

 2داکرت گوزل حمی الدين اوا
 عزيز آريانفر: گزارنده

 3»کيرپاند«امپراتوری  نقش
                                                 

 بارت یغورياودانشمند ( واا نيالد یحمگوزل بانو .  2
 پارمتنتياستاد د خ،يداکرت علوم تار - )باشنده شهر دوشنبه

 سيير و هيو روس کستانيتاج یامللل دانشگاه سالو نيروابط ب
 .تاجيکستان اند کيتيوپوليمطالعات جمرکز 

مطلب تازه  شياوا در چند نوشته خو نيالد یبانو گوزل حم. 3
وزه حو زبان  خيرا به دانشمندان و عالقمندان تار یو مهم

ارائه  ،است رپانديکه منظور از دولت ک انهيم یايآس یمتدن
ايشان  یاز نوشته ها یکيگزارنده خرسند است که . ندنکی م

. اندگرد یبر م  یدر یارسپزبان ه ب یاز زبان روس را
خدمت خوانندگان  در آيندهدانشمند  نيا گريد ینوشته ها

 .ديارمجند ارائه خواهد گرد
 
کلمه خواستم نظر  نيا شهيو ر رپانديک ینيباره نام  چ در

و باستانشاس، استاد  خاورشناس -یداور یالنيج ،دوستم
مساله را کشف  نيا شانيا. شوم ايا جودانشگاه هايدلربگ ر

 نيدانست که ا ديتا خنست با بر آن انداما  ندتازه دانست
چگونه نوشته شده  ینيچ یبه الفبا ینينام در منابع چ

و  یخيتار یاز نظر داده ها یستياب ابعمن نيا. است
ی م سريپس از آن فرصت م .شوند یدقت بررسه ب یزبانشناس

 رپاندياگر نام ک. نام پژوهش کرد نيا شهير یتا رو شود
که  افتيتوان در یپس م ،ثابت شود نيسرزم کينام  چونان

کنشکا و  زس،يکجوال کدف(کوشان  خنستينمنظور شاهان 
کوه ها  یرو شيخو یسکه ها از یرخکه خود را در ب) شکايهو

 رپانديک نيمنظور مه ديشا ،اند دهيکش رينشسته به تصو
شامخ  با  نيخود را از پادشاهان سرزم شانيا یعني .باشد

 .می پنداشته اندبلند  یها هيکوهپا
 

 يی زيردر رساله  در گذشتهموضوع را  نيا یداور یآقا
 شفآثار ک یبر مبنا کانيتاج خياز تار يیها دهيچک«عنوان 

استقالل  گیسال ستيمناسبت جشن ببه  ه اند کهتنگاش» شده
 .در دوشنبه منتشر خواهد شد کستانيتاج
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 يانهم یايآس توسعه متدندر   
 ستانکيتاجتاريخ در  علم های اخير بيستم،دهه  در

 یکشورها) قديم(ديرين باستان و  خيبه منابع تار
 خيتار نويسیباز دسرتسی يافته است که امکان هيمهسا
 یخيشناخته شده تار های تيواقع کامل تر ساخنتو 

 .را فراهم می سازد
 

 سدهمطالعات اجنام شده در اواخر پيوند،  نيدر ا
 .است مهم ژهيبه و نيچ ندانشمندا یاز سو ستميب
 

 های گسست ناپذير و پيوسته تاريخی و کشفياتسنت 
منحصر به فرد زمان ما،  یو باستان شناس یخيتار

 یها آرايه ند هنوز همنتوا یاز موارد م یدر برخ
از آن  تر متفاوت دگاهيد کي را از یخيموجود تار

 در نظر پذيرفته شده است،  »یسنت«علم در چه که 
 .ندريگب
 
علم  یبراتازه که  یجالب علمهای فاکت از  یکي

» کيرپاند«است، اطالعات در باره دولت شده روشن 
)Kirpand (ر ددولت باره اين در  اطالعاتخنستين . است
که هنگامی روشن گرديد ، یعلمحمافل و حلقات  انيم

 خنستين  ،نيعلوم چ یکادماز سوی ا، 1983در سال 
ان زببه  ینيچ یها کيتاج خيتاره باردر کتاب 

چاپ ) Shuav Zhuvshin(شواف ژوف شين  شيرايو ی بانيچ
 4.ی نشر گرديدغورياو به زبان  1985و در سال  شد
 

لی  -ینيبرجسته چ دانشمندان تدوين اين کتاب،در 
 ،يی، عبداهللا سلطان، وانگ شو)Lyuzhvpin(اوژفپين 
 انيگول ني، جنژي ی، ل)Mushunien( موشونين

)Gulian(ان يونسان ، ت)Yunsan(گرانيو د مو ی، سوئ 
 .داشتندمشارکت 

 

                                                                                                                                                             
 
 . 14-13. ص. تاريخ کوتاه تاجيک ها، ص.  4
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 به یخبش کوچک، »ها کيتاجفشرده  خچهيتار«در اثر 
، حمل آن در دوران باستان و )Kirpand(دولت کيرپاند 

 .ه استاختصاص داده شد 5سده های ميانه قبلی
 

 -در حتقيقات قربان شيرين ،دولت اين خيتاربر 
ای چينی ی که به فرهنگ تاجيک هانگيکنيسدانشمند 

 6.روشنی بيشرتی افگنده شده است ختصيص يافته است،
 

و  ی، عربیرانيا کارگيری از منابعحمدود  امکانات
اجازه منی داد تا  ینيچ سندگانينو به ،يیاروپا

از . [ی را اجنام دهندگسرتده ترگيری های  جهينت
 یداده ها يی سهيمقا ليو حتل هيجتز ] مهين رو هم

شده در جهان مربوط به دوره علوم شناخته  یخيتار
  .نيز صورت نگرفت )Kirpand( کيرپاند دولت يیايپو

 
بر  ینيدانشمندان چ یحال، در نوشته ها نيبا ا
عمر  سال پنجصداز  شيب دولت کيرپاند که ژهينقش و
يک دوجين خاندان يا دودمان آن  یدر ط کرد و

  . جانشين يک ديگر گرديدند، نشاندهی گرديده بود
 

کيرپاند را  دولت بارهاطالعات در  ی،نيچ گرانپژوهش
 بازديد منوده از يیزائران بودا نامه هایاز سفر

پادشاهی خاندان های  دورهدر . ، دريافته اندهند
سونگ  -زائر، )Dunhuang( )386-534(ی دون هوانگ مشال
هنگام جهانگردی، وارد کشور  )سده چهارم( وني

د که اين کشور نشاندهی کرده بوو کيرپاند گرديده 
  .در پامير واقع است

 
سيوانتسزيان  -يیبوداجهانگردان از  گريد یکي
)Syuantszyan ( کيرپاند  کشوردر پنج روز  629سال در

او در دفرتچه خاطرات روزانه خود . به سر برده بود
روزنامچه در باره سرزمين غربی عهد «زير نام 
منطقه  عتيطببه پرداز  به تفصيل) 641(» بزرگ تانگ

 .پرداخته است ريپامو شرح سردارنشين های 

                                                 
چنانی که می دانيم، سده های ميانه به دو دوره قبلی .  5

 .و بعدی تقسيم می گردد
ن خاوری، ، آسيای ميانه  و ترکستا.ی. بيچورين، ن.  6

 . 88. ، ص1997آملاآتی، 



 

17 
 

 
علی اخلصوص کيرپاند را  )Syuantszyan( انيوانتسزيس 

که  می سازد  برجستهچونان يکی از دولت های عصر 
 خنت و کاشغر از ديدگاه توامنندی خود با دولت های

 . ه استبود )سهيقابل مقا(مهرتاز 
که شاه بود  دهيکه شنرا می آورد  او اين موضوع

مهر نوادگان شاهزاده «از  خود راکيرپاند 
خوانده » مهر زادگان« ود را خو مردم  )خورشيد(

  .بود
 

. ياد نشده استکشور  نيا ليزمان تشک ،منابعدر 
 دوم مهين کيرپاند را یريزمان شکلگ ینيمنابع چ

 7.سده يکم، اوايل سده دوم می دانند
 

در آن  هرچند، شواهد مکتوب دال بر بنيادگذاری
 ميمستق ريغ یاز داده ها یاما برخ دست نيست،
ويو  -شهريار کيرپاندست که روشن ا. وجود دارد

مقدس زائر )   Tunsho(، تون شوی )Vyushah(شاه 
-32(بان چائو  ینيساالر چ سپهدر عصر را  يیبودا

پيوند در  یاطالعاتدر باره آن که آورد ) ميالدی 102
بر جا مانده شغر کا با پويايی هايش در نواحی

 .است
 
 پويايی های تون شو که زمان نويسد یمقربان  نيريش

ی مهخوانی کوشانشاه  -کنيشکادوره  ابدر کيرپاند، 
  8.دارد

 
 کيدر علم درازی زمان  پادشاهی کنيشکا خيتار 
زمان  ینيدانشمندان چ. بودانگيز حبث  ضوعمو

سده يکم ميالدی می دوم  مهينفرمانروايی او را 
شگفتی برانگيز کتيبه  ياتکشف. ارندپند
ی روستا در )فرمان نامه او( شکايکن )سنگنبشته(

 هب) بغالن، در مشال افغانستان در استان( رباطک
باخرتی، بر قدمت پادشاهی کيرپاند روشنايی  زبان

 .می افگند
 

                                                 
 .مهان جا.  7
 40. قربان شيرين، ص.  8
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 تازه، کشفاين در پرتو دوره فرمانروايی کنيشکا، 
دانشمند  -)Cribb(کيرب . د مطالعات پايهبر 
 146-120يا  126 -100(ميان  سال های  ی،سيانگل
 9.تثبيت می گردد) ميالدی

 
 -قرن يکم دوم مهين ،شروعبه عنوان نقطه هرگاه 
دوم را بگيريم، چنين بر می آيد که  قرن اوايل

را خنستين شاه کيرپاند نياورده Tunsho) (تون شو 
 مهين گونه، فروپاشی دولت کيرپاند مقارن با. بود

درست هنگامی که . ميالدی می گردد 727-713سال های 
شاه  -بر پايه داده های منابع چينی، فيو شين

کيرپاندی، با خبشی از باشندگان خود به تابعيت 
از کيرپاند ، دولت از مهين هنگام 10.تبت درآمد
 .می گردد ديناپد یخيعرصه تار

 
اطالعات  کيرپاند کشورباره حدود در  ،منابعدر 

به علت اين اما احتماال  .ی ديده می شودمتناقض
دولت  یکه مرزها ی، زمانها استداده  یاختالف زمان

ه يدردگ رييتغمتحمل  یاسيس اوضاعبا توجه به 
 .است
 
دوازدهم به فصل رويکرد  با ،ینيچ پژوهشگران 
 »نگات عهد بزرگ یغربروزنامچه در باره سرزمين «

 یسله هادر عصر سلکيرپاند  دولت«که می نويسند 
 که یهنگام )]589-317ميان سال های [( یو مشال یجنوب

مرزهای کيرپاند در غرب تا خوارزم و در مشال تا 
کاشغر گسرتش يافته و در جنوب کشمير را در بر می 

کنون در )  (Kagylyk(گرفت و در خاور تا کاگيليک 
اويغور مجهوری توده يی  -استان خودگردان سينکيانگ

  11.»ه اوج توامنندی خود رسيده بودمی رسيد، ب) چين
 
 نيس گسرتهتنها در  د،رپانيدولت ک شگوفايی اوج در
در . شتوجود دا بزرگ شهر دوازده، آن انگيک

، )Serlyk(سيرليک  ،)Yulerak(های يوليراک قلمرو

                                                 
9  . Sim – Williams N., Cribb j. A New Bactrian Inscription// Silk Road Art 
and Archacology. –Vol. 4- Kamakura, 1995/96y. P.75-142. 

 40. قربان شيرين، مهان جا، ص.  10
 .مهان جا.  11
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 نيسگسرته ( ، )Arachul(، اراچول )Ingasar(اينگاسار 
د و نفر بو  16670 ،هان دورهدر ) یامروز انگيک

  .باش داشتند
 
باشندگان ملک «: آمده است) Hanshu(» هان شو« در

اينگاسار  ،)Serlyk(سيرليک  ،)Yuler(يويلير 
)Ingasar(،  اراچول)Arachul ( اما ، اند لهيقباز يک

از  مگر، منشای ترکی ندارند) yuelr(يويليرها 
کانامه (ها ) Kan(کان  به کينزدديدگاه خاستگاه 

اند و مسکون )] ی سغدی هاعني([ ی هادو ) ها
 12.نيستند

 
نشاندهی می منايد که ) Syuantszyan(سويوان تسزيان 

ی مهانند است کاشغرتار کيرپاندها به زبان و نوش
کان ها  بهکيرپاندها  دهد کهگواهی می  هان شو مگر
 .نزديک اند) کانامه ها(
 

گان کيرپاند بر دنشار بازبان و نوشتکه است  روشن
 ی، اما مهانند سغدبوده است یمبتن یرانياشالوده 

باره در  ینيحال، پژوهشگران چ ايندر . ستني
در ) تانگ(ی در دوره تان سغداشاعه رسم اخلط 

 .کاشغر سخن می گويند
 

هست دال  یشواهدگاهنامه تان شو ، در مهراه با آن
نوشتار ، )کاشغردر )  (Suli(بر آن که در سولی 
 یشناس نباستا یها داده 13.هندی رايج بوده است

  .تعارضی ندارند اطالعات نيبا ا انگيک نيس
 
 

 .بر خواهيم گشتموضوع زبان دو باره به  پسانرتما 
دولت  خنستينکه هسته  گواه بر آن اند ینيمنابع چ

                                                 
تاجيک لرين کيسکيچی «(شرده تاجيک ها تاريخ ف.  12

به زبان اويغوری، ارومچی، انتشارات خلق سين ) »تاريخی
 . 16-9. ، ص1985کيانگ، 

ژونگو تاژيک (، فرهنگ تاجيکان چينقربان شيرين، .  13
زبان ايغوری، ارومچی، انتشارات توده يی  به، )مدنيتی

 . 1992سينکيانگ، 
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مرکز ناحيه خودگردان  –کنونی 14تاشقرغان -کيرپاند
مجهوری  انگيک نيدر منطقه خودخمتار سنشين  کيتاج

 . ن بوده استتوده يی چي
 

، در آن دوره) Yarkand(قند اري يارکند يا نيسر زم
 . کيرپاند بوده استدولت  ريناپذ يیجدا یخبش
 

دولت در ی، نام اين نيچپنداشت پژوهندگان به 
و بوده است )  »Kirpantu«(ی، کيرپانتو نيچمنابع 

کيرپاند که از پيوند دو کلمه ايرانی –یرانيابه 
 -»پاند«و ، کوه -» کير« :قديم ساخته شده است

راه يعنی راه کوهی يا راه کوهستانی يعنی نام 
شايد ، که کشور، کشور راه کوهستانی بوده است

» شميجاده ابر«آن  بر سر راه  تينشان دهنده امه
 .بوده باشد

 
 

 رياسکيرپاند آغاز به تصرف و ، شاه هم واقع در
هپن  رای بچه، . منوده بود هيمهساساخنت سرزمين های 
وجود داشته  یخيتارعينی  ليدالساخنت گسرته کشور، 

مبنی بر متنوع ساخنت  اراده گرديدن تيتقو: است
با رم و مصر که کشور را ، دريايی شميراه ابر

 شاهدرست در مهين هنگام بود که  .پيوند می داد
در جنوب و متصرفات خود گسرتش کيرپاند آغاز به 

کرانه های جنوبی منود و عمال سرزمين هايی تا  غرب
رود سند اشغال گرديد و در  جنوب تا خوارزم به 

  .تصرف درآورده شد
 

وظايف که از کاشغر، گزارش می دهند  ینيمنابع چ
از  نهمستقالگونه به  ی سرزمين های جنوبیتيامن

سرا و شاه کاروان. سوی فرمانروا اجنام می شد
ايستگاه هايی برای توقف مسافران ساخته، و با 

کار، زمينه بايسته را برای رهنوردان اين 
 .فزونشمار فراهم می آورد

 

                                                 
تان بلخ افغانستان در اس) خلم(با شهر تاشقرغان .  14

 .اشتباه نشود
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شگوفايی راه  ینه تنها برافرمانروا  نياپويايی 
خود  تيتوسعه و تقونيز برای  ، بلشميجاده ابر

 .سودمند بوده است دولت
 

 طال، روصددولت کيرپاند بازرگانی پر رونقی را با 
ای فرآورده ه و ري، پشم، حصگرانبها یسنگ ها

ساخنت کاالهای زيستاری  وارددامداری و نيز 
 .برد یم شيپ ريمس نيدر او اکزوتيک ) معيشتی(
 

 تيموقعبه برجسته شدن و باال آمدن کيرپاند، 
کمک می  شميجاده ابرآن بر سر راه  کيژياسرتات
سرزمين های  ،دولت مهين قياز طرمهانا ، آن هم .منود
 ، شميابرايی دريبا جاده ميانه  یامپراتورو  یغرب

دوره شگوفايی در امهيت آن که پيوند می يافتند 
 .دولت کيرپاند افزايش می يابد

 
در جنوب،  های جهانگيرانه شاه کيرپاند لشکرکشی

برای  کيتيوپوله منظور دسرتسی به هدف مهم جيب
حدود رسيدن به  –منطقه خنستين بار در تاريخ 

 يیايدر ريمسو گشودن راه به سوی جنوب،  یاهايدر
  .مرتبط بوده است

 
ی علميانه از ديدگاه م یايدر آسچيرگی کيرپاندها 

ها،  یکوشان است با دوره های فرمانروايی مهگاه
خيون (، يفتلی ها، و هيونی ها ها )kidari(کيداری 

دولت «هايی چون  ، نامخير علم تارد). ها
خيون (» هيونی دولت«، »دولت کيداری« ،»یکوشان

های بر سکه های نام از روی  ..»لیدولت يفت« و) ها
فرمانروايان و نيز داده های از جا مانده 

شناخته شده ...و  یزانسي، بیارسپمنابع اری نوشت
 .اند
 

 پژوهشگر نامدار -رتويالدزه. و. به پنداشت ای
سکه ( »نوميزماتيک«يانه، از ويژگی های م یايآس

يانه اين بوده است م یايآسپيش از اسالم ) شناختی
ه در روند سال های متمادی، سکه ها را به نام ک

و بزنند » ضرب«، کوشان -بنيادگذار سلسله کوشانی
دانشمند چنانی که پژوهش های چندين ساله اين 

هرگز  ،منطقه نيدر ا ادر سکه هنشان داده اند، 
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تنها يی زده نشده است و  لهيقبنام های تباری يا 
ه می شده شاهان آورد تاصفهم  یو گاهيا لقب نام 
 15.است
 
کيداری ها درست مانند يفتلی  نام ،اديز گمانبه  

» کيدار«های خاندان های شاه های نام ها از روی 
اين خاندان ها بوده  انگذارانيکه بن »يفتالن«و 

 . اند، گرفته شده است
 

.] گ-خاندان های[تسلط  ی،نيچويسی ن خيتاردر 
ها و هيونی ها يا خيونی  ،کيداری ها، ها یکوشان

کيرپاند  دولتزيستايی به دوره  رتبطم يفتلی ها،
در هم، اين خاندان ها نه  ، آنپنداشته می شوند

کشورهای جداگانه دارای تعامل، باهم متحد 
بل به گمان غالب از ديدگاه  16گردانيده شده اند،

، کيداری ،یکوشانخاندان های (ما، اين خاندان ها 
شور کيرپاند ک به طور مداوم در )هيونی و يفتلی

 .فرمان می رانده اند
 

، یعلمرای حمافل ، تا کنون بچنانی که می دانيم
خاندان های نام برده [که نام کشور باستانی يی 

ظاهر شده  یخيتار یدر آن در صحنه ها.] گ-شده
کشف نام (کشف [ نيا. مانده بودشناخته بودند، نا

 قيحقابا .] گ-)ايرانی کيرپاند -کشور تاجيکی
 . نداردمنافات علم مدرن  درشناخته شده  یخيتار
 

ی حمل جر کوشان یمپراتورهم تاريخ فروپاشی اهنوز 
دانشمندان، تنها بر پايه . وحبث های فراوان است

آرايه های  )یسکه شناس(داده های نوميزماتيک 
در باره حضور واليان ساسانی در خود را  یخيتار

انقراض سده چهارم در سرزمين های کوشانيان پس از 

                                                 
، سکه های تيورکش، فرمانروای .و. رتويالدزه، ای.  15
 .45.، ص2001نوميزماتيک آسيای ميانه، تاشکنت، // چاچ

يعنی امپراتوری کيرپاند، اصل بوده و کشور کيرپاندی .  16
ها به نام کشور کيرپاند ياد می شده است و خاندان های 

و يفتلی تنها خاندان هايی بوده کوشانی، کيداری، هيونی 
 .اند که در کشور کيرپاند فرمانراوايی می کرده اند
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زيرا، تا کنون (اين امپراتوری استوار می سازند 
 ).منابع ديگر مکتوب يافت نگرديده است

 
پژوهشگران را فاکت موجوديت سکه های مضروب 

به  ،یکوشانو  یساسانهای سکه به منونه ، )مسکوک(
 یها نيدر سرزم یساسان انيحضور وال شهياند

) لقابا(تيتوالتورا   هر چند .ی کشانيده استکوشان
 در نشانه های بازمانده، به زبان های پارسی

شاه « ،»کوشانشاه «: باخرتی بوده استو  انهيم
 .»یکوشان شاهنشاه«، و حتا »کبير کوشان

 
در دوره  با قاطعيت می توان تثبيت شده پنداشت که

 - 309 دوم ساسانی، که در سال های شاپور پادشاهی 
تی واليان بر ايران فرمان می راند، به راس  379

حضور داشته .] گ-در خاور ايران[کوشانی  -ساسانی
 17.اند
 
 یداده هاروسی، بر پايه دانشمند  -نربگيوا. ای. و

 ها  نيسرزمی، راندن ساسانی ها از اين سکه شناس
را با مساعی بامهی هيون ها و کيداری ها، مقارن 
با اواخر سال های دهه هشتاد سده چهارم ربط می 

يی يفتلی ها را در خاور ُتخارستان او فرازآ. دهد
 18.در مهين دوره می پندارد

 
 مدت ،هارمشده چدوم  مهيدر نبه گمان زياد، 

کيرپاند در  یسلسله کوشانانقراض پس از کوتاهی 
که کيداری ها ، وجود داشته اند یساسانواليت های 

را سرنگون کرده بودند، و سپس در اين جا هيون ها 
 . رانده اندو يفتلی ها فرمان می 

 
کيداری ها و يفتلی ها را توده های  ی،نيمنابع چ

باهم خويشاوند می پنداشته اند که چنين بر می 
 . آيد که از بازماندگان ساک ها بوده اند

                                                 
، آسيای ميانه در دوره کوشانی، .ی. استاوينسکی، ب.  17

 .432-430. ص. ، ص1998تاريخ خلق تاجيک، دوشنبه، // 
ای، برخی از مسايل تاريخ ختارستان در سده . واينربگ، ب.  18

نشريه قره تپه، مشاره // دی، های چهارم و پنجم ميال
 .137. ،ص1972چهارم، مسکو، 
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ها » يی«مرز و بوم بود و باش کيداری ها و 

مناطق مهسايه آن، که و  ريپام را در) يفتلی ها(
بيستم در آغاز  در اواخر سال های دهه پنجاه سده

شکل به پس سو )Bernshtam(برن اشتام . ن. از سوی آ
تقويمی يا (کرونولوژيک حماسبات  پايه، بر تر مفصل

دانشمند  -)Enoki(انوکی . از سوی ک) گاهنامه يی
 یعلم جاپانی، ارائه گرديد، از سوی حمافل رمسی

. پذيرفته نشد یاسيسانگيزه های به بنا  ی،خيتار
 یها تيواقع، به رغم در دست داشنت هم  موضوعخود 
 نميهن ايشد و  ی سپردهفراموشبه ، علمی مسلم

يانه م یايسگوشه های گوناگون آهم در توده ها را 
 .مناياندند

  
يفتلی  )Mandelstam(ماندل اشتام . م. آ، ی همزمان

ها آن  شرتيبخبش که ) خيون ها(ها را با هيونی ها 
 19.ی می پنداشتدر بدخشان به سر می بردند، يک

 
يی ايسآشناخته شده اوردانشمند  -گوميليوف. ان. ل

روس، بر آن بود که گسرته بود و باش يفتلی ها 
موقعيت » ريپام کوهستانی پيرامونکشور در «دقيقا 

نياکان يفتلی از  یکي«او می پنداشت که . دارد
از آن  یخبش است که هبود) Baidi(ها، قبيله بايدی 

دره  به ا در سده های يکم و دوم ی هدر دوره کوشان
نوی يافته م از روی نام دره، ناو يفتل کوچيده 

به (، يفتلی ها )به زبان چينی(ها » يی«: بودند
 ). به زبان عربی(و هياطله ) زبان يونانی

 
گوميليوف برای مدلل ساخنت برداشت های خود 

يا » ايفتل«) نام گيتايی يا جغرافيايی(توپونيم 
طقه يی در کرانه های رود پنج در نام من -يفتل

جايی که شايد سردارنشين  -را به کار بست 20بدخشان
                                                 

، پيرامون برخی از مسايل .م. ماندل اشتام، آ.  19
ريختيابی قوم تاجيک در بين النهرين آسيای ميانه يی 

-منظور از رودخانه های سير دريا و آمور دريا است[(
 .62. ، جلد بيستم، ص1954آسيای ميانه، // ،.)]گ
يفتلی ها و مهسايگان شان در سده ، .، ان.الگوميليوف، .  20

، جلد 1959پژوهشکده سراسری ديموگرافی روسيه، // ، چهارم
 .62. ،ص20
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يفتلی در آن قرار داشت و به گونه يی که در باال 
خاطر نشان گرديد، از سوی شاه کيرپاند تصرف 

 . گرديده بود
 

گونه يی به ، )K. Enoki(انوکی . ک -جاپانی پژوهشگر
زمان با  گوميليف، مهنيز شد، يادآوری باال  که در 

روی داده های ، از خنستين يفتلی ها را ستگاهيز
می  غرب بدخشانيفتل،  توپونيم و ینينابع چم

   21.انگاشت
 

يسد نودانشمند چينی می  -)Syuantszyan(سيوان تسيان 
 -او«گذشت تا کيرپاند را پادشاهی قرن  نيچند«که 
 . »تصرف منود) يفتلی(» ديئن

 
برهه در کيرپاند توانست چنين بر می آيد که 

را  و هندوکش ريپام یکوه ليقبا ريختيابی خود، مهه
گسرته  تصرف بيشرت به چيزی که  -با هم متحد گرداند

 ليقبايکجا با و مشال هند يانه م یايآسهای هپناور 
رهربی خنستين به ) yuechzhiy(آمده يوچی يا يويچژی 

 ی،کوشانخاندان  –يانه م یايدر آس یتورامپرا
 .مساعدت منود

 
باره  درشواهدی ) Houhvnshu(کتاب هوهاونشو  در

کودزولی يا کوجوال کدفيزس  -یپادشاه کوشانخنستين 
)Kudzule Kadfiz (کگذشت ي پس از«: حفظ گرديده است 

 - Yabgu(و اندی سال، يبغو يا ياگبو سال صد 
کيوتسزيوکيو يا  -)کوشانی(گويشانی ) سردار

چهار شهزاده ديگر را (Kudzula Kadfiz) کودزوال کدفيزس
 –پادشاهی او . خواند خود را پادشاهسرکوب منود و 

او با انسی . خوانده می شد) کوشانی(گويشانی
)Anxi) ((جنگيد، گاوف ) پارتیGaof) (را ) کابل

گرفت و سپس به پادشاهی خود، پادشاهی پودو 
را وصل گردانيد و بر ) آراخوزيا يا ناحيه غزنی(

 »...نيز چيره گرديد) کشمير- Gibin(گيبين 
 

                                                 
21 . Enoki K. / On the Nationality of the Ephtalites// The Toho Bunko ( The 
oriental Library) - Nr. 18, Tokyo, 1959, p.23, 27.  
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باال، با  یدادهايو رو ها )تيواقع(فاکت ها مهه  
کيرپاند مهخوانی  خيتار قيحقاباره منابع در مدارک 
 .دارند

 
ی متمادی سال هاکوجوال کدفيزس طی در واقع، 

 دولت گسرتده کشهريار توامنند يبه فرمانروايی خود 
کرانه چپ مدتا عدر آن دوره (باخرت  مبدل گرديد که

و مشال  »افغانستان«.] گ-سرزمين کنونی[، )آن را
 .خود داشت طرهيس ريز را هند
 

 .نبوددولت به شدت متمرکز  ني، اهم نيبا ا
 Kudzule Kadfizکوجوال کدفيزس از ، که بومیحاکمان 

ی برخوردار استقالل بزرگ اطاعت می کردند، از
از سوی   شايد ها  کهسکه  تنوع که  بودند

ضرب زده می شدند، گواه بر آن  فرمانداران بومی
 .است
 
ها  و آنشت دانسکه وجود کشور هنوز نوع واحد در  

، پادشاهان رومامپراتوران به ضرب زدن سکه های 
ادامه 22خرتو کاپيسابا یونانفرمانروايان يپارت، 

 .می دادند
 
-عهد شاه چهارم کيرپاند از خاندان کوشانی در 

. نقل مکان کردبه بلخ اهرا ، ظکنيشکا، پايتخت
مکتوبی حفظ گرديده است  دال بر اين که منابع 

بوده ) بلخ(برخاسته از مهين استان خود کنيشکا 
 .است
 

) Dunhuang( ی دونگ هوانگخط یاز نسخه ها یکيدر 
و در ترمجه تدوين گرديده  تيمنت به زبان سانسکر(
 کنيشکا«آمده است که  ،)ی آن ادامه يافته استتنُخ

 نيا .»از دودمان فرمانروايان بلخ برخاسته است
به  تختيپاانتقال  مدلل بودن و موجه بودنسند 

آن . رو به گسرتش را توضيح می دهد یورتمرکز امپرا
يادآوری که در باال  گونه مهاندر آغاز، ، هم

راستای فتوحات خود را در  کيرپاندیشاه  گرديد،

                                                 
 .419-418. ص. استاوينسکی، ص.  22
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 يیايدر هایبه راه رسيدن  یتالش برا، با جنوب
 . متوجه ساخته بود

 
يادشده يافت شده در سنگنبشته رباطک، فرمان در 

زير حاکميت مشال هند که ی شهرهافهرستی از مهمرتين 
ساکت، : کنيشکا درآمده بود، آورده شده است

  و)  Pataliputra(پاتاليپور  ،)Kausambiya(کاوسامبيا 
 Champ (.23(مچپ 
 

 د کهنده ینشان مدر هند، شده فتح های شهر فهرست
کنيشکا توانسته بود به هدف جيوپوليتيک خود 

کنيشکا  کشورديگر . ره گشوده بود اياو در. برسد
) Narbad( نارباد رودخانهتا خوارزم گسرته يی از 

کيرپاند در اين . را در بر می گرفتجنوب هند در 
 ی مبدل می گردد کهمندورني یورتبه امپرا دوره
يانه پديد آمده م یايلمرو آسق دربار خنستين  یبرا
 .بود
 

 خنستين داريپاکاردهی ه ب یامپراتورگسرته هپناور 
سراسر قاره (ترانس کانتيننتال  کيپلماتيد ريمس
، مساعدت می شميجاده ابر -در تاريخ بشريت) يی
هنگامی  که یمردم درآوردن توده های .کرد

، يانهم یايآسهای کنونی قلمروباشندگان 
 رانياز ا يیخبش هاو ستان، هند، افغانستان، پاک

از  ینسب تيدولت واحد و امن کبودند، زير چرت ي
منجر به رشد شهرها،  ی،خارج یمداخالت نظام

 .گرديده بود اقتصاد و فرهنگ يیشکوفا
 

به  ی،اسيعرصه س پديدآيی امپراتوری کيرپاند در
. ی خاور و باخرت مساعدت منودمتدن هادرهم آميزی 

در باخرت تقريبا با رم هم ه خود به نوبکيرپاند، 
در  ايآساروقاره در آن هنگام در  .مرز شده بود

امپراتوری : فرمان می راند یاتورچهار امپرعمل 
ی اشکانامپراتوری  خان، امپراتوری کيرپاند،

 . رومامپراتوری  و) پارتی(

                                                 
، اسناد نو باخرتی، .ويليامس، ن -سيمس: نگاه شود به.  23
، مسکو، )222(3پژوهشکده سراسری ديموگرافی روسيه، //

 .4. ، ص1997
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که  آمده است 250-245يی سال های در متون بودا

، رم، نيچ(: می گردد تقسيمجهان به سه خبش  سراسر
و  266سال های  و در اسناد)) خبوان کيرپاند(کوشان 

خبشی از خاک هند از دست که  هنگامی، ميالدی  281 اي
) امپراتور(» انآمسپسر «رفته بود، سخن از چهار 

 24.هندی و یکوشان رومی،، ینيچ: می رود
 

فرمان شاه کنيشکا اين است شده در فاکت مهم ياد 
مان را به زيان آريايی تدوين منوده منت فر اوکه 
 25.وجود نداشته بود زبانی که پيش از اين، -بود
 

ختارستان تا  -ر باخرتباخرتی که د -زبان آريايی
 ی،در حوزه رمساوايل سده هشتم حفظ گرديده بود، 

يی بومی ايآر -باخرتیزبان با  یونانزبان ي جاگزين
 ومی،يی در هپلوی زبان های بايآرزبان . می گردد
 . زبان مراودات بود ی،امپراتورهپناور در گسرته 

 
شور ک آيين دولتی که نويسند یم ینيچ منابع

مگر، چنين چيزی مشروط . بوديسم بود رپاند،يک
چون در گسرته هپناور امپراتوری، . پنداشته می شود

در آن به دشوار بتوان از چيرگی تنها يک آيين 
 ).سخن گفت دوره

 
 هرببود و ر يیوداپابند آيين بسرسخت خود  ،شاه 

 ینشان م یباستانشناسمواد  .مشرده می شد یمعنو
دوره کنيشکا  باخرت دردر سرزمين  سميد که بودنده

ها در سده های  عربات حوفترخنه منوده، تا زمان 
هفتم و هشتم ميالدی رمسيت داشته بود و در خبش های 

دست خاوری ختارستان، در پامير و پيرامون آن، مشال 
 26.سده هنم ادامه داشت تا آغازکم 
 
در واقع  يیودابشناخته شده بناهای يادبود  نيچن 

قره تپه، فياض تپه، ، انيباميانه چون م یايآس

                                                 
  .429. ص... استاويسکی،.  24
  .4. سيمس ويليامس، اسناد نو باخرتی، ص.  25
، سرنوشت بوديسم در آسيای ميانه، .يا. استاوينسکی، ب.  26

 .167، 156. ص. ، ص1998مسکو، 
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عهد شگوفايی در  ...وکافرهنان، اجنه تپه  قلعه
، ند، باز همچهر . کيرپاند پديد آمده بودند دولت

با  سميبودگواه بر مهزيستی  یباستانشناسداده های 
 .آيين ها اند گردي
 

کيرپاند در اين بود که در آن  یامپراتوربرجستگی 
و  یفرهنگ و تباری بلندی سنت های رنگارنگمدت 
در مهزيستی به  یمذهبگوناگون  و جنبش های هانظام 

 .سر می بردند
 
مشرده می شد  شرويپ یدئولوژيا سميبود ند،چ هر
با آن  ،)يان مومنی بودندحاکمان بودا چون خود(

شيوايسم يا  ،ينيسمج کشور آيين هايی چون در هم،
ی و مانوی يا منيشايسم ، زرتشت)Shaivism(شاويويسم 

)Manichaeism (شتوجود دا. 
 
ات انيو جر یو فلسف ینيد یهاتنوع نظام  یستيمهز

، از یاسيواحد س سامانه کچهارچوب ي، در آيينی
. استمتدن جهان  خيمنحصر به فرد در تارپديده های 

در  ی،فرهنگبردباری، شکيبايی و يکديگرپذيری 
مهم که پيش زمينه  ،کلمه یواقع فهومم نيگسرتده تر

را می داد تا امکان  نيبود، ا یفرهنگ يیشکوفا
 یحمل یفرهنگ ها یو دستاوردهابومی  یاصالت سنت ها
 یرزش هاکشور، اگسرته هپناور  یو برارا حفظ کرد 

 .ی مشرتکی را پديدآوردفرهنگ
 

در  یمذهب یبردبار درست از مهين هنگام است که
به يک سنت ماندگار  ها کيتاج خيتاردرازای سراسر 

مواد باستان به گونه يی که . تبديل می گردد
ی نشان می دهند، هرگاه در هنگام فرمانروايی شناس

 سکه ها، تنها یبر روکنيشکا،  پدر -ويما کدفيز
کنيشکا  زمانرا بازتاب می دادند، در  وايش سيمای

سکه (به گواهی آناليزهای نوميزماتيکی (
به ترازی رسيده بود که  یمذهب یبردبار، ))شناختی
باورهای گوناگون بود و  نندهک قيتلف  گاهنيايش
 به سی تن می رسيد که خاستگاه انيخدامشار 

يی و  انهي، خاورمیهنديانه يی، م یايآس -یرانيا
 یمذهبردباری عهد عتيقی داشتند که خود نشانگر ب
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فرهنگ تراز باالی  و  گسرتدههپناور و  یمپراتورادر 
 .شهريار آن است یاسيس
 
جلب توجه به  یبرای است تالش، تنها مقاله نيا
دست زمان  به  عينو در  »شناخته شده«وضوعات م

و ) ی هاکوشانمانند موضوع ( هسپرده شدفراموشی 
شه گواز  یاريبسبر که  کشفيات تازهجلب توجه به 

ترين کهن های تاريک مسايل مربوط به شکلگيری 
آن ها در  یها شهيريانه و م یايدر آسدولت ها 

 .منطقه روشنی می افگند
 

به هر رو، خواستيم يادآور شويم که هستند فاکت 
که کشوری به نام  د نهمی د نشانکه  یبعها و منا
های سنت  ساله و با پنجصد تاريخ  باکيرپاند 
 .وجود داشته است انه،يم یايدر آسدولتداری 

 
اين دولت ديرپا و مسن با عمر دراز خود، مدت ها  

 رايز. برای علم امروزی تاريخ ناآشنا مانده بود
چندی پيش، آرايه های تاريخی در زمينه،  نيتا مه

، سکه يکباستان شناسبر شالوده داده های ناچيز 
اريک نوشتپاره های اندکشمار بازمانده و  يکشناس
به  نيعلوم چ یآکادم می گرديد، تا اين که بنا

 خيمربوط به تارمکتوب منابع بررسی پيگيرانه 
را » کيرپاند«مهت گماشت و نام شايسته کشور  کيتاج

  . وارد مدار علمی گردانيد
 
، که دراززمان  نيچنکيرپاند در يک  دولت يتوجودم

يفتلی،  کيداری و ، یکوشاندر طی آن، دودمان های 
يگری روی کار آمدند، هتدابی را برای يکی پس د
 یايآس توده های باشنده از  یاريبسدولتداری 

 شايان به موضوع توجهيانه ساخت که سزاوار است م
 .پژوهشگران مبدل گردداز  یاريبس
 

در  تازه سده بيستم پژوهش های، در پرتو کنون
مساله گردآوری و  ی؛شناس باستانو  خيتارعرصه 
چهارچوب  دری آن ها خيتارتفسير  وداده ها  مجعبندی

و لزوم تدوين تاريخ » کيرپاند«دولت شناخته شده 
مطالعات جامع  نيا. اين دولت پديد می آيد

به توان بدون  یرا من) یخي، تاریباستان شناس(
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پژوهش و  نيچ یباستان شناس یداده هاسنجش گرفنت 
  .اجنام داد هيمهسا یدانشمندان کشورهاهای 

 
از نشر اين مقاله در تارمنای  پس: يادداشت

يکی از خوانندگان در زمينه چنين تبصره » خاوران«
 :منوده اند

 
است و  هيفرض کيموضوع  نيگفت که هنوز ا ديبا«

در راه  یاديز یکارها آنبه اثبات رساندن  یبرا
و » فرغانه رو« یمقاالت اندک در تارمناها. هست
 یوِزل حمغ«از دانشمند حمرتم خامن  رسانه ها گريد

 ینياز چ قياست، دق دهيبه نشر رس »واا نيالد
 . برآورده نشده است

 
نام را از منابع دست  نيا کينزد ندهيبنده در آ

. خواهم منود دايخدمت مشا و عالقه مندان پ ینياول چ
 رپانديق ايو  رپانتيبه عرض برسامن که نام ک ديبا

 ینيکه از زبان چ یکيلولوژيهنوز درست از نگاه ف
 :ليبه چند دل: رسد یبه نظر من قيشود، دق افتيدر

 ینيدر زبان چ کهی خاطر هچرا صدا؟ ب( از صدا .1 
 یاست که صدا یدو حرف رپانتيدر ک) ستيحروف ن

: دارند، اول گريبا حرف د دهيخراش ايدوگانه و 
ی صدا م »که« ینيچ فيروغليصدا در ه نيا -» ک«

مرت از مهه که و مه. دارد »هته« یصدا -»ت«دوم . دهد
هبرت افاده ( یبا صداها یچگاهيه ینيکلمه چ چيه
 .ابدي یصدا خامته من یب) فوحر ميمنا

است که که با  اريبس یها) صدا(نحل ینيدر زبان چ .2
 .گرددی مفهوم کلمه گم م ،نحل رييتغ نياندک تر

قابل حبث است  رپانتيهم در به اصطالح ک» پ«حرف  .3 
از زبان  رپانتيلمه کک قيو بعد از مطالعه دق

 رايز: » ب« ايو » پ«که به کدام حرف است؟  ینيچ
که مشال  یو ِب ستيموجود ن» ب« یصدا ینيدر زبان چ

 ايو  نگيجيب( نگيتسيمعنا دارد و در اول نام ِب
  .را دارد» پ« ی، صدا)نگيکيپ
مانند  يیو صدا ستين ینيچ یهم در صدا» د«حرف  .4 
 .پشتو را دارد) ټ(
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به ( يیاروپا یهاونريسيم ،بعده ب شانزدهقرن از  
 یها فيروغليکوشش منودند تا ه) های سوعي خصوص

را  وهيش نيو مه سنديبنو ینيرا به حروف الت ینيچ
در  ُفرميها ر ینيکه چ ستميده بس یبعد یدر دهه ها

 ،حلاظ نيبد. کار بردنده آوردند، ب فيروغليه
آن به  یداص فيروغليمعمول شده است که بعد از ه

ن  یپ«را  پسيترانسکر نيا. شودی نوشته م ینيالت
 یبود تا خامن غوزل حم یپس هبرت م. نامند یم »نيي
 ینام ها برابردر  ،اوا در مقاله خود نيالد
 ناحمققنوشتند تا  یرا هم م »نيي ن یپ« ،ینيچ

  ».نديمنا دايدرست تر منابع دست اول را پ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 27ی الدين وواپروفيسور داکرت غوِزل حم
 عزيز آريانفر: گزارنده

 
 » کيرپاند«دولت  نقش

 در
 يانهم یايآسهای فرهنگ  با هم آميزی

 
فرهنگ مردم  خيدر تار رپانديک یدوره کوشان فرهنگ
 یسنت ها یدر حفظ و نگهدار ینقش مهم کيتاج

 یمتدن هاسيمای  یريشکلگو  یو فرهنگ یباستان
ی بعد یهادر دوره  خاوریی ايآسيانه و مآسيای 

 . بازی منوده است
 

                                                 
 تبار یغورياودانشمند (اوا  نيالد یبانو گوزل حم.  27

 پارمتنتياستاد د ،یخيداکرت علوم تار -) باشنده دوشنبه
 سييو ر هيو روس کستانيتاج یامللل دانشگاه سالو نيروابط ب

 .اند کستانيتاج کيتيوپوليمرکز مطالعات ج
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آداب و ديرين ترين  یهای ژگی، ويدر هنر کوشان
ها، تعامل  مهراه با آن بومی تبارز يافته ورسوم 

گوناگون  یگروه ها یاز فرهنگ ها يیگسرتده  فيط
سنت  درهم آميزی آن ها با، يانهم یايآس تباری

شالوده های آفرينشی نوآوری  بومی و یباستان یها
متدن  نقش ،نديفرا نيدر ا. ب يافته استها بازتا
مرحله  یوره کوشانکيرپاند که د یامپراتورآفرينی 

  .مهم تاريخ فرهنگ آن به مشار می رود، عظيم است
 

 لتشک) کرونولوژی(گاهشمار يا تقويم  ،در منابع
زمان  ینيمنابع چ. نشده است ادکيرپاند، يکشور 
 ليواا کم،يدوم سده  مهيرا ن رپانديک یريشکلگ

دال بر  مکتوبشواهد  هرچند، 28.دانند یسده دوم م
از داده  یاما برخ ست،يآن در دست ن یادگذاريبن
 اريروشن است که شهر. وجود دارد ميمستق ريغ یها
مقدس  (Tunsho) ی، تون شو(Vyushah) شاه ويو -رپانديک

-32(بان چائو  ینيرا در عصر سپه ساالر چ يیبودا
 ونديدر پ یباره آن اطالعات آورد که در) یالديم 102

  .کاشغر حفظ شده است یدر نواح شيها يیايبا پو
 
تون  یها يیايکه زمان پو سدينو یقربان م نيريش

 یشاه کوشان -شکايبا دوره کن رپاند،يشو در ک
   29.دارد یمهخوان

 
 کيدر علم  یزمان دراز ،شکايکن یپادشاه خيتار 

زمان  ینيدانشمندان چ. بود زيموضوع حبث انگ
 یم یالديم کميدوم سده  مهياو را ن يیفرمانروا
) سنگنبشته( بهيکت زيبرانگ یشگفت کشف .پندارند

استان (رباطک  یدر روستا) فرمان نامه او( شکايکن
بر  ،یبه زبان باخرت) بغالن، در مشال افغانستان

 .افگند یم يیروشنا رپانديک یمت پادشاهاقد
 

                                                 
، خاوری آسيای ميانه و ترکستان، .يا. بيچورين، ان.   28

 .88. ، ص1997آملاآتی، 
ژونگو تاژيک ( فرهنگ تاجيک های چينقربان شيرين، .  29

به زبان (  40. ، ص1992، انتشارات خلق سين زيان، )مدنيتی
 ).اويغوری
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کشف تازه،  نيا در پرتو شکا،يکن يیفرمانروا دوره
 ،یسيدانشمند انگل -(Cribb) ربيک. مطالعات د هيبر پا

را در  30)یالديم 146-120 اي 126 -100( یسال ها انيم
ناخته شده شدانشمند پژوهش های  31.بر می گيرد

داده  ه باامهر، یمنابع سکه شناس داوودی، -کيتاج
ی سيدانشمند انگل نيا یها افتهي زين مکتوب یها

داوودی می پندارد که کنيشکا . ی منايندرا تاييد م
ی فرمانروايی می کرده الديم 128 - 105 بين سال های

  32.است
 

دولت در  نينام ا ،ینيبه پنداشت پژوهندگان چ
بوده است و )  »Kirpantu«( رپانتويک ،ینيمنابع چ

به باور که  رپاندکي–یرانيادر منابع خاوری 
 ميقد یرانيدو کلمه ا وندياز پ ،دانشمندان چينی
راه  -»پاند«کوه، و  - »ريک«: ساخته شده است

نام کشور،  یعني یراه کوهستان اي یراه کوه یعني
بوده .] گ-)کتلی، گريوه يی[( یکشور راه کوهستان

آن بر سر راه  تينشان دهنده امه ديشاکه  33است،
افزون بر اين،  .بوده باشد »شميجاده ابر«

با تکيه به  پژوهندگان اويغوری در آثار خود،
را  به » کيرپانيا«نام دولت  ،منابع قديمی چينی

 .کار می گيرند

                                                 
30  ..  Sim – Williams N., Cribb j. A New Bactrian Inscription// Silk Road Art 
and Archacology. –Vol. 4- Kamakura, 1995/96y. P.75-142. 
 

 -کميدوم قرن  مهيهرگاه به عنوان نقطه شروع، ن.  31
تون شو  که ديآ یبر م نيچن م،يريقرن دوم را بگ لياوا

)Tunsho (گونه،  نيمه. آورده بود رپانديشاه ک نيرا نه خنست
 یالديم 727-713 یمقارن با سال ها رپانديدولت ک یفروپاش

 ،ینيمنابع چ یداده ها هير پاکه ب یدرست هنگام. گردد یم
از باشندگان خود به  یبا خبش ،یرپانديشاه ک -نيش ويف

از  رپانديهنگام، دولت ک نياز مه.  تبت درآمد تيتابع
 .گردد یم ديناپد یخيعرصه تار

سده ( گردش پولی ختالن  قرون کهن و ميانهداوودی، . د. 32
نبه، ، دوش)اوايل سده بيستم ميالدی -پنجم پيش از ميالد

 .58. ، ص2006
در مشاری از سکه های دوره کوشانی، شاهان اين دودمان .  33

نشسته بر فراز ستيغ کوهساران ديده می شوند که خود گواه 
 .گ-.بر کهستانی بودن کشور شان بوده است
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را چونان پذيرفته  -»کيرپاند«ما در اين نبشته، 

. شده ترين و رايج ترين نام به کار می بنديم
کلمه ) ريشه شناسی(شايد توضيح اتيمولوژی 

 . کيرپاند و کيرپانا را منابع نو بدهند
 

ی مشال هند، که زمانی شامل در برخی از استان ها
به اندازه دولت کيرپاند می گرديده اند، کنون 

 فرهنگ کهنآثار از  بازمانده های فزونشمار یکاف
های سنت  یند به بازسازنتوا ی، که مديده می شود

 .يانه ياری رسانندم یايآس یفرهنگ باستان منسوخ
 

کيرپاند، که زمانی شاهنشاهی  دولتپاره های 
در  ه مشار بود، چنين بر می آيد که کنونتوامنندی ب

. است دهمانبرجا  هند یجامو استان» کيرپان«ناحيه 
به  يیايدر زبان هند و آر) Kirpan(» رپانيک« کلمه
ی آن پنجابسيک های  خنجری که. است »خنجر« ایمعن

به زبان پنجابی، . را به کمر خود می آويزند
زبان گروه  -»آريايیهند و «زيان های گروه ريز

هند و «خاندان زبان های  -»هند و ايرانی«های 
 .وابسته مشرده می شود» اروپايی

 
با  هنری، مهه مردان کيرپاندی آثارمهه بيشرت، در  

ی خنجربا  -يک مميزه بارز منايش داده شده اند
شايان يادآوری . آهيخته آويخته در کمر شبانان

ای شايد به زبان پنجابی معن» آنيا -کيرپ«است که 
را » خنجر دار«يا » سرزمين مردان خنجر به دست«

)] ميهن[(چون کلمه آنيا به معنای خانه . برساند
 . است
 
با پيونددهی ، سرتگ و متدن سازی را کيرپاندنقش  

فرهنگ دارندگان ن پاره های گسرته هپناوری که در آ
 یهناد دولت کدر زير چرت ي گوناگون می زيستند، یها

برترين دستاورد کيرپاند را می  .، بازی منودواحد
در . ارزيابی کرد خودزيستای آنمتدن  یريشکلگتوان 

 -یاسيو س ی، اقتصادیکز فرهنگاين برهه، دو مر
توسعه  یبراکه  ،هند یو مشال غرب) باکرتيا(باخرت 
به پيمانه  عصر برنز یها متدن یفرهنگ ارثيه
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برابری مساعد بودند، در تراز باالی شکوهندگی و 
 .فايی به سر می بردندشگو
 

رسانايی و در شاهنشاهی کيرپاند نقش مهين گونه، 
کاروان . مهم بود ايقاره آس یمتدن هاهای  پخش ارزش

) Hanيعنی دولت هان ( یهان نيچهای بی مشاری از 
 رتانهيمد سواحل رمسوی به کيرپاند  نيزماز راه سر

يی و مستعمرات عهد عتيق پيرامون دريای سياه، 
رم  يیقايرو از سواحل مشال آف می گرديدند رهسپار
سوی به ها  یبه طور منظم کشتدريايی راه  ريدر مس

ره می  غربيی کيرپاند به ايدردروازه های 
  .پيمودند

 
نقش  کيرپاند، کيژيمهم اسرتاتيی ايجغراف تيموقع
 یو دستاوردها یعلم یدر انتقال ارزش ها یمهم
 یدانش معنو سازی و در مبادلهو توسعه شهر یهنر

 . شرق و غرب بازی می منود
 

شالوده رستاخيز  کيرپاند، دولت یمتدن راثيممهانا 
را پی  انيدوره سامان فرهنگ آسيای ميانه يی

در کيرپاند دولت  در یتوسعه فرهنگ. ريخته بود
که  چهارچوب ساختار عظيم دولتی صورت می گرفت 

 و ، افغانستانکستانياز تاج یعيوس یها نيسرزم
از هند و پاکستان  يیو خبش هاامروزی کستان يباز

 .کنونی را در بر می گرفت
 

چهار کيرپاند، تشکل  یامپراتورريختيابی 
 رم، -ايسآاورگسرته در قديم دوران  یورتامپرا
ی و نيچ) خان(هان  ،)یساسان سپس( ،)یاشکان(پارت 

چهار  درست در دوره مهين. کيرپاندی را پايان خبشيد
در ، که کشيده شد شميابربزرگ ده جا ی،امپراتور
 . بودروان متدن ها پرشور  یگفتگو مسير آن،

 
آگنده و  يیايپو، گسرته پر از شميابربزرگ جاده 

های ، که در آن  گفت و گوبود یمتدناز ره آوردهای 
که جايی بود ، اين گسرته. پرشور و زنده روان بود

 سده های ميانه،در آن در دوران باستان و 
  .برپا بود يیايو در ینيزمات بين املللی ارتباط
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 نانديفرد را» شميابر راه«واژه  ،بار خنستين یبرا
 Ferdinand Freiherr von(   ريشتهوفن فونفرايهر 
Richthofen(- نيچ«ی، در کتاب دانشمند آملان «

)]Kaiserreich China [( به چاپ  1877خود که به سال
) افی دانجغر(گيتاشناس . رسيد، به کار برد

يی قاره راه های شبکه نامدار آملانی با اين نام، 
اوايل گاهشناسی ترانس که در  کشيده شده را

کانتيننتال، خاور و باخرت را با هم پيوند می 
 .دادند، منايش داد

 
 یاريبسکه بر شالوده ، شميابربزرگ  شکل يابی راه
ی کشيده شده برای برپايی متاس های از جاده ها

 یفيمرحله ک پيش از آن، پديد آمده بود،منطقه يی 
نوع بشر  یامللل نيروابط بگسرتش در  تازه يی

 هيپا یريدر شکل گ ینقش مهم که، ارزيابی می گردد
  .معاصر بازی منود یلهای حممتدن  یها
 
آيين وکاهنان راهبان  ،شميجاده ابر یرهايمس در
موعظه به راه می پيمودند و  گوناگونو مذاهب  ها

 یها ارزشو دست به تبليغ و پخشگری  داختندمی پر
رسالت ه ياری ب .ی خود می يازيدندمعنو

يی گذاشته شد که  شالودهنيکوکارانه آن ها، 
کشورهای کنونی اردوگاه مذهبی  یمتدنسيمای 

 -هندويی اردوگاه، ايآس خاور یوسيکنفوس -يیبودا
جنوب کشورهای ، آسيا جنوبو  خاوریجنوب بودايی 
 .را پرداز کرداروپا باخرت و  ايآسباخرتی 

 
 نقش اروآسيايی، متدن هایساختار ريختيابیدر  

بس  شميو جاده ابر کهنبزرگ دوران چهار شاهنشاهی 
چهار ، هر بزرگ شميجاده ابر .ارزنده است

در  قديم را با هم پيوند می داد و یامپراتور
 تاآرام  انوسياق نسبی در مسيری ازثبات  یبرقرار

 . نقش سازنده داشت لستا انوسياق
 

 داريپا یبه کاردهکيرپاند  یگسرته هپناور امپراتور
سراسر ( ننتاليترانس کانت کيپلماتيد ريمس نيخنست

مساعدت  شم،يجاده ابر -تيبشر خيدر تار) يیقاره 
منابع چينی گواهی می دهند که پاسداری . کرد یم
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گسرته هپناوری از کاشغر گرفته تا سرزمين های غربی 
 . فرمانروای کيرپاند خود اجنام می دادرا 

 
باشندگان  زمانیکه  یمردم یدرآوردن توده ها

افغانستان،  انه،يم یايآس یکنون یقلمروها
 ريز دند،بو رانياز ا يیپاکستان، هند، و خبش ها

 یاز مداخالت نظام ینسب تيدولت واحد و امن کيچرت 
اقتصاد و  يیمنجر به رشد شهرها، شکوفا ،یخارج
 .بود دهينگ گردفره
 

اين در حالی بود که مهو سرزمين های غربی و ميانی 
امپراتوری کيرپاند با مسيرهای دريايی راه 
ابريشم که امهيت آن در دوره شگوفايی امپراتوری 

 .افتي یم ونديپ کيرپاند افزايش يافته بود،
 

لشکرکشی های جهانگشايانه شاه کيرپاند در جنوب، 
هدف مهم جيوپوليتيک در  مرتبط بودند با خنستين

دسرتسی به درياهای جنوب و رسيدن  –تاريخ تاجيک ها
اين مهم مهو با آغاز . به راه های دريايی

فرمانروايی دودمان کوشانی در دولت کيرپاند 
 .دستياب گرديد

 
کشور با  که در خاور، ی کيرپاندامپراتورپديدآيی 

پارت ها  شاهنشاهیغرب با در و  نيچ) خان(هان 
متدن  یمراکز باستانهم مرز بود، ، )انيشکانا(
را با هم جهان باستان شاهنشاهی های  ميقد یايدن

 ريدر مسها متدن پويای  یگفتگو پيوند داد و به
  .ترانس کانتيننتال مساعدت کرد

 
 یکوشان شهرياران دودمان ی،نياز متون چ یکيدر 

و دولت هان کيرپاند در کنار فرمانروايان رم 
 خوانده شده اند که سراسر» ندان آمسانفرز« ،چين

 34.را ميان خود تقسيم منوده اندجهان 
 

                                                 
نقش «نگاه شود به منت سخنرانی نويسنده زير عنوان .  34

واد مهايش مکتاب // کيرپاند در توسعه متدن آسيای ميانه
جتربه تعامل  -عامل متدنی در خاور ميانه«: علمی بين املللی

 . 178-177.ص.، ص2007، دوشنبه، تاريخی
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منايندگان آن قدرت در دست  ی،کوشان کيرپاند در 
 گانهيب ی ياهلن فرمانروايان بابود که  نيروهايی

بودند و يا با آن ها دمشنی داشتند و اين گونه 
 انيبه پاهلنی  یها هيو ال انيونانبرتر ي تيموقع
استيالی  مهو اين کار منجر بهحال،  نيبا ا. ديرس

 یو هنر یکهن فرهنگارثيه رت ژرفگسرتده تر و 
 .گرديد

 
ديگر ، خنبگان حاکم سده يکمدر کشور کيرپاند، در

 انيپرستش خدابه و منی ديدند  یوناني آموزش های
 انگيزه های دارایعناصر و  .ی منی پرداختندوناني

، که یخارجبومی و  یکهن، مهراه با سنت ها یمنشا
اشتهار  یامللل نيارتباطات گسرتده بدر نتيجه 
آفرينشی قرار می  افتيبازمورد  ،يافته بودند

 .گرفتند
 

ت های سندر آن ، که یدوره هلن هنگفر یبه جا
فرهنگ های تلفيقی ، چيرگی داشت عتيقه

که در برگيرنده رنگارنگ ترين عناصر ) سينکريتيک(
اليه های [( نر ويژهو هفرهنگ  و انگيزه های

بودند، .] گ-)گوناگون باشندگان کشور کيرپاند
قرار  یحملبه خدمت فرمانروايان  کهآمدند  ديپد

سرزمين [(ی آن ذاهب و فرقه هاپشتوانه مو گرفتند 
 .گرديدند.] گ-)کيرپاند

 
 ی، التقاطخنستو در نگاه ) رنگارنگی(تنوع در 

 انه،يم یايآسبودن فرهنگ اين دوره ) آميزه يی(
و  یفرهنگ یهاپديده از بسی  یها شهيرمی توان 

 ره آورد -تنوع نيا .ی را  رديابی کردهنر
ی نو بود و ها قهيها و سل جهان بينی هایجستجو

بيخی قانومنندانه بود که از بايگانی خيلی ها غنی 
ر هننيز و  سميبودهم و  تيحيمسآن، هم 

 فرهنگکه ( یساسانايران ) proklamativ(پروکالماتيف 
 انهيمبس شگرفی بر خاور ري، به نوبه خود، تاثآن

ی اسالمی بر جا قرون وسط نزديک و ميانه در عصر
 35.برگيرند را یاريبس یزهايچ، )گذاشته بود

                                                 
مقدمه يی بر تاريخ فرهنگ و هنر ، .يا. استاويسکی، ب.  35

 . 43. ، ص1992، مسکو، توده های آسيای ميانه
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 ی کيرپاند، باقيهنر تلفپديدآيی  آغازين مرحله

. ای. ی وها از کاوش کشف گنجينه به دست آمده
امدار باشنده نباستانشناس  -)Sarianidi(سريانيدی 

 -که مربوط به هزاره دوم( 36طال تپهدر  ،مسکو
سال ، در اواخر )اوايل هزاره يک پيش از ميالد است

 .روشن گرديد، 1979سال  لياوا - 1978
 
 یايسنتز پو مهو در بازيافته های طالتپه، آن 

 متدنسيمای تکرار ناشدنی ، که بازتاب يافت یفرهنگ
  .کيرپاند را تعيين منود

 
شايد گورهای (طال تپه  پنهانی یگورهادر 

و کنيزان  ، مهسران.]گ-)کيرپاندی[(گان شاهزاد
هنری يافت گرديد که  -يیطال بيست هزار سازه، )شان
گردنبندها،  دستبدها،، انگشرتی ها، سگک ها شامل

 .ها بودو خنجر هاريمشش نيام های کاردها،
 

 یهادشت در سبک هنر  اين سازه هااز  یبرخ
 یجانوران منبت کارهای  به شکل تنديسک، ايسآاور

ی ها ديگر دانهو  یجگر قي، عقروزهيشده با ف
سنت های  ،گريدبرخی . گرانبها ساخته شده اند

را با دور خاور ، ی، هندی، اشکانرومی -يونانی
 .خود می کشند

 
در دفينه های طال تپه، در هپلوی اشيای ، با اين هم

يی يافت  یهنر اءياش ،سبکيک  ساخته شده با
نه تنها مهزيستی، بل که  دهندهنشان گرديده است که

و  یفرهنگ ینقوش سنت هامنودها و ماهرانه  آميزش
. ی گوناگون در آفرينش های استادان قديم اندهنر

برای منونه، چنين اند نيام های زرين مرصع کاردها 
 اژدهايانی اين نيام ها، م در نوار: هاخنجرو 

شده اند که يکی پی ديگری کشيده  خشمگينی هايی
  . روان اند و هر يک ترسناکرت تر از ديگری اند

 
سبک جانورپردازی در نقش و نگارهای پرداز شده 

 شکسته یها چليپانقوش گل و  في، با دو رديیسکا

                                                 
 .)در مشال افغانستان(شربغان  یکيدر نزد.  36
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پوش نيام لبه به سوی ، که در هم آميخته اند
نه  کهاژدها،  متفاوت از مناد. کشيده می شوند
در باخرت آسيای ميانه، بل نيز  هایتنها در دشت 

خوب شناخته شده  ،انهيم خاور وباستان ) باکرتيای(
گمان به  ،هنر باخرت به ،شکسته چليپاهای، بودند

.] گ–فرمانروايی دودمان[به دوره های خنستين  اديز
 .کوشانی از هند وارد گرديده بودند

 
 نيتزئ )یقيتلف(نه کمرت آميزه يی  نقش و نگارهای

گورهای از  یکي یکير نزدد، يیطاله های زيوآکننده 
آويزه از  کيدر هر . نيايشگاه يافت گرديده است

چشم پرسناژهايی به تصوير کشيده شده است با  ها،
در جامه دندانه دار و های در تاج دار نقطه های 

يی در دست اژدهاکه هر يک  )کوچروان(های کوچی ها 
 .دارند

 
بی چون و چرا  ،)یپاست(جانورپردازی دشتی با سبک 

بدنه های  شاخدار و بالدار، با هایاژدها ريتصاو
خورده به پشت،  چيپ یعيطب ريغ یو پاها دراز
، روزهيفبا دانه های فراوان  ه های زرينزيآو
زمان،  عيندر  .الژورد پيوند دارند و یجگر قيعق
های آن ها، آشکارا بيانگر  یشانيپهای  خال

 37.تتاثيرپذيری از هنر هندی اس
 

 دولت کيرپاند، با شگوفايی یکوشاندوره فرهنگ 
، ی، معمار)سامانه ساخت و ساز و دژسازی( سازیشهر

آن بزرگ و کوچک  یدر فرم ها یجتسم یهنرها
گچ ُبری و ، ینقاش تنديس سازی، ،پيکرتراشی(

 و پيشه های ، مهارت ها)coroplastics(کوروپالستيک 
برجسته  حقوق؛ نوشنت، علوم  ويی، رواج يافنت حرفه 

 .است
 
 ، ايدرسير  و ادري آموهای رودخانه  در گسرته ميان 

با مناسبات توسعه يافته  ی بزرگ و کوچکاهشهر
 .بسط می يابندفرهنگ  یايرشد پو و یپول -يیکاال

 يیو شکوفا یريشکلگزمان ، که یکوشان یشهرفرهنگ 

                                                 
هنر و فرهنگ ، .آ.، ياتسنکو، س.يا .استاويسکی، ب.  37

 247-246. ص. ، ص2002، مسکو، ايرانيان قديم



 

42 
 

سده های يکم تا چهارم ميالدی ختمين زده می  -آن
مهم  یهاسامانه ريتوسعه مهه ز يیباالاز شود، از تر
 -)نورماتيف(تا هنجاريک  انیزندگپشتيبانی 

 .اجتماعی برخوردار بوده است
 

 یم یکوشان های بزرگ دورهشهر در باره ويژگی های
يک خبش های ميانی آثار باستانشناسروی توان از 

 اب(کنونی مانند بلخ در افغانستان  کشور کيرپاند
با ( امروزی کستانيدر ازب ز، ترم)هکتار 550مساحت 
 کستانيدر تاجشهرواره شهرنو ، )هکتار 350مساحت 

در مشال و شهرک قلعه زال ) هکتار 350با مساحت(
 .گمانه زنی کرد) هکتار 200 با مساحت( افغانستان

 
 (مانند دل ورزين تپه کوچکرت ی هاک شهر

Dalverzintepe( ،،جنوب  تپه در38و کمپير زر تپه
شهرهای ياد شده مطالعه گرديده  ، هبرت از انکستيازب
 .است
 

ها ديواره های دژها و خندق ها شهربيشرت، پيرامون 
 ابانيارگ، خ ها دارایشهر. کشيده می شده است

معبد  ،نيايشگاه های بودايی( یمذهب بناهای، یاصل
با » مقدس آتش«پناهگاه  اي ،»باخرت اهله بزرگ«

 . بوده اند )حمراب های آن
 

شهرک زرتپه نقشه و طرح مشخصی داشته  منونه، یبرا
 آن با هپنای ده یاصل ابانيخميانه شهر، در . است
 شهر، رو به اين خيابان،در مرکز . افتاده استمرت 
شهريار آن می برآمده است و کاخ رويه  یاصل یمنا

 در بر گيرنده رهايشیمنطقه  در سوی ديگر آن،
قع بوده است تن از باشندگان آن واچند  یهاه خان

مرت  800 - 600که مساحت هر يک از اين خانه ها از 
به وضوح  ،خانه ها دروندر . می رسيده استمربع 
پسخانه  های نشيمنی و سالون های پذيرايی،اتاق 

 .ها و انبارها از هم جدا ديده می شوند
 
کيرپاند مرکزی ساخت و ساز در  یاصل مصاحل 

 .ين بوده استبزرگ چهارکنج خام گلخشت  ی،کوشان
                                                 

 .پيرزن= کمپير.  38
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ها و کاخ ها، از ساختمان پوشاندن فرش کف  یبرا
پخته شده در (سنگ های چهارکنج سوختانده شده 

از . کار گرفته می شده است) کوره های خشت پزی
هتداب ها، ( یمعماريه پرزه های هت یبراسنگ ها 
 بامهای لبه های  یمدگآ شي، پها يه، پاستون ها

 یمعمارمهم عنصر . شدکار گرفته می ) ...ها و
ی تراش سنگهای  هيبا پا یچوب ی، ستون هاکيرپاندی

 .شده  و هتداب های سنگی بوده است
 
با رويه کشی های  را بيشرتساختمان ها  یها وارهيد 

را با گچ  هاواريد روی منوده و يا نيتزئ پالسرتی
های  ینقاش هم با یو گاه اندندپوشمی  ديسف

ادبودی يا به يا ي) monomental(مانومنتال 
، چه سوژه يیو ) ornamental( ييیزيادماندنی؛ چه ت

 یم يیو بودابومی  انياز خدا هايیرياز مجله تصو
استفاده ، مرفهبزرگ و های خانه  39.آراستند

نقش و  )سنگ های سراميک(شهريان از سفالينه ها 
پيدا شده از صدها سکه و ، نگار شده با کيفيت باال
باشندگان  رفاه یباالر تراز شهرهای مدفون، گواه ب

  .های کيرپاند اندشهر
 

ه رشد ب ی،مرکز سازی حکومتشهرپويای  استيسدرست 
های مستحکم بسيار خوب برنامه ريزی شده شهر

 .مساعدت می منود
 

تنها ، در آن شميربزرگ ابجاده  یريشکلگهنگام  در
بل که روی اين راه، . ابريشم داد و ستد منی شد

پوشاک از پوست خز، بردگان،  پشم،، ینيچظروف 
، و مواد خوشبو عطر باب، ی، ترشیفلزساخته های 

، سنگ های گرانبها، لياصهای دارو، عاج، اسب 
 نياروی . خريد و فروش می شد... و جانوران وحشی

های ، مهراه با کاروان يیجاده  عظيم ستمسي
، زائران و کيپلماتيدهای  سفارت ی،بازرگان
 .ن ره می پيمودندو جهانگردا مسافران

 

                                                 
، )تاريخ باستان و قديم(، جلد يکم، تاريخ مردم تاجيک.  39

 .445-443. ص. ، ص1998دوشنبه، 
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سده  درهنوز ، شميابر به ژهيو یتوجه به تقاضا با
هنر دبستان های خودی ، يانهم یايدر آس پنجم
، سغد، فرغانه، تورفان در ختارستان یباف شميابر
دبستان های آسيای ميانه يی . به ميان آمدند... و

در  بسيارینقاط مشرتک هنری با داشنت  یباف شميابر
دبستان های نساجی  گی و ريسندگی بابافند یسنت ها

 ها تفاوت(ی، در عين زمان از آن فرق می شدند نيچ
ی هنرو رهيافت های خاص  یها کيتکنکاربرد در 

 ). بيان می شد...و
 
 تزيينات اوايل سده هفتم، -ر سده ششماواخ از
از که ، ختارستانی، ی، سغدیساسان) اورنامنت های(

ره يافته  نيبه چ ايران، ینفوذ فرهنگ زيرمناطق 
و  ختنديهم آم در ینيچ یسنتتصورات ا ب، بودند

 های رتبه یمنادهابه  تزيينات، »ینساسا«انواع 
از  یاريدر بس. ی مبدل گرديدندمقامات دولت

، وجود داشتند گريد کياز  که جدا، منادهاموارد، 
با هم ادغام می  رانيغرب اهم در و  نيدر چم ه

ختارستانی  ،ی، ساسانیانسزيبسنت های هنری  .گردند
 .گسرتش پيدا می منايد ايآس خاوردر  یسغد و
 

در توسعه هنر را  گريدنقش مهم  کي شميابر جاده
بازی  در گسرتش صنعت پنبه و پنبه ريسی -ینساج

هزاره  يانه درم یايپنبه در آساگر چه  .منوده است
  بود، با اين هم،شناخته شده  الدياز مدوم پيش 

و کيرپاند دولت  در یهندهای  نيسرزم با ورودمهو 
 .وسيع می يابدگسرتش  شميجاده ابر داريپاکارکرد 

مهه در  يیپنبه  یپارچه هاتاريخ ميالدی، از آغاز 
جادر ميان باشندگان ختارستان استفاده می گرديده 

 . است
 

تاثير  ،شميجاده ابر ريها در مس متدن آميزش
بر جا می يکراستی بر پوشاک باشندگان کيرپاند 

 ی،لباس سنت خيتاربه گونه يی روشن است،  .گذاشت
و  یساز کپارچههم يو  یخودفرهنگ تکامل  مه

در خارجی را  ینفوذ فرهنگ) انتيگراسيون(مهگرايی 
) حتکيم= کانسوليداسيون(روند ريختيابی و پاگيری 

 یو قرون وسط عهد قديممردمان  یفرهنگ -تباری
 .ميانه، در بر می گيرد یايآس
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تکه (ها و متدن ها بر پارچه ها فرهنگ درهم آميزی 

بر : ها نيز بازتاب می يافت لباس ی سازنده) ها
يی که لباس ها از آن دوخته می )تکه ها(ها پارچه 

 ...و شي، لوازم آراشيپ جامه، جواهرات، شد
 
که در ( شميجاده ابر ی در مسيرمتدن ميان یگفتگو 
 تنها آورندگان اين نه -های بازرگانیکاروان  ،آن

 رسانندگانکه  ، بلسرزمين های دوردست یکاالها
، )ی، در آمد و شد بودندمعنوپربار  یها ارزش

صنعتگران ماهر، ساربانان را . پيوسته روان بود
، ، خوانندگانهای دوره گردصه ارقنگارگران، 

 ،نقاشان، آوازخوانان و نوازندگان چيره دست
، راهبان وکاهنان، مبلغان ی،آثار هنرآفرينندگان 

 .مهراهی می کردند ،ها پلماتيد و دانشمندان
 

 عامل ،ميعهد قدهای  یامپراتور نيبزرگرت پديدآيی
گسرته به بومی متدن  کي یدستاوردهارسانايی مهم 

چهارچوب آن، در هم آميزی ، که در گرديد ی،گردي
 دوزندگیهنر در زمينه ، از مجله یفرهنگپويای 

  .پوشاک رخ داد
  

متاس  در پی( پاره های وارداتی پوشاک ها، رتبيش
ی در روند فرايندهای  مهگرايی فرهنگيا  تباری یها

و مهريخت و مهگون ) انتيگراسيونی(يا يکپارچه ساز 
، به .]گ-با گذشت زمان[، )) اسيميالسيونی(شونده 

 .پوشاک بومی  می گرديدند یسنت سازه های 
 

ت و دربست در اين جا، سخن بر سر پذيرايی يکراس
بل بر  ،نيست بيروناز » وزيده«ی فرهنگهای » باد«

برخی از » دست چين شده«سر گزينش آگاهانه و 
، آب یشناس يیبايز ،قهيبا سلپيوند در پديده ها 
 -ی گسرته زندگی خود باشندگانعيطباوضاع و هوا و 

 .است) گزينش سلکتيف(
 

پارچه ها در  گام خنستدر  ی،فرهنگ بيرونی راتيتأث
 لباس ها ونيمورد استفاده در دکوراس و مواد

تنها پوشاک  یاما اشکال اساس. بازتاب می يافتند
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تباری و نيز  در دوره گسرته  یندهايفرآروند در 
 . جويی های متدنی دستخوش دگرگونی می گرديدند

 
يانه م یايآسباشندگان  دگرگونی راستين در پوشاک

هی از انبوکه رخ داد  ینگامهی دوره کوشاندر 
 پنبهريسته و بافته شده از [(پنبه يی  پارچه های

در مدل  ،.]گ-)در کارگاه های ريسندگی و بافندگی
در  جدا از آن که. ها به کار گرفته شدلباس سازی 
در اين جا باشندگان اين سرزمين خود آغاز واقع 

پارچه های خنی [( نوع پارچه ها نيبه ساخنت خود ا
 . منودند.] گ-)ريسته شده از پنبه

 
 نازکرتين کاغذی بافته شده از -پارچه های پنبه يی

الباوم . ای. يی که از سوی ال پنبهفرآورده های 
)Albaum (-  یحفارروند در  نامدارباستان شناس 
کنون در  -در ترمز قديم(چنگيز تپه  یها

عصر ما به دست آمدند، به اوايل ) ازبيکستان
  .پيوند دارند، )یالديم ميآغاز تقو(
 

هديره يی در گورستان ، در کستانيدر جنوب تاج
پاره هايی از  ،.]گ-)فرخار[(پرخار  منطقه» اتفاق«

ی پر ا گلدوزسرخرنگ ب.] گ-)خنی[(يی پنبه جامه 
 که ه استشد افتي »یدرخت زندگ« به شکل شاخ و برگ

 .آن سده های سوم ميالدی ختمين زده می شودقدمت 
 

آمده از معبد يی به دست پارچه پنبه قدامت 
 -قره تپه در ترمز قديم، سده های سوم يیبودا

 نيرتبيش قدمت. چهارم ميالدی گمان زده می شود
 قرغان درهای خنی بازيافت شده و لباس ها  پارچه

در 40.نيز مهين زمان ختمين زده می شود )ميقدترمز (
 یخنهای  راهنيپ ی،عاديان شهراين جا، در گورهای 

ی سنتهای گشاد با دوزندگی  )شلوار(تنبان و  ديسف
خاستگاه  هددهننشان آشکارا ، که يافت گرديده است

 .يی اندپنبه  یپارچه هابومی 
 

                                                 
، کوزلوفسکی، .ام. ، حمی الدين ووا، گ.ک. الکينا، آ.  40
، پنجم ترمز کهن -هارمپوشاک اواخر سده های چ، .آ. و

. ص. ، ص1996شهرک بودايی قره تپه در ترمز قديم، مسکو، 
307- 326. 
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سغديان  ی،نيمنابع چبه تاييد ، دوره نيدر ا 
از پارچه  ی،شميابر و گلدارپارچه های راه با مه

پوشاک می دوخته  نيز ديسف) کتانی(يی يا خنی پنبه 
 . اند
 

با پارچه های  ،ه شده از پنبهبافت یپارچه ها
 يیگسرتده پيمانه به  انهيم یايدر آس ينشميابر

و  یارزان ليبه دل ی درنگ و برايج شده مهزمان 
 یاشاعه م گیخانهای در کارگاه آن  ديامکان تول

پارچه در هپلوی دوره،  نيدر ا با اين هم،. ابندي
پارچه های  ،از پنبهنساجی بافته شده ارزان های 

هبای نه  گرانبها در تراز باالی هنری را با اريبس
 .می ريسيدند و می بافتند شميابرکمرت از 

 
درآمدن سرزمين های هپناور در گسرته های امپراتوری 

جاده  یرهايدر مس یهانجگسرتش مذاهب های قديم و 
در  »دُم« هوممفيابی  شکلزمينه ساز  ،شميابر

پارچه  ،شميجاده ابر هایريدر مس .پوشاک گرديدند
مشابه  )یاطيخ(روش های دوزندگی  مهانند و یها

دگرگونی هايی پديد ، در شکل لباس رواج يافته
 .آمد
 

ردپای  ،مسلط بر جوامع ندر اين حال، روشن است دي
گام خنست در خود را در مهه جا بر جا می گذاشت که 

ينه ها منودار می پوشاک منای و ونيدر دکوراس
ی ها را ر هخامنشمثال، اگر عص یبرا. گرديد
جامه  یاساس منایدر  بيشرتد در آن عصر، ُم، بگيريم

 .آن ها بازتاب می يافتدکور ها  و در 
 

پديده های بيرونی و بيگانه بيشرت ، طرفه اين که
پديده های نو  نيا. در حميط حاکم پذيرفته می شدند

به عاريه گرفته شده ديگر،  یها ینوآورو د در ُم
ود کننده سراسری و مهه جاگسرت شايد دارای بار ناب
در پذيره ها بيشرت  راي، زفرهنگی نبوده باشند

ند دش یم باشندگان ساری و جاریخنبه اليه های  انيم
ی، فرهنگ یها ینوآور که برای آنان به عاريه گيری
در  شان ژهيو گاهيجاچونان ابزاری برای تثبيت 

نوآوری . ی مشرده می شداجتماع -یفرهنگمشخص  طيحم
ا و نوينه پذيری های فرهنگی با گذار از مرحله ه
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خود به مرور زمان، ، یفرهنگمهگرايی و درهم آميزی 
 41.مبدل می گرديدند یعناصر سنتبه 
 
پديدارها و منادهای فرهنگ هلنی  ی،در دوره کوشان 
کمرنگ گرديده و ريشه کن می شوند و يا ) وناني(

ايالت  -های نو حاکمه هيالو ميل  قهيبه سل دست کم
  .کوچرو مهاهنگ، مهرنگ  و مهخوان می شوند

 
و حتوالت، با  پسان ها، روند دگرگونی های ظاهری

 ژرف یها هيدر ال یوناني -هلنیگنجاندن عنصر 
هنرهای ، که در ی اجنام می گيردهنرآفرينندگی های 

 وريزدانه نشانی، ، زيبای زرگری و گوهرکاری
 .بازتاب می يابد...و نگارگری ،آرايی

 
ها و  یو نوآورها سنت ميان  ملتعا نديفرا ناي

مراحل مهه در ) ميان نو و کهنه( -نوگرايی ها
پيدايی  دهيچيپ نداينشان دهنده فرپوشاک،  خيتار

فرهنگ  یو گفتگو) ژنيزس کلتوری( یفرهنگو تکوين 
 .بودند شده یکه در گذشته سپراست ها 
 
 يانونانمهه انديشه های ي، انی مردمزندگشيوه در  

هر چند، ميزان اين . برابرانه پذيرفته منی شدند
با  کمرنگ شدن کرکرت تباری بود،در گرو پذيرايی 

 .پذيری بود متدناين هم، بيشرت بسته به تراز 
 

 یهلنهای  یمتاس با پادشاهدر پی  يکسره مرهرچند 
باخرتيان تنها دريافت برداشت نو ، دگرگون شده بود

رفنت زير بار . بودند را مديون هلنيسم يیبايزاز 
به هرگز  افسون های هلنيستی، برای هيچ توده يی

اين به ، بر عکس. گذشنت از خويشنت خويش نبود یمعنا
معنای يافنت ابزارها و دستاويزهايی برای خودمنايی 

 .و خودبازبينی بود
 
آشکارا در  ی،ونانها و برگرفته های ي» جستار«

: می آمدند پوشاک ها به منايش در) دکور(تزيين 
اين منايه های می توانستند زيورات و گهرها باشند 

                                                 
، سانکت پرت بورگ، متدن های خنستين، .ام. ماسوی، و.  41

 .31-30. ص. ، ص1989
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 ديشا. ی و پر از نقش و نگارنيتزئهای رچه يا پا
 افت، ينيبا دو دلف )آمورف(های بی ريخت گوشواره 

، )Airytom( تاميريو آ) Tulhar(توهلر  یشده از گورها
 .اشيای دارای خاستگاه هلنی باشند

 
را ساخته  یارداتريز وويژه مصنوعات خرد و گروه 

رتاشی سنگهای سنگ ُبری و کارگاه های آورده شده از 
به ، که های غربی هيما؟ و اينتالی؟ می ساختند

 حيثيتو  های گرد در آورده می شدندحلقه شکل 
  .را داشتند یشخصهای مهر
 

نه تنها در را هند تاثير  يانه يیم یايآسپوشاک 
گهرنشانی و  زرکاری زمينهکه در  ، بلیهنر نساج

گردن بندهای سيردوليکی؟ . نيز پذيرا شده بود
)Serdolik ( يافت شده در  نقش و نگارهای گياهی،با

باستان  ايیو قرون وسط یباستان آبداتاز بسياری 
 رپاندينه تنها در هند، بلکه در سراسر کی، شناس

 .برخوردار بود يی ژهيو تياز حمبوب
 

 ناتييهر و تزجوا، از اسالمپيش وره در سراسر د
 راتيتأث. ت بازرگانی بودمهم معامالکاالی  ی،هند

يانه م يیايآس زرگری و جواهرنشانیدر هنر  یفرهنگ
 ميمستق ، عاريه گيرینيا. بازتاب يافته بود نيز

 .يا تقليد از آن در تراز بومی بودو  یهند جواهر
گنجينه گورستان پرآوازه دل مثال، در رای ب

نوک ها با  -ديده می شود ستبندورزين، دو نوع د
، ی مناچيمارپپيچ و تاب های و با  يا اجنام های هپن

در ) آن آنالوگ(که دستبندهای مهانند با آن 
 42.پيدا شده است) Taxila(تاکسيال 

 
سبک هايی ساخته شده با گوشواره مهين دفينه،  در
–پوگانچينکووا . آ.بانو گ. ی ديده می شودهند

گردنبند ، )Dalverzin(ين پژوهشگر گورستان دل ورز
 ،زجنير از پنج رشته آراسته) محيل چکمنی( يیطال

 یمنبت کار(دانه شانی شده  به استوانه هایبسته 

                                                 
پيوندهای باخرت و هند در آبدات ، .آ. پوگانچينکوا، گ.  42

، 1982فرهنگی، مسکو، -هند قديم، پيوندهای تاريخی// هنری
 .346. ص
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را نيز  )almandine(سنگ املاندين و روزهيبا ف )شده
آويخنت چنين محيل . دارای خاستگاه هندی می پندارد

بستگی بانوان به نشانه  ها،) بندگردن ( گردنهای 
و  مشرده می شودطبقه اشراف هند بااليی و  يه هایال

پوشاک بودايی ها در جمسمه های گندهاری اغلب در 
 43.ديده می شود

 
 آفرينشیدو جنبش آشکارا  ی،دوره کوشان هنردر  

به عنوان آن ها را  توان یکه ممشاهده می شود 
نر در چون ه، خواند يیو بوداجنبش های دودمانی 

 یدئولوژيبا ا مهواره ای ميانهسده هو قديم دوران 
 .پيوند داشته است یمذهب

 
بر  یدر دوره کوشانکيرپاندی ها  کيش دودمانی 

که بيشرت پيشه شبانی (نياکان شان  یباورهاشالوده 
 بومیو آداب و رسوم کهن ، )و دامداری داشتند

ی الوهيت خبشيدن به شهرياران و ستايش از کشاورز
 . آنان استوار بوده است

 
 گسرتده پخش جهينتدر هنر، در  يیبودا کسب
در کيرپاند پديد آمد که از  يیبودا یدئولوژيا

، قديم هنداز مناطق  يیبوداو کاهنان راهبان سوی 
مرکزی، ز هند سپس اگندهارا، و گام خنست از در 

 44.پخش گرديد
 

 سنت های نوشتاریدر شاه کيرپاندی،  -کنيشکا
ننده آيين پخش کسرسخت و چونان پيرو  يی،بودا

ابتکار  ،ژهيبه و. بودايی وامنود گرديده است
جامع  شايد نزديک به يک صد نيايشگاه، پايیبر

بزرگی ، که نقش بودايی به او نسبت داده می شود
 سميبودتشکل انديشه های تعصب ورزانه در را 

                                                 
اشيای وارداتی آورده شده از ، .آ. پوگانچينکوا، گ.  43

سرزمين های بيگانه در مسيرهای آسيای ميانه يی راه بزرگ 
. ، ص1990اوچرک های تاريخ و فرهنگ، تاشکنت، // ابريشم

 . 38-23. ص
هنر و فرهنگ ، .آ. ، ياسينکو، س.يا. استاويسکی، ب.  44

 .244. ، صايرانيان قديم
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تبت، مغولستان و  ،نيدر چ ندهيدر آکه ، مشالی
  45.جاپان پخش گرديد، بازی منوده بود

 
با  یدر دوره کوشان کيرپاند بودا در نييآ گسرتش

در هند  یاز عناصر فرهنگ باستانپديدار شدن برخی 
رسم و رواج  وستاناز هند. مهراه بود اين جا به
اتاق های استفاده از استوپه ها، ساخنت هايی چون 
و ها جمسمه  ساخنت، مقاصد نيايشی یبرامغاره ها 

در سيمای از بودا  یريبا تصاو یواريد یها ینقاش
تنها از ، در گذشته، برای منايش بودا(انسان 
ژست ها و ويژگی های با ) شدکار گرفته می منادها 

 .آمده بود، قديمهند  خاص پديد آمده در
 

عناصر جداگانه پر نقش از  یبرخمهين گونه  ،از هند
چون  ینقوش ، از مجلهیو معمارگياهی  و نگار

مهه کاوش های  .ده بودی، عاريه گرفته شآب لوفرين
و برامهی ) Kharoshti(سنگنبشته های خروشتی و  يیجا
)Barahami (بودا نييآ رتشگسبا د که نده ینشان م،  

های هندی و زبان رسم اخلط ها با  يیآشنامهچنين 
 46.پيوند داشت

 
از  کيرپاند در يیبوداختمان های ساتيپولوژی 

با  .ردندمی ک های هندوستانی پيروی) Canon(کانون 
بومی برخاسته از  یتفاوت هادر آن ها  اين هم،

ساخت و ساز در گام خنست، فن  -ی حملیمعمارهای سنت 
 -یساختماناصلی مصاحل در کيرپاند، . آشکار است

مهان هنگام در که در  یدر حال .بود) آجر(خام خشت 
 .کار گرفته می شد سنگوستان از هند
 

فضا دوين در ت .یبام ها چوبی بودند و مهچنين گنبد
سنت های از  یاريسکف اتاق ها، چيزهای بو 
 ژهيو به و یهلن یمرتبط با معمار باخرتی -نیوناي

 . ی به کار می رفتسفارش ستميبا س
                                                 

، جلد يکم، تاريخ باستان و قديم، تاريخ مردم تاجيک . 45
 .436-435. ص. ، ص1998دوشنبه، 

کاوش ها در قره تپه در ترمز ، .، يا.استاويسکی، ب.  46
قديم و امهيت آن برای مطالعه تعامالت فرهنگی ميان توده 

پيوندهای توده های آسيای ميانه و // های جهان قديم
 .8. ، ص1990قفقاز، مسکو، 
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يی بوداهای ساختمان  ینيتزئ یها یدر طراح

های ساخته  يی را تنديسبرجسته کيرپاند، جايگاه 
ی و سوژه ها رياز تصاو با الگو برداری شده

روشن است . داشتند ،هنددر  يیبوداپرداخته شده 
و   ريتصاو نياتنديس ها بی ترديد پيرو از  یخبش

مانند مناد بودا و . سوژه ها ساخته شده اند
 کيپالستهای سنت  اب زين یخبش مگر، بودايیراهبان 

، دوشيزگان ريتصاو .اندمرتبط هنر باخرت  کاری
و ) donators( اهداکنندگان -غير مذهبی افراد

 .، از اين دست اندرزمندگان
 

 یکه در آن جمسمه هاجايی  -گندهارا متفاوت از
پيکرتراشی سنگی بيشرت بود، در کيرپاند  یعنی يسنگ

و رويه کشی گچی، رس  گل گچُبری با کاربرد، مرکزی
ی هم ديده می سنگ یها کرهيپهر چند . رواج داشت

 ).Ayrtam(برای مثال در  نيايشگاه آيرتام . شود
 
، يیبودا یساختمان ها در یواريد یهاسيماپردازی  

در ، استمانده  که پاره هايی از آن تا به امروز
و نيايشنامه های بودا  یسنت ريتصاو بر گيرنده

ديستاوها وب -بودايی، نيايشگاه های بودايی
)bodhisattva(،  با . و سرودخوانی اندعبادت های صحنه

  (canonic)»کانونی« ريتصاو نيااين هم، هر چند، 
چهره های قربانيان، روشن است، بيخی بومی  ،اند

گی های سيما برجست در چهره پردازی ها، .می باشند
 .مذهبی نشان داده شده استو  یظاهر یها یژگيوو 
 
بودا و  kakoni ريتصاوپرداز  ،کوچکعرصه هنرهای در  

) coroplastics(کوروپالستيک  در )boddisatv( ستاويبود
 47.سرتش بيشرتی يافته بودگ
 

از ديدگاه طراحی مهانند به نيايشگاه های  معابِد
) کستانيتپه در جنوب ازبمانند قره (کيرپانديری 

                                                 
// هنر بودايی باکرتيای کوشانی، .آ. پوگاچينکووا، گ.  47

مطالعه ارثيه فرهنگی خاور زمين، سنت های فرهنگی و 
عاريه گيری در توسعه فرهنگ ها و متدن های قديم، سانکت 

 . 41. ، ص1999پرتبورگ، 
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نورين ) ايکون(يا ايقان بودا با هاله  ريو تصاو
سر زده از آتش  یشعله ها زيبدن و ن در پيرامون

 رواج یدوره کوشانوستان هندکه در ، شانه ها
 يیر آثار بوداپيمانه گسرتده د به داشت ون

ارائه گرديده ور چين و خاور د) Xinjiang(سينکيانگ 
ر هنر اتی اند که درييتغدهنده  ببازتااند، شايد 

مهو در کيرپاند رومنا گرديده  يیبودا یو معمار
 . بود
 

 آسيای خاوری، منطقه به کيرپاند از سميگسرتش بود
 يیبوداان و کاهنمرهون راهبان  بسيار به پيمانه

صومعه  و کاهنان، راهبان نيا .ی ميانه بودايآس
را رونويسی و  »متون مقدس« کرده، سيتاسهای نوی 

 .بومی ترمجه و تفسير کردند یها به زبانآن را 
 

با تصاوير تپه  کشف شده در قره یواريد یها ینقاش
 یهنر که در چهارچوب جريان )donators(اهداکنندگان 

 پرداز شده اند، مهانند یوشاندر هنر ک» دودمانی«
، که وستان دارندهند یآثار هنر در یاريبس یها

، یکوشانهنر آسيای ميانه در دوره  ريتاث گواه بر
هنر هند  نيز در ، بلیاسيس یهنادها برنه تنها 

  48.است
 

گسرتش  یوشانکيرپاند کدر  » دودمانی«هنر سکوالر 
 تيوهالبودن قائل با اين هم، . بسياری يافته بود

و ستايشگری از آنان ، آنان يا تقديس به پادشاهان
نيايشگاه ها و مهربانی در شان  ريتصاو پرستش

و رشد  یريمنجر به شکل گ مردم نسبت به آن ها،
چنين مهرورزی  نيا .کيش شاهنشاهی گرديده بود

 ، فرقهتباری يه های گوناگونالبه اتباع وابسته 
با امپراتور، به  خمتلف، نسبت طقاو من یمذهب یها

 یژگکه وي پرستانه، هنيو م یذهبم بايتقربار 
آيين  ،بود یمپراتورابه داشنت تعلق آنان مشرتک 

 .پذيرفته شده يی بود
 

اتباع و هم برای  یبرا هم ی،مفهوم امپراتورخود 
 .بودشده  ليتبد خود فرمانراوايان به ارزش مهمی

                                                 
 .9. ، کاوش ها در قره تپه، ص.يا. استاويسکی، ب.  48
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 پادشاهان به تيالوهشدن قائل  ايو خبشی  تيشخص
شالوده يی را به دست می دهد ) کيرپاندی(یوشانک

خود را تباع اعالقه پادشاهان تا گمان بزنيم که 
نه تنها به  تشويق می منودند و یبه امپراتور

و  امپراتوراز  شيستا. معبودامپراتور، به عنوان 
  .ه بودرسم شد نيز ارجگزاری به امپراتوری

 
مان کيرپاندی ها شاهنشاهی خود را در درازای ز
گسرتش مديدی تا توانستند به ياری جنگ افزارها 

 ینظام سرشت. ندنگه داشتدادند و يکپارچگی آن را 
ی م دييانيز ت ینيچشاهنشاهی کيرپاند را منابع 

تباع دارای خاستگاه ا ی،دولت کوشان استيس .دنکن
 یامپراتور یقدرت نظامبرابر  را در های رنگارنگ

به خاستگاه آمسانی وفادار زمان عين در  در ترس و
با شور و احساس نسبت به  زيو نشاهنشاهی 

  49.نگه داشته بودو امپراتور  یامپراتور
 

کيرپاند  کيش دودمانی تنديسی یبنا کهنرتين
) کستانيجنوب ازبدر ( خالچايان در کاخی ی،کوشان
کمپوزيسيون های منحصر به فرد تنديسی و با 

ی ماندن اديبه های پيکره يی  ینقاشبازمانده های 
مساحت اتاق های مرت و  3525x ساختمان اندازه. است

 .ده مرت است -و دهليزها راهروهاآن به مشول 
 

 -شش ستونی عميق پورتال ،کاخرويه  یاصل یدر منا
، اتاق دو يیرايسالن پذ -آنو پشت سر ايوان 

چپ در دو سوی  .، قرار داردپادشاهی گاهختت یستون
، زرادخانه، های جنبیاتاق  ی،و راست سالن مرکز

کمپوزيسيون با کاخ و سالن  وانيا. واقع است....و
به آرايش يافته اند که  گوناگون های تنديسی
ی کاخ و  به سالن اصل برجسته در یاندازه کاف

 .اندشده  نيتزئگونه نه چندان منايان در ايوان 
 

کمپوزيسيون اصلی عبارت است از ختتگاه پادشاهی که 
ا در آن شهريار نشسته بر ختت و جايگاه مرکزی ر

                                                 
در امپراتوری  کيش شاهنشاهی، .ان. موکرجی، ب.  49

، )در دوره پيش از اسالم(هند و آسيای ميانه // کوشانی
 . 177. ، ص2000تاشکنت، 
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که در دو سوی آن ها جمسمه های اعضای (مهسر وی 
خانواده شان و سرشناسان بومی قرار دارد و باالی 

آتن، » جلوه داده شده یوحش«سر آن ها جمسمه های 
 .  ، می گيرند)هرکول و نيک، ديده می شود

 
در کمپوزيسيون های ديوار مشالی کاخ، فرمانروای 

بر نيمکت يا دراز چوکی نه چندان بلند نشسته 
 شچپ و راست ديده می شود که در دو سوی آن، در

 ش از خاندان کيبستگان و دوستان نزدهای جمسمه 
جا گرفته  )Giray(ی هيرايی يا گيرايیکوشان یپادشاه

  . اند
 

صحنه  ی،جنوب واريد یوبر رکمپوزيسيون تنديسی 
لح با جنگ مسکمانداران سواره نظام  یاينربد پو

با جنگ مسلح پاهيان سراپا سافزارهای سبک را با 
 .افزارهای سنگين را به منايش می کشد

 
 GA(پوگاچينکوا . آ. گ-به پنداشت پژوهشگر نامدار

Pugachenkova( و تنديس  یجمسمه ساز، چرخه اصلی
ری و ستايشگری از دست اندر کار بزرگداآرايی، 

وده است که در خاندان هيرايی يا گيرايی کوشانی ب
با نوازندگان، صحنه ها اين خاندان را مهراه 

به منايش کشيده  انيخدا تيمحابا ... ها و  نيکمد
در تشريفاتی ساختمان بر پيوند ميان 50.شده است

کيش شخصيت گيرای و يا دودمان او  کاخ خالچايان و
 . مهه پژوهشگران اذعان دارند

 
و جريان  یکوشان نامدار ترين بنای کيش دودمانی 

در  پر آوازه کيرپاند، نيايشگاه در هنردودمانی 
بغالن در مشال افغانستان استان در  تلُکسرخ تپه 
  .است
 
در آن است ) کوتل(برازندگی و شايندگی سرخ ُکتل  

بزرگ به  )هبکتيب(خنستين سنگنبشته  جا نيکه در ا
باخرتی با نوشتار کوشانی به روی ختته سنگ   زبان

معبد کنيشکای « یبازسازت که در باره پيدا شده اس

                                                 
، متدن، دولت و فرهنگ آسيای ميانه، .رتويالدزه، ای.  50

 . 177. ، ص2000تاشکنت، 
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که در منت کتيبه از او به نام (» پيروزمند
، )ياد شده است) خدای مقدس؟(ی مقدس »َبگولوگو«

  .  حکايت دارد
 

ساخته  کتل سرخ تپهبر فراز  کنيشکای پيروزمندمعبد 
ديوارهای دژگونه از شده بود که با کمربندی 

قرار داشت  طايحيانه معبد در م. احاطه شده بود
 ليمستط یبرج هاهای دارای واريبا د سوسه که از 
 دهيکشآن مهين گونه ايوان ها که در امتداد (شکل، 

  .بوداحاطه شده ، )شده بودند
 

تصويرهای ، قديمدر دوران  هاواريدتاقچه های در 
 تنديسی شهرياران آمسانی یگلرنگ آميزی شده 

های  ها و آرامگاه ارتگاهيز انيو خدا یکوشان
کوشانی کشيده شده بودند و در آتشدان های 

زبانه می  آتش مقدس ،معابد نيايشگاه اصلی و ديگر
 .کشيد

 
هدف ساخنت معبد کنيشکای پيروزمند چونان يک 

افزون ، ی هاکوشان کيش دودمانیمرتبط با ساختمان 
بر نشان دادن مقدس بودن اين دودمان، بر مقصد 

در اوايل سده کشف شده  »انيخانه خدا«مهانند 
و  ساخت(ی دودمانخانه  شناخته شده چونانو بيستم 

 یهنداين جا يافت شده است، در کتيبه در سازی که 
ماهتور  در مات یدر روستا) چنين خوانده شده است

)Mathura (زند یم هيتک ،در دره گنگ . 
 

 یسنگمتام منای جمسمه معروف  نيايشگاه، نيدر ا
 -) VimaTakto(ا تاکتو نيز ويمو  ستادهياکنيشکای 

پدربزرگ امپراتور  -نشسته بر ختت یپادشاه کوشان
اين جا، تصاوير  .است شده افتي ،معروف اصالح طلب
ها در  تياز شخصديگر  یاريو بس یپادشاهان کوشان

هنر هند ساخته شده است، اما  اب گانهيب یسبک
 .ی استمرکزکيرپاند  یفرهنگ هنربه مشابه 

  
 سرخ کتل و، خالچايان شده در های يافتجمسمه  

 کوشانهنر  »جريان دودمانی«سبک ی مات، به روستا
خبشيدن به  ساخته شده اند که مميزه اين سبک، متايل

به فرمانروايان دارای  یريو شکست ناپذتوان 
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 )فرونتال(که در پوزيشن جبهی  الوهيت است
 یدر ردا) متناظر(متقارن  یبا پاهاايستاده 
، به تصوير کشيده شده ن استپ هارهربا یگرانبها

 .اند
 
کيش دودمانی سه معبد  ]گ-يچ يک ازه در ساخنت[

طراحی پيروی نشده  -کوشانی از سنت واحد معماری
 کيهر چنين بر می آيد که هنگام بر افراشنت . است

بومی استفاده گرديده  یها یژگيواز  ،ها از آن
، کوشان در آن زمانکيش دودمانی در چه، . بود
  51.وجود نداشت نون سختگيرانه معماری صومعه يی کا

 
نگارش  در انتشارمهچنين نقش مهمی را  شميجاده ابر

 گارشینآثار در مهانا  .يانه بازی منودم یايآسدر 
در  روشنرت از هر جايی ی،دوره کوشاندر شده نوشته 

 قديم بازتاب يافتهدوران  یفرهنگ ها هم آميزی
وشته شده به متعدد نآثار نگارشی يافت شده . است
 یمتاس ها در اين جا، گواه برخمتلف  یها بانز

در  یدر دوره کوشان. اند رپانديگسرتده باشندگان ک
رسم اخلط به کار می شش نوع دست کم  کشور کيرپاند

برخاسته و  وناناز نگارش يکه  نگارش باخرتی: رفت
 و یبرامه -یهند تکامل يافته بود، نوشتارهای

يی که چندی  »ناشناخته«نوشتار  ،)Kharoshti(خروشتی 
پارتی و  یسغد یهانيز رسم اخلط و  کرديدکشف پيش 

 .رواج داشت )یاشکان(
 

ی کاربرد الديمنوشتار باخرتی هنوز در سده يکم 
بر ، نوشتار باخرتی در جنوب، در باخرت. داشته است
گسرتش يافته و در کيرپاند  یزبان آرامشالوده 

رسم داشته و زبان و  تيمسی، رار باخرتو نوشت زبان
 ارنوشت نکنيشکا، ايدر عصر. اخلط دولتی بوده است

، به نوشتار و زبان دولتی مبدل گرديده و زبان
شاه کيرپاند، در  -کنيشکای يکم فرمان. بودند

گواه بر اين ) تاندر مشال افغانس(رباطک  بهيکت
 . امر اند

 

                                                 
، هنر و فرهنگ .آ.س اتسنکو،ي، .اي. ب ،یسکياستاو.  51
 .256-248 .ص. ، ص2002مسکو،  م،يقد انيرانيا
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 یانونفرمان خود را به زبان ي )کنيشکا( و او«...
ی به عني( يیايزبان آر بهآن را سپس و  صادر کرد

 یدر هپلو يی،ايآرزبان . »ضميمه ساخت) زبان باخرتی
زبان ارتباطات در گسرته  ی،و بوم یدو زبان رمس

در ) آريايی(ار باخرتی نوشت. بود یامپراتورهپناور 
ختارستان از سده يکم تا اوايل سده هشتم،  -باخرت

 .رواج داشت رپانديدولت ک تيموجود انيتا پا یعني
دو نوع  .بودحرف  بيست و پنج یدارا ی باخرتیالفبا

جتسمی يا پيکره يی  -وجود دارد رسم اخلط باخرتی
 ).کورسيوی(مشقی  -يا پيکانی و مورب )مانومنتال(
 

نوشتارهای شناخته شده باخرتی را می توان به گونه 
 : مشروط به سه دسته تقسيم کرد

نوشته  –)epigraphic -لوحه يیسر (ايپی گرافيک  -1
 ها و رویسنگ های حک شده به روی صخره ها و ختته 

ظروف ساخته شده از گل ُرس و سفالينه ها، زيورات 
 ،گريد یايو اش

نوشته شده روی ) يکسکه شناس( نوميزماتيکی  -2
 ،سکه ها

های خطی نوشته شده بر  نسخه(يی دست نوشته   -3
 )پاملا(ان خنل برگ های درخت، روسيپاپبرگ های  یرو
 ) جانوران پوستو 

 
يافته های نوشتاری باخرتی روی  ی،کوشان رهدو در

 تيتثب هم رفته تنها در گسرته کيرپاند مرکزی
با اين هم، يک اثر کشف شده بيرون . است دهيگرد

خط سه زبانی يا  با یختته سنگ :از آن هم هست
خروشتی و نامه  باخرتی، )trilingoy(تريلينگويی

 .ناوردشت پيدا شده از » ختهناشنا«
 

تا کنون خوانده [(» ناشناخته«نوشتارهای نامه 
در قره تپه، خاتون رباط، کوش تپه .] گ-) ناشده

ز قديم، ترم، کمپير تپه، )قوش تپه؟ يا خوش تپه؟(
در بيرون . شناخته شده اند... سرخ ُکتل، آی خامن و

: از گسرته کيرپاند، تنها سه کتيبه يافت شده است
چنين بر می . قديم مرو، دشت ناور و کيسيا رغانق

مرکز اصلی رواج رسم اخلط باخرت آيد که درست 
رسم از سه  یکي نيمهچنبوده است که » ناشناخته«
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به  یکوشان یشناخته شده در امپراتور تيبه رمساخلط 
 .ه استبودمشار 

 
 پژوهشگر نامور –) EV Rtveladze(رتويالدزه . و. ای 
: شگفتی آوری را پيشنهاد منود هيفرض، يانهم یايآس

زبان يستی ناشناخته با او بر آن است که رسم اخلط
اليه  یدوره کوشانی را بازتاب دهد که در مردم

 ینقش مهم چشمگير باشندگان کيرپاند را ساخته و
ی دولت بازی منوده و ادار یمذهب یدر زندگرا 

زبان خاندان حاکم و خبش ممتاز  ايو  باشند
 .ن کشور بوده استباشندگا

 
 در واقعرا باخرت  یبومباشندگان از  يیخبش عمده 

تبارهای با خاستگاه ايران  -باخرتيان می ساختند
که نوشتار و زبان آن ها در بسياری از  ،خاوری

 . استو آثار بازتاب يافته  تونم
 

تباری عمده باخرتی دارای نوشتار يا رسم سه گروه 
باخرتی و خروشتی  –تارنوشدو . اخلط خودی بوده اند

ديده می  ناورشت در کتيبه های يافت شده از د
نشان دهنده زبان خبش  چون نوشتار باخرتی. شوند

نوشتار و  کيرپاند بود یبومباشندگان عمده هنوز 
يی بودا مذهبو هندی مستعمرات  تيزبان مجعخروشتی، 

 یدر زندگبس قاطعی را که نقش را بازتاب می داد 
 .بازی می منودند یجامعه کوشان

 
در را  ی، که نقش مهمباشندگان کيرپاند سوماليه 
، توده های کردند یم یبازجامعه  یاسيس یزندگ

شبان پيشه رمه دار و دامدار يويی يا يوچی و 
که ، )که شايد يک مردم بوده باشند(ختاری بودند 
 نقشچون . هنوز مشخص نشده استتار شان زبان و نوش

کيرپاند بس بزرگ بوده  خيتار ردها ) Yueh( يیوي
است و در تريلينگوی دشت ناور، رسم اخلط 

در هپلوی رسم اخلط های باخرتی و » ناشناخته«
خروشتی، چونان رسم اخلط رمسی تبارز منوده است، 

ختاری را  -يويچی زبانشايد رسم اخلط ناشناخته 
بر با داوری از روی نگاره های يافت شده . برساند

ی نشيمنی، می توان از روستاها ينه هاسفال یرو
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بود، بل ن یرمسار، تنها نوشتار نوشت نگفت که اي
 52.توده يی نيز به کار می رفت طيحمکه در 

 
سه زبان  بهنوشته شده آثار نوشتاری کيرپاندی 

 ی سياسی فرهنگ باالهنده نشان د ی،امپراتور یرمس
اليه های تباری است، که منافع مهه  فرمانروايان آن

مهه در  ی آنان راهانوشتار و انتشار گسرتده  جامعه
 .در نظر می گرفتند کشورگوشه های 

 
 نامه«به نوشته شده  ینسخه خطنزديک به صدها 

خليلی در لندن نگهداری می . در کلکسيون د» باخرتی
افزون بر ، امزيليو مزيس. ن ها آن انيدر مشود که 
 راردادها،ق« -یقانونبيست سند از  شيب ،نامه ها

، خط ها فروش و اجاره، ضمانت ینامه هاسازش
را » يا رهاسازی هيهدنامه های  ی، گواههاديرس

 53.شناسايی منوده است
 

گواه آشکار بر آن  نفس تثبيت نوشتار کيرپاندی
توامنند  یکه در امپراتوراست  یفرهنگباهم آميزی 

-) Fussman(فيوس مان  ژان .روان بود يانهم یايآس
کوشانی ها که  نشاندهی می کند -یکاوشگر فرانسو

چوناِن زبان ) آريايی(زبان باخرتی بازگرداندن با 
، به طور گسرتده اداره هندحفظ با مهزمان  ی،دولت

 . ی بوده انددو زبان
 

ی هنديی مذهبی فرقه امانه ساز مهه  یکوشان حاکمان
ويشنوويسم ، يسم، بود)Saivism(مانند شويسم 

)Vaishnavism(به . کردند یم تيمحا...و ، جاينيسم
 یاز دستاوردها یکي ني، اپنداشت اين پژوهشگر

 آگاهانه و یستيمهز نيا«. بود یکوشان استيس یاصل
ی و هند یرانيعناصر ابردباری پذيرفته شده 

                                                 
 انه،يم یاي، متدن، دولت و فرهنگ آس.یا دزه،اليرتو.  52

 .158-150. ص. ، ص2000تاشکنت، 
، 1997سال // ، اسناد تازه باخرتی.ويليامس ن -سيمس.  53

 .10-3. ص. ، ص3مشاره 
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ثبات  متعدد لياز دالبی ترديد يکی  امپراتوری،
 54».آن بودطول عمر پايداری دراز مدت و  ی،نسب

 
 یفرهنگ یزندگ خاص دهيپد گسرتش سراسری بوديسم،

مهراه با  فرمانروايان کيرپاند. کشور کيرپاند بود
 ه منايش گذاشنت شکيبايی، بردباری و دگر پذيریب

با بازتابدهی توجه به خدايان  و یگسرتده مذهب
 انيبه خداگوناگون در سری های سکه يی،  یهاآيين 

آرامگاه ها و  .بومی نيز متعهد بوده اند
 ینشان داده شده بر رو )Pantheon(نی تکثيرگرايی دي

را در بر می  انيخداتن از  یسها، نزديک به سکه 
 نامهای ايشان با برمشردن ) فيگور(گيرد که هيکل 

 .های شان به زبان باخرتی مهراه است
 

، مانند خدايان ويژه بومی ،انيخدا نيا انيدر م
و نيز خدايان عمومی  وخشخدای رود  ،ايآمودر یخدا

خدای خورشيد طلوع کننده،  -ی مانند ميرتاايران
فر  -آتش یخدا ،)Oanindo(هوانيد  -یروزيپهله ا

(Farro)  نيبو مهين گونه، خدايان متعلق به کيش های 
 -»بزرگ یبانو«، مانند )ميسوپوتامی(ی نيالنهر
 -ی آفتابخدای، مانند هلنو خدايان (Nana) نانا 

 یخدايا و ) Selene( سلينی -خدای مهتاب ،وسيهل
نيز خدايان  و) Sarapis(مصری ساراپيس  -یوناني

 .ديده می شوند  ، از مجله بودایهند
 

نظر  صرفشايان يادآوری است که مهه خدايان خاوری، 
طراحی  در سنت) وايبه جز ش( خاستگاه های شاناز 

هر چند هم . عتيق پالستيک پرداز شده اند) مدليری(
 .خته شده اندهای عتيقه سا یژگيبا ونه مهيشه 

 
 نياگونه  Anthropomorph(55(منادهای انرتوپومورف  

منايش آن ها در سيمای انسان ( از مجله بودا انيخدا

                                                 
// زبان و فرهنگ در دوره کوشانی ها، .فومسان ژ.  54

، 15کلکسيون های سکه يی و تاريخی آسيای ميانه، مشاره 
 .52. ، ص1988، مسکو

انسان و  -انرتوپوس: متشکل از دو جز(انرتوپومورفی .  55
 -و مشتقات آن) ريخت، شکل، قيافه، سيما -مورف
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مدلير (طراحان شده و خنستين بار پرداز  ی، برا)ها
کيرپاندی و ديگر هنرمندان، هنگام ساخنت آن ) های

 یکرنگاريو پ) ايکونوگرافی(سيماپردازی  بهها، 
 .رو می آوردند یباستانروسناژهای و پ انيخدا
 
در ها و مهين گونه سکه  یرو ري، در تصاوگونه ناي
ی هنر یو سنت ها آفرينش نديراف، ها بهيکت

گوناگون از مجله سنت های عهد عتيق برای هبره گيری 
  56.برای مقاصد خودی، بازتاب می يافت

 
» کولتی« کيپالسترواج ِگلکاری مذهبی تزيينی 

گواه  ی،زرتشتتدفين گسرتش مراسم  و) »فرقه يی«(
از بر پيروی خبش چشمگير باشندگان کيرپاند 

 .است یسنت یباورها
 

ی نيشهرنشپديد آمده در اثر  یاجتماعاوضاع 
به  در کيرپاند، عيوس) urbanizationاوربانيزاسيون (

. مساعدت کرده بود تيمجع انيبودا در م نييگسرتش آ
نقش  ،وداب نييرسد که آ یبه نظر مچنين 

گروه  که از سوی ی يی را بازی می منوددئولوژيا
 . شد یمبه گونه مثبت ارزيابی مردم گوناگون  یها
 

که از آن بودند  یشهرگان زاد بيجنبوداييان، هم 
مطالبه می » ياری رسانی مساعی«به طور عمده ها 

با ترک که يان تازه وارد شهرشد و هم انبوهی از 
شان  یسنتنگری جهان ز خود را ا، گفنت روستاها

 ايیبوددر آوردن آيين . احساس می کردند گانهيب
و  یبه مهرتازسازتوده يی، مذهب واقعا  کيبه 

و  یروحان نهيمردم دست کم در زم یبرابرساز
  57.مساعدت می کرد ،یمعنو

 

                                                                                                                                                             
، انسان »انسان ريختانه« -، انرتوپومورفيسمکيانرتوپومورف

 . گ-.، انسان منايانه، انسان سيما، انسان شکليگری»شکل
فرهنگ و هنر  مقدمه يی در تاريخ، .يا. استاويسکی، ب.  56

 .48-47. ، صخلق های آسيای ميانه
پنج هزار سال : آسيای ميانه و هند، .ام. ماسون و.  57

هند و آسيای مانه // پيوندهای فرهنگی و تعامل آفرينشی
 .115. ، ص2000، تاشکنت، )دوره پيش از اسالم(
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 یفلسف ی ونيد و جريان های ها ی سامانهستيمهز
 یاسيسنظام  کدر چهارچوب ي، کيرپاند درگوناگون 

متدن  خيمنحصر به فرد در تار یها دهي، از پدواحد
در مفهوم  یفرهنگبردباری و دگرپذيری . جهان بود
فرهنگ  يیمهم شکوفاکه شرط  ،کلمه نيگسرتده ا

بومی  یحفظ اصالت سنت ها کيرپاند به مشار می رفت،
 جاديارا در کنار  یحمل یفرهنگ ها یو دستاوردها

سراسر گسرته هپناور برای  یفرهنگمشرتک  یارزش ها
  .ميسر گردانيد

 
يک نشان سکه شناسهای  ليو حتل هيجتز گونه يی کهبه 

تکثرگرايی  بردباری و دگر پذيری باوری،، می دهند
 انيخدا) سينکريتيکپانتئون (دينی تلفيق شده 
، يانه يیم یايآس -یرانيا دارای خاستگاه های

روشن  نشانگر عتيقه،و يی  انهي، خاورمیهند
هپناور و  یمپراتورادر  یمذهب باری و شکيبايیبرد

فرمانروايان آن بوده  یاسيفرهنگ س تراز باالی
 .است
 
ار و خط هم به نوشتاوايل هزاره يکم ميالدی،  در

هم در زبان باخرتی بر شالوده آرامی  و یسغدزبان 
به خصوص و در زمان باستان  یسغدخط . پديد می آيد

از هپناوری رته در گسقبلی  انهيمسده های در 
، یآلتا گرفته تا مياز مرو قد -ايآسارو

 یو زبان سغدرواج داشت  و تبت نيمغولستان، چ
زمينه بازرگانی در  ژهي، به واصلی مکامله بزارا

به هم را  ینقش مهممردمان گوناگون بود که  ميان
 .می کرد یباز یارتباط لهيعنوان وس

 
با ديان های سغغولستان، که متاس سينکيانگ و م در

 یسغدخط ، و تنگاتنگ بود کيترک ها به خصوص نزد
مهخوان، (اويغوری قديم مهاهنگ  زبانهنجارهای به 

آغاز که گرديده بود ...) عيار، مهساز، دمساز
ميانه يی از  یايآسخط و نگارش » سپردن بزرگ«

ها به دست اويغور ها و سپس به منچورها  یسغد
 .  مشرده می شود

 
سغديان  ساز نقش متدن گريبار د کبايسته است تا ي
برجسته بسازيم و  شميجاده ابررا در مسيرهای 
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جاده  یرهايدر مسهرگاه سغدی ها . نشاندهی کنيم
ی و فرهنگ یاقتصاد یه گسرتش دستاوردهاب شميابر

در باخرتيان و کيرپانديان  ، نقشمساعدت کردند
در شرق، در گسرتش فرهنگ عهد عتيق  ارثيه گسرتش
و  ها ستميس یستيبلند مدت مهز یسنت ها و يیبودا

 .به ويژه مهم بوده است یمذهب جريان های گوناگون
 

به پختگی رسيده هنر و معماری بودايی  یها سنت
يانه يی در هر گوشه و کنار کشور م یايآس

فرهنگ به توسعه  ه تازه يیحمرک یروين کيرپاند،
 در  –در سرزمين های دور دست خاور زمين يیبودا

بودا  نييگسرتش آ .وريا می خبشيدندک جاپان و، نيچ
 ايو  ینابودبه معنای  ،شميجاده ابر ريدر طول مس

 کي نيا .ت های بومی نبودآداب و سن ،حذف باورها
تاثيرگذاری و پذيرايی تعامل و  دهيچيپ نديفرا

نو آورده شده حتول يافته زير  یسنت ها آفرينشی
 .سنت های بومی بود ريتاث
 

 يیظهور و شکوفاهنگام ، در یوره کوشاندر د درست
ی و فرهنگپيوندهای  تيامه بود که شميجاده ابر
و تنگاتنگ ميان توده های گوناگون  کيروابط نزد

سنت  تدوين و یفرهنگبامهی  یارزش ها حمسوس گرديده،
 ايسآاور باشندگان گسرته در فرهنگ های مشرتک 

 . پديدار گرديدند
 
 

 
 نامه يی به يک دوست

 می عزيز، رحي

 با درود،

 .روزگار تان به نيکويی و شادمانی باد

ميزد گرد مشا را در بی بی سی در باره بنيادگرايی 
های بسيار خوبی  حبث. و جنبش دموکراسی خواهی ديدم

بود تا در چنين حبثی  ای کاش در لندن فرصت می. بود
شود صحبت کنيد، اگر  با اين هم می. شرکت می کردم
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د، گفتمان بسيار نامه يی بگيردر آينده  برن
 .جالبی است

 :چند نکته را شايسته يادآوری می دامن

جهان «غرب در کل خواستار آوردن دمکراسی در  -1
. يا دست کم برخی از کشورهای اسالمی نيست» اسالم

برخورد غرب با دمکراسی بيشرت ابزاری و گزينشی 
برای منونه، هيچ تالشی برای آوردن دمکراسی . است

گيرد و اين کشور تنها  ربستان سعودی صورت منیدر ع
منافع . کشور جهان است که قانون اساسی ندارد

دست  کند که قدرت در مهچو جوامع يک ايجاب می امريکا
 . و در احنصار يک گروه خاص مستبد باشد

تصورش را بکنيد، خبش بيشرت نفت در گسرته شيعه نشين 
ل می درصد جامعه را تشکي 15عربستان است که 

اگر دمکراسی و برابری و عدالت اجتماعی . دهند
درصد درآمد نفت برای  15باشد، بايد دست کم 

در حالی که  .باشندگان اين گسرته ختصيص داده شود
شود و هر گونه صدای  نيم در صد هم داده منی

 .آزاديخواهی و عدالت پسندی در نطفه خفه می شود

شتاد درصد عين موضوع در حبرين هم مطرح است که ه
اما در دولت کمرتين . باشندگان آن شيعه هستند

اگر دموکراسی باشد و . مشارکت هم ندارند
شود و  انتخابات، روشن است اکثريت قاطع برنده می

را که  پايگاه دريايی در آن  امريکااين منافع 
 . کشور دارد، با خطر رو به رو می سازد

 

تاريکی و در افغانستان يک قرن و نيم مردم را در 
سوادی نگه داشتند تا هرگاه روزی روس  جهالت و بی

. های گرم بيفتند، جهاد کنند ها به انديشه آب
صورش را بکنيد اگر در افغانستان آزادی و ت

… دموکراسی و دانش و عدالت و برابری و پيشرفت 
می بود، آيا پس از آمدن روس ها کسی جهاد می 

 کرد؟

زی پشتيبانی مهه امروزه نيز از رژيم مسخره کر
شود و جلو هر گونه کثرت گرايی گرفته  جانبه می

روشن است . شود تا قدرت در يک دست متمرکز شود  می
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توانند راهربدهای خود را پياده  در اين صورت هبرت می
آوردن دو باره طالبان کرام هم با زير پا . کنند

های دمکراتيک و انسانی صورت  گذاشنت هر گونه ارزش
 .می گيرد

کودتای اجلزاير را به خاطر بياوريد که پس از  
چگونه با  ،پيروزی اسالمگرايان در انتخابات

تعريف ابزاری و . مداخله فرانسه در هم کوبيده شد
نه ارزشی غرب از دموکراسی بستگی به منافع آن  

 . موضوع حقوق بشر و زنان هم مهين گونه است. دارد

ست و حتا در عربستان که حقوق زنان پايمال ا
اجازه رانندگی هم ندارند، هرگز کسی مساله را 

مگر ايران که ده بار وضع هبرت از . باال منی کند
 .عربستان است، روزی نيست که حمکوم نشود

سوريه به جرم سرکوب مردمش به شورای امنيت معرفی 
شود و در مورد ديکتاتور يمن موضوع با سکوت  می

دليل سرکوب بر سر قذافی به . برگزار می شود
مردمش شب و روز مبب می بارند، مگر از رژيم قرون 

های  گونه سياست اين .وسطايی يمن پشتيبانی می شود
يک بام  و دو هوا و استاندرد های دو گانه غرب 

ترين  دمکراسی و حقوق بشر و زنان را به پوچ
 . ها مبدل ساخته است واژه

تقاد که از انتخابات روسيه به شدت ان امريکامهين 
می کرد، خود در انتخابات اول رياست مجهوری ما دو 
ميليون رأی را برای کرزی در پاکستان چاپ و 

به . صندوق های سر به مهر را به افغانستان آورد 
گونه يی که حتا خود کرزی خرب هم نشد و به راستی 

در ! . باور داشت که چهار مليون رأی آورده است
 .ها آورده بودنديی امريکاحالی که نيم آن را 

در مهين افغانستان خود ما اگر دمکراسی راستی 
تواند مگر  باشد، کسی از نزد جماهدان رأی برده منی

 .کرزی را به زور حتميل کردند، زير پوشش دموکراسی

چه مربوط به  دموکراسی می گردد، بايد در  آن -2
نظر داشت که آوردن دموکراسی در هر جامعه يی به 

يکی جامعه مدنی يعنی هناد : دارد دو بسرت نياز
مدنی يا هنادها يا مؤسسات دمکراتيک و ديگری 
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چون جوامع شرقی هيچ کدام را . فرهنگ دموکراتيک
 .ها دمکراسی پياده شود ندارد، حمال است در آن

يعنی در آغاز بايد احزاب سياسی دموکراتيک و 
ها و سازمان های  های آزاد و بنيادها و اجنمن رسانه
قد و باورمند به دموکراسی به ميان بيايد و معت

 . توان از دمکراسی ياد کرد سپس می

فرهنگ دمکراتيک نيز بسته به باالبری تراز دانش و 
علم و پيشرفت و ترقی و از سوی هم به باال روی 

گذارند داشته  آگاهی اجتماعی است که نداريم و منی
 .باشيم

اسيون يا در هپلوی مدرنيته يا مدرنيسم به مدرنيز
نوسازی اقتصادی و صنعتی و اطالعاتی نيز نياز 

دهد زيرا  باز هم غرب به چنين چيزی جمال منی. است
در برنامه نيست که کشورهای جهان سومی يا دست کم 

 .اسالمی به پيشرفت دست يابند

زمانی يک روستايی زاده دانشجو در دانشگاه مشهد 
چيست؟  از شريعتی پرسيده بود که اگزستانسياليسم

در پاسخ گفته بود که يعنی اين که شهرداری به 
 .روستای مشا  که برق ندارد، برق بياورد

شود گفت که دمکراسی يعنی اين که برای  حال می 
ميليون  26چون برای  . افغانستان برق آورده شود

در حالی که ايران . ميگاوات برق داريم 260نفر 
توليد می  هزار مگاوات 70برای هفتاد ميليون نفر

 . کند

زمانی هم لنين گفته بود که کمونيسم يعنی حاکميت 
 !الکرتوفيکاسيون سراسر روسيه+ شوروی

چه مربوط به بنيادگرايی و بنياد گرايی  آن -2
شود  بايد متوجه بود که  اسالمی و اسالم سياسی می

 .خلط مبحث نشود

خنستين موضوع اين است که اسالم اساسًا يک دين 
و با پديد آمدن دولت عرب پيوند گسست سياسی است 

از اين رو اسالم  غير سياسی . ناپذير دارد
 .نداريم
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دو ديگر، رابطه دين و سياست در اسالم مهان است که 
سيد مجال الدين گفته بود که سياست ما عين ديانت 

 . ما است

البته، بايد در نظر داشت که بايد رابطه دين و 
بايد به شکل خملوطی سياست را از شکل ترکيبی آن 

در غير آن بدون اين نوع استحاله با . در آورد
 .فاجعه رو به رو خواهيم بود

بايد متوجه بود که ميان فندامنتاليسم اسالمی يا 
بنيادگرايی که در ايران آن را دوست دارند اصول 

تند روی (گرايی خبوانند و اکسرتيميسم اسالمی 
 . سرشتی هست و راديکاليسم اسالمی تفاوت) اسالمی

توان مجعيت اسالمی ما يا اسالم حاکم  برای منونه می
 . در ايران را جنبش های بنيادگرا خواند

از حنله جنبش های  ،جنبش های وهابی و سلفی
البته، حمافظه کاران حاکم بر . تندروانه هستند
 .توان بنيادگرا يا تندرو خواند عربستان را منی

سياسی اند به نام  ها بيشرت متعلق به يک طيف آن
. تا يک طيف مذهبی) حمافظه کاران(کانسرواتورها 

به زبان روسی چنين . مگر تظاهر به مذهب دارند
يعنی رياکاران . می نامند» بوگوخول«طيف را 

 .مذهبی و مسلمان منا ها يا روحانی مناهای سياسی

توان راديکال  حزب اسالمی افغانستان را بيشرت  می
هر چند از ديدگاه . ا يا تندروناميد تا بنيادگر

مگر طالبان بی چون . باوری يک حزب بنيادگرا است
 . و چرا تندرو يا افراطی هستند

البته، بنيادگرايی و تندروی در مذاهب ديگر 
مگر بنا به داليل . مانند مسيحی و يهودی هم هست

روشنی در غرب دوست دارند پيکان نکوهش و سرزنش 
به سوی اسالم نشانه  بنيادگرايی و تندروی را

 . بگيرند

چه مربوط به اسالم سياسی می گردد، اين بيشرت  آن
دی نواکنشی است پداف. يک جنبش است تا حنله مذهبی

عدالتی  در برابر  فرهنگ غرب، استعمار غرب، بی
غرب و در يک سخن غرب ستيزی که در سيمای غرب 

بيشرت ابزار است برای . گريزی تبارز منوده است
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د يا حتا هتاجم تا اينکه به راستی جريانی پدافن
 .باشد، مذهبی به مفهوم کالسيک کلمه

که نشايد کوفت آهن  قول معروفی هست مبنی بر اين
 .جز به آهن

شود در برابر ستمی که از سوی اسراييل با  مگر می
رود،  با ابزارهای   پشتيبانی غرب بر اعراب می

در  ريکاامدمکراتيک مبارزه کرد؟ مشار ويتوهای 
سازمان ملل در پشتيبانی از جنايات اسراييل از 

 . ها مورد گذشته است ده

امروز اسالم سياسی شايع ترين موج در جهان اسالم 
برای رهايی از شر استعمار  یاست و تنها ابزار

 . غرب

آمديم بر سر رژيم های دمکراتيک در جهان سوم يا 
در . میجهان اسالم يا هبرت است بگوييم کشورهای اسال

. کل يک تيوری پذيرفته شده برای مهه کشورها داريم
هنگامی که کشورها از سوی رژيم های توتاليتار 

به سوی دموکراسی پيش می روند، ) کليت گرا(
ناگزير بايد از يک معرب يا گذرگاه اتوريتاريسم 

يعنی جاده مستقيم به . بگذرند)   اقتدارگرايی(
 . سوی دمکراسی نيست

ه هر کشوری نياز به يک ديکتاتوری در اين دور
به اين دوره گذار . مصلح يا رهرب اقتدارگرا  دارد

هرگاه در اين دوره يک رهرب با اقتدار . نياز است
توان از حبران ها به آسانی گذر  روی کار بيايد، می

در غير آن سرنوشت تيره يی پيش رو خواهد . کرد
 .بود

ورهای جهان با اين هم فراموش نبايد کرد که در کش
های بايسته  سومی هر نظام دمکراتی که از پشتوانه

برخوردار نباشد، سخت در معرض ناآرامی های 
. اقتصادی و براندازی ها خواهد بود –اجتماعی 

ا تها در آن ارتش کود ترکيه که سال برای منونه
کرد تا اين که به برکت گسيل هژده ميليارد  می

های اطالعاتی  یدالر نقد از سوی ايران و مهکار
روسيه، در چند سال گذشته چهار کودتا که از سوی 

ريزی شده بود، در اين  و اسراييل برنامه امريکا
 .کشور با ناکامی رو به رو گرديد



 

70 
 

پاکستان داستان ديگری دارد که در خور شرح و 
 .بيان نيست

در ايران دموکراسی حکم زهر قاتل . و اما ايران
آزاد باشد و احزاب و هرگاه مطبوعات . را دارد

های سياسی اجازه فعاليت داشته باشند و  گروه
و اسراييل و عربستان  امريکازاد، آانتخابات 

حاضر هستند ميلياردها دالر هزينه کنند تا پسر 
شاه يا برای مثال سازمان جماهدان خلق را روی کار 
بياورند وانگهی گنجينه های اين کشور را به 

حساب آسيای ميانه و قفقاز  تاراج بربند و سپس به
 . هم برسند

    .درکبه  ،حال اگر کدام رژيم ديکتاتور هم بيايد

ايران هژده . در اين جا حبث بر سر دمکراسی نيست
درصد گاز و دوازده درصد نفت و پنج درصد مس جهان 

درصد يورانيوم  4.5تازه در مهسايگی آن . را دارد
قزاقستان درصد آن در  18جهان در ازبيکستان و 

درصد نفت و گاز جهان  که  4گذريم از  حال می. است
 .در قزاقستان و ترکمنستان است

منافع ملی ايران ايجاب می کند، يک نوع دمکراسی 
کنرتل شده را داشته باشد که در چهارچوب قراءت 

 . اسالمی از دمکراسی جماز است

حاضر نيست حتا يک شاهی برای آوردن  امريکاچرا 
 در حبرين مصرف کند؟دموکراسی 

فريقايی بايد گفت که ادر باره کشورهای عرب زبان 
. در اين کشورها بيشرت حبث بر سر دموکراسی نيست

جنبش های اخير در اين کشورها بيشرت جنبش های 
 .اجتماعی است تا اسالمی يا دمکراسی خواهانه

مردم با دشواری های روزافزون اقتصادی رو به رو 
اين . نسل جوان بسيار باال است های خواهش. هستند

در حالی است که رژيم های ديکتاتوری چند دهه يی 
 .با پشتيبانی غرب بر اين  کشورها فرمان می راند

ميليارد دالر در بانک های  120ببينيد قذافی 
در حالی که از شش ميليون باشنده . اروپايی دارد

شد  مگر منی. ليبی خبش بزرگ آن زير خط فقر هستند
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ها را برای مقاصد اجتماعی يا  شی از اين پولخب
 برآورده ساخنت نيازهای مردم هزينه می کرد؟

مهين گونه دارايی مبارک به هفتاد ميليارد و بن 
 .ميليارد می رسد 24علی به 

مردم از نارسايی نظام ها بی عدالتی، نابرابری و 
بيکاری، عدم دسرتسی . تنگدستی به ستوه آمده بودند

 .بيداد می کند...داشتی وبه نظام هب

با اين هم منتفی نيست که جنبش اخوان املسلمين و 
القاعده و نيز جنبش های چپی و نيز هواداران 

های  دمکراسی و مهين گونه برخی از گروه
ناسيوناليستی با هبره گيری از فرصت برای مطرح 

به پا برخاسته .... ساخنت خواست های شان و نيز
 . اند

کرد که بسياری از کشورهای خمالف  فراموش نبايد
تسلط غرب بر منطقه مانند روسيه و چين و ايران و 

. حتا ترکيه نيز در اين گير و دار دست داشته اند
تصادفی نيست که . البته، هر يک برای مقاصد خود

خدنگ نکوهش را به سوی ايران آماج گرفته  امريکا
 . است

ی غرب از پشتيبان. البته، چنين چيزی تازگی ندارد
جهاد افغانستان مگر برای آوردن دمکراسی به 

 افغانستان بود يا دفاع از اسالم؟ 

مهين . روشن است که برای اهداف راهربدی خودشان بود
چندی پيش اوباما اعالم کرد که هدف ما از آوردن 

در حالی که بوش . دمکراسی به افغانستان نيست
ای خود برعکس آوردن دمکراسی به افغانستان را بر

 .ناشی از يک نوع اهلام می داست

در باره مصر و ديگر کشورهای جهان عرب بايد گفت 
که در عصر جنگ سرد شوروی از ناسيوناليسم عرب به 

مهين گونه از احزاب . رهربی ناصر پشتيبانی می کرد
بعثی در سوريه و عراق و جنبش فتح در فلسطين و 

 …جنبش سوسيال دمکراسی در اجلزايز و 

در اين . از وهابيسم در عربستان امريکامقابل  در
. ميان جنبش اخوان املسلمين از دو طرف زير پا شد

شاگرد سيد مجال  –دليل اين  بود که سيد قطب 
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الدين از اعضای لژ فراماسيون پاريس بود، با 
حسن البناء هم پيرو سيد . ها عناد داشت انگليسی
 .قطب بود

. خوان مشکل داشتروشن است شوروی نيز با جنبش ا
. مهين بود که در مصر و سوريه به شدت سرکوب شد

تنها جهاد افغانستان بود که بازار اخوان را گرم 
کرد و غرب حاضر شد برای مقابله با هيوالی 
کمونيسم به جنبش های اخوانی در افغانستان کمک 

 .منايد

در آن هنگام شوروی از  ،با توجه به اين
هم به  امريکامی کرد، ناسيوناليسم عرب محايت 

عنوان وزنه متقابل از ناسيوناليسم پان ايرانستی 
 . به رهربی شاه ايران پشتيبانی می کرد

ها هم در مقابل از پشتونيسم داوود خان  شوروی
پاکستان هم برای مقابله با آن . محايت می کردند

احزاب اخوانی را به کمک مصر و عربستان در 
 . افغانستان تقويت می کرد

مهه چيز ابزاری و سياسی بود تا  ،در يک سخن
امروز هم هم آش است و مهان کاسه تنها  .طبيعی

 .بازيگران تفاوت کرده اند

به هر رو، چون فردا تاجيکستان رونده هستم و اين 
چيزها را پس از يازده شب بعد از آمدن از کار 

در . شايد مهه جانبه نباشد، ام شتابزده نوشته
اين نبشته را بيشرت توسعه داده و  کوشم بازگشت می

 . به شکل يک مقاله در بياورم

شايد بتوانيد آن را در بی بی سی نشر کنيد و اگر 
ممکن باشد صحبت کنييد تا در آينده در برنامه 

 .شرکت کنيم

 .باشيد و شادکام هبروز و پيروز
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چگونه دهليز واخان ايجاد و به زور به 

 دافغانستان داده ش
گوشه هايی از تاريخ ديپلماتيک (

)افغانستان  
 

سرزمين مينونشان پامير و بدخشان، به گواهی مهه 
اسناد وزنين تاريخی و جغرافيايی و تاييد کافه 
دانشمندان بزرگ جهان، از سپيده دم تاريخ، 
خاستگاه و پرورشگاه آرياييان و مرز خاوری پشته 

ايرانی  بزرگ و گهواره فرهنگ و متدن پربار ايران
 .بوده است

 
اين سرزمين پرگهر، پس از فروپاشی امپراتوری 
هلنی اسکندر مِقدونی و پديدآيی تقريبا مهزمان دو 
شاهنشاهی در خاور و باخرت پشته هپناور ايران 

شاهنشاهی اشکانيان در باخرت و شاهنشاهی کيرپاند (
از استان های مهم دولت ) يا کوشانی در خاور آن

 . به مشار بوده است کوشانی کيرپاند
 

در دوره اسالمی، پس از رستاخيز دولت ايران در 
سيمای شاهنشاهی دودمان سامانی، اين استان باز 

 .  هم از استان های مهم ايران خاوری بود
 

پس از فروپاشی شاهنشاهی تيموريان و تقسيم 
عثمانی، : خاورميانه ميان چهار دولت ترک زبان

های آسيای ميانه،  صفوی، کورگانی و خان نشين
پامير و بدخشان هر چند هم با حفظ خودخمتاری، در 

 .ترکيب خان نشين ها شناخته می شد
 

شاهنشاه بزرگ  -در دوره فرمانروايی نادر افشار
خراسانی، سراسر سرزمين های ايران خاوری و 
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، از رود سند تا دشت قزاق و )ماوراهلنر(فرارود 
پامير برای دوره درياچه ارال، از مجله بدخشان و 

هر چند هم کوتاه در گسرته سياسی شاهنشاهی نادر 
 .شامل شدند

 
پس از کشته شدن نادر و فروپاشی ايران بزرگ و 
تشکيل امپراتوری درانی در خاور آن، خبش های 
جنوبی بدخشان برای چندی در گسرته اين امپراتوری 

مگر، در دوره تيمورشاه دو باره خود خمتار . درآمد
پروفيسور يوری در اين پيوند، . گرديد

گذشته (در يک حتليل رئپروسپکتيف 58گانکوفسکی
، پس منظر »امپراتوری درانی«، در کتاب )نگرانه

تاريخی وضعيت مشال هندوکش را چنين پرداز منوده 
 :است
 
.] گ-درانی[در مشال هندوکش، سپاهيان امحد شاه ...«

: يکچند خان نشين کوچک ازب 1752-1750به سال های 
بلخ، شربغان، اندخوی، کندز و ميمنه را در کرانه 

  59.های جنوبی رود آمو گرفتند
 

گماشته شده از سوی امحد [بلخ، به پايگاه حاکمران 
مگر در ديگر خان . مبدل گرديد.] گ-شاه درانی

نشين ها، تقريبا در مهه جا حکمرانان بومی بر سر 
سيار با اين هم، حاکميت استيالگران ب. کار ماندند

پس از بازگشت (امحد شاه  1755لرزان بود و به سال 
ناگزير گرديد سپاهيان نو و نيرومندی ) از خراسان

  60.را آن جا به آن جا گسيل بدارد
 

در آينده، در بلخ مهيشه يک پادگان بزرگ افغانی 
مگر اين کار، باعث آن نشد که بی . استقرار داشت

يک کندز درنگ پس از مرگ امحد شاه، حکمران ازب
 . را دور بيفگند» يوغ افغانی«

                                                 
، مسکو، 1958، »امپراتوری درانی«يوری گانکوفسکی، .  58

، پژوهشکده خاورشناسی »دبيات خاورا«بنگاه انتشارات 
 30-29. ص. پژوهشگاه علوم شوری، ص

، و نيز سراج 4. ، صافغان و کابلبرگرفته از عبدالکريم خباری، .  59
تاريخ ، چاپ کابل؛ و نيز فريه، 16. التواريخ جلد يکم، ص

 .به زبان انگليسی 81. ، صافغانستان
   .Oskar Mann, Quellenstudien, S. 164:برگرفته از.  60
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سپهداران تيمورشاه نيز در سه بار لشکرکشی به 
سوی کندز نتوانستند به پيروزی دست يابند و تا 

که خود تيمورشاه با سپاه بيکرانی به  1789
خان .] گ-هر چند توانست[ترکستان جنوبی آمد، 

کندز را وادار بگرداند تا باج و خراج بپردازد، 
 61.نتوانست بيخی اين خان نشين را تصرف کنداما 

 
راستش، بلخ و آقچه زير تسلط شاه افغان مانده 

مگر از آن جا به خزانه او حتا يک روپيه هم . بود
وضعيت طوری بود که تيمورشاه . پرداخت منی گرديد

منی توانست کسی را بيابد که بپذيرد در آن جا به 
ريه می به گونه يی که ف. مست حکمران کار کند

برای خمالفان اين موضوع دستاويزی شده بود  -گويد
لوطی های «: شاه که به ريشخند و نيشخند می گفتند

دوره گرد آواره که با بوزينه ها و ديگر جانوران 
شان از يک شهر به شهر ديگر می رفتند، به شادی 
ها آموخته بودند که هنگامی که از آنان می پرسند 

ن بلخ يا آقچه شوی؟ خاک که آيا می خواهی حکمرا
يورش های .] گ-چون[62»را  بر سر خود باد کنند

پيوسته سپاهيان خبارايی اين کشورها را ورشکسته 
 63.ساخته بود

 
ميان خبارا و افغانستان  1790-1789جنگ های سال های 

که به خاطر متايل شاه مراد خباری مبنی بر 
، بازگردانيدن بلخ زير حاکميت خبارا درگرفته بود

-سر اجنام. [به ويرانی و تباهی اين منطقه اجناميد
، برپايه معاهده صلحی که پس از يک رشته جنگ .]گ

                                                 
در باره اين که تيمورشاه چه امهيتی به اين پيروزی خود بر خان .  61

کندز می داد، از روی آن ديده می شود که او نامه ويژه يی در اين 
نگاه شود به . باره به کلکته به گورنر جنرال انگليسی هند فرستاد

: 
Calender of Persian correspondence, vol. IX, p. 249, No 1156, p. 330. No. 1633 

 .فريه، تاريخ افغانستان: نگاه شود به.  62
در باره اسقف نواپاترسک،  -اسقف کيرسانف: نگاه شود به.  63

منظور از کشورهايی است که او از  -819. صکشورهای آسيای ميانه، 
 .بودبازيد کرده  1790آن ها به سال های دهه 
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های دراز به امضاء رسيد، بلخ زير اثر تيمورشاه 
  64.ماند

 
با اين هم، شاهان افغانی تسلط راستين بر خان 
نشين های ازبيکی ترکستان جنوبی را هر چه بيشرت 

رن با اوايل سده نزدهم، مقا: از دست می دادند
. کندز، ميمنه، اندخوی و شربغان بيخی مستقل بودند

کتابش می نويسد  110-109. ص. عبدالکريم خباری در ص
که در عصر تيمورشاه در اندخوی رمحت اهللا خان افشار 
به  منايندگی از او فرمانفرمايی می کرد و خطبه 

 پس از مرگ رمحت. به نام تيمورشاه خوانده می شد
پسرش حکمران شد که ديگر به  -اهللا خان، يولدزخان

هيچ کسی باج و خراج منی پرداخت و بيخی مستقل 
 . بود
 
، به جز از مشار معينی از .]گ-روی هم رفته[

چارپايان که حکمرانان به کابل می فرستادند، 
ديگر هيچ چيزی آن ها را با شاهان افغان پيوند 

خ و آقچه تنها حاکميت والی افغان بر بل. منی داد
خان قدرمتند   -به نام بود و در عمل قليچ علی خان

  65.واليت بود.] گ-راستين[خلم حکمران 
 

برخی از تاريخ نويسان، بدخشان را نيز شامل 
مگر، در واقع، می . متصرفات امحد شاه می مشارند

توان تنها سخن از نفوذ کمرنگ و کوتامهدت شاه 
لشکرکشی شاه . رددرانی بر اين ناحيه بر زبان آو

در حوالی (سپهدار افغانی به بدخشان  -ولی خان
حکمران آن  –به سرنگونی مير سلطان شاه 66)1765سال 

 .ديار اجناميد که به اسارت درآمد و اعدام گرديد
                                                 

. ، حسين علی، ص)ريخ هازيب تا(زينت تاريخ ها : نگاه شود به.  64
.] گ-يک نسخه از اين کتاب در کتاخبانه موزه تاشکنت موجود است) [24

 . ، چاپ کابل41. و نيز سراج التواريخ، جلد يکم، ص
در باره منت انگليسی،  475، 467، 463. ص: نگاه شود به الفنستون.  65

به سياحت درويل در کتاب . ، گبلخ مهچون خبشی از متصرفات شاه کابل
، پيوست های 1824، مسکو، 3. ، جلد دوم، ص1813-1812پارس به سال های 

 .جغرافيايی
شرح جغرافيا و تاريخ سرچشمه های «يول در . اين سال را گ.  66

يول، سانکنت . خانيکف و گ. و. ، با ويرايش فدچنکو، ن»دريای آمو
به گفته کاتب، لشکرکشی شاه ولی . ، می دهد6. ، ص1873پرت بورگ، 

نگاه شود به جلد . رخ داده بود) 1769-1768. (ه 1182ان به تاريخ خ
 ).27. يکم سراج االخبار، چاپ کابل، ص
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پسر  –به  هر رو، اين بود که حممد امين خواجه 

يکی از خواجه های کاشغر که از ترکستان خاوری از 
مپراتور سين تيسان لون از آن جا سوی سپاهيان ا

 .رانده شده بود، حکمران بدخشان گرديد
 

غبار، لشکرکشی شاه ولی خان را با رقابت های 
افغان ها و خباری ها بر سر بدخشان پيوند زده است 

علت راستين لشکرکشی، آرزومندی 67.که درست نيست
امحد شاه درانی بود که می خواست در بدخشان 

 68»افغانستان«باشد که نسبت به  مهسايه، حکمرانی
چون مير سلطان شاه . حسن نيت و دوستی داشته باشد

که به دست شاه ولی خان سرنگون شد، در منازعه در 
حال وقوع ميان امحد شاه و تيسان لون، آشکارا 

 69.جانب تيسان لون را گرفته بود

                                                                                                                                                             
 

 .35، خبش امحد شاه بابای افغانغبار، : نگاه شود به.  67
 

در اين جا گانکوفسکی، کلمه افغانستان را چونان عطف به گذشته .  68
يست که امپراتوری چه هيچ گونه سندی در دست ن. به کار برده است

اين امپراتوری را در جهان . خوانده باشند» افغانستان«درانی را 
خود امحدشاه بارها خود را شاه . چونان ايران خاوری می خواندند

از مجله در نامه يی که به سلطان عثمانی . ايران خوانده است
کاتبان . فرستاده بود و نيز در فرمانی که به ترکمن ها نوشته بود

در نقشه های . خنوران او را بيشرت شاه خراسان خوانده اندو س
جغرافيايی معاصر او، سرزمين های زير تصرف او در چهارچوب ايران 

 .پرداز گرديده است) پارس(بزرگ 
وقايع خبارا، در باره برخی از «: در اين باره نگاه شود به.  69

، با ترمجه يادداشت های ميرزا مشس خباری، چاپ سنگی -»خوقند و کاشغر
يادداشت های «، 1861گريگوريف، قازان، . و. و حتاشی و تعاليق و
اين کتاب در ( 35، 34. ص. ، ص1861، 1، کتاب »علمی دانشگاه قازان

: و نيز مهچنين) هتران با مقدمه جناب آقای عشيق چاپ شده است
، 1766-1763، »مسايل اوغانستان«بايگانی سياست خارجی روسيه، 

توضيحاتی باره چونغر و «پيچورين،. و نيز ی 41رگ ، ب1پرونده 
تا . [(1432 -142. ص. ، ص1829، سانکت پرتبورگ، »ترکستان خاوری

اوايل سده بيستم کشور ما را در روسيه به نام اوغانستان ياد می 
 .]. گ-)کردند

 
نوشته گروهی از دانشمندان  ،روسيه و خاوردر مهين باره در کتاب 

اورشناسی دانشگاه سانکت پرتبورگ، ترمجه آريانفر روسی از دانشکده خ
نابود ساخنت خانات جونغر از سوی «: می خوانيم 118-117. ص. در ص

حکام چينی و تصرف واحدهای زمينداری قديم اکسو، کاشغر، خنت، 
يارقند و برخی ديگر در پايان سال های دهه پنجاه سده هژدهم منجر 

 . ين خبش آسيا گرديدبه دگرگونی های چشمگير سياسی در ا
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. خيزش باشندگان آن به رهربی خاندان مشهور خواجه ها سرکوب گرديد

خواجه های گريخته در آغاز به پامير خاوری و سپس به بدخشان 
متصرفات کهستانی دشوار گذر واقع در ساحه مهنام استان مشال خاوری (

) ستانافغانستان و منطقه خودگردان بدخشان کوهستانی مجهوری تاجيک
که به عنوان . به دست فرمانروايان بومی مسلمان کشته شدند

سپاسگزاری در ازای اين از امپراتوری چين حق بازرگانی بدون عوارض 
 .را با چين به دست آوردند

 
گسرته جويی چين در اين نواحی آسيا که به گونه سنتی از سوی 

ارزيابی می  »داراالسالم«باشندگان بومی و فرمانروايان آن به عنوان 
گرديد، منجر به پرتنش شدن مناسبات ميان دولت درانی، دولت های 

امحدشاه درانی فرمانروای . آسيای ميانه و امپراتوری تسين گرديد
افغانستان که توانايی هبره برداری از شعار دفاع از اسالم را داشت، 

 به ويژه(و آن را کاميابانه در روند لشکرکشی های استالگرانه خود 
به کار می برد، اين فرصت را فروگذار نکرد تا از اوضاع ) در هند

سود جنويد و در آغاز سال های شصت سده هژدهم آغاز به آماده گيری 
کرد به لشکرکشی بزرگ برای آزادسازی مسلمانان مهباور خويش از دست 

 .چينی های کافر
 

 از فرماندهان روسی واقع در خط سيربی، در دشت های اورنبورگ،
سوداگران روسی بازديدکننده از باشقيرستان، از کوچيان قزاق و خان 
نشين های آسيای ميانه اطالعات پراگنده و نه مهيشه موثق در باره 
اين رخدادها و تاخت و تاز ممکنه افغان ها بر چينی ها آغاز به 

وزارت خارجه امپراتوری روسيه به گورنر . رسيدن به پرتبورگ کردند
وبی و خاوری رهنمود داد تا هر گونه اطالعات ممکنه را استان های جن

 .سياسی در اين خبش آسيا گرد آوری منايد -در باره اوضاع نظامی
 

به گورنر اسرتاخان دستور داده شد مناينده روسيه  1763در ماه دسامرب 
را به افغانستان گسيل دارد تا اوضاع پديد آمده را به چشم سر 

رانی مناسبات ديپلماتيک برپا منايد و به ببيند و با امپراتوری د
فرمانروای افغانستان در صورت آغاز جنگ ميان او و چين وعده 
پشتيبانی دهد و راه های بازرگانی را از روسيه از طريق ايران و 

 .افغانستان به هند شناسايی منايد
 

از ارمنی های قره باغ که در ارتش روسيه زير (بوگداسر اصالنيان 
تان سروان سواره نظام خدمت می کرد، و ايران را ديده بود فرمان کپ

و زبان پارسی را خوب می دانست، و در جوانی نزد يک سوداگر هندی 
کار می کرد، و در وفاداری اش به ميهن ) مباشر(به عنوان فرمان بر 

اصالنيان . به مست مناينده تعيين شد) روسيه ترديدی نبود -تازه اش
و با پشت  1763با برآمدن از آسرتاخان در آغاز ) معروف به اصالنف(

سر گذاشنت حمروميت ها و خطرات فراوان در راه، پاييز مهان سال از 
امحد شاه  –چون فرمانروای افغانستان . طريق ايران به هرات رسيد

درانی در آن هنگام سرگرم لشکرکشی به هند بود، اصالنيان نتوانست 
 . با او ديدار منايد

 
ور در قلمرو ايران و افغانستان، وضعيت بازرگانی را در او با حض

 -هر دو کشور بررسی و اطالعاتی را در باره مناسبات سياسی ايران
اصالنف روشن ساخت که برپايی پيوندهای . افغانستان گرد آوری منود

هند از طريق قلمرو ايران و افغانستان در آن برهه -مستقيم روسيه
به خاطر دوری راه ها و يورش های پيهم ( دامکان پذير تصور منی گرد

او روشن ساخت ). ترکمن ها بر کاروان های بازرگانی در ايران خاوری
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حاکميت امحد شاه در بدخشان حتا در هنگام حکمرانی 

پس از درگذشت او 70.تنها به نام بودحممد امين هم 
که پسر مير سلطان شاه اعدام شده، به قدرت رسيد، 

 . نفوذ شاهان افغان به صفر تقرب کرد
 

خبش مشال «می گويد که ) عضو هيات الفنستون(ايروين 
خاوری مرز افغانستان، روی کوه هايی می گذرد که 

. »افغانستان را از کشمير و بدخشان جدا می منايند
عنی بدخشان را بيرون از گسرته افغانستان می ي

  71.گذارد
 

زينت تاريخ کتاب  6. از آن چه که حسين علی در ص
در باره آن که امحد شاه  خاطرنشان ساخته است، ها

دسته هايی رزمی يی را از کشم در لشکر خود شامل 
گردانيده بود، می توان برداشت کرد که اين منطقه 

شان بوده است و خبش مشال بيرون از قلمرو مير بدخ
خاوری مرز افغانستان در آن هنگام روی خطی می 

 72گذشت که تقريبا با مرزهای کنونی واليت قطغن
 .منطبق می گردد

 
بازماندگان امحدشاه در مشال، در سرزمين های ... 

، )يعنی مشال هندوکش(ازبيک نشين ترکستان جنوبی
يمانه به پ(تنها بلخ و آقچه را زير حاکميت تيولی

ديگر خان . داشتند) چشمگيری به نام، نه در عمل
حتا در . نشين های اين ناحيه در عمل مستقل بودند

 .اواخر زندگی خود امحد شاه

                                                                                                                                                             
که جنگ با چين ديگر در برنامه های شاه افغان که سرگرم لشکرکشی 

 .اشغالگرانه در هند است، شامل منی گردد
 
به  گانکوفسکی، هيات بوگداسر اصالنف در افغانستان: برگرفته از(

 .گ-)87-82.ص. ، مشاره دوم، ص1985، »خاورشناسی«جمله // ، 1764سال 
مينايف، اطالعات در باره کشورهای حوضه . ای: نگاه شود به(.  70

 )190.، ص1879عليای رود آمو، سانکت پرتبورگ، 
71  .Irwin, Memoir on the climate, soil, produce, and husbandry of 
Afghanistan and neighbouring countries, jornal of the Asiatc society of 
Bengal, vol. VIII- IX, Calcutta, 1839, 1840, p. 739 

در هنگام نوشنت کتاب، هنوز تقسيمات اداری نو کشور .  72
به ميان نيامده بود و حکومت اعلی قطغن و بدخشان در مشال 

  .گ-.خاوری وجود داشت
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با فروپاشی امپراتوری درانی، برخی از واليات آن 
از سوی مهسايگان نيرومند گرفته شده بود و برخی 

) یپشتون(خود مناطق افغانی. هم مستقل شده بودند
که به چند خبش تقسيم شده بود، حممل گسرته جويی 

متحد شدن . مستعمراتی انگليسی ها گرديده بود
برخی از زمين های افغانی در کشور واحد تنها در 
ميانه های سده نزدهم در اوضاع نو تاريخی رخ می 

 .»دهد
 
به هر رو، آن چه مربوط به پامير و بدخشان می  

اخر سده هژدهم و نيمه گردد، اين سرزمين ها در او
خنست سده نزدهم کماکان خودخمتار بودند و از سوی 

در نيمه دوم اين . ميران بومی اداره می شدند
سده، هرچند هم امسا در گسرته امارت خبارا به مشار 
بودند، باز هم استاتوس خودگردانی خود را نگه 
داشته بودند تا اين که در دهه های اخير اين سده 

 .از آن از سوی روس ها تصرف گرديدخبش بزرگی 
 

در هنگامی که بازی بزرگ در اوج خود بود، 
انگليسی ها توانسته بودند پس از سال ها کش و 
گير، با ترفندها و کارروايی ها امپراتوری هپناور 
ايران خاوری درانی را به چند سردارنشين، 
اميرنشين و خان نشين فروپاشانده و بر سر ويرانه 

نده از آن، در چند مرحله، کشور مصنوعی های بازما
و حايلی را ميان متصرفات هندی خود و متصرفات 
آسيای ميانه يی روس ها به ميان بياورند که آن 

در اين حال، خبش های 73.را افغانستان نام دادند
                                                 

دقيق تر پيش از محله  -زدهمپيش از ميانه های سده ن.  73
، )1834(شاه شجاع به حتريک انگليسی ها بر قندهار، 
درست . افغانستان نام گسرته پيرامون کوه های سليمان بود

در مهين هنگام بود که گسرته قندهار و کابل از سوی 
 . انگليسی ها افغانستان خوانده شد
بل متشکل بر قندهار و کا(افغانستان چونان نام يک کشور

برای خنستين بار ) که شامل مشال هندوکش و هرات منی گرديد
در سخنرانی مک ناتن در قندهار پس از افتادن اين شهر به 
دست نيروهای انگليسی اعالم گرديد که منت سخنرانی وی در 

 1838تاريخ ديپلماسی چونان پيوست معاهده سه جانبه 
 .انگليس، رجنيت سينگ و شاه شجاع مشرده می شود
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بزرگی از امپراتوری درانی را به گسرته متصرفات 
 .هندی خود درآوردند

 
ها هم سراسر آسيای  در اواخر سده نزدهم، روس

ميانه را گرفته و در منطقه پامير و بدخشان با 
. متصرفات هندی انگليسی ها هم مرز شده بودند

درست در مهين هنگام بود که دو ابر قدرت برای 
جلوگيری از برخورد احتمالی ميان شان، در پی 
کشيدن يک دهليز پوشالی در ميان سرزمين های خود 

 . برآمدند
 

وند و نيز تثبيت مرزهای کشور در مهين پي
افغانستان، انگليسی ها با روس ها گفتگوهايی را 
به راه انداخته و به سازش هايی دست يافته 

اين بود که سر مارتيمر ديورند را برای . بودند
گفتگو با امير عبدالرمحان خان که با توافق هر دو 
ابر قدرت از آسيای ميانه آورده شده و برختت کابل 

 .ه شده بود، فرستادندنشاند
 
سرچشمه های مسايل «ار رمحتف در مقاله . ای 

مسايل «در کتاب » گسرته يی افغانستان-تباری
                                                                                                                                                             

در دوره دوم امارت امير دوست حممد خان، پس از آن که وی 
توانست با برنامه و به کمک انگليسی ها و توافق مسکوت 
روس ها، خان نشين های مشال هندوکش را از خان های ازبيک 
بگيرد،  نام اين گسرته که در ادبيات سياسی جهان 

مبدل شد که » ترکستان افغانی«بود، به » ترکستان جنوبی«
 .ين نام تا دوره پادشاهی نادرخان ادامه يافتمه
 

امير دوست حممد خان، مهين گونه، پس از معاهده پاريس ميان 
انگليس و ايران که بر پايه آن ايران تعهد سپرد سردار 
نشين های افغانی از مجله هرات را بيرون از قلمرو خود 
بشمارد، اين امکان را يافت تا به کمک انگليسی ها و با 

ره گيری از تنش های درونی برادران و برادرزاه هايش، هب
 . خنست قندهار و سپس هم هرات را بگيرد

 
اين گونه، افغانستان در واپسين روزهای زندگانی امير 
دوست حممد خان، در مهاهنگی با طرح های انگليس و روسيه 
مبنی بر ايجاد يک گسرته حايل ميان متصرفات آسيايی اين 

ت، در سيمای کم و بيش مهانند به سيمای دو ابر قدرت وق
کنونی در خبشی از خاک امپراتوری درانی به ميان آورده 

 .شد
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مدرنيزاسيون و امنيت کشورهای آسيای مرکزی و 
، مواد و »روسيه در واقعيت های نو جيوپوليتيک

نوامرب  9مدارک کنفرانس علمی بين املللی، دوشنبه، 
تاجيکی حتقيقات  -وی روسیچاپ دانشگاه سال 2010

 :    جيوپوليتيک در اين پيوند می نويسد
 
گفتگو  یبرا ايتانيدولت بر 1893اکترب  ليدر اوا«

سر  یبه رهرب هيات ويژه يی ران خان ابا عبدالرمح
در  هند السلطنه بينا سکرتر -ورنديد مريمورت

 ندهيمنادر برابر . فرستادبه کابل  -امور خارجی
و پرداخنت : ف زير گذاشته شده بودوظاي ايتانيبر

دستيابی و افغانستان،  سيبه روابط انگلرسيدگی 
مشکل «حل و » ريوضوع پامم«زمينه  توافق  دربه 
 باشنده ناحيه کوه های» یافغان یمرز ليقبا
 .مانيسل

 
هنگام ارزيابی مساله پامير، اين اختالف نظر ها 

مهمل منا و (برخاسته از يک علت پارادکسال 
 .از ديدگاه حمافل حاکمه انگليسی بود) ناقضمت
 
ی مناطق واگذاریبه  یاعرتاض چين هاعبدالرمح ريام
يعنی  به تصرف در آورده بود، ريدر پام هيروس که

، اشتندکرانه های راست شغنان، روشان و واخان 
 -دروازعوض، مناطق آن سوی رود خانه پنج در زيرا 

رود در جنوب واقع خبارا، امارت  متصرفاتاز  یخبش
با شگفتی ، هم نيبا ا .را به دست می آورد آمو

ديورند، حل مساله ساحات آن سوی رود پنج واخان، 
 .  اعرتاض امير را بر انگيخت

 
 هنگام گفتگوها ن،ياز ا پيشاست که  نيا تيواقع

ديپلمات های و انگلستان،  هيروسميان 
لزوم کشيدن يک داالن حايل ميان ، بر يیايتانيبر
در  ايتانيبرمتصرفات و  ريدر پام هيروس یها نيزم

اين بود که مناطق واخان،  .پافشاری داشتندهند 
کرانه  ی خبش هایعني، شغنان و روشان تقسيم گرديد

اين مناطق به ترکيب  های مست راست رود آموی
، به متصرفات روسيه و کرانه های مست چپ آن

اين گونه، داالن يا . واگذاشته شدافغانستان 
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 خاوریمشال  های مرزتشکيل شد که » واخان«دهليز 
 .پيوند می کرد نيچرا با افغانستان 

  
 ،»واخان«کريدور  با ساخنت یسيانگل یها پلماتيد

 متصرفات از را  ريدر پام هيروس یها نيزمهای مرز
با اين کار، و  ساختندخود در هند از هم جدا 

 یاحتمال يورشدر صورت  يی را» یدفاعسپر «
 .بر متصرفات هندی خود ايجاد منودند یروس هيانسپا
 

چنين در صورت  ی،سيانگل یها پلماتيدبنا به سنجش 
 »واخان«داالن  ازبايد خنست  یروس یروهاينيی،  محله
 یريدرگو اين . می گذشتند افغانستانقلمرو  یعني

به را و افغانستان  هيروسميان  ميمستق ینظام
 .می داشتدنبال 

 
ی پی سيانگل یها پلماتيدبه شگرد ن افغانستاامير 

تازه  یفرصت ها جاديااو که مايل به . برده بود
ها به منظور بدتر شدن  یسيانگل اتکيحتر یبرا

آغاز  ر د، نبود هيافغانستان و روسمناسبات 
در قلمرو » واخانداالن «منطقه  رفنتيپذقاطعانه از 

او آشکارا اعالم داشت که  .خود خودداری ورزيد
کدامين به اصال مهه مردم افغانستان،  مانند

اما  ،دلچسپی ندارد ريدر پاممتصرفات روسيه 
به بار روابط با انگلستان های بسياری را  ینگران

 .می آورند
 

عبدالرمحان خان مقاومت سرسختانه يی در برابر 
. مطالبات امپرياليست های بريتانيايی نشان داد

می رفت و  به گفته غبار، گفتگوها با دشواری پيش
ديورند در با اين هم، . چند بار هم برهم خورد

نتيجه مساعی خستگی ناپذير امير را متقاعد ساخت 
تا اين خبش واخان را به ترکيب افغانستان شامل 

 .»گرداند
 

مرکز مطالعات «رييس  -داکرت قاسم شاه اسکندرف
در پژوهشکده خاورشناسی » افغانستان و منطقه

 :تان در زمينه می نويسدپژوهشگاه علوم تاجيکس
انگليسی ها توانستند با امير  1893به سال «

افغانستان قرار دادی را به امضاء برسانند که 
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مرزهای دولت افغانستان را با متصرفات استعماری 
. بريتانيای کبير در جزير منای هند تثبيت می منود

، پشتون »ديورند«به دليل کشيده شدن خط نامنهاد 
مبدل » دو پارچه شده«ن به يک ملت های افغانستا

 . گرديدند
 

هنگامی که مرزبندی نامنهاد  1895مقارن با 
پياده شد، تثبيت مرزها ميان افغانستان » پامير«

و مستعمرات آسيای ميانه يی روسيه تزاری به 
يکی ديگر  -به نوبه خود، تاجيک ها. پايان رسيد

به يک ملت » جهان ايرانی«از سازه های تباری 
مبدل شدند، که اين کار از اين هم » پاره شده«

متدنی توده های ايرانی را  -بيشرت تعامل فرهنگی
سست وکمرنگ منود و برای مدت درازی تاجيک ها را 
از تعامل تنگاتنگ با توده های ايرانی در 
افغانستان، ايران، پاکستان و ديگر کشورها حمروم 

  .»گردانيد
 

ا نوشته ايم، هر به هر رو، مهان گونه که باره
چند، مرزهای سياسی کنونی و کشورهای ناقص اخللقه 

در سيمای ) گسرته پشته بزرگ ايران(منطقه ما 
واحدهای سياسی نيمبند، فاقد عمق اسرتاتيژيک، مهه 
دست پخت استعمار اند که با توجه به تامين مطامع 
و مصاحل سياسی آن ها به ميان آورده شده اند؛ با 

واقعيت های هرچند هم تلخ، مگر  آن هم ديگر به
 .  عينی مبدل گرديده اند

 
اين گونه، اقوام باشنده سرزمين های ما مانند 
پشتون ها، بلوچ ها، تاجيک ها، ازبيک ها، ترکمن 
ها، آذری ها و کردها در ميان چندين کشور تقسيم 

روشن است، امروزه ديگر . و از هم جدا شده اند
کن و در هبرتين مورد تغيير جغرافيای منطقه نامم
 .  بسيار خونبار و زيانبار است

 
برای، زدايش پيامدهای ناگوار اين تربتقسيم ها، 
تنها راه خردورزانه، مهگرايی منطقه يی و ايجاد 
ساختارهای نوين منطقه يی با الگوبرداری از 

بدون خدشه دار ساخنت مرزهای  احتاديه اروپايی
 .    کنونی سياسی است
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 سخنرانی 

در مدرسه مطالعات شرقی و افريقايی 
 دانشگاه سواس لندن

در پيوند ) identity crisis(بررسی حبران هويت 
 با نام افغانستان

 )2011جون  26(
 

 دوستان گرامنايه،
 دانشوران ورجاوند و فرهيخته حاضر در نشست،

جای بسی خشنودی و خرسندی است که در شهر لندن در 
خدمت مشا سروران گرامی اين کانون علم و معرفت در 

 .هستم
 

با هبره گيری از فرصت، از سازماندهی نيکو و 
مهمان نوازی کانون پژوهش های خراسان که زمينه 
اين نشست را فراهم منوده است، ابراز سپاس و 

 .ارجگزاری می منايم
 

بر مهگان روشن است که کشور ما به سان کشتی بی 
فانی در بادبان و بشکسته يی در شب تاريک و تو

دريای پر تالطم و مواج، بی ناخدا در مسير 
چنين وضعيتی مهه . ناپيدايی راه می پيمايد

انديشمندان و آگاهان را بر آن وا داشته است تا 
برای چاره جويی و برونرفت از حبران، راه هايی 

 . بينديشند
 

تنها کاری که می توانيم از اين جا بکنيم، اين 
نديشه بيافرينيم، آگاهی ا. است که پيامی بفرستيم

مسايل را به گونه بنيادی به نقد . خبشی کنيم
موضوعات . بکشانيم، راهگشايی و راهنمايی مناييم

را با هبره گيری از زمينه های فراهم  مهه جانبه 
 .چيز بيشرتی از دست ما برمنی آيد. بررسی کنيم

 
بايد به مسايل از بلندای نگرش های واالی انسانی 

بر پايه ارزش ها، باورها، اميدها،  -ددبرخورد گر
دمکراسی، حقوق . آرمان ها و اهداف واالی انسانی
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شهروندی، برابری و عدالت اجتماعی با يک ديد 
بيرون از تنگ نگری ها و تعصبات زبانی، . گسرتده

 .آيينی و تباری
++++ 
 

در اين جا خنست، بسيار فشرده به هويت و حبران 
 . هويت می پردازيم

شور ما برای خنستين بار شايد در کتاب در ک
، که از سوی »مسايل جنگ و صلح: افغانستان «

بنگاه نشر انديشه در هتران به چاپ رسيده است، 
دانشمند روسی مساله هويت در  -داکرت بوسين

افغانستان را در پيوند با خود آگاهی ملی که يکی 
از ارزنده ترين نشانگرهای تباری می باشد، را به 

 .سی گرفته استبرر
 

پيش تر از اين با حبث هويت به مفهوم خاص کلمه 
البته، به . زير نام هويت در کشور بر خنورده ام

 .نه» هويت«اما حتت نام . نام های ديگر چرا
 

 هويت چيست؟
يکی از پذيرفته ترين تعريف ها را آقای واعظی در 

بازتاب داده » سازه های ناقص هويت ملی«مقاله 
جمموعه خصايص و ويژگي هايي است آه يك  هويت«: است

شخص، يك گروه و يك جامعه را از ديگر اشخاص و 
گروه ها و جوامع متمايز مي آند و بدين ترتيب 
امكان شناخت صريح و سريع آن ها را فراهم مي 

 . سازد
 

هويت ملي بنا بر اين، تعريف، جمموعه ويژگي هايي 
ي ديگر را شامل مي شود آه يك ملت را از ملت ها

 ».ممتاز مي سازد
 

يکي بودن «بنا بر يک تعريف ديگر، هويت به معناي 
، مهبودی موصوف با صفات اصلي و جوهري »با ذات

هويت يک شخص بستگي با تطابق صفات . مورد نظر است
 .او با آن هويت دارد

 
روشن است حبث تازه هويت از باخرت زمين برگرفته 

آه يکساني، مهساني  است» Identity«شده و هويت ترمجه 
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در نتيجه انتونيم . و مهانندي را نيز می رساند
بي » «از خود بيگانگي«، »بي خويشتين« -اين کلمه

نيز به » حبران هويت«است که آن  را معادل » هوييت
 ».اند کار برده

 
. »کيستی«پاسخی است به پرسش  –از ديد من، هويت

. دتعلق و بستگی شخص را به يک ترند نشان می ده
پاسخی است به اين پرسش که من کيستم؟ ما کيستيم؟ 
يک نشانگر است که بستگی به يک گروه، يک جمموعه، 

 .را نشان می دهد... حمفل، اجنمن و
 

. به باور من، چهار دسته يا گروه هويت وجود دارد
پيشاپيش می گويم که اين رده بندی هيچگونه 

 :ستشالوده اکادميک ندارد و تنها برداشت خودم ا
 

 :هويت های طبيعی موروثی: گروه يکم
هويت های نژادی، تباری، قومی، قبيله يی  -1

من سفيد پوست هستم، من  :مانند -خاندانی
سياهپوست هستم، من پشه يی هستم، من آذری هستم، 
من کردی هستم، من روسی هستم، من درانی هستم، من 

 ...حممد زايی هستم
ن بودايی من مسلمان هستم، م: مانند -آيينی   -2

 .که بيشرت پيروانانه است... هستم، من حنفی هستم
من ترک زبان  من پارسی وان هستم، -زبانی   -3

  74...ان هستمبهستم، من فرانسوی ز
من مرد هستم، من زن هستم، من دخرت  -جنسی  -4

 ...هستم
 

اين گروه از هويت ها گزينشی نيست و بيشرت طبيعی، 
ويت های البته، ه. موروثی و پايدار می باشد

                                                 
بايسته يادآوری است که در کنار خودآگاهی ملی، زبان يکی از .  74

دست کم در شالوده رده . مهم ترين ويژه گی های خمتص هر تبار است
هناده شده ) يستيکلنگو(بندی جهانی اتونس ها مهانا اصل زبانشناسی

مهراه با آن، بايد در نظر داشت که در افغانستان ناسازگاری .  است
مرزهای تباری و زبانی يک امر عادی است  نتيجه آن اين است که 

. يک امر عادی است» مهبودی زبانی«و » مهبودی تباری«نامهسانی مفهوم 
يش های گو: که بيشرت در بدخشان متبارز است. حبث ديگر گويش ها است

واخانی ها، روشانی ها، شغنانی ها، اشکامشی ها، زيباکی ها، منجانی 
 ...ها
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آيينی و زبانی و حتا جنسی را می توان تغيير 
 .اما طبيعی نيست. داد
 

 :اکتسابی -هويت های موروثی: گروه دوم
من کابلی هستم، من هراتی هستم،  -هويت بومی  -5

من گلدره يی هستم، من شيرازی هستم، من بدخشی 
 ...هستم

من جنار هستم، من کلگار  -هويت شغلی و کاری -6
 ...دانشگاه هستم هستم، من استاد

من اشرافی : اجتماعی -طبقاتی -هويت جايگاهی  -7
هستم، من از اليه متوسط هستم، خاستگاه من من از 

 .اليه های نادار جامعه  است
اين دسته هويت ها هم موروثی و هم اکتسابی اند و 

می توان آن را چونان هويت های . هم متغير
 .خود سازنده هم بررسی کرد -گزينشی

 
 :هويت های غير طبيعی سوم گروه 

به گونه : اجباری، ناگزيرانه و ناخواسته -8
مثال، هويت های شکل گرفته از ناشی از مهاجرت 

برای منونه، من آملانی ... ها، ناگزيری ها و 
درم که در هالند بود و باشد دارد، امگر بر. هستم

 . هالندی است
 

منونه ديگر، يک دوستم که ازبيک تبار است و مهسرش 
چون مهسرش پيش تر از خود او به خارج . پشتون تبار

آمده بود و بنا به عواملی در شهری که پدر و 
مادرش زندگی می کردند، پناهگزين شده بود، او هم 
بنا به ناگزيری، نام خانوادگيش را مطابق نام 
خانوادگی مهسرش داد و در پاسپورتش سليماخنيل درج 

ازبيکی اش، يعنی خالف هويت تباری اصلی . است
 .پشتون قلمداد شده است

هويت  -هويت های مسخ شده و جعلی مصنوعی   -9
های حتميل شده و تراشيده شده که بيشرت بار سياسی 
دارد و منجر به از خود بيگانگی و حبران هويت می 

 .گردد
 

 : هويت های آگاهانه گزينشی: گروه چهارم
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من فوتباليست هستم، من  -هويت های تفننی -10
ستم، من شاعر هستم، من داستانويس هنرمند ه

 ...هستم
مانند هويت : باوری و نگرشی -هويت های سياسی -11

های سياسی مثل من پرمچی هستم، من کامسوپوليتيست 
هستم، من مجهوريخواه هستم، من مارکسيست هستم، من 

 ....روشنفکر هستم
 -بازشناسی شده فرهنگی -هويت  های آگاهانه -12

 شده متدنی و سر از نو بازيابی
 

ما در گفتار امروز  درست روی دو نوع هويت درنگ 
 :می کنيم

هويت های  -هويت های مسخ شده و جعلی مصنوعی -
 .حتميل شده و تراشيده شده و کاذب

بازشناسی شده و سر از  -هويت های آگاهانه -
نوکشف شده که بر پايه معرفت و پژوهش استوار 

 .است
  

که ما در در حبث هويت، سازه های بسياری است 
اين موضوع . سخنرانی امروز به آن منی پردازيم

بيشرت به جامعه شناسی سياسی و ساير دانش های 
حبران هويت اشاره مربوط ربط می گيرد و تنها به 

 : می کنيم
 

يكي از حبران هاي بزرگ اجتماعي آه زير ساخت 
 . روانشناسي و روانشناخيت دارد، حبران هويت است

 
ی به ميان می آيد که در يک حبران هويت هنگام

. دستگاه هويت های خمتلف به گونه مصنوعی رشد منايد
برای منونه در کشورما به جای هويت مشرتک ملی، 
هويت های يا خرده هويت های تباری زبانی و آيينی 

 .و بومی رشد يافته است
 
. حبران هويت يكي از معضالت اساسي در کشور است 

ران هويت نگاه آنيم، اگر موشكافانه به پديده حب
می بينيم آه درگريي هاي درونی در کشور آه شامل 
درگريي هاي حزبي، قومي و منطقه يي مي شود، تا 

 .جايی به حلاظ حبران هويت است
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با حتليل «به نوشته يکی از حتليگران هم ميهن  
جامع و روشن از حبران هويت و عوامل دخيل در آن و 

تازه يي در افق سياسي دورمنايي  ،با زدودن آن ها
دورمنايي آه ديگر . و اجتماعي کشور منايان مي شود

گسستگي و ناپيوستگي هويت ملي در آشور ما حتليل 
 ».مي رود

 
يکی از دشواری ها در پديدآيی و پيچيده تر شدن 

برای منونه واژه . مفاهيم تازه و کاربرد آن است
روشن . تبار که يک مفهوم تازه علمی است= اتنوش

يک واژه کهن ) ريشه شناسی(آن که ايتمولوژسی 
 .يونانی است

 
های معين ) فارماسيون(اتنوس ها با ريختارها 

مطابق اين رده . اقتصادی مطابقت دارند -اجتماعی
بندی، ناسيون عبارت است از شکل ويژه يی از مجاعت 

فرماسيون (اتنيکی آدم ها که برای عصر بورژوازی 
 . اشدخمتص می ب) سرمايه داری

 
در تعريف اتنوس ) جرب اقتصادی(پيروان دترمينسم 

ها به نوعيت شغل آن ها يعنی به عامل اقتصادی 
 به برای مثال، ترکمن های افغانی. توجه دارند

.  اشتغال دارند) نقره سازی(قاليبافی و سيمسازی 
قزلباش ها بيشرت کارمندان اداری بودند و به شغل 

پيشوند  ،مهين رو ميرزايی اشتغال داشتند و از
ميرزا را پيش روی خود می گذاشتند که به گونه يی 

مهين گونه . موقف اجتماعی آنان را بازتاب می داد
تيرتهايی چون داکرت، مهندس، پروفيسور و استاد 

 .نوعی هويت اجتماعی افراد اند هبازتابدهند... و
 

بر تکامل اتنوس ها هم روندهای داخلی بسته به 
اقتصادی و هم روندهای خارجی  -اعیجنبش های اجتم

که با مناسبات ميانتباری مهراه اند، آسيميالسيون 
)  مهپيوندی و مهگرايی(انتيگراسيون ) مهگونی(

و نيز بسا ) استحکام، مهبسته شدن(کانسليداسيون 
 . عوامل ذهنی، تاثير دارند

 
آن چه مربوط به مساله شناسايی تباری باشندگان  

خود «يا » خودستايی«، مهانا افغانستان می گردد
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گروه های » خودنگاری«يا » خودشناسی« ، »پردازی
 . تباری  مطرح است

 
برای منونه در برابر اين پرسش از بلوچ ها که 

من : توکيستی؟می توان پاسخ های زير را دريافت
بلوچ هستم، من سنجرانی هستم، من نيمروزی هستم و 

  .من افغانی هستم يعنی اهل افغانستان
 

يکی ديگر از پژوهشگران ميهنی در مقاله جالب در 
 :باره حبران هويت می نگارد

 
بسياري از کشورها امروزه با چالش بزرگي به نام «
اين امر در کشورهايي که . مواجه اند» حبران هويت«

ثبات سياسي و فرهنگي کمرتي داشته و با حتوالت 
اجتماعي متعدد مواجه بوده اند، بيشرت مشاهده 

 .شود يم
 

فضاي حاکم بر جهان امروز کشورهاي زيادي را 
مواجه » حبران هويت«ناخواسته و ناگزير با چالش 

 . ساخته است
 

وضعيت کنونی جامعه ما و فضاي بي در و پيکري که 
براي طرح مباحث فکري و فرهنگي به وجود آمده 

هاي فکري نو که از چهار سوي جهان  است، و چارچوب
د، ما را ناخواسته بيش از هر شو وارد کشور  مي

مواجه ساخته » حبران هويت«کشور ديگري با چالش 
 . است
 

جامعه امروز ما به شدت در حال آشفتگي هويت به 
برد و اگر ما نتوانيم اين حبران را پشت سر  سر مي

گذارمي و اگر درک درسيت از اين موضع نداشته باشيم 
واهيم و نتوانيم چالش را بطور درست حل کنيم، خن

توانست جايگاه خود را در عرصه جهاني به دست 
اين جامعه در شکل دادن به يک هويت جديد . آورمي

 .هاي جدي رو برو خواهد بود با دشواري
 
فقر فرهنگي و پايين بودن تراز سواد در کشور،  

افراد جامعه را نپخته و بدون درک کايف به بار 
صادي که اين امر در کنار مشکالت اقت. آورده است
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شود  دهند، باعث مي بيشرت هم و غم مردم را شکل مي
که مردم ما به ويژه جوانان و نوجوانان ما حتليل 
عميق و جتزيه درست از مسايل کنوني و گذشته کشور 

و مهني امر مشکل آنان را در يافنت . نداشته باشد
 . سازد هويت واقعي مضاعف مي

 
هاي  حبرانحبران هويت نيز مانند بسياري از     

. ديگر به عدم تعادل و ناپايداري اشاره دارد
حبران هويت اجتماعي به معناي از دست دادن وفاق و 

گريي  مهبستگي است که پيامد آن دور ماندن از پي
هاي اساسي زندگي است که در نتيجه آن جامعه  آرمان

 ».گردد نيز دچار سرگشتگي و سردر گمي مي
 
ذاتي انسان است، که نياز به احساس هويت، نياز «

در روان . ها و گرايش ها است منبع شديدترين کوشش
می » گم گشتگي نقش«شناسي يافنت هويت را در برابر 

 .دانند
 
. حبران هويت يک حالت عارضي و زوال پذير است  

وضعيت ناپايداري است که فرد يا جامعه ناگزير 
تواند  بايد اين مرحله را پشت سر بگذارد و عمال مني

آن چه . در اين مرحله برزخي در دراز مدت مباند
آيا فرد . مهم است، حنوه گذار از اين مرحله است

يا جامعه مورد نظر پس از دچار شدن با اين حبران، 
مي تواند به حنو مطلوب اين چالش را حل کند و به 
سر اجنام مطلوب و يافنت خود واقعي خويش دست يابد 

هاي جربان ناپذيري  فها و احنرا يا گرفتار دشواري
 . گردد مي
 

ساده و پيچيده  درجوامع هويت شکلگريي حبث ديگر، تفاوت
. شکلگريي هويت مساله پيچيده و دشواري است.  است

و در هر . زيرا عوامل متعدد در آن تاثري گذار است
جامعه و هر فرد يکي از اين عوامل ممکن است بيشرت 

 . يا کمرت از عوامل ديگر تاثري کند
 
اما پيچيدگي جوامع پيشرفته بر اثر تغيري و   

حتوالت چشمگري و سريع و قرار گرفنت فرد در برابر 
هاي متنوع او را در انتخاب و شکل دادن به  حمرک

 . سازد هويت خود دچار مشکل مي



 

93 
 

 
زيرا . کشور ما از اين جهت نيز دچار حبران است  

هاي ديين، فکري، سياسي، و اجتماعي ما در  هويت
. شرايط نسبتا ساده و ناپيچيده شکل گرفته است

حتوالت جديد فکري و فرهنگي و پيشرفت تکنولوژي و 
هاي شکل  سرازير شدن حمصوالت آن به کشور، هويت

 .سازد گرفته پيشين را با چالش مواجه مي
   

++++++++ 
 

اين بوده است که  کشور هويت تعريف شده رمسی در 
غانستان است،  هر که از اف. ما افغان هستيم

افغان هم از نام کشور ما برخاسته . افغان است
است که خنست آريانا بوده است، در دوره اسالمی هم 

پس از تشکيل  1747به خراسان مبدل شده و سر از 
افغانستان  -دولت درانی از سوی امحد شاه بابا

 . خوانده شده است
 

مگر هنگامی که . ما هم دربست مهه اين را پذيرفتيم
به خارج آمديم، با گذشت هر  روز هر چه بيشرت و 
بيشرت با پرسش هايی رو به شديم و به هرپيمانه که 
که دامنه آگاهی ما بيشرت شد، به مهان پيمانه پرسش 
های ما بيشرت شد و سر اجنام به سردرگمی هويتی و 

. حبران هويت برخورديم و به بن بست هويتی رسيديم
 .فتيمو هويت خود را مسخ شده يا

 
را و بيزاری هويتی به هر رو، امروز حبران هويت 

در پيوند با مهين موضوع يعنی نام کشور به بررسی 
 . می گيريم

 
وقتی در يک واحد سياسی، از کانفدراسيون قبايل و 
اقوام به سوی ملت سازی پيش می روند، ناگزير 

. انتوس بگذرند) تبار(بايد از يک گذرگاه مليت 
وند بتوانند روی ارزش های مشرتک، هرگاه در اين ر

باورهای مشرتک و منافع مشرتک و هويت مشرتک به 
در . توافق برسند، روند ملت سازی تسريع می گردد

غير آن کشور با چالش های بسياری رو به رو می 
 . شود
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داکرت  بوسين مفهوم حبران هويت در افغانستان را 
می ميهنی پشتون ها پيوند  -با خود آگاهی ملی

اين خود آگاهی سر «: او در زمينه می نگارد. زند
از اوايل سده بيستم، با متايل به مدرانيزاسيون 

جوانان «به پيمانه بسياری به برکت مساعی جنبش 
انديشه های . به گونه حمسوسی باال گرفت» افغان

التقاطی آنان آميزه يی بود از اسالم، متايل به 
روحيه غربگرايی مدرنيزاسيون و ناسيوناليسم، با 

که تنها از سوی خبشی از حمافل بااليی حاکمه پشتون 
و مشار اندکی از روشن انديشان که با پيوندهای 
خويشاوندی با آن ها گره خورده بودند، پذيرفته 

 . بود
 

بيشرت درهنگام اوجگيری جنبش ويش [با گذشت زمان 
اين انديشه ها به ايدئولوژی پرتنسيوز ] زمليان

به . شوونيسم پشتونی مبدل گرديد) یپر مدعاي(
گونه يی که مثال ادعا داشت که باکرتيای کهن 

نام (خنستين دولت پشتونی بود و انتونيم ) باخرت(
پشتون مهين ترتيب از باکرتيا گرفته شده ) تباری
افغانستان و «به نقل از غبار در مقاله . (است

و نيز  9در جمله کابل، مشاره » نگاهی به تاريخ آن
نام تاريخی کشور –آريانا «حيدر ژوبل، 

 .)1332در سالنامه کابل، » افغانستان
 

جوانان «شايان ياد آوری است که در آغاز جنبش 
مگر پسان ها سازمان . يک جنبش طبيعی بود» بيدار

های اطالعاتی کشورهای بيگانه در آن رخنه کردند و 
روند شکلگيری اولرتاناسيوناليسم تندرو و لگام 

 .ه را به راه انداختندگسيخت
 

روشن است در واکنش به تندروی پشتونی، مهين گونه 
تاجيکسيم، ازبيکيسم، هزاره ايسم و ترکمنيسم 
تندرو به ميان آمد و اين گونه گسيختگی های 

 . تباری، زبانی و آيينی فراخ تر گرديد
 

از يک سو . امروز وضع بارها بدتر از گذشته است
پشتون در کابل به گونه  دولت اولرتاناسيوناليست

لگام گسيخته يی به پيش می تازد و از سوی ديگر 
در پاسخ به آن پاکستان بنيادگرايی، تندروی و 
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راديکاليسم اسالمی را باز هم در سيمای پشتونی آن 
 . دامن می زند

 
موازی به آن، روندهای لگام گسيخته در ميان ساير 

اين در . تبارهای باشنده مشال کشور دامنه می يابد
حالی است که روندهای مهانندی در مجهوری های آسيای 

روشن است چنين چيزی گسست . ميانه نيز روان است
 . های هويتی را در منطقه هپن تر می سازد

 
کنون می رسيم به بررسی حبران هويت در پيوند با 

خنستين پرسشی که مطرح می گردد، اين . نام کشور
ا در گذشته چه بوده است که نام کشور و سرزمين م

است؟ برای مثال در سده نزدهم و پيش از آن چه 
 بوده است؟ 

 
چيزی که در زمينه بسيار شايان توجه است تفاوت 
فاحشی که در آثار نوشته شده و چاپ شده حتا در 
نيمه خنست  سده بيستم و در نيمه دوم آن به ويژه 

 . پس از جنگ جهانی دوم می بينيم
 

نشست، مقاله يی را ارائه کردم در اين : يادداشت
که در واقع » درنگی بر سر نام کشور ما«زير نام 

زمينه های «فشرده يی بود از آن چه که در کتاب 
جغرافيايی روندهای مهگرايی در گسرته  -تاريخی

از اين رو، برای جلوگيری . آمده است» ايرانستان
از تکرار، از آوردن آن در اين جا خودداری می 

 .کنيم
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 گاز يیرسانا یلوله ها سرنوشت
از راه  و هند ترکمنستان به پاکستان

 افغانستان
 

شدن  دهيچيپ، در جهان یحبران انرژ یابي دامنه
 یکشاکش ها شيمنطقه و افزا کيواکونوميج تيوضع
چالش ها و  شيافزا جهيو در نت یبر سر انرژ یجهان

از  زين ندر منطقه که روشن است افغانستا تنش ها
ساخنت پروژه  ادهيتواند برکنار مباند، پ یآن من

گاز از ترکمنستان به پاکستان  يیرسانا یلوله ها
 .از اهبام فرو برده است يیو هند را در هاله 

 
سال گذشته  ستيگفت که افغانستان در  ب ديبا

طرح  نيا ندهيآبوده است و  نيال پيپا نيا یقربان
چندان روشن ها  هم به رغم يک رشته اميدواری

 .ستين
   

 ونيلتري 4 – 9/2 هشده ترکمنستان ب تيتثب ريذخا
آن از  بيشرتتوان گفت خبش  یرسد که م یمرت مکعب م

حد اقل سه دهه  یبرا(شده است  یداريخر هيروس یسو
 داريپس از د ژهيبه و). شده است ديخر شيپ ندهيآ

که در آن  2003 لياپر 10 خيبه تار ازفيبا ن نيپوت
قرار گرفته و  یزنگرمورد با نيشيپ یار داد هاقر

 .ديبه امضاء رس يیتاز ه  يیقراداد ها
 

، ساالنه 2004سر از   هيروس» گازپروم« وميکنسرس
مرت مکعب گاز از ترکمنستان  ارديليم 7-6 نيب
 يیرسانا یلوله ها قيکرده است که از طر یداريخر

 یو قسما بازساز نيشيپ یساخته شده در زمان شورو
 افتهيانتقال  نييهم اوکرا ديو شا هيشده به روس

می  وجودم یسازشنامه ها هيبر پا ه،يروس. است
مرت  ارديليم 70-60 نيساالنه ب 2007تا سال  یستيبا

 هيبر پا.  باشد دهيمکعب گاز  از ترکمنستان  خر
 یدر سال ها ديمقدار  با نيتازه ا یقرار دادها
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 شيمکعب افزا مرت ارديليم 80-70تا   2009-2028
  .يافته باشد

 
با اين هم با توجه به اين که داده های دقيقی در 
باره ميزان واقعی استخراج گاز در ترکمنستان در 
دست نيست، به آسانی منی توان گفت که روسيه چه 

بنا به برخی . ميزان گاز از ترکمنستان برده است
 53امروزه ترکمنستان  ساالنه از گمانه زنی ها 

 40بنا به داده های ديگر ( مرت مکعب ردايليم
و مصرف  ديمنا یگاز استخراج م )ميليارد مرت مکعب

 15مرت مکعب تا  ارديليم 13-12آن ساالنه به  یداخل
 .رسد یمرت مکعب م ارديليم
 

که به  یبا احتساب گاز  هرگاه چنين سنجش مناييم،
و  ديشود که در باره خر یم دهيرود، د یم نيچ

موجود  رهيذخ توجه بهشده  با  تيتثبگاز انتقال 
 یحرفدر مسيرهای ديگر  ندهآي دهه چهار –در سه 

 .ماند یمن
 

مرت  ونيليتر 20  شده  ترکمنستان ینيب شيپ ريذخا
از  شرتيهفت برابر ب -شود که شش یزده م نيمکعب ختم

آن،  تيتثب یمگر برا. است یشده کنون تيتثب ريذخا
و  یاکتشاف ،یفحصگسرتده ت یاست کار ها ستهيبا

که مستلزم  رديصورت گ ريمهمرت از آن حماسبه ذخا
از روش  یريگسرتده با هبره گ یکيولوجيج یپژوهش ها

از روش  یريو کارگ ینيو زم يیهوا ،یهانيک یها
 یکيزميسا یاز مجله متد ها( یکيزيوفيخمتلف ج یها

و )  یکيالکرت یامواج منعکسه و منکسره و متد ها
 کيچاه ها و در  یحفار ،یشگاهيزماو آ يیايميوشيج

  .هنگفت است یگذار هيو سرما یزيسخن برنامه ر
 

 نيراستا وجود دارد، ا نيکه در ا یگريد یدشوار
گاز ترکمنستان  یاز خاستگاه ها یاست که خبش بزرگ

در . واقع است نيکسپ یايدر یدر بسرت و کرانه ها
و  نيشيپ یشورو انيم 1940گذشته، بر اساس قرارداد 

و  یشورو انيم نيبسرت کسپ ريذخا  یستيبا یم رانيا
مگر با  . شد یم ميپنجاه پنجاه درصد تقس رانيا

تواند  یمن گريقرار داد د نيا یشورو یفروپاش
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 ريذخا ميکنون بر سر تقس. داشته باشد  يیکارا
چون با . وجود دارد يیبسرت خزر اختالف نظر ها

 ه،يچهار کشور  مستقل روس ،یشورو یفروپاش
آمد   انيبه م جانيترکمنستان، قزاقستان و آذربا

 ليرا تشک نيحوزه کسپ یکشورها رانيبا  ا کجايکه 
 .دهند یم
   

. بسرت خزر هست ميتقس یبرا یگوناگون یکنون طرح ها
و منابع آن  ايبسرت در ستيطرح، با کي هيبر پا

هر  یدرصد برا ستيب ست،يب زانيکشور ها به م انيم
هر کشور به  گريطرح د هيبرپا  .شود ميتقس کي

طرح  نيدر ا. خود سهم بربد یاندازه طول کرانه ها
رسد که روشن است  یدرصد سهم م 11تنها  رانيا یبرا
 .ستين رايآن کشور پذ یبرا

 
 ميتا کنون بر سر تقس یساحل یهر رو،  کشورها به

که استاتوس  یاند و مادام دهيمنابع به توافق نرس
حاضر  ینگردد، دشوار است کس نييتع نيکسپ یحقوق

ترکمنستان  یاکتشاف خاستگاه ها نهيگردد، در زم
  .ديمنا یگذار هيسرما

 
 گمان زده شده ريهرگاه واقعا ذخا داست،يگفته پنا

به  ريگردد و حماسبه ذخا تيتثب يا حتا خبشی از آن
رقابت بر سر  رد،يصورت گ a, b, c, d یها یکتگور
خواهد شد و  شرتيببه گاز ترکمنستان  یابيدست
از . خواهد شد دايگاز آن پ یبرا یاديز انيمشرت
و هند  نيچ ،یباخرت یاروپا ن،ييو اکرا هيروس: مجله
  .اکستانو پ
 

گاز ترکمنستان  يیرسانا یخط لوله ها کشيدن پروژه
 يیصورت تا اندازه  نيبه هند، تنها در مه

که هند به  یآن هم به شرط. خواهد بود نانهيواقعب
و پاکستان در  وندديپروژه بپ نيبه ا یه جدگون

است که پاکستان  یدر حال نيا .زمينه مهکاری منايد
 .به رساندن گاز به هند ندارند يیعالقه  نيو چ

 
پخش  ليسال گذشته، افغانستان به دل ستيدر ب 

 نگاه از  – نيکسپ ايکه گو يی یواه یآوازه ها
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 م استارس دوپ جيخل  -یدروکاربنيها رذخاي داشنت
 4تنها به  نيشده کسپ تيتثب ريذخا ،در واقع(

 جيبا خل سهيرسد که در مقا یم یجهان ريدرصد ذخا
  یعدم آگاه زي، و ن)شود یارس اندک مشرده مپ

 نيال پيپا نيا یها، قربان تيکشور از واقعرهربان 
  .ديگرد
 

، در دوره ستميدهه نود سده ب یدر آغاز در سال ها
 یکمپان )ان الدين ربانیبره(حاکميت جماهدان 

با ترکمنستان قرار  داسيبر ینيارژنتا یميپرتوش
آزاد را  یکشور به بازارها نيگاز ا يیداد رسانا

در دوره   1998و  1997  یسال ها بعد در یچند. بست
 يیامريکا ونوکالي  یکمپانفرمانروايی طالبان 

پا به کارزار گذاشت و با ) ايفورنياز کال(
 ونيليم کي 1994در سال  و تست برخابه رقاب داسيبر

 .کرد نهيپروژه هز یمقدمات یسرو یدالر برا
 
گاز ترکمنستان به  يیرسانا یآغاز دو  طرح برا در 

 :دست بود یپاکستان رو
استان  رياز دولت آباد ترکمنستان  از مس  -1

، بلخ، مسنگان، بغالن، گردنه جوزجان اب،يفار های
و   شاوريآباد به پسالنگ، پروان، کابل و جالل 

 پاکستان و هند گريد یبعدها به جاها
 اتياز دولت آباد ترکمنستان از راه وال  -2

 نيقندهار به اسپ رمند،يغور، هرات، ه اب،يفار
ملتان و  یشاخه به سو کيگوادر با  ن،يشيبولدک، پ

  هند
 
در  يیرسانا یاز لوله ها لومرتيک 169قرار بود  

 731در افغانستان و  مرتلويک 750خاک ترکمنستان، 
 .شود دهيدر پاکستان کش لومرتيک
 

شود، شامل شرکت  جاديکه قرار بود، ا یوميکنسرس
 :بود نهيبا اسهام مع ريز یها
. 5متحده با سهم   االتياز ا شنيکار پور ونوکالي *
 درصد 46
با  یاز عربستان سعود تديمل یکمپان ليدلتا او *

 درصد 15سهم  
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    درصد 7ز ترکمنستان با سهم  نفت وگا یکمپان *
 درصد 6.5  ديملت ميپرتول ايزياندون *

از  تديمل یکمپان شنياکسپور ت لياو ويتوک یا *
 درصد 6.5جاپان با سهم  

از  یساختمان یکمپان - نرنگياجن یندايهو یها *
 درصد 5با سهم   یجنوب یايکور

 .درصد 3.5تا  3از پاکستان با ) ؟(کرسنت  ید *
 درصد 1.5 یافغان مانکاريپ یها شرکت  *
 
 یبرا یالزم یها زمينه شياز پ گريد یکيهر رو،  به
در  یسراسر تيامن نيتام نيال پيپا نيشدن ا دهيکش

به ثبات در کشور و در نظر  یابيافغانستان و دست
  .در مساله است نفعيذ یگرفنت منافع مهه طرف ها

 
 رانيدولت ها و وز سانييچند سال گذشته ر در

 یمعادن افغانستان، پاکستان و ترکمنستان نشست ها
در رابطه داشته اند و  يیدو جانبه و سه جانبه 

است که تا کنون  دهيگرد جاديا یمشرتک ونيسيکم
با اين هم . برگزار منوده اند یاريبس یجلسه ها

 .دستاورد چشمگيری در زمينه ديده منی شود
 
 یماتاست که مراحل مطالعات مقد یآور ادي انيشا
به کمک بانک توسعه  شيپروژه، چند سال پ نيا
. ديرس انيبه پا دالر ونيليم 2.5 نهيبا هز يیايآس

 یو غرب یجنوب غرب ريها مس یبررس نيدر ا
 یجنوب غرب انتيکه  وار ديافغانستان مطالعه گرد

بر . تقرار گرف دييقندهار و مچن مورد تا قياز طر
 نيال پيه پاشود ک یم ینيب شيمطالعات پ نيا هيپا

با  لومرتيک 1680انچ، طول  56به قطر  یاحتمال
 نيال پيپا تيظرف.  خواهد بود MW 250 یسورهايکمپر
 ماهمکعب  در فوت  ارديليم  3.2مورد نظر  یها
 نهيو هز) مرت مکعب  در سال ارديليم 30نزديک به (

دالر  ارديليم 3.3به  2005آن بنا به برآورد سال 
 یامروز یها نهيه احتساب هزشد که ب یم یابيارز
 .دالر باال برود ارديليم 7به  ديشا
 

طرفه اين که بانک توسعه آسيايی بنا به داليل 
نامعلومی از دادن مدارک مطالعات خود به 
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افغانستان خود داری می ورزد و تنها اطالعات کلی 
 .را به دسرتس می گذارد

  
 هند و پاکستان یفراموش کرد که برا دينبا البته

.  هم وجود دارد یگريد يیها ويالرتنات ايها  نهيگز
که  رانيتوانند از ا یکشورها م نيمثال، ا یبرا

بزرگ گاز  ريکشور دارنده ذخا نيدوم هيبعد از روس
گاز را در  یجهان ريدرصد ذخا 18در جهان است و 

 یپارس جنوب تگاهخاس.  دارد، گاز  خبرد ارياخت
رود که  یبه مشار مخاستگاه گاز در جهان  نيبزرگرت

 انيشا.  از پاکستان قرار دارد یکيبه فاصله نزد
قرار  کيگذشته  یاست که هند در سال ها یادآوري

با  رانيگاز از ا ديخر یبرا یدالر ارديليم 23داد 
 یبه توافقات زيآن کشور عقد کرد و با پاکستان ن

  .ديرس
 
درصد  7توانند از قطر که  یدو کشور مهچنان م نيا

 عيدارند، گاز ما اريجهان را در اخت یگاز ريذخا
  .خرد یگاز م شيهند مهچنان از بنگله د.  خبرند

 
پاکستان و خمصوصا  یهاازيکه ن نيبا توجه به ا مگر

 هيمثال، بر پا یبرا(روزافزون است  یهند به انرژ
روزانه به   2016سنجش ها، مصرف پاکستان در سال 

  TAP نيال پي، پا)ديمرت مکعب خواهد رس ارديليم 57
که به گمان ) پاکستان -افغانستان -ترکمنستان(
احداث  یبرا یشرتيشانس ب ندهيدهه آدو در  اريبس

افغانستان چند  یدر صورت احداث برا.  افتيخواهد 
که روابط آن با  نيا یکي: خواهد شد دايشانس پ

که ساالنه  نيدوم ا افت،يپاکستان هببود خواهد 
به دست خواهد  تيحق ترانز را به عنوان یمبلغ

 قيخواهد توانست گاز خود را  از طر زيآورد و ن
  .ديمنا صادرلوله ها به خارج  نيا
 

است با طرح مساله، به گونه  ستهيهر رو، با به
 باز ها رسانه در که گونه آن نه – نانهيواقعب
از حد و توهم   شيب ینيدچار خوش ب ابد،ي می تاب
 -از لوله ها ی، هبره بردارمورد نيدر هبرت.  مينشو

و  یاسيس مياحداث آن تصام نهيهرگاه در زم
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م سو دهه یتوان تنها برا یاختاذ گردد، م یاقتصاد
 .از آن شرتينه پ د،يشياند کميو  ستيسده ب

 
از راه افغانستان  نيال پيپا نيا دنيکش ،گذشته در

. شده بود ینيب شيپ یگوادر و کراچ یتا بندر ها
بودن از آن صرف نظر  یاقتصاد ريغ ليمگر به دل

 پيپا دنيچه در آن صورت هرگاه موضوع کش. ديگرد
بود،  یمطرح م یامللل نيآزاد ب یتا آب ها نيال

 ابود ت رانيا یتيراه ترانز نيتر کينزد
  .افغانستان و پاکستان

 
 یلوله ها دنيکش نهيپاکستان در زم گر،يد یسو از

به  رانيا اخود ب یگاز به مناطق باخرت يیرسانا
ها  يیامريکا ديمگر با خمالفت شد. ديرس یتوافقات

 .رو به رو شد
 

–افغانستان  -اگر قرار باشد لوله ترکمنستان حال
 یشود، از راه قندهار به سو دهکشي هند -پاکستان

 دهيکشتا دهلی  –هند  یمناطق مشالملتان و  تهيکو
 نيدر ا. یگوادر و کراچ یخواهد شد، نه به سو

با پروژه ) هند -پاکستان-رانيا(وژه صلح صورت پر
در رقابت قرار نگرفته و به عنوان دو پروژه  یتاپ
گوادر   یبه سو یکي. ديخواهد گرد فيتعر گانهجدا

به  یگريجنوب هند  و دغرب و هم  ديو شا یو کراچ
ملتان تا دهلی با يک شاخه به سوی و  تهيکو یسو

 .اسالم آبادالهور و 
 
 نيدامن، ا یم یادآوري انيشا را که یگرينکته د 

از گزارش ها، ترکمنستان در  یاست که بنا بر برخ
اکتشاف و  ،یکيولوجياواخر آغاز به تفحصات ج نيا

. با افغانستان منوده است یدر مناطق مرز یحفار
ها مثبت باشد، در آن صورت  یحفار جيهرگاه نتا

مشرتک  یمشرتک از خاستگاه ها یمساله هبره بردار
  .ديواهد گردمطرح خ

 
 داسيبار  شرکت بر نيخنست یبرا 1992ر سال د

در صدد   يیامريکا کاليونيو سپس شرکت  ینيآرژنتا
گاز از ترکمنستان به  يیرسانا یاحداث لوله ها
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افغانستان شدند،  قيبندر گوادر پاکستان از طر
 .دندينرس يی جهيمگر به نت

 
  2002 یم 30کار آمدن دولت موقت،  در  یپس از رو

 یکشور ها انيم نهيموافقتنامه  در زم نيخنست
  .ديافغانستان، ترکمنستان و پاکستان به امضاء رس

 
از  يیها یبررس د،يآمدن دولت جد کاريپس از رو

گاز  یخاستگاه ها نهيدر زم یخارج یشرکت ها یسو
چون جنگل کالن در .  افغانستان صورت گرفته است

 ريممکن است ذخااست،  یفيدر احجار ر ابياستان فار
مجعه و اسک  یخاستگاه ها. بزرگ  گاز داشته باشد

 یدواريام ور نياز ا. اند یفيدر احجار ر زين
 نيبا ا.  بزرگ داشته باشند ريهست که ذخا يیها

از  شيرود ب یافغانستان انتظار من یگاز ريهم ذخا
مرت  ارديليم 600 ديشا. مرت مکعب باشد تريليون کي

  .تر باشد ینيمکعب ع
 

مرت به گاز  4121چاه در اعماق  نيخنست ،در جنگل کالن
مرت مکعب  ارديليرود صد ها م یم ديام. است دهيرس

هم قرار داشنت آن در  نيبا ا. گاز داشته باشد
 .سازد یاستخراج آن را دشوار م ،ادياعماق ز

 
به عنوان حق  یبار  ارقام خمتلف نيتا کنون چند

شده است که در  هادشنيافغانستان پ یبرا تيتراتز
 ديشا. باشند یم  زياز موارد اغراق آم یبرخ

 کاليوني یکمپان یاز سو شنهاديپ نيتر نانهيواقعب
دالر را ساالنه  ونيليم 125شده باشد که رقم 

 نيکه ا نيتوجه به ا با  .بودند دهيگرد ادآوري
 یشده بود، م شنهاديرقم در دهه نود سده گذشته پ

 دالر ونيليم 300 -250به  توان گمان زد که کنون
 .باال برود

 
گاز خود را  ريکه ذخا نيبا توجه به ا ترکمنستان

کند، حاضر  یم یابيکشور ارز کيژياسرتات ريذخا
خود  یقطع ريذخا تيو تثب یابيدر کار ارز ستين

بدهد و  تيرا اجازه فعال گريد یکشورها یشرکت ها
 ريحتا از دادن ارقام و اعداد مشخص در باره ذخا
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مشا هر قدر گاز  ديگو یورزد و م یم یخود، خود دار
 !ميبده ميتوان یما م ديداشته باش ازيکه ن

 
که  یدارند تا زمان یها پافشار یپاکستان ،برعکس

موجود ترکمنستان  ريذخا قيبه اعداد و ارقام دق
 يی یگونه اقدام عمل چيدست به ه ابند،يدست ن
 .ده مهراه دارب یبزرگ سکير رايز. نزنند

 
 ینوع داد و ستد سنت کيبا  يیگو ،واقع در

 یها یچانه زنچاشنی با  نيخاور زم یبازارها
 .ميمربوطه آن رو به رو باش

  
اکنون  نيمه. مطرح است یجد اريبس یتيامن ليمسا
 60 -فيگاز از شربغان به مزار شر دنيرسان یبرا
 دنيحال چه رسد به کش. ميدار یتيمشکل امن لومرتيک

مناطق ناآرام  قياز طر نيال پيپا مرتلويصدها ک
 .جنوب افغانستان

 
شده ترکمنستان  تيتثب ريبه هر رو، هرگاه حتا ذخا

مرت  ونيليپنج تر ،کميو  ستيرا در دهه دوم سده ب
گمان زد که  نيشود چن یم م،يکن برآوردمکعب 

صورت  نيچن ندهيچهار دهه آ -سه یآن برا ميتقس
 :خواهد گرفت

  کشور یمصرف داخل یبراآن  ونيليتر کي -
 هيصدور به روس یآن برا ونيليتر کي -
 نيصدور به چ یمرت مکعب آن برا ونيليتر کي -
و  صدور به پاکستان یمرت مکعب آن برا ونيليتر کي -

 شايد هم هند
و  هيصدور به ترک یمرت مکعب آن برا ونيليتر کي  -

  رانياروپا از راه ا
ل رقابت با هم هر رو، چند پروژه کنون در حا به

 :قرار دارند
 هيروس یبه سو نيکرانه کسپ یلوله ها دوريکر .1

 .رود یبه مشار م یاصل دوريکه کر
که  نيچ یبه سو یخاور ريمس یلوله ها دوريکر .2

 .آغاز به کار کرد شيپ یچند
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 یبه سو یجنوب باخرت ريمس یلوله ها دوريکر .3
 فعال است و در نيشيپ یکه از دوره شورو رانيا

آن به  هيقرار دارد و امکان توسعه آت یدست نوساز
 .هست هيترک یسو

که در نظر است با گذر  نيترانس کسپ دوريکر .4
 یو گرجستان به سو جانياز راه آذربا اياز بسرت در

که استاتوس  یشود مگر مادام دهيو اروپا کش هيترک
رود  یشدن آن من یحل نشود، امکان عمل نيکسپ یحقوق

 .رو به رو است رانيو ا هيروس و با خمالفت
 یاز راه افغانستان که با دشوار یتاپ دوريکر .5

و  یکمپان چيچه ه. رو به رو است یتيبزرگ امن یها
حاضر خنواهد شد در اوضاع و احوال  يی مهيشرکت ب

و ثبات در افغانستان  تيکه امن یمادام یکنون
 .کند یگذار هينشود، در آن سرما نيتام
 

از گاز  یحجم بزرگ داريکه خود خر نياست چ روشن
گاز به  نيا دنيبه رس يیترکمنستان است، عالقه 

 نيشدن ا دهيدر صورت کش گريد یاز سو. هند ندارد
هم افغانستان و پاکستان  کيژياسرتات دگاهيخط از د

ترکمنستان و  ريتاث ريز يیو  هم هند به گونه 
 یابستگنوع و کيروند و  یم هيگونه روس نيا

تواند در  یم هيکنند و روس یم دايپ کيتيانرژ
سه کشور سنجش  نيبر ا یاسيفشار س یرو ندهيآ

کار  نيدر ا هيرو برعکس، روس نياز ا. داشته باشد
  .است نفعيذ
 

صادرات گاز  یساله برا ٢۵ یبا هند قرارداد ايران
امضا کرده است که  دالرميليارد  ٢٢مايع به ارزش 

 .دآغاز ش ٢٠٠٩آن از سال  یاجرا
 

خريد ساالنه پنج ميليون تن گاز مايع  یدر ازا هند
جفري  یامتياز توسعه ميدان نفت) یال ان ج( یطبيع
از ميدان يادآوران را از ايران دريافت  یو خبش

جفري به طور کامل به  یميدان نفت توسعه .کرده است
ها واگذار شده، اما سهم هندي ها در ميدان  یهند
شده در  یست و پيش بيندرصد ا ١٠يادآوران  ینفت
ميليون تن بيش از ميزان  ۵/٢که هندي ها  یصورت

توافق شده در قرار داد از ايران گاز وارد کنند، 
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 رصدد ٢٠يادآوران به  یسهم آن ها در ميدان نفت
 .افزايش يابد

 
کيلومرت است و  ٢٧٠٠خط لوله ايران به هند  طول

 لرداشده بود حدود چهار و نيم ميليارد  یپيش بين
 .هزينه داشته باشد

 
خط  یدر مراسم باشکوه 2009 دسامرب ١۴دوشنبه  روز

با حضور هو  نيبه چ انهيم یايلوله انتقال گاز آس
-فينورسلطان نظربا ن،يمجهور چ سيير -تائو نيچ
 -حممد اف یبرد یمجهور قزاقستان، قربان قل سيير
مجهور  سيير -اف ميمجهور ترکمنستان و اسالم کر سيير

سران . افتيش يدر ترکمنستان گشا ستان؛کيازب
 نانيمراسم ابراز اطم نيشرکت کننده در ا یکشورها

 یميجاده قد یخط لوله که به نوع نيکردند، ا
 شرتيهرچه ب يیکرده است، به مهگرا ايرا اح شميابر

  .منطقه کمک خواهد کرد یکشورها
  

 نيخنست ،نيبه چ انهيم یايلوله انتقال گاز آس خط
باشد که  یمنطقه م نياز ا یانتقال انرژخط لوله 

 ديبدون ترد. شود یاحداث م هياز قلمرو روس رونيب
احنصار  انيبر پا یسرآغاز یبه معنا داديرو نيا

از . خواهد بود انهيم یايآس یمسکو بر منابع انرژ
معامله « نوانرو مقامات منطقه از آن به ع نيا

  .کنند یم ادي» قرن
 

گاز  ن،يچاپ چ -وميپرتول یليبه گزارش روزنامه د
و  یش انگيج یبه استان ها یبه زود انهيم یايآس

روزنامه  نيا. رسد یکشور م نيهونان در جنوب ا
شدن  یاتيبا عمل) نوپکيس( نينفت چ ینوشت شرکت مل
 2010سال  انياز پا شيگاز تا پ شرتيب یخط لوله ها

دو استان در  نيارا به  انهيم یاي، نفت آس یالديم
 .کشور منتقل خواهد کرد نيا جنوب

 
گسرتده  یشبکه ها زيدر درون کشور خود ن نيچ

گسرتش و  یدر پ رانهيگيدارد و پ یانرژ يیرسانا
گونه، توسعه خبش  نيا. توسعه و بسط آن ها است

آن کشور با  ميو در کل اقتصاد عظ نيدر چ یانرژ
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 یخط لوله اصل. خورد یو گره م ونديپ انهيم یايآس
 نيمهچن و یش انگيبه ج ايش نگياز ن یرتلوميک 1869
طرح خط  نيدوم یآن به خبش خاور یشاخه ها یبرخ

رود  یبه مشار م نوپکيلوله گاز غرب به شرق شرکت س
کند و به  یم یط نيرا در چ یلومرتيک 8700ريکه مس

و  کستانيکه از قزاقستان، ازب يیخط لوله 
انتقال گاز . شود یگذرد، متصل م یترکمنستان م

با کمک خط  یطرح گاز نيا یرکمنستان از خبش غربت
به  انگيج نياز ش لومرتيک 2746به طول یلوله اصل

به . از اواخر سال گذشته آغاز شد ا،يش نگين
خط لوله با  نيا کنگ،ياز پ رتيرو یگزارش خربگزار

مرت مکعب گاز، در سال  ياردليم یساالنه س تيظرف
شود و گاز به  یم یاتيبه طور کامل عمل یالديم 2011

 .چون هنگ کنگ منتقل خواهد شد یتر یجنوب یشهرها
  

 انهيم یايآس دکنندگانيکه تول يیدشوار نيتر بزرگ
 یبرا یکردن راه دايبا آن رو به رو اند، پ

نکته در باره  نيا. شان است انيرساندن آن به مشرت
 نيکسپ یايهم که در کنار در جانيآذربا یمجهور

هم رفته به  یآن ها رو .قرار دارد، صادق است
 یها ريکه مس کنند یم هيتک یامللل نيب یها شرکت

آن ها را  یشان گذاشته و دسرتس اريصادرات در اخت
  .سازند یممکن م یجهان یبه بازارها

 
قزاقستان و ترکمنستان در  جان،يآذربا یمجهور سه
 کيداشنت نزد اريبا در اخت نيکسپ یايدر  هيحاش
نفت خام، ) تن ارديليم ٧(بشکه  ارديليم ۵٠به
. جهان را دارند یقطع ريدرصد ذخا 5/3به  کينزد

مرت  ونيليتر 5/12با  ها یمجهور نيا ن،يافزون بر ا
جهان را در  ريدرصد از کل ذخا 8/6مکعب گاز، حدود 

 .دارند ارياخت
 

 یبلند یدر آن گام ها نياست که چ  يیجا ترکمنستان
گذشته، شرکت  ميتنها در دو سال و ن. است برداشته 

خط لوله  لومرتيک ٢٢٠٠حدود (CNPC) نينفت چ یمل
 نيا. احداث کرده است انهيم یايانتقال گاز در آس

در مشال ترکمنستان آغاز  »گيل اريخبت«خط لوله از 
عبور کرده و به  تانو قزاقس کستانيشده، از ازب
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 یبردار احنصار هبره. ی يابدمپايان  نيچ انگيک نيس
 .است نيچ اريدر اخت گيل اريخبت یگازضه از حو

 
 انيخط لوله جر نيگاز در ا یتنها مقدار کم کنون

صورت  یبه خوب دي، اگر تول٢٠١۴دارد اما تا سال 
مرتمکعب گاز  ارديليم ۴٠خط لوله حدود  نيا رد،يبگ

 .در سال منتقل خواهد کرد
 

 ولوتني دانيدر توسعه م نيمهچن نينفت چ یمل شرکت
 یدانيم رساند، یم یاريمنستان به ترک زين یجنوب

» و شرکا نيکال ،یگفن« یسيکه به گفته شرکت انگل
 تينفت و گاز فعال عيمشاوره صنا نهيکه در زم(

مرت مکعب و احتماال حد  ونيليتر ۴، حد اقل )دارد
 نيا. دارد ازگ  رهيمرت مکعب ذخ ونيليتر ١۴اکثر 

 نياز بزرگرت یکي  را در زمره دانيم نيمقدار گاز ا
و ترکمنستان به  دهد یقرار م ايدن یگاز یها دانيم

  که نه تنها از عهده ابدي یامکان م یحلاظ نظر
بلکه قادر به  د،يبرآ نيگاز چ نيتعهدش در تام

اروپا  هيو حتا احتاد رانيا ه،يصدور گاز به روس
 .هم باشد

 
صدور به  یبرا یترکمنستان گاز کاف ط،يشرا نيا در

هد داشت، مشروط بر آن که هند و پاکستان هم خوا
کند که اجازه احداث  دايافغانستان آن قدر ثبات پ

  .را دهد ايبه جنوب آس يی  خط لوله
 
جهت  یترکمنستان دچار مشکل کمبود منابع نقد 

خود  ديتراز تول یباالبر  برنامه یها نهيهز نيتام
 ٢۵٠به  ٢٠٠٩مرتمکعب در سال  ارديليم ۴٠از 

وجود،  نيبا ا. است ٢٠٣٠ل مرتمکعب در سا ارديليم
 یاجازه دسرتس یکشور هنوز در مورد اعطا نيا

به  »یجنوب ولوتوني«چون  یميبه منابع عظ ميمستق
 .به شدت حمتاط است انيخارج

 
در مناطق غرب  نيمهچن نينفت چ یدولت شرکت
رال در حال اکتشاف ا اچهياز در یو خبش کستانيازب

  .باشد ینفت و گاز م
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 یايمنطقه آس یبا کشورها ینيامات چچند که مق هر
 ،دو جانبه امضا کرده اند یتوفقنامه ها انهيم
 یها یشوند که به مهکار یم ريناگز یدر موارد یول

 انيبه طور مثال در جر. آورند یرو زيچند جانبه ن
 نيساخت خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به چ

 یرهايمس نو قزاقستان به عنوا کستانيازب یکشورها
دو کشور  نيبه ا نيچ رايز. انتخاب شدند یتيرانزت

توانند گاز خود را از  یامکان داده است که م
  .انتقال دهند نيشده به چ اديخط لوله  قيطر

 
روند  ،اروپا هيو احتاد امريکا یرغم تالش ها به

در حد  یبا کند» نابوکا«طرح خط لوله  یاجرائ
مست  زين انهيم یايآس یو کشورها ديتوقف مواجه گرد

 نيو چ هيخود را متوجه روس یراهربد استيس یو سو
  .کردند

 
 کياست پروژه نابوکا بدون مشارکت ارگان روشن

است  یدر حال نيا. ندارد یچشم انداز روشن رانيا
 شيپ رويارويی آستانهکشور تا  نيبا ا امريکاکه 

از کارشناسان، آغاز  یاريبه باور بس. رفته است
کامل شکست  انپاي – رانياو  امريکا انيم تنش

و قفقاز خواهد  انهيم یايآس دانيدر م امريکا
و  هيشدن روابط ترک رهيطرفه آن که با ت.  بود
در راه  ليياسرا یو ناکام شدن تالش ها ليياسرا
 دگاهياز د ه،يدر ترک ینظام یکودتاها یانداز
که  هانيج -سيتفل -طرح باکو یها نهيهز یراهربد
در نظر  ليياسرا یفقاز برارساندن نفت ق یبرا

  .برباد رفته است زيگرفته شده بود، ن
 

 ران،يروشن است، بدون کنار آمدن با ا نيمهچن
گاز ترکمنستان به پاکستان و هند  يیپروژه رسانا

 نيتام رايز. باشد یاز اهبام م يیدر هاله  زيو ن
 یافغانستان بدون مهکار یدر مناطق باخرت تيامن
 .شود یه منممکن پنداشت رانيا
 

از  زين رانيبا ا امريکا ريناپذ انيپا یها کشاکش
 یايمانور آن را در آس نهياست که زم یعوامل

سرگرم  امريکاکه  یمادام. حمدود ساخته است انهيم
توانسته  نيبوده است، چ رانيبا ا »يیهسته « یباز
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 یتوجه انيشا یها یابيکام هيروس یاست با مهاهنگ
 .باشد داشته انهيم یايدر آس

 
گاز ترکمنستان  يیلوله رسانا  2010هفته خنست  در

کشور را  نيا» دولت آباد« دانيکه گاز م رانيبه ا
دو  نيا. افتي شيرساند، گشا یم رانيبه شهرسرخس ا

به  انهيم یايگاز آس يیخطوط رسانا شيگشا( واقعه 
 یبه معنا یدر نزد کارشناسان انرژ) رانيو ا نيچ

 یايآس یبه انرژ یابيدست یزشکست کامل غرب در با
  .ديگرد یابيارز انهيم
 

 نياز ا شيتوجه داشت که پ ديبا گريد يیسو از
موافقت  نيبا انتقال گاز ترکمنستان به چ هيروس

 ريخنست وز -نيپوت ريالدموکه  یکرده بود و زمان
اعالم  یالديم ٢٠٠٩دسامرب سال  ٣ خيدر تار هيروس

تان به شرق کرد، مسکو با انتقال گاز ترکمنس
به  ار نيسخن پوت نيکارشناسان ا.باشد یموافق م

 استيدر جهت اختاذ س کنگيعنوان توافق مسکو و پ
و وارد منودن ضربه به  انهيم یايدر آس یواحد انرژ

  .کردند یابيمنافع غرب ارز
 
 یتوجه است، باز انيشا انيم نيکه در ا یزيچ
پس از . است هيروس  یماهرانه راهربد اريبس
در برابر چهار خطر  هيروس ن،يشيپ یشورو یوپاشفر

 یايآمده در گسرته آس ديپد کيژياسرتات یعمده در خال
 :رو به رو بود انهيم
 یاسالم یو تند رو يیادگرايخطر بن .1
   نيچ یخطر نفوذ اقتصاد .2
 امريکا یحضور راهربد .3
 سميخطر پان ترک  .4
 

 ،یصاددانست که با توجه به ضعف اقت یم کين هيروس
 نيبا ا يیکه بتواند به تنها ستين یگاهيدر جا

 استيبود که س نيا. ديچالش ها دست و پنجه نرم منا
با  یکيچالش ها  نيساخنت ا یموازنه کردن و خنث

 .گرفت شيرا پ یگريد
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 ،یشانگها یسازمان مهکار جاديتوانست با ا هيروس
در  سميوناليناس تيو تقو یدسته مجع تيامن مانيپ
 یها شهيرخنه اند نهيزم يیور ها تا جاکش نيا
را در منطقه حمدود  یاسالم یو تند رو يیادگرايبن
 .کند

 
نبود که بتواند  یدر حد هيکه روس نيتوجه به ا با
را بر آورده سازد،  انهيم یايآس یکشورها یازهاين

توانست با  ،نيچ یموازنه کردن نفوذ اقتصاد یبرا
چند  یمش یريگ شيبه پ انهيم یايرهربان آس قيتشو
هند، جاپان،  یپا دنيبا کشان یاقتصاد یحمور
 امريکاو  هيترک ران،يا ،يیاروپا یکشورها ا،يکور

. بسازد یرا خنث نيجانبه چ کيخطر نفوذ  يیتا جا
حضور حمدود   سميتوان پلورال یراستا م نيدر ا

بر سر  ینام برده را چونان مانع یکشورها یاقتصاد
 یابيغرب در منطقه هم ارز یاقتصاد یحضور احنصار

   .کرد
 

و  سميونالياز ناس یبانيبا پشت هيروس نيمهچن
  زيو ن انهيم یايآس یکشورها یمل تيهو تيتقو

 یتوانست تا از سو هيهببود و گسرتش مناسبات با ترک
تر در  کيرا متقاعد به برخورد پراگمات هيترک

 ليدادن به مسا تيو ارجح سميقبال مساله پان ترک
گونه  نيبسازد و ا کيدئولوژيا ليبر مسا یداقتصا
را کند تر بسازد و از  سميپان ترک غيت زيلبه ت

 یها سميوناليدادن به ناس دانيبا م گر،يد یسو
 رشيپذ یبرا نهيموفق به حمدود تر ساخنت زم ،یبوم

  .و قفقاز گردد انهيم یايدر آس سميپان ترک
 

از  یريتوانست به هبره گ هيروس گذشته از آن
در عراق و افغانستان و  امريکا یها یگرفتار

و هند،  رانيا ه،يترک ن،يبا چ یراهربد یکينزد
کند  انهيم یايآس یرا به سو امريکاراندمان تند 

  .ديمنا
 

 یها یقرار داد مهکار یامضادر هپلوی مهه اين ها، 
و  سيو افغانستان و انگل امريکا انيم کيژياسرتات

 یناکام نهيدر زم یي یبس منف ريافغانستان تاث
 نيا. بر جا گذاشته است انهيم یايآس یغرب در باز
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 یکه کشورها ه استديقرار دادها موجب آن گرد
 یايبه اهداف غرب در افغانستان و آس انهيم یايآس
 جانياند یدادهايرو ژهيبه و. مشکوک گردند انهيم

افزود و موجب  شرتيسوء ظن ها ب نيبه ا کيشکيو ب
با  یشرتيب اطيبا احت انهيم یايسآ یکشورها ديگرد

تازه کنون سخن از   .نديبرخورد منا امريکانفوذ 
در افغانستان هم  امريکاايجاد پايگاه های دايمی 

 .در ميان است
 

 يیها یگذار هيبا توجه به سرما نيچ ،گريد یسو از
از  شيب گريمنوده است، کنون د انهيم یايکه در آس

 یايافغانستان به آسحبران از  تيدر برابر سرا شيپ
و حتا مشال افغانستان حساس شده است و در  انهيم
آن است تا حبران در مرز افغانستان و پاکستان  یپ

داوم حبران در اين گسرته و تاين گونه،  .در جا بزند
در منطقه در کل سرنوشت پروژه تاپی را برای مدت 

 .نامعلومی گنگ و مبهم ساخته است
 

 نهيزم یشدن پروژه صلح و تاپ یمهه، با عمل نيبا ا
در  یاقتصاد يیصلح و ثبات و شگوفا شرتيب تيتقو

هر دو پروژه هر  ميدواريو ام ديآ یمنطقه فراهم م
 یگردد چون به سود مهه کشورها ادهيچه زود تر پ

 .منطقه است
 
 

 :رويکردها
 
 کانيانتخابات شر یبر سر دوراه یمرکز یايآس -1

  فرغانه رو  تيسا -یخارج
 -منطقه نيا یبرا نيچ یو طرح ها یمرکز یايآس -2

 یشرق رانيا  تيسا
به منابع  یابيدست یدر باز امريکاباخت   -3

 /Center Asia .RY / یمرکز یايآس یانرژ
 / یشرق رانيا
  تيسا -یمرکز یايدر آس نياهداف چ یخوان باز  -4

  ايراس
 -یبا کارت برنده گاز یترکمنستان و باز  -5

  رو فرغانه  تيسا
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 فهيعف - نيخط لوله گاز ترکمنستان به چ -6
 کيژياسرتات یها یبررس: تيبرگرفته از سا یعابد

بر سر  هياروپا و روس هياحتاد ن،يرقابت چ -7
  فاطمه عطري، ايراس -یمرکز یايانرژي آس

) : گان(سندهيبزرگ نو یها و قدرت نيروابط چ -8
  اين یعتيحمسن شر

و عواقب  نيچ یتصاد، سلطه اق یمرکز یايآس  -10
 فرغانه رو  -یآن  خربگزار

برابر  ۵٠یمرکز یايبا آس نيچ یمبادالت جتار  -11
 و بابک هبمنش یحممد ريآملان، طاهر ش یصدا -شد
 ايرود  یبه شرق م انهيم یاينفت  و گاز آس  -12

 پالتز یبولنت انرژ -غرب؟ جان رابرتز
  -يمهکاري گسرتده چني و روسيه در خبش انرژ   -13

  ايراس
 افغانستان رو یانرتنت تيسا  -14
فصلنامه مطالعات اسرتاتيژيک، وزارت خارجه،  -15

 7-6مشاره های 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 امريکاگره کور پيمان راهربدی با 
 و چالش های پيش رو
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کشورهای منطقه در ) پتنسيال(در اين نبشته، بنيه 

 مريکااواکنش به هنادينه شدن پايگاه های دايمی 
در افغانستان، در صورت پديدآيی هتديدات جدی عملی 
يا بالقوه برای امنيت ملی اين کشورها از ناحيه 

به بررسی  امريکاحضور دايمی و پايگاه های دايمی 
 .گرفته می شود

 
در صورت پديدآيی هتديدات جدی عملی يا بالقوه 

و  امريکابرای کشورهای منطقه از حضور دارز مدت 
ی دايمی آن کشور در افغانستان، پايگاه ها

کشورهای منطقه ابزارهای بازدارنده و واکنشی زير 
 :را در دسرتس خواهند داشت

کنون مواد سوخت از  -اصره انرژيتيک افغانستانحم .1
کشورهای روسيه، ترکمنستان، قزاقستان، ايران و 

به افغانستان ) توليدات کشورهای عربی(پاکستان 
ت پديدآيی اوضاع ناگوار، در صور. وارد می شود

افغانستان حماط به خشکی می تواند يک جا با 
يی در حماصره مرگبار انرژيتيک امريکانيروهای 

درآمده، با اوضاع بس نا به هنجاری رو به رو 
 .گردند

 
روشن است قطع و يا کاهش چشمگير صادرات مواد 
نفتی، از يک سو می تواند دولت افغانستان را به 

و از سوی ديگر دشواری های جدی يی  زانو درآورد
يی ها پيش بياورد و به ويژه در امريکارا برای 

موسوم زمستان برای مردم بينوا و نادار بسيار 
. سخت متام شده و اقتصاد کشور را فلج گرداند

افزايش سرسام آور قيمت ها و پيامدهای ناشی از 
 .آن به جای خود بايسته بررسی است

 
از يک  امريکاان پاکستان و تيره شدن روابط مي

و روسيه از سوی ديگر و پيچيده تر  امريکاسو، 
و ايران از  امريکاشدن روز افزون مناسبات ميان 

سوی ديگر؛ اين احتمال را در صورت هنادينه شدن 
 .پايگاه های دايمی بيشرت می گرداند
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در صورت اعمال حمدوديت ها در زمينه از سوی مشال و 
ستان می ماند که در اين صورت، ايران، تنها پاک

امکانات مانور پاکستان و دستاويز فشار آن بر 
باجگيری آن کشور فراخ تر    امريکاافغانستان و 

 .و حمکم تر خواهد گرديد
 

برعکس، اعمال حمدوديت ها از سوی پاکستان، 
و امتيازگيری را به دست  امريکادستاويز فشار بر 

مان امنيت دسته روس ها و مهپيمانان شان در ساز
  .مجعی خواهد داد

 
آن چه مربوط به ايران می گردد، بسنده است تنها 
به اعمال حمدوديت ها در زمينه مواد سوخت که چندی 
پيش رو داد، مناييم که تا چه اندازه تاثيرات 

   .ناگوار بر جا گذاشت
 
قطع و يا کاهش چشمگير جريان برق از سوی  .2

ستان، تاجيکستان و کشورهای ترکمنستان، ازبيک
ايران می تواند کشور را در تاريکی فرو برده، و 

 .زيان های جدی يی به آن برساند
 
قطع و يا کاهش چشمگير صادرات گندم از  .3

کشورهايی چون قزاقستان، روسيه و پاکستان و 
ايران می تواند به گونه چشمگير اوضاع را در 

 .دکشور خراب بسازد و با گرسنگی رو به رو ساز
 
لغو پروژه صدور گاز از ترکمنستان به پاکستان  .4

و هند از راه افغانستان می تواند، زيان چشمگيری 
اين کار برد پروژه . به اقتصاد افغانستان برساند

صلح ميان ايران و پاکستان را قطعی ساخته و 
مبدل می  امريکاايران را به برنده بازی با 

 .گرداند
 
يتی و کارشکنی ها از سوی وضع حمدويت های ترانز. 5

کشورهايی چون ازبيکستان، ايران و پاکستان می 
تواند لطمه جدی يی به واردات کاالهای مورد نياز 

اين کار می تواند سکتور . اوليه به کشور برساند
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خصوصی افغانستان را با دردسرها و زيان های جدی 
 .رو به رو سازد

 
ريق بسته شدن کريدورهای هوايی مشال از ط. 6

روسيه، قزاقستان، ازبيکستان و تاجيکستان می 
تواند رس رسانی نيروهای ناتو را با مشکل جدی رو 

 .به رو گرداند
 
بسته شدن پايگاه هوايی ماناس در قرغيزستان . 7

  .مهين گونه می تواند بس دردسر ساز باشد
 
و  امريکادر صورت تيره شدن بيشرت روابط ميان  .8

حمدوديت ها از سوی پاکستان پاکستان، امکان وضع 
 .می تواند چالش جدی يی را پديد بياورد

 
اخراج انبوه پناهگزينان افغانی از ايران و  .9

پاکستان می تواند وضع بس نا به هنجاری را در 
کشور تا مرز روی دادن خيزش ها و شورش ها پديد 

 .بياورد
 

کشاکش های اطالعاتی و استخباراتی در کشور به .10
ين مرز رسيده، آن را به ميدان کارزار باالتر

جاسوسی و اطالعاتی کشورهای گوناگون مبدل خواهد 
روشن است در چنين حالت اوضاع به شدت . گردانيد

 .خراب خواهد گرديد
 

به هر رو، کنون حضور نيروهای ائتالف بين املللی 
در افغانستان در هر سه بعد اطالعاتی، اوپراتيفی 

ونی برای کشورهای منطقه و تاکتيکی در تراز کن
آن چه مربوط به مجع آوری اطالعات . قابل حتمل است

می گردد، اين کار ظاهرا به مبارزه با تروريسم 
در . گره می خورد و به گونه يی توجيه می پذيرد

بعد اوپراتيفی، عملياتی که نيروهای انئالف اجنام 
می دهند، در راستای مبارزه با طالبان و القاعده 

در اين پيکار روشن است از جنگ افزارهای  است و
تاکتيکی و عادی کار گرفته می شود که اين هم 

 .قابل توجيه است
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از مهين رو، تا کنون حضور نيروهای بين املللی به 
در افغانستان از ديدگاه راهربدی  امريکارهربی 

برای کشورهای منطقه خطری را متوجه منی ساخته است 
علت هم است که در برابر آن  و منی سازد و به مهين

 .تا کنون شاهد بروز واکنش های جدی نبوده ايم
 

مگر هرگاه با استقرار پايگاه های دايمی، در بعد 
اطالعاتی کار به صدور بی ثباتی به کشورهای منطقه 
و در بعد اوپراتيفی به اجنام محالت بيشرت به خاک 
پاکستان و شايد هم پيش رفنت تا آستانه جنگ با 

يران و در بعد جنگ افزاری به تعبيه و استقرار ا
جنگ افزارهای اسرتاتيژيکی يا تاکتيکی نامتعارف و 
يا متعارف به پيمانه بيش از حد نياز برای 
مبارزه با تروريسم بکشد، روشن است امنيت ملی 
کشورهای منطقه با خطر رو به رو خواهد گرديد که 

   .د دادبی ترديد در برابر آن واکنش نشان خواهن
 

روشن است کنون امنيت بيشرت به يک مقوله منطقه يی 
يک (مبدل شده است تا بتوان آن را برای يک کشور

از اين رو، به . تعريف کرد) واحد جغرافيای سياسی
دشوار بتوان چهارچوب امنيتی جدا بافته يی برای 

چنين امنيتی در دراز . يک کشور معين تعريف کرد
از اين رو، رايزنی . بود مدت سخت شکننده خواهد

با کشورهای منطقه در زمينه های امنيتی بايد در 
 .دستور کار قرار گيرد

 
آن چه مربوط می گردد به پيمان راهربدی با 

 :، در اين جا دو مساله مطرح استامريکا
نياز به حضور نيروهای ائتالف بين املللی در  .1

ک کشور تا روی کار آمدن يک دولت ملی و دموکراتي
و فرا گير و استقرار صلح و ثبات، روشن می باشد 

 .و در خور شرح و بيان نيست
 
با اين هم، حبث چگونگی اين حضور و مشروعيت آن  .2

اصوال تنها حضور . برای کشورهای منطقه مطرح است
نيروهای آيساف که بر اساس فيصله سازمان ملل 

حضور ناتو . صورت گرفته است، مشروعيت دارد
ه و بر اساس قرار داد با حکومت داوطلبان
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افغانستان است و صرفا برای مبارزه با تروريسم 
برای مدت حمدود آن هم به گونه مشروط پذيرفتنی 

 .است
 
از ديدگاه  امريکادر اين حال، حضور دراز مدت . 3

اين در . مشروعيت بين املللی زير سوال می رود
به حالی است که مهچنين مشروعيت حکومت افغانستان 

) بی مانند در تاريخ انتخابات جهان(دليل تقلبات 
سخت زير سوال است و در اين اواخر به دليل مهين 
گونه تقلبات مشروعيت شورای ملی نيز زير سوال 

 ريعنی هم مشروعيت بين املللی چنين قرا. رفته است
  .دادی زير سوال می رود، هم ملی و هم حقوقی آن

 
 
اياالت متحده در درون  متاسفانه تا کنون سياست. 4

کشور، نه در راستای ايجاد و تشکيل يک دولت 
فراگير ملی، بل محايت از يک دولت تک تبار 
اولرتاناسيوناليست به مقصد جلب و حتبيب طالبان و 
زمينه سازی برای مشارکت دادن آنان در روند 
سياسی بوده است که با ناکامی سخت رو به رو 

 .ه پيروزی نداردگرديده است و هيچ شانسی ب
 

، اين امريکاهرگاه با دايمی شدن حضور نيروهای 
سياست پروتکسياننيستی به سود تسلط يک قوم و 
هواداری بی چون و چرا از آن و ناديده گرفنت 
ديگران کماکان ادامه يابد، گسستگی های تباری، 
زبانی و مذهبی در کشور به گونه روز افزونی گسرتش 

نجاری های اجتماعی و يافته و دامنه نابه ه
فرهنگی به پيمانه يی فراخ خواهد گرديد که روشن 
است هيچ نيروی نظامی يی خنواهد توانست جلو 

 .انفجار اجتماعی را در کشور بگيرد
 

با توجه به مهه اين ها بايسته است از برخوردهای 
و  امريکاابزاری با مساله بسنت پيمان راهربدی با 

های دايمی آن کشور دادن مشروعيت به پايگاه 
پرهيز گرديده و با آن به گونه جدی و سنجيده 

 .برخورد گردد
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 :فارسخربگزاری وگو با  گفت
که در افغانستان  رديبپذ ديبا امريکا

 است دهيبه بن بست رس
 

رييس کانون  -انفريآر زيعز: فارس یخربگزار
به عدم با اشاره  مطالعات و پژوهش های افغانستان

در افغانستان  امريکا درازمدتحضور  تيمشروع
رد در افغانستان يبپذ ديبا امريکاکرد که  ديتأک

 .است دهيبه بن بست رس
 

 یوگو با خربنگار خربگزار در گفت انفريآر زيعز
سازمان نامه  فيصلهبر اساس : فارس، اظهار داشت

حق استقرار در  سافيآ یروهايتنها ن ،ملل
هرگونه سوء استفاده ابزاری  .رندافغانستان را دا

از اين فيصله نامه، و نقض آشکار آن، فاجعه 
دولت و  تيمشروع: کرد حيتصر یو . خواهد آفريد

امضاء و سئوال است و  ريپارملان افغانستان ز
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نام  به یها با مشکل توسط آن یمانيهر پ بيتصو
 .مواجه است یامللل نيو ب یمل تيمشروع

    
افغانستان در  یها ات و پژوهشمرکز مطالع رييس 

 یامللل نيکنفرانس ب هيفرانکفورت آملان که در حاش
 »یا منطقه تيافغانستان و حتول امن یبرا وهايسنار«

: برگزار شد، به خربنگار فارس، گفت یکه در آملات
در افغانستان نه  امريکا یحضور بلند مدت و دائم

کشور  نيو هرج و مرج را در ا یثبات یتنها ب
به چالش  زيمنطقه را ن تيبلکه امن ،دهد یم شيفزاا

 .ديخواهد کش
    
 مانيبا توجه به موضوع احتمال انعقاد پ انفريآر 

 یها گاهيپا: کرد حيواشنگنت، تصر -کابل کياسرتاتژ
شده و  جاديدر افغانستان قبال ا امريکا ینظام

هرچند هم در (رابطه  نيدر ا زين اسناد بايسته
کنون تنها . است دهيبه امضا رس )سيميای اعالميه

مساله مشروعيت خبشيدن به اين اسناد و وارد آوردن 
 .ويرايش های اندک در آن مطرح است

   
بر اوضاع مثبتی  یريتأث چيه ها مانيپ نيا انعقاد

 .افغانستان ندارد
  
است که  نيامر ا تياما واقع: ادامه داد یو 

 چيستان هافغان یواقع تيبر وضع  مانيپ نيانعقاد ا
برعکس، پيامدهای ويرانگری  .ندارند یمثبت ريتأث

 .به مهراه خواهد داشت
افغانستان  یها هيبا اشاره به عدم موافقت مهسا وی 

: واشنگنت، گفت -کابل کياسرتاتژ مانيبا انعقاد پ
با  یخارج استيافغانستان در عرصه س طيشرا نيدر ا
با  خواهد گرديد و مناسبات آنبزرگ روبرو  یمشکل

 .مهه کشورهای مهسايه و منطقه تيره خواهد گرديد
   
افغانستان در  یها مرکز مطالعات و پژوهش رييس 

 یها هيمهسا طيکه شرا نيا انيفرانکفورت با ب
 یا ژهيو ريکشور تأث نيافغانستان بر اوضاع ا

منافع  امريکا یدائم یها گاهياگر پا: دارد، گفت
 هيو روس یمرکز یايآس یکشورها ران،يا کيژياسرتات

و  هرمکشورها ا نيا ،کند یرا با خماطره مواجه م
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بر  یرگذاريتأث یبرا یبزرگ اريبس یابزارها
  .دارند اريافغانستان در اخت

   
 نيبه عنوان مثال ا: خاطرنشان کرد انفريآر 

 یانرژ حماصرهافغانستان را با  توانند یکشورها م
تان و قزاقس ه،يچون روس يیروبرو کنند و کشورها
صادرات سوخت را به  رانيا یترکمنستان با مهاهنگ

قطع  ميليون تن می رسد، 3که ساالنه به  افغانستان
 .کنند

 
ماه  3تا  2ظرف  یطيشرا نيدر چن: ادامه داد یو 

 امريکادولت افغانستان به زانو در خواهد آمد و 
خود در منطقه را  یها خنواهد توانست برنامه زين
 .کند ادهيپ
   
افغانستان در  یمرکز مطالعات و پژوهش ها ييسر 

افغانستان نه تنها از نظر : فرانکفورت افزود
کامال وابسته  رانيو ا یمرکز یايبرق به آس یانرژ

 نيبه ا زين یاست بلکه از نظر حمصوالت کشاورز
 .دارد ازيکشورها ن

   
را با  امريکا و هم افغانستان هم کياسرتاتژ مانيپ

 ندک یمشکل مواجه م
   

موضوع که  نيطرح ا ضمندر ادامه  انفريآر
تن گندم را  ونيليم دوتا  کيافغانستان ساالنه از 

وابستگی  کند، یم یداريمهجوار خود خر یاز کشورها
روز افزون  افغانستان را به گندم و سوخت، 

با توجه به گرم شدن . وابستگی اسرتاتيژيک خواند
انستان چنين سياره و افزايش بی رويه نفوس در افغ

 .وابستگی يی در آينده فزاينده خواهد بود
 

 نيتأمهای   اگر خبواهد راه هيروس: اظهار داشتاو 
و  قلمرو خود قيرا از طر یامللل نيائتالف ب یروهاين

 ،منطقه مسدود کند یبا کشورها در کل دهليز مشال
در زمينه رس  یبزرگ اريبس یبا دردسرها امريکا
و در اين صورت به گروگان  مواجه خواهد شدرسانی 

اين کار، برای ما . پاکستان مبدل خواهد شد
 . پيامدهای بس زيانباری را در پی خواهد داشت
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کابل را  یاز سو ليمسا نيبه ا یتوجه یب یو  

: عنوان کرد و افزود یخارج استيدر س ینگر کوته
 صيتشخ در عرصه سياست خارجی، یگذار استيس تيولومس

است و دورنگری راهربدی لندمدت کشور و حتقق منافع ب
 ، دور انديشانهمهم زمينه نيکه متأسفانه در ا

 .ی شودعمل من
   
پرسش خربنگار فارس که  نيدر پاسخ به ا آريانفر 

 د،يدان یم یزيراه حل مشکل افغانستان را در چه چ
 یا منطقه ،یجهان یها حل مشکل افغانستان راه : گفت

 .دارد یو داخل
   
رشناس افغان با اشاره به نقش سازمان ملل کا نيا 

 یبرا یداتيمته ديبا یامللل نيسازمان ب نيا: گفت
 .اجنام دهد یطرف یبازگشت افغانستان به حالت ب

دستيابی به تفاهم ميان ناتو و شانگهای شاهکليد 
مادامی که چنين . گشايش حبران افغانستان است

کل تفامهی دستياب نگردد، حمال است گره کور مش
بل که با گذشت هر روز، . افغانستان گشوده شود

 . اين گره کور تر خواهد شد
   
افغانستان در  یها مرکز مطالعات و پژوهش رييس 

 یتا زمان يی در بعد منطقه: کرد حيفرانکفورت تصر
منطقه در رابطه با افغانستان به  یکه کشورها

 .توافق نرسند، مشکل ادامه خواهد داشت
   
 یداخل طيدر رابطه با شرا: داشتاظهار  یو 

 رييتغ خاطرجرگه به  هيلو یبرگزار ،افغانستان
آن ثابت شده است،  يیکه ناکارآ یاساس  قانون

دن وسئوال ب ريز ه خاطررهرب مشروع ب کيانتخاب 
و پارملان و  یمجهور استيانتخابات گذشته ر جينتا
 مشارکتتامين ساختار نظام به منظور  رييتغ

در ساختار  افغانستانمردم اقشار  اممت راستين
 .الزم است دولت

   
افغانستان در  ها یريگ ميدر تصمو احنصار در دولت   

 شکسته شود ديبا
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تصميمگيری های که  نيبا ابراز تأسف از ا انفريآر 
که  یتا زمان: است، گفت یدر افغانستان احنصار کالن

در  امتيازاتو  کرسی های کليدی، تصميم گيری ها
گروه خاص قرار داشته  کيفغانستان در احنصار ا

 .را داشت طيانتظار هببود شرا توان یمن ،باشد
    
امروز ضرورت : کارشناس افغان ادامه داد نيا 
و مشروع در افغانستان  یمل ريدولت فراگ کي جاديا
ساختار  .شود یاحساس م یگرياز هر زمان د شيب

ار از ساخت یبردار یموجود در افغانستان کپ
 طيوجه با شرا چياست که به ه امريکا یاستير

 .ستيافغانستان سازگار  ن
   
 یکه مذاکره با طالبان کار نيا انيبا ب یو 

 یباز کيمذاکره با طالبان : است، گفت بيهوده
 .خنواهد داشت یا جهينت چياست که مطمئنا ه یاسيس
   
تندرو  یها افغان گروهپيشين  پلماتيد نيا 

 کيحتر ، لشکر جنگویی وهاب یها گروه رينظ یپاکستان
ی، لشکر جنبش فاروق ،یطالبان پاکستان کيخالفت، حتر

 از آتش افروزانرا  گريدتندرو  یها و گروه صحابه
 .جنگ در افغانستان دانست یاصل

 
: افزود افغانستان یها مرکز مطالعات و پژوهش رييس 

هستند که ی يها گروه زيالبته در داخل افغانستان ن
 کنند یم تيپاکستان فعال ISI تياز آنان با محا یشخب

چون حزب  يیها گروه گريد یو خبش مانند گروه حقانی
 و  عرب  یوهاب یها گروه یافغانستان و بعض یاسالم

 
مادامی که در افغانستان يک دولت ملی پابند به 
منافع ملی در چهارچوب مرزهای کنونی کشور که از 

بردارد، روی کار  ادعای ارضی بر پاکستان دست
نيايد، پاکستان پيوسته با حربه برنده تندروی و 
بنيادگرايی اسالمی برای فرو نشاندن آتش 
بلندپروازی های اولرتاناسيوناليست های افغانی به 

هيچ نيروی هم در جهان منی . ميدان خواهد آمد
تواند جلو اين واکنش پاکستان را بگيرد و اين به 

 .  بی پايان خواهد بود معنای ادمه جنگ خونبار
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 یو داخل یا منطقه ،یجهان یا افغانستان مسئله مشکل
  است

   
که مشکل  نيدر ادامه با اشاره به ا انفريآر

 نيدر ا: گفت ست،يکشور ن نيافغانستان تنها ا
کشورهای  ،یجامعه جهانتشريک مساعی  به رابطه

  .نياز است افغانستانخنبگان و مردم نطقه و م
 

امنيت هر چه بيشرت در چهارچوب های منطقه  امروز
از اين رو، امنيت کشورهای . يی تعريف می گردد

از اين رو، . منطقه ما هم با هم گره خورده است
منی شود افغانستان بدون توجه به مهسايه هايی که 
با آنان شش هزار کيلومرت مرزهای شفاف و بی دفاع 

ان، دارد، به عنوان آسيب پذير ترين کشور جه
 .راندمان خود سرانه داشته باشد

 
   
 ،ها به نام ارزش یتيواقع: خاطر نشان کرد یو 

 ميتوان یما چگونه م .حساس و مهم است اريبس  لهامس
 حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی،با طالبان که به 

و  ستندين بنديحقوق بشر و حقوق زن پادموکراسی، 
 یبرا یاسبنامن اريبس یگذشته از آن از اسالم الگو

 ؟ميبه تفاهم برس ،اند خود ساخته
 

امضای پيمان راهربدی، تنها هبانه تازه يی برای 
تندروان آشتی ناپذير برای روا بودن جهاد، 
سربازگيری و دامن زدن به حبران خواهد داد و بی 
چون و چرا دايره خشونت ها را هپن تر خواهد 

 . گردانيد
   
: کرد ديتأکوگو  گفت نيا انيدر پا آريانفر 

که در افغانستان به بن  رنديبپذ ديبا ها يیامريکا
سخت  یها از روش کارگيریو با  نده اديبست رس
 .ره به جايی منی برند یافزار

   
و  هيبدون تفاهم با روس: کرد حيتصر انفريآر 
چه در بعد   امريکا ،کشور بزرگ منطقهدو  -رانيا
 يیتنهابه  تواند یمن یتيو چه در بعد امن یاسيس

ترس آن می رود که  .مشکل افغانستان را حل کند
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افغانستان به ميدان بزرگرتين نربد اطالعاتی تاريخ 
پيش بينی من اين است که با امضای اين . مبدل شود

قرار داد، افغانستان به بالکان آسيايی يا يک 
بزرگرتين خطر اين . فلسطين ديگر مبدل خواهد شد
تان پناهگزينان ما را است که هرگاه ايران و پاکس

اخراج منايند، ديگر فاجعه اجتناب ناپذير خواهد 
 .بود

 
 

 گزارش مهايش بين املللی
سناريوها برای افغانستان و دگرگونی 

 امنيت منطقه يی
 2011در آملاآتی، جون 

 
 یهنم و دهم ماه جون در شهر آملاآت یبه روزها
ن از پنجاه ت شيبا اشرتاک ب يی یامللل نيکنفرانس ب

 ا،يتاليا ه،يآملان، ترک یاز کارشناسان از کشورها
 کستان،يقزاقستان، ازب کستان،يتاج ه،يروس
نام  ريو افغانستان ز ، ارمنستانزستانيقرغ
 تيامن یافغانستان و دگرگون یبرا وهايسنار«

 .ديبرگزار گرد» يیمنطقه 
 

قرار بود کارشناسانی از کشورهای چين، ايران، 
مگر، بنا به داليلی . يايندپاکستان و هند نيز ب

 . اشرتاک ورزند نتوانستند
 

 شيدريفر« اديبن -کنفرانس نيا سازماندهندگان
مطالعات «فدرال آملان، مرکز  یمجهور »ربتيا

 یراهکارها«مرکز  ه،يترک »انهيخاورم کيژياسرتات
 »فيازيالکساندر کن« اديبن ه،يروس »یاسيس

اجنمن  ،یآملاآت تيحاکم یدفرت فرهنگ زستان،يقرغ
امحدشاه « اديو بن یدر آملاآت »انايآر« یاجتماع
 .  از افغانستان بودند» مسعود

 
 :فهرست اشرتاک کنندگان

 :از افغانستان -آ
 رييس بنياد امحد شاه مسعود -امحد ولی مسعود -1
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معين پيشين امنيتی  -جنرال عبدال هادی خالد -2
 وزارت داخله

رييس پيشين مرکز مطالعات  -حضرت وهريز -3
 اتيژيکاسرت

 رييس اجنمن آريانا در آملاآتی -امحد اهللا وستوک -4
رييس کانون مطالعات و پژوهش  -عزيز آريانفر -5

 های افغانستان در فرانکفورت
 افسر بازنشسته -جنرال عبدالستار شکوری -6
 کارشناس مسايل اقتصادی -داکرت رحيم عزيزی -7
 آتشه اقتصادی در آملاآتی -حممود الياس -8
 کارشناس  -داکرت عارف -9

 کارشناس مسايل اقتصادی -ياسين آريانفر -10
 

شايان يادآوری است که مشاری ديگر از رجال سياسی 
و شخصيت ها از کشور دعوت شده بودند که بنا به 

 :داليلی نتوانستند حضور به هم برسانند
 خارجه وزير پيشين –داکرت عبداهللا  -1
استاد در يونورستی  -پروفيسور داکرت جاللی -2

 نظامی واشنگنت
 وزير پيشين امنيت ملی -اهللا صاحل امر -3
 فعال سياسی -پير سيد اسحاق گيالنی -4
رييس پيشين دفرت  شورای  -سيد جنيب طهماس -5

 امنيت
 وزير پيشين امنيت ملی -عارف سروری -6
 عضو پيشين شورای ملی -عارف نورزی -7
 ديپلمات -استاد داوود پارشهری -8
 تاجر ملی -احلاج امساعيل غضنفر -9

در اثر حادثه که  سپهبد داوود داوود -10
 .تروريستی در کندز به شهادت رسيد

 
 :از مجهوری تاجيکستان -ب
معاون رياست مرکز  -داکرت سيف اهللا صفرف -1

 مطالعات اسرتاتيژيک رياست مجهوری 
مدير خبش تاريخ و  -داکرت قاسم شاه اسکندرف -2

حتقيقات منازعات منطقه يی پژوهشکده خاورشناسی و 
 ميراث مکتوب به نام رودکی
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مناينده خربگزاری پارس در  -م بيک حممدقاس -3
 تاجيکستان

استاد دانشگاه  -پروفيسور داکرت اسداهللا يف -4
 دوشنبه

 
 :از مجهوری ازبيکستان -پ
 حتليلگر مسايل سياسی -داکرت رفيق سيفولين -1
 کارشناس مسايل سياسی -داکرت استولپوفسکی -2
 مدير رسانه آيينه -ويکتور ميخايلف -3
 
 :ترکيه -ت
رييس مرکز مطالعات  -بوالتفداکرت حسن کان -1

 اسرتاتيژيک خاورميانه
 
 :روسيه -ث
مدير مرکز پژوهش  -پروفيسور والديمير بويکو -1

 های منطقه يی روسيه و خاور
استاد  -پروفيسور داکرت والديمير پالستون -2

 ديپارمتنت خاورشناسی دانشگاه نووسيبيرسک
رييس پيشين مرکز  -پروفيسور داکرت کوژکين -3

 يژيک روسيهمطالعات اسرتات
حتليلگر ارشد  -داکرت اندريانيک ديرينيکيان -4

 مسايل سياسی
مدير اجرايی مرکز متاس  -داکرت اندری مدويدف -5

 های سياسی
 بيش از ده تن خربنگار و ژورناليست -6
 
 :از مجهوری قزاقستان -ج
مناينده ويژه رييس  -آقای امير تای بيتيمف -1

ن مجهور در امور افغانستان و سفير کبير قزاقستا
 در کابل

مشاور منايندگی وزارت  -بانو ژانات ذکی يوا -2
 خارجه در شهر آملاآتی

رييس انستيتوت  -داکرت سلطان حکيم بيکف -3
 اقتصاد و سياست های جهانی آملاآتی

کارمند برجسته  -پروفيسور داکرت سيرويژکين -4
 علمی پژوهشکده مطالعات اسرتاتيژيک رياست مجهوری 
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ند برجسته علمی کارم -داکرت صنعت کوشکومبايف -5
 پژوهشکده مطالعات اسرتاتيژيک رياست مجهوری

کارمند برجسته علمی  -داکرت مراد الومولين    -6
 پژوهشکده مطالعات راهربدی رياست مجهوری

 بيش از ده تن خربنگار و ژورناليست  -7
 
 :از مجهوری قرغيزستان -چ
 پروفيسور داکرت الکساندر کنيازيف -1
 اسکارشن -داکرت ميخاييل راگوژين -2
 کارشناس سياسی -بانو اولگا -3
 
 :از ايتاليا -ح
 کارشناس سياسی -ويليامين فابريسی -1
 
 :از مجهوری فدرال آملان -خ
مدير منطقه يی بنياد فريدريش  -ولف الپينس -1

 ايربت
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به تاريخ هشتم ماه جون، در آستانه برگزاری 

 ینس هاتاالر کنفرامطبوعاتی يی در  کنفرانسنشست، 
آملاآتی برگزار گرديد انرتفاکس  یامللل نيب یخربگزار

امحد  که در آن به منايندگی از مهمانان افغانی،
 .اشرتاک  ورزيده بودند انفريآر زيمسعود و عز یول
 

به  ميافگن یم یتنها نگاه خنست، جا نيدر ا
نشست  یکه در آستانه برگزار يیکنفرانس رسانه 

 .بود دهيگر ريدا
 

 یامحد ول انيبا اشرتاک آقا یس مطبوعاتکنفران
و  انفريآر زيعز ،فيازيداکرت کن سوريپروف، مسعود

 .ديبرگزار گرد امحد اهللا وستوک
 

از پنجاه  شيبا حضور ب ینشست خرب نيبود در ا قرار
و  رييجنبش تغ سيير -داکرت عبداهللا یخربنگار، آقا

 تيامن شنيپ ريوز -امر اهللا صاحل یو آقا ديام



 

129 
 

 یاسيس یها تياز شخص گريد یمشار زيستان و نافغان
که متاسفانه بنا به  افتندي یهم حضور م یافغان
 .اورنديب فيتشر ینتوانستند به آملاآت یريمعاذ

 
تن خربنگار  یاز س شيبا اشرتاک ب یخرب کنفرانس

که گزارش آن از  افتيبه دو ساعت ادامه  کينزد
 ،يیويراد ،یونيزيگوناگون تلو یرسانه ها قيطر

از مجله  هيقزاقستان و روس یمجهور یو چاپ يیتارمنا
 یو خربگزار »نيکسپ«و » خرب« یها ونيزيتلو
زستان و يقرغ ی»فرغانه رو«قزاقستان، » انرتفاکس«
. ديرسانه ها پخش گرد گريو د هيروس »ینووست اير«

هنم و  یدر جنب کنفرانس، به روزها ن،يافزون بر ا
 ین رسانه ها با آقااز خربگزارا یدهم جون، مشار

جداگانه  يیجانب گفتگوها نيمسعود و ا یامحد ول
   .اجنام دادند

 
 یامحد ول یآقا یاز گفته ها يیترمجه فرازها نکيا

 یمصاحبه ها گريو د يیمسعود در کنفرانس رسانه 
 یفرغانه رو، تارمنا یها یشان را که در تارمنا

ب رسانه ها بازتا گريو د ینووست ايانرتفاکس و ر
آن چه مربوط به . دارم یم مياست، خدمت تقد افتهي

 یم یدر مصاحبه ها و نشست خرب نيکمرت نياظهارات ا
از آن هم در  یگردد، با توجه به آن که گوشه ها

حتول اوضاع  یوهايسنار«نام  ريمقاله ارائه شده ز
که » برون رفت از بن بست یدر افغانستان و راه ها
در مرکز  ميسخنران زينو  ديدر کنفرانس ارائه گرد

ی برای در آملاآت یمجهور استير کيژيمطالعات اسرتات
کارشناسان برجسته و ارشد اين مرکز زير نام 

آناليز عميق حتوالت در گسرته آسيای ميانه و پيش «
بينی  اوضاع در سايه رويدادهای روان در 

از آوردن آن در  ت،اس افتهيبازتاب   »افغانستان
 یم یاز تکرار، خود دار یريجلوگجا به منظور  نيا

 . ورزم
 
وستوک در باره  یو آقا فيازيآغاز، داکرت کن در
 تيمقطع، امه نيکنفرانس در ا یراه انداز ازين

توجه به مساله سر در گم  شيافزا ليکنفرانس، دال
.... و  ک،يو ژورنالست یافغانستان در حمافل علم

 .سخن گفتند
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فه اصلی برگزاری مقصد و وظي: داکرت کنيازيف گفت

کنفرانس اين است که ديدگاه های جامعه کارشناسی 
را در قبال مسايل افغانستان بازيافت منوده، حاد 
ترين جهات را در راستای حل و فصل قضايای 

 . افغانستان و تامين امنيت در منطقه پرداز مناييم
 

امحد  انيخود را از آقا یخربنگاران پرسش ها سپس
 ليدر رابط با مسا انفريآر زيمسعود و عز یول

 .افغانستان مطرح منودند
 

 یسازمان ملل م تيامن یشورا تهيکابل از کم: پرسش
چهل و  یدست کم نام ها »اهيس ستيل«خواهد تا از 

موضع . هفت  تن از طالب ها را به اصطالح خط بزنند
 ست؟يابتکار چ نيمشا در قبال ا

 
 یرا برا یتواند بسرت یم »اهيس ستيل«کاهش در  ايآ

  گفتگوها با طالبان بگسرتاند؟
 
به  یابتکار کابل است و ربط نيا: مسعود یامحد ول- 

از  یبرخ یخواهند تا نام ها یآن ها م: ما ندارد
حذف  اهيس ستيالقاعده از ل یطالبان  و اعضا

ما : گردد، اما موضع ما روشن و آشکار است
 دست یزيکه در خونر یبا آدمکشان و کسان یچگاهيه

 یگذار بدر مب یما با آنان. ميکن یمن یدارند، آشت
  .ميهست ريناپذ یها دست دارند، آشت

 
و با   ميکن یآشت تکارانيبا جنا ميخواه یمن ما

موافق  »اهيس ستيل«آن ها از  یحذف نام ها
 ديکار هتد نيرخ بدهد، ا یزيچ نيهرگاه چن. ميستين
ونه من یبرا. کشور و منطقه خواهد بود یبرا یشرتيب

خطرناک است  اريدهشت افگن بس کي نيحممد کالم الد
  .اجنام داده است یاريبس یکه کشتارها

 
آن ها . ستنديجنگجو ن یتنها گروه ها -طالبان

 کيدئولوژيو ا یدبستان باور کيو رهروان  روانيپ
 یاند و در راه آن م دهيا کي یآن ها دارا. اند

از  یاست که کس دهيند یتا به امروز کس. جنگند
 .مذاکره نشسته باشد زيم یطالبان صادقانه پا
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آن ها . هرگز تن به مذاکرات خنواهند داد طالبان

 یدارند که در راه آن، مبب گذاران انتحار يی دهيا
ستانند و  یجان م گرانيدهند و از د یخود جان م

در افغانستان و . آورند یمرگ به ارمغان م
 نيکه ا دينوش یجاها مهه روزه م گريپاکستان و د

و  یحارانت یها یچه مبب گذار يیآدمکشان حرفه 
آن . دهند یکه اجنام من افتهيسازمان اتيجنا گريد

 يیواژه  نيچن. رو خنواهند آورد یها هرگز به آشت
رو، اگر  نياز ا. خورد یدر قاموس آنان به چشم من

آورد، مطمئنا از اردوگاه  یرو م یبه آشت یکس
  .ستيطالبان ن

 
که گفتگو با طالبان، در  ديپس مشا بر آن: پرسش -

  ست؟ين رياصل، امکان پذ
 
توان از گفتگوها سخن  یم یهنگام: مسعود یامحد ول-

و  یسازش و مهاهنگ یبرا یبر زبان آورد که بسرت
 شهيطالبان هرگز در اند. جود داشته باشد يیمهسو

در هر . ستنديکنار آمدن با مردم افغانستان ن
دو کشور، دو سازمان،  انيگفتگو مگونه مصاحله و 

از دو طرف  یکي ديسخن دو طرف؛ با کيدو حزب، در 
 یبرا. رديرا بپذ يیزهايبگذرد و چ يیزهاياز چ
 یهر دو طرف قربان ديآرمان با کيبه  یابيدست
  .بپردازند يیهبا. بدهند يیها
 
توان در مذاکره با  یم یسيچه کامپروما یرو

دو طرف  ديمذاکرات با طالبان سنجش داشت؟ در روند
 ديبا. ابنديبه سازش دست  ليرشته مسا کي یرو
ما از طالبان . رنديبگ يیزهايبدهند و چ يیزهايچ

 یبرا یزيآن ها هم چ م؟يريبگ ميتوان یم یزيچه چ
 یبرا یفانعطا نيمگر طالبان کوچکرت. دادن ندارند

 از مواضع شان اعالم داشته اند؟ ینيعقب نش
 

که طرف گفتگوها ها روشن  ميرگذ یم نياز ا حال
دادن و  یبرا يیزهايهستند و چه چ یچه کسان ستين

ناگفته . ميدان یمن یزيچ چيما ه. گرفنت دارند
 یدستاورد روشن یکيکه گفتگوها در تار داستيپ

 .خنواهد داشت
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در پشت  یکيتا کنون مهه گفتگوها با طالبان در تار 

داند که  یپرده ها بوده است و مردم افغانستان من
در باره چه  یبا چه کسان یدهه گذشته ک کيدر 

دهه  کيسخن گفته است و باالخره دستاورد  یزيچ
 یمن به عنوان کس. ديمذکره چه است؟ تصورش را بکن
منهمک  نستانافغا استيکه دست کم چند دهه در س

حال چه رسد به . دامن یمن یزيچ چيبوده ام، ه
 نديبدآ یدرگمتوان سر یمضحکه را م نيا. گرانيد

 .حمض خواند
 

گردن زدن رهربان و  یهستند که در پ یو حلقات حمافل
 نيا. آنان هستند یسران طالبان و فرماندهان بوم

طالبان  انيگونه، با گذشت هر روز انقطاب در م
بزرگ به چند گروه کوچک  یشود و گروه ها یم شرتيب

گونه، طرف مذاکرات و آدرس  نيا. گرند یمبدل م
است که با چه  نيپرسش در ا. شود یمن دهيد ینيمع

 گفتگو کرد؟ يیو چه گروه ها یکسان
 

. ستيمذاکره کنندگان روشن ن تيصالح زانيم نيمهچن
قابل سنجش و  زيمذاکرات ن انيسود و ز زانيم
 شيتوان از پ یم یدر هر مذاکرات. ستين شيمايپ
 زيجا مهه چ نيدر ا. حساب کرد جياز نتا یبرخ یرو

 یزيچ یتواند رو یمن یکس چيدرگم است که هچنان سر 
است، نه  وشننه طرف گفتگو ر یعني. حساب باز کند

  .موضوع گفتگو و نه مفروض و  نه مطلوب آن
 
خواهند که  یطالبان م: روشن است زيچ کياما  

زنان . بسته شود یخيآموزش و پرورش ب یدروازه ها
بساط . کنار زده شوند یاجتماع یها يیاياز پو

سخن رسانه ها  کيدر  –یو دمکراس انيب یادآز
و  یافغانستان به کانون دهشت افگن. شود دهيبرچ

آن .  مبدل گردد یثبات یانبار مواد خمدر و صدور ب
 چيحقوق بشر ه یو ارزش ها یها به عدالت اجتماع
  .ندارند یگونه اعتقاد و پابند

 
 ینظام یروهايسو در برابر حضور ن کيها از  آن

دهند  و  یدر کشور شعار م انيدر کل خارجو  یخارج
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ساز آمدن  نهياز  مهان آغاز خود زم گريد یاز سو
 .در کشور و منطقه بوده اند یخارج یروهاين
 
کتله  کياست که طالبان به عنوان  نيمن ا ديد

خودشان و ارزش ها و  یها دگاهيحق دارند د یانسان
خود شان را داشته باشند و در چهارچوب  یباورها
. نديمنا یشان زندگ یخودشان و خواست ها یسنت ها

که  یدارند بر کسان یها پافشار یدامن چرا برخ یمن
 یشده از سو رفتهيپذ گريد یو ارزش ها یبا دمکراس

 زيجوامع متمدن سر سازش ندارند و تازه سر ست
که  گريو با زبان د کيدمکرات یدارند؛ با ابزارها

ابسرود  کي نيا. نديسخن بگو ست،يشان آشنا ن یبرا
 یها تيخود شان حاکم یبگذار آن ها در جاها. است
   .داشته باشند یطالب

 
 رنديپذ یرا م یکه مردم دمکراس یدر جاها برعکس،

مهخوان  اريبگذار هرچند هم نه بس -يیو برداشت ها
 نديايدارند، ب یبا آن چه که در غرب، از دمکراس

روشن است . نديسخن بگو نينو یبا مردم از ارزش ها
و نظم  یشود از دولت مرکز یمن يیفضا نيدر چن
باشد  یگاهيابگذار هر کس در ج. سخن گفت یسراسر

. پندارد یخود سودمند م یپسندد و برا یکه خود م
هر کس . کرد ليحتم یرا بر کس یزيبه زور چ دينبا
بود و باش  یطالب یخواهد در چهارچوب ارزش ها یم

 کي هيخواهد در سا یم یداشته باشد، برود و هرکس
با ارزش  یآزاد و معتدل در مهاهنگ نظام بالنسبه
 .ديبفرما د،يمنا یزندگ ینييآ یها و باورها

 
 یتند و خشونت بار را ارائه م یالگو کيجانب  کي

 یخود را با ابزارها یخواهد ارزش ها یدهد و م
خشونت، دهشت  ،یمهچون جنگ، آدمکش یسخت ابزار

 یبا راهکارها ،يیزورگو ،یانتحار اتيعمل ،یافگن
 یرونيبه دمشنان ب هيو نامشروع با تک یقانون ريغ
 یابزارها. کند و از زبان تفنگ سخن بزند ادهيپ

قاچاق مواد خمدر و جنگ افزار  و منابع  زيآنان ن
  .نامشروع است

 
مساحمه، تفاهم، صلح،  گر،يو راهکار جانب د راهربد

حقوق  ،یبرابرعدالت،  ،یآشت ،یريتوسعه، قانون پذ
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 یدادن حقوق برا ،یدمکراس ،یبرادر ،یشهروند
 یاز مجله برا یزنان، گسرتش آموزش و پرورش سراسر

 یخود ینييآ یبه ارزش ها و باورها یزنان، پابند
جامعه  یسو زشده ا رفتهيپذ ینورم ها نيو مهچن
  .است یجهان

 
که نظام  یدر اوضاع. دو دبستان متفاوت است نيا
از هم دور است،  مانهيپ نيو طرف به اد یارزش یها

     ماند؟ یم يیبه مهسو یابيدست یبرا يیچه جا
 
دهه  کيکه پس از گذشت  یهم هستند کسان نيا با

. به تفاهم باورمند اند دنيباز هم به رس ،آزگار
و من در  ستين انيدرخور شرح و ب یزيچ نيچن
 نهيمشا در زم یجا برا نيکه در ا ستمين یتيوضع
هبرت است خود تان برداشت . داشته باشم يیه تبصر
به قول . (ديداشته باش نهيخود را در زم یها

 )جممل نيمفصل خبوان از ا ثيمعروف تو خود حد
 
در  یروزيبه پ یابيدست یمشا، برا دياز د: پرسش -

 ازين یزيبرابر مواد خمدر در افغانستان به چه چ
  است؟

 
 یاسيه اراده سب یامر بستگ نيا: مسعود یامحد ول -

 یدر نابودساز ديکابل با. دولت افغانستان دارد
 یجد ميمواد خمدر و مبارزه با قاچاق مواد خمدر تصم

  .رديبگ
 
هستند که آشکارا در  یيس مجهور کسانير رامونيپ در

يس مجهور يحال که ر. قاچاق مواد خمدر دست دارند
پس  ند،يقاچاق را برچ ميکه گل رديگ یمن ميتصم

توان در باره مبارزه با قاچاق مواد  یمچگونه 
  ؟یروزيخمدر سخن گفت؟کدام مبارزه؟ کدام پ

 
و  رينه دستگ یقاچاقرب بزرگ چيبه امروز ، ه تا

روبرو شده  یبازداشت شده و نه با کدام جمازات
پنج  -پنج قاچاقرب ديلذا در گام خنست با. است

مواد خمدر بازداشت و به  یباندها یسرکرده اصل
مواد خمدر  ديآن گاه تول. قانون سپرده شوندپنجه 

 نيکه کار بر مه یمادام. خواهد آمد نييبه شدت پا
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و  یبانيباندها از پشت یروال باشد و سرکرده ها
حمکم برخوردار باشند، داشنت انتظار هببود  یتيچرت محا
  .است هودهيب نهيدر زم

 
ساده، کشت مواد خمدر  انييروستا یاست برا روشن

دست  اريبه دست آوردن پول بس یاست و برا سود آور
  .کار بر خنواهند داشت نياز ا

 
مبارزه با قاچاق مواد خمدر  یبرا یاريبس یها راه
در  یکرز يیمتاسفانه، در ده سال فرمانروا. هست

 شانيو کرنش ا یافغانستان، با توجه به سهل انگار
و قاچاق مواد  ديبزرگ، تول انيدر برابر قاچاقچ

 یبرا یبزرگ و پر رونق اريکسب و کار بس خمدر به
 یحمافل خارج زا یبرخ. شده است ليجنوب کشور تبد

 یاسيس یگذار هيبه دنبال سرما شرتيهم که ب
 ديدر افغانستان اند، شا) یمتاسفانه نه اقتصاد(

 ديشا یسازوکار نيباور باشند که چن نيبه ا
 .را جربان کند يی یکاست نيبتواند چن

 
 ليبه گس ميکه مقامات قزاقستان تصم یمهنگا: پرسش -

به افغانستان گرفتند،  یچهار تن کارشناس نظام
قزاقستان  یمجهور هيعل یزيدآميهتد  هيطالبان اعالم

تا چه اندازه   ديهتد نيمشا  ا دياز د. پخش کردند
  است؟ یجد
 

 یم ندهيدر افغانستان در آ یبد امن:  پاسخ -
در  د،ينيبب. ندک تيسرا زيتواند به قزاقستان ن

 کيطالبان تنها . ستيجا سخن بر سر طالبان ن نيا
فاجعه بارها بزرگرت از آن چه است که . نام است
 دهيچيپ اريبس یسخن بر سر ساختارها. شود یتصور م

خود بر  ميروشن است هرگاه قزاقستان از تصم. است
خواهد بود و تنها به  یبس جد شيبرا دينگردد، هتد

  .ماند کاغذ خنواهد یرو
. ستيرزمنده و جنگجو ن یگروهبند کيتنها  طالبان

بس  یها گاهيو شبکه ها و پا یمال انيآن ها حام
. دارند گريد یدر پاکستان و کشورها يیگسرتده 

 یبرا ديابزار  هتد کيطالبان را به عنوان 
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 یحمافل. نگه داشته اند نيو چ هيقزاقستان، روس
 .ندباش یم نفعيکار ذ نيهستند که در ا

 
از جنوب افغانستان موفق  جيطالبان به تدر هرگاه

به تصرف مشال کشور شوند، آن گاه به قلمرو 
 ريسراز زستانيو قرغ کستانيازب کستان،يتاج

خواهد  یخواهند شد و پس از آن، قزاقستان هدف بعد
 .بود
به  یدوازدهم جون کس خيبه تار: گزارنده ادداشتي(

چهار  ليگس قزاقستان موضوع یمن گفت که سنا
به افغانستان را  یقزاقستان یکارشناس نظام

 ).است رفتهينپذ
 

 االتيباورند که ا نياز آگاهان بر ا یبرخ: پرسش
متحده وارد فاز خروج مشروط خود از افغانستان  

رو، تالش خواهد کرد تا  نياز ا. است دهيگرد
 فيضع یخود را در کشورها یميدا ینظام یها گاهيپا
چه  نهينظر مشا در زم. ديرپا مناب یمرکز یايآس

  است؟
 

در  امريکا یژيموضع اوباما و اسرتات  -یول امحد
است و هر شش  شيرايو و رييافغانستان در حال تغ

 یم ن،يبنا بر ا. شود یم یبار بازنگر کيماه 
 یاز مجله تالش برا. را داشت زيتوان انتظار مهه چ

 یهادر کشور -در منطقه ینظام یها گاهيپا جاديا
  .افغانستان لدر مشا زيو ن زستانيو قرق کستانيتاج
 

مشال افغانستان خواهان صلح  اند و اگر  باشندگان
ها منجر به استقرار صلح و ثبات  يیامريکاحضور  

صلح و ثبات در منطقه گردد،  نيدر مشال کشور و تضم
 .خنواهند بود یزيچ نيخمالف چن

 
ر کشور، آوردن ثبات د یاز نگاه مشا برا: پرسش

  نه؟ اياست  یکشور الزم یدر قانون اساس یبازنگر
 

 رييتغ ازمنديافغانستان ن یقانون اساس   -پاسخ
 یکي نيا. آن را اصالح کرد ديرو، با نياز ا. است

. صلح در کشور است یبرقرار یبرا یحتم یاز شرط ها
مترکز متام قدرت در دست  -در افغانستان یمشکل اصل
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 نيتا چن. گروه خاص است کينفر و و در دست  کي
به کشور باز  امشآر ستياصالح نشود، ممکن ن یزيچ

 .گردد
 

 د؟ينيب یراه برونرفت از حبران را در چه م: پرسش
 

را در  یاريبس یممکن است راه ها -مسعود یول امحد
از کارشناسان بر آن   یمثال، برخ یبرا. نظر گرفت

ف راستا اعاده موق نيگام در ا نياند که خنست
  .چرت سازمان ملل است ريافغانستان ز یطرفيب
 
اسامه بن الدن به  -1مشاره  ستيترور یاز نابود پس

 نيا ،امريکا يیايدست کماندوها و تفنگداران در
مگر با . است دهيخود رس یاعالم یکشور به هدف اصل

 نيائتالف ب یروهايهم مساله موعد حضور ن نيا
و پرونده . در افغانستان هنوز باز است یامللل

  .خمتومه نشده است
 

 یروزيبتوان حذف او را پ ديشا. ستين گريد اسامه
توان چونان  یرا من نياما ا. متحده مشرد االتيا
ما هنوز تا . کرد یابيمردم افغانستان ارز یروزيپ
مبارزه ما . ميرو دار شيرا پ یراه دشوار یروزيپ

تا  یو تندرو یبا در عرصه نربد با دهشت افگن
  .افتيادامه خواهد  يیهنا یوزريپ
 
آندرس فو رامسوسن، در اواخر ماه  -کل ناتو ريدب 
در  یتيامن یها تيانتقال مسوول نديگفت که فرا یم

 2011افغانستان به خود افغان ها در اواخر جون 
 انيپا یبرا نديفرا نيا انيپا. آغاز خواهد شد

 .شده  است یزيبرنامه ر 2014
 

 یعيطب دهيپد کي یبرابر کرزما در  یاسيس مبارزه
در ده  یکرز یمتاسفانه آقا. کشور ما است یدرون

از بسرت مناسب به  یريسال گذشته نتوانست با هبره گ
هم مردم . مبدل شود یدر تراز مل یحمور تيشخص کي

طالبان خواهان صلح و  یها یخسته از جنگ و نامردم
 یکي رامونيپ یمل ريدولت فراگ کي جاديثبات و ا

 یب یکمک ها یها بودند و هم جامعه جهان تيشخصاز 
  .را به دسرتس دولت افغانستان گذاشت يیسابقه 
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هبره  کويفرصت ن نينتوانستند از ا شانيا متاسفانه

و بدخبتانه امروز کشور به  نديمنا ستهيبا یبردار
مردم  یدهايام. روان است یريحبران برگشت ناپذ یسو

باور  ندهيبه آ یو کس دهيمبدل گرد یديبه نوم
و  یکن نشده، باورمند شهير زميترور. ندارد
کند  یم داديفساد ب. به قانون وجود ندارد یپابند

 ..... و
 

اعتماد مردم را از دست داده  یکرز یآقا متاسفانه
 یبرا. او به شدت کاسته شده است تياست و از حمبوب
و مطرح در  یبزرگ جهاد تيشخص ستيمنونه دست کم ب

حلقه زده بودند  یکرز رامونينتخابات پکشور در ا
چهره ها به  نيآرا را درست مه شرتيو روشن است خبش ب

گردد،  یکه مطرح م یشپرس. او به ارمغان آوردند
  چند است؟ یکرز یآقا یاست که پس مقدار را نيا
 

 یآقا ميبر ت ندهيدارم ما در انتخابات آ باور
هربد و که را یميبر ت.  ميشو یم روزيپ یحتم یکرز

آن  دنيکشور و کش یبرا یراهکار  و برنامه مشخص
  کياز  یگونه دستاورد روشن نياز حبران ندارد و مه

  .دهه کار در دولت افغانستان
 

}}}}}}}}}}}}{{{{{{{{{{{{{{{{{ 
 

. کار کنفرانس بامداد روز هنم جون آغاز گرديد
گرداننده نشست  داکرت الکساندر کنيازيفپروفيسور 

با گشايش نشست و خوشامدگويی به در آغاز 
مهمانان، از آنان خواست به پا برخيزند و به ياد 
جنرال داوود داودد که از او برای اشرتاک در 
کنفرانس دعوت شده بود و در اثر حادثه جانگذاز و 
دخلراش تروريستی به دست دهشت افگنان شهيد شد، با 

 .يک دقيقه سکوت ياد او را گرامی دارند
 

مناينده حاکميت  -عاليه تورسون مرادواو سپس بان
شهر آملاآتی سخنرانی خوشامد گويی خود را ايراد 
کرد و از کمک های دولت قزاقستان به افغانستان و 
کمک های حاکميت شهر به پناهگزينان و دانشجويان 

وی گفت مطابق . افغانی باشنده آملاآتی ياد کرد



 

139 
 

وين بايد  ميثاق های بين املللی از مجله کنوانسيون
مهاجران در ساختارهای اجتماعی کشورهای ميزبان 

 .مهگرايی و مهگونی پيدا منايند
 

سپرده  امحد ولی مسعودآن گاه رشته سخن به آقای 
شد و ايشان به منايندگی از مهمانان از برگزار 

 . کنندگان نشست سپاسگزاری کردند
 

والديمير در مهين خبش گشايی، پروفيسور داکرت 
استاد در دانشگاه شهر نووسيبيرسک به  -پالستون

 . مهمانان خوشامد گفت
 

 -امحداهللا وستوکدر پايان خبش گشايشی نشست، آقای 
در آملاآتی  نيز به مهمانان » آريانا«رييس اجنمن 

به باور آقای وستوک، افغانستان . خوش آمد گفت
برای چندی به يک حکومت نظامی موقت نياز دارد تا 

به ميان آمدن يک دولت فراگير و زمينه را برای 
به گفته او در باره . دمکراتيک ملی فراهم گرداند

توان طالبان پيوسته بزرگنمايی می شود و اگر 
اراده جدی جامعه بين املللی برای استقرار صلح و 
ثبات در کشور باشد، جتربه تاريخ ثابت ساخته است 
که در صورت ارائه کمک های موثر، افغان ها می 

 .نند از کشور و ارزش های شان دفاع منايندتوا
 

. آن گاه خبش کارشناسی کنفرانس آغاز گرديد
گرداننده خنست اين خبش، اين کمرتين بود که رو به 

 :مهمانان گفتم
 

 نياست که در شهر زمرد یخشنود یبس یجابرای من 
خجسته در خدمت دوستان  شيدر چنو مها ی،آملاآت
، از برگزار کنندگان از فرصت یريبا هبره گ. مهست
و  فيازيکن سوريپروف یجناب آقا ژهيبه و ش،يمها
ی، روسی، قزاقستان( یسنت یمهمان نواز زين

می ابراز سپاس  ايشان) قرغيزستانی و افغانی
  .ميمنا
 

اوضاع در افغانستان بسيار پيچيده، سر درگم و 
اين درست مهان موردی است که در آن . خطرناک است

مهه برای . شرت از پاسخ ها استمشار پرسش ها بي
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به . جستجوی پاسخدهی به اين پرسش ها آمده ايم
گونه يی که می گويند، جوينده يابنده است، می 
کوشيم دست به دست هم داده و راه هايی برای 

 .برونرفت از اين وضيعت اندوهبار بيابيم
 

در . ثبات آسيای ميانه است -ثبات افغانستان
ناشده يی روان است که با افغانستان جنگ اعالم 

گذشت هر روز ابعاد پيچيده تر و چند اليه تری به 
به هر رو، برای صرفه جويی وقت، از . خود می گيرد

حرف به عمل می رويم و رشته سخن را به دست 
 .  سخنرانان گرامی می سپاريم

 
در مقاله  کنستانتين سريوژکينسخنران خنست، داکرت 
 چالش ها و هتديدات: افغانستان«يی که زير نام 
 :ارائه کرد، گفت »برای آسيای ميانه

 
افغانستان سال هاست که چونان کانون هتديدات برای 

اين هتديدات هم ريشه . آسيای ميانه به مشار می رود
از سوی . اقتصادی و هم سياسی دارند -های اجتماعی

هم برخاسته از آن بازی جيوپوليتيکی يی اند که 
افغانستان و هم به جنگجويانی در آن هم به خود 

که در گسرته آن حضور دارند، نقش های بس ويژه يی 
 . سپرده شده است

 
به باور سيرويوژکين، مهه هتديدات برخاسته از 

 :افغانستان را می توان به چند دسته تقسيم کرد
 
 :) هتديدات کنونی(گروه خنست هتديدات -1

 :اين گروه هتديدات با پنج عامل پيوند دارند
نگه داشنت افغانستان مهچون پايگاه اصلی آموزش  -

دهشت افگنان از مجله گروه های تندرو و راديکالی 
که بی ثبات سازی آسيای ميانه و سرنگونی رژيم 
های حاکم بر آن و برپايی نظام خالفت اسالمی  در 

 . گسرته آسيای ميانه وظيفه شان است
نگه داشنت افغانستان چونان کانون اصلی توليد  -

مواد خمدر و صدور آن به بازارهای جهانی به ويژه 
 5/3کنون نزديک به . روسيه از راه آسيای ميانه

ميليون نفر دست اندر کار توليد، قاچاق و صدور 
درصد باشندگان را در بر  15مواد خمدر اند و اين 
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توليد مواد خمدر در افغانستان و . می گيرد
تن در سال  12000کشورهای مهسايه آن به رقم جنومی 

در اين کار هم خبشی از نيروهای بين . رسيده است
و افغانستان دست  امريکااملللی و هم خنبگان سياسی 

مرزهای افغانستان با پاکستان و . دارند
 . تاجيکستان شفاف است

 
واژگونی احتمالی دولت کرزی پس از خروج  -

ناگهانی و سريع نيروهای غربی، بازگشت طالبان و 
داخلی و اين گونه رو به رو شدن  درگرفنت جنگ

 آسيای ميانه با هتديد بی ثباتی فزاينده
 

پيچيده تر شدن اوضاع در پاکستان و افزايش  -
خطر افتادن جنگ افزارهای هسته يی به دست 

می توان گفت که کنون اوضاع در پاکستان . تندروان
 .بدتر از افغانستان است

بدخيم شدن اوضاع در افغانستان به مرور  -
 -يی ها حتا به گونه تدريجیامريکايرون برآمدن ب

 .بگذار هرگاه پايگاه های خود را هم نگهدارند
 
 :گروه دوم هتديدات -2
با  امريکا: جيو اسرتاتيژيک –هتديدات نظامی -

زير پا گذاشنت موازين بين املللی به هبانه مبارزه 
با تروريسم در ده سال گذشته در افغانستان ختته 

اد منوده است که به آن کشور خيز ضربتی يی ايج
امکان می دهد در صورت نياز بسيار به سرعت 
گروهبندی بسيار نيرومندی را در مرزهای جنوبی 

 .جامعه کشورهای مهسود متمرکز منايد
 
يی در مشال افغانستان امريکااستقرار نيروهای  -

و در واکنش به آن افزايش حضور طالبان و ديگر 
د با آن افزايش بدامنی تندروان در مشال و در پيون

و گسرتش نربدها در مشال و در يک سخن  افزايش امکان 
لغزيدن حبران از افغانستان به آسيای ميانه که 

. نشانه های آن را در اين اواخر به چشم می بينيم
به ويژه خطر واگيرشدن وبای طالبانيسم در وادی 

 . فرغانه بسيار جدی است
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ن به گسرته واحد مبدل شدن افغانستان و پاکستا -
بد امنی و بی ثباتی در صورت شکست هنايی غرب و در 
پيوند با آن تبارز طالبان از يک نيروی دهشت 
افگن به شکل جنبش پيروزمند آزاديبخش ملی که 
الگوبرداری از آن برای آسيای ميانه بسيار 

زيرا در صورت پيروزی طالبان، . خطرناک است
ی به پيروزی پيدا تندروان آسيای ميانه اميد بيشرت

خواهند منود و سرنگونی ساختارهای حاکم بر منطقه 
 .  را بسيار سهل خواهند انگاشت

 
سيرويوژکين راه برونرفت از اين گرداب خطرناک را 

 :چنين می پندارد
 ،با توجه به اين که در بازی خونبار افغانستان

پرهای رنگ مهه در دست طالبان و پاکستان است، 
و آشتی با طالبان بيهوده و نوميد  هرگونه گفتگو

 .کننده است
مهچنين با توجه به اين که هر دولتی که در 
افغانستان باشد، چه دولت کنونی يا دولت ديگری 
که به جای آن بيايد، وابسته به خارج خواهد بود، 

ما در . نبايد در رفتارهای خود دچار توهم شويم
تندرو درون افغانستان منی توانيم با گروه های 

از اين رو، برای جلوگيری . مبارزه کنيم و برزميم
از سرازيری انديشه های راديکال و مواد خمدر، 
بايسته است تا سازمان شانگهای دست به اقدامات 

 :پيشگيرانه زير بيازد
در مشال افغانستان در انديشه ايجاد يک نوار  -1

باشد و تا جای امکان به آن کمک های ) بوفر(حايل 
 .ه منايدمهه جانب

در امتداد مرزهای افغانستان با مجهوری های    -2
آسيای ميانه با بسنت سراسری مرزها، يک ديوار 
رخنه ناپذير با استقرار نيروهای سازمان امنيت 

 .دسته مجعی بکشد
   

 
کارشناس  -اولگ اوستالپوفسکیسخنران بعدی، داکرت 

ايجاد «ازبيکستانی، در سخنرانی خود زير نام 
بررسی جوانب : در مشال افغانستان» لنوار حاي«

 :گفت» مثبت و منفی طرح
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بی ثباتی مزمن در افغانستان اين توان را دارد «
که بتواند در هر آن به کشورهای مهسايه از مجله 

اين امر متايالت بيخی . آسيای ميانه فرافگنی شود
قابل درک و قانومنندانه يی را در کشورهای منطقه 

ر انديشه امنيت ملی خود بر می انگيزد تا د
 . برآيند

 
در اين پيوند، در حمافل کارشناسی و حلقات خربگان 
و آگاهان جر و حبث هايی به راه می افتد مبنی بر 

کمربند های « -انديشه کشيدن نوارهای امنيتی
خوب، حال . در استان های مشالی افغانستان» هبداشتی

امنيت که کابل توان کنرتل کشور را ندارد، به سود 
کشورهای آسيای ميانه خواهد بود تا در استان های 
مشالی، نوارهای امنيتی يی بکشند در سيمای گسرته 

بر سر راه گسرتش پيامدهای منازعه ) بوفر(حايل 
 .  درونی افغانستان بر کشورهای مهسايه

 
استولپوفسکی به اين باور است که مشاری از فاکت 

نوار حايل کمک  های عينی می توانند به کشيدن اين
 :کنند

پيوندهای سنتی ميان استان های مشالی  -1
افغانستان و مجهوری های آسيای ميانه، ميان 
باشندگان مشال افغانستان و مهتباران ازبيکی، 

 ترکمنی و تاجيکی شان
مناسبات نيکی که ميان سياستمداران و رهربان   -2

نظامی مشاليان و روسيه، تاجيکستان،  -بومی سياسی
 .ان و ترکمنستان وجود داردازبيکست

ذينفع بودن باشندگان مشال در حتکيم پيوندهای  -3
اقتصادی، بازرگانی و انرژيتيک با مجهوری های 

 .آسيای ميانه
با ثبات در » ديوار چين«از اين رو، برپايی يک 

مشال افغانستان در سيمای نوار حايل در برابر 
گ رخنه تندروی و دهشت افگنی که خطر آن بسيار بزر

 . است، نياز تاريخی است
 

منونه عطاء حممد نور در مزار شريف به خوبی نشان 
می دهد که می شود اوضاع را در مشال زير کنرتل 

بايد اين  الگو در سراسر مشال منونه . درآورد
 .برداری شود
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گرايش دولت پشتونی حاکم بر کابل به غرب، موجب 

. رددگرايش باشندگان مشال به کشورهای ديگر می گ
اين گونه گرايش های گريز از مرکز هنگامی که در 
مجهوری های آسيای ميانه گرايش های تند تبارگرايی 

واقعيت . شدت گرفته است، بسيار خطرناک می باشد
اين است که به رغم مهه مسايل متايالت غرب ستيزانه 

درست مانند پاکستان و ترکيه . رو به افزايش است
 .و جهان عرب

 
پايی تسلط مطلقه پشتون ها بر سراسر انديشه بر

افغانستان و مهه هپنه های سياسی، اقتصادی، 
امنيتی  -اجتماعی، فرهنگی، بازرگانی و نظامی

کشور که از سوی پشتون های حاکم با محايت خارجی 
دنبال می شود، از يک سو باشندگان مشال کشور و از 

که از پاگيری (سوی ديگر حاکمان پاکستان را 
، بر آن وا )پشتونستان بزرگ در هراس اند انديشه

داشته است که در برابر اين انديشه افراطی 
 . فزوخنواهانه بر خيزند

 
در مورد خنست، کار به گسيختگی کامل شيرازه کشور 
و فروپاشی آن به سگمنت های تباری، زبانی و 
مذهبی کشيده است و در مورد دوم به پشتيبانی 

و ديگر تندروان پشتون بيشرت پاکستان از طالبان 
که در نتيجه نوار پشتون نشين دو کشور را به 

 .تنور داغ نربدهای بی پايان مبدل گردانيده است
 

با اين مهه، کشيدن نوار امن در مشال افغانستان 
 :پيامدهای منفی يی را نيز به دنبال خواهد داشت

خودخمتاری گسرتده مشال افغانستان، زمينه  -1
به دو خبش مشالی و جنوبی را فروپاشی افغانستان 

فراهم خواهد گردانيد که در اين حال جنوب می 
تواند به گسرته کنرتل ناپذير توليد مواد خمدر و 

 .پرورش دهشت افگنی لگام گسيخته مبدل گردد
 -درگيری های ميانتباری در بين باشندگان مشال -2

ازبيک ها، تاجيک ها و ترکمن ها می تواند رقابت 
ی بر شالوده زبان و قوميت را در های ميان تبار

ميان خود کشورهای آسيای ميانه  که بی آن هم در 
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آستانه درگيری های بی پايان تباری و زبانی اند، 
 . سخت دامن بزند

چنين بر می آيد که با افزايش نفوذ غرب در  -3
افغانستان، تاثير روسيه و چين بر آسيای ميانه 

 .بيشرت گردد
 

، اعاده استاتوس بيطرفی با توجه به مهه اين ها
افغانستان با حفظ متاميت ارضی آن با روی کار 
آوردن يک دولت فراگير ملی با حفظ توازن منافع 
مهه بازيگران داخلی، خارجی و منطقه يی، می تواند 
چونان تنها راه برونرفت از اين بن بست خطرناک 

 .ارزيابی شود
 

با آن «: در سخنرانی خود گفت امحد ولی مسعود آقای
که يک دهه آزگار از حضور نيروهای ائتالف بين 
املللی می گذرد، تا کنون نشانه هايی دال بر 

ريشه کن سازی دهشت  -برآورده شدن هدف خنستين
حال . افگنی که دستياب نشده است، به چشم منی خورد

می گذريم از اين که در اين اواخر آوازه هايی از 
ريشه کن ساخنت . گفتگوها با طالبان شنيده می شود

تروريسم در افغانستان نبايد تنها دغدغه ما 
اين يک دردسر جهانی است که مشارکت . انگاشته شود

 . جهانی را ايجاب می کند
 

در درون کشور حتوالت و دگرديسی های جدی يی رخ می 
تنش های . دولت مرکزی بسيار ناتوان است. دهد

 . نداجتماعی بسيار ژرف است و فساد بيداد می ک
 

يکی از داليل منازعات پيوسته در افغانستان اين 
است که هر بار تالش به خرج داده می شود تا قدرت 

اين . در دست يک نفر و يک طيف خاص متمرکر گردد
گونه، فرصت مشارکت گسرتده اليه های گسرتده مردم در 

 . رهربی دولت و تصميمگيری ها از دست می رود
 

معين و دادن صالحيت ها به ما به دی سنرتاليزاسيون 
 .استان ها با شرط حفظ وحدت ملی کشور نياز داريم

 
سی سال جنگ پيهم و حاکميت رژيم های رنگارنگ، 
منجر به پديدآيی يک افغانستان بيخی نو شده است 
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سده های بيستم و (که از افغانستان سنتی پيشين 
نيروهای نو و خنبگان . تفاوت ريشه يی دارد) نزدهم
برای آرامش و . ر صحنه سياسی پديد آمده اندنوی د

ثبات در کشور بايسته است تا ميان نيروهای نو و 
سنتی موازنه برقرار گردد و برای مهه شانس برابری 

در درون . در مشارکت در زندگی سياسی داده شود
جامعه نيز به تفاهم ميان اليه های گوناگون 

 .است ازين باشندگان
 

راق مهه روندها قرار گرفته کنون افغانستان در حم
اين که به سوی هببود می رود يا پيچيدگی . است

دولت افغانستان بر آن است . بيشرت بايد انديشيد
من برعکس بر . که کشور به سوی هببود پيش می رود

آمن که هر گاه وضع بدين منوال پيش برود، 
دردمندانه مبنايی برای خوشبينی نداريم و به سوی 

هم از بيرون قدرت هايی هستند . ی رويمحبران پيش م
که اوضاع را کارگردانی می کنند و هم در داخل 

اين گونه، . مراکز متعدد قدرت و تصميمگيری هست
بازيگران خمتلف روی صحنه برآمده اند که بر پايه 

 . سناريوهای خمتلف بازی می کنند
 

برخی بر آن اند که کشور بار ديگر ميدانگاه بازی 
البته، اين برای ما پديده نوی . ده استبزرگ گردي

در درازای تاريخ کشور ما کارزار بازی . نيست
 . بزرگ بوده است

 
مباند، در  بر سر اين که ساختار کنونی پابرجا

 .ستيکشور تفاهم ن
 

نشانه يی هم از . توليد مواد خمدر بيداد می کند
عزم جدی دولت در ريشه کن کردن اين پديده شوم 

 . دديده منی شو
 

. مساله مشروعيت دولت نيز کماکان زير سوال است
فراموش نبايد کرد که در انتخابات تقلبات بسيار 

بانو کليننت هم به کابل آمد . گسرتده يی صورت گرفت
 !اين رييس مجهور مشاست -و گفت
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پرسش اصلی اين است که چگونه می توان به صلح دست 
دن گرفته رقابت ميان خنبگان سياسی و قومی ش. يافت
در آغاز اميدواری بود که شايد بتوانيم به . است

مگر کرزی بازی را عوض کرد . سازش ملی دست بيابيم
. و کوشيد با کنار زدن رقيبان يکه تاز ميدان شود

مگر . برای چندی در ظاهر موفق هم شد اما نتوانست
تنها يک نفر  ،می شود در يک بازی گروهی يا تيمی

 بازی منايد؟
 

خواست کشور را به گذشته برگرداند و به او می 
غافل از اين که در گذشته . احنصارگرايی رو آورد

امروز در يک جامعه . پايه های مشروعيت سنتی بود
مدرن يا حد اقل جامعه يی که می خواهد به سوی 
مدرنيه پيش برود، روشن است در کنار پايه های 

 به پايه های مشروعيت نوين نياز ،مشروعيت سنتی
 .داريم

 
در نظام شاهی، شاه سايه خدا مشرده می شد و 

) از ديدگاه شرعی(الوالمر بود و اطاعت از وی هم 
در آن اوضاع، قدرت در دست يک نفر و يک . واجب

روشن است در آن شرايط فضا برای . خاندان بود
تازه اکثريت مردم هم بيسواد . مردم باز نبود

می گذريم از  حال. بودند و فاقد ديگاه های سياسی
. اين که سيستم رياستی هم در کشور کارايی ندارد

 . يعنی نه رهربی کارايی دارد و نه نظام
 

با توجه به ناکارآيی ساختار، نياز به دگرگونی 
البته در هپلوی مشروعيت خبشيدن به . ساختار داريم

ما بايد . البته کشور نبايد چندپاره شود. رهربی
نه يی پايه گذاری کنيم افغانستان نوين را به گو

که در عين خودگردانی واليات، مرکزيت نيرومند 
 . داشته باشد

 
آن چه مربوط به طالبان می گردد، دشواری در اين 
است که نظام ارزشی آنان با ارزش های جامعه 

آن ها به حقوق زن، حقوق . متمدن ناسازگار است
. بشر و ساير ارزش های دمکراتيک باور ندارند

و قرائت آن ها از اسالم با برداشت و  برداشت
ما به يک اسالم . قرائت ما از اسالم متفاوت است
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نگاه ما به اسالم . ميانه رو و معتدل باور داريم
برعکس، قرائت آن ها از . يک نگاه نرم ابزاری است

گره زدن اين . اسالم خشونت آميز و سخت ابزاری است
 .دو قرائت بسيار دشوار است

 
زسازی، ميلياردها دالر به نام در بعد با

افغانستان کشيده می شود و به ما به اصطالح از 
 . گاو غدود می رسد

 
ببينيد ما در بسياری از مسايل شانس انتخاب يا 

برای مثال در مهان آغاز در . تصميمگيری نداريم
نشست بن آقای خليل زاد گفت که تنها نظام پذيرا 

اين گونه ما  .برای افغانستان نظام رياستی است
را در برابر گزينش نظامی قرار داد که خواست 

کژروی درست از مهان روند بن . کشورهای بزرگ بود
از مهين رو هم است که اين کاروان به . آغاز گرديد

 .سر منزل مقصود منی رسد
 

در لويه جرگه نيز به ما شانس انتخاب نگذاشتند و 
دست های کنون پس از گذشت ده سال مهين گونه ما با 

مگر دمکراسی به ما زبان باز . بسته مانده ايم
داده است و می توانيم بگوييم که اين سيستم 

 . کارايی ندارد
 

بايد در افغانستان به سيستم پدرساالری پايان 
بايد به استبداد تک فردی پايان ببخشيم . دهيم

کرزی به ساختارها باور ندارد و می خواهد کشور 
ببينيد تا کنون حتا . ايدرا تک فردی رهربی من

در . شهردارها هم از سوی کرزی گماشته می شوند
چنين اوضعی از کدام دمکراسی می توان سخن زد؟ 

اين ديگر .  کرزی به سوی کيش شخصيت پيش می رود
بايد قدرت به يک شورای وحدت . غير قابل حتمل است

 . ملی انتقال داده شود
 

ما مهه چيز ا. درست است که دستاوردهايی داريم
اليميناسيون . کامسيتيک است و بسيار شکننده

رقيبان سياسی و فساد در افغانستان به ) راندن(
 .  يک پديده مطلق مبدل گرديده است
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حال که جامعه جهانی حضور دارد، کار بدين منوال 
است تصورش را بکنيد که بدون حضور آن ها کار به 

 »کجا خواهد کشيد؟
 

فريدريش «اهنگ کننده بنياد مه -ولف الپينسآقای 
از من «در سخنرانيش خاطرنشان ساخت که » ايربت

نبايد در اين جا منتظر دادن نسخه برای حل مسايل 
اعرتاف می کنم که من . سردرگم افغانستان باشيد

بيشرت پرسش هايی برای مطرح کردن دارم تا آمادگی 
از اين رو، ترجيح می دهم . برای دادن پاسخ ها

شايد بتوامن پاسخ هايی . شنوم تا بگويمبيشرت ب
 . برای انبوه پرسش هايم بيامب

 
پس از کشته شدن بن الدن، کنکاش های تندی بر سر  

برونربی سريع و بی چون و چرای سپاهيان ناتو 
چون از ديدگاه حقوق بين املللی، . درگرفته است

وظيفه نيروهای آيساف درست مهين نابودی بن الدن 
 . بود
 

د ما افغانستان کماکان چونان يک کشور در از دي
حال فروپاشی و فروريزی است که امنيت سراسر 

 . منطقه را به چالش می کشاند
 

جان گرفنت دوباره طالبان و مهاهنگی ميان گروه های 
رنگارنگ طالبان افغانی و پاکستانی، گواه بر آن 

 . است که هتديد مهچنان پا برجاست
 

کستان به افغانستان مهان در واقع، نگاه ارتش پا
 . نگاه عمق راهربدی در برابر هند است

 
کشته شدن بن الدن را نبايد به عنوان پايان کار و 

هنوز هم صد تا . پايان ماموريت ناتو ارزيابی کرد
دو صد نفر از اعضای القاعده در افغانستان مانده 

 . اند
 

، حضور نيروهای سازمان ملل 2001سال  1386قطعنامه 
ساف را در افغانستان تا پايان ماموريت توجيه آي

به حضور در افغانستان تا هنگامی نياز . می منايد
 . است که هتديدات بر امنيت جهانی زدوده شود
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شايد در آينده ناتو نيروهای زمينی خود را بيرون 
بربد و به داشنت چند پايگاه هوايی بسنده کند و 

وب تندروان و مانند ليبی به عمليات هوايی در سرک
درس ليبی . پشتيبانی از نيروهای افغانی بپردازد

تا اندازه يی موثريت چنين روشی را چونان راهکار 
 . و شايد هم راهربد تاييد می کند

 
در کنفرانس مونشن به کرزی گفته شد که يک ارتش 

ما هم پشتيبانی . سيصد هزار نفری تشکيل دهد
 . هوايی را تامين می کنيم

 
نظر داشت که تروريسم انرتنتی هم بسيار بايد در 

 . خطرناک  است که مهکاری جهانی را ايجاب می کند
 

منايندگان دستگاه ديپلماسی و ديگر ادارات 
يی پيوسته با مياجنيگری آملان با طالبان امريکا

مگر ترديد دارم که در . ديدار و گفتگو می کنند
به فارمات حقوق بين املللی بتوان با طالبان 

  .افتيفاهم دست ت
 

رييس  -يوری کاژوکينسخنران ديگر، پروفيسور داکرت 
. پيشين مرکز مطالعات راهربدی فدراسيون روسيه بود

داکرت کاژوکين در سخنرانی کوتاه مگر بس مشخص خود 
در کانتکست » بازی بزرگ«کنون ديگر مفهوم «: گفت

آن چه که در افغانستان رو می دهد، و می گذرد، 
بايد تعريف ديگری از . چيزی نيست گويای هيچ

درست بازتعريف بازی روان می . اوضاع ارائه گردد
 . تواند تصوير روشنرتی را پرداز منايد

 
حبران افغانستان را بايد در منت کشاکش های بزرگ 

دشواری در آن است که شيار بس . جهانی جستجو کرد
و ديگر  امريکابزرگی ميان بنيه و توان جنگی 

از مجله روسيه هست و اين شيار با گذشت قدرت ها 
پارادکس در آن . هر روز ژرف تر و هپناورتر می شود

رو به  امريکااست که در عين حال توان اقتصادی 
 .کمرنگ شدن است
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اين کار روسيه را وا می دارد تا به گسرتش 
نيروهای راهربدی هسته يی خود رو بياورد و به 

چنين . بيفزايدويژه به تقويت توان موشکی خود 
چيزی خطر درگرفنت دوباره مسابقات تسليحاتی و يک 
جنگ سرد ديگر را  چونان پيامد ناگزير آن در پی 

حاضر نيست  امريکادر اين حال، . خواهد داشت
پيشرفت های تازه خود در زمينه فناوری های نو را 

 . حتا در دسرتس نزديک ترين متحدان خود بگذارد
 

مساله می شود، بيشرت حبث بر آن چه به بعد نظامی 
سر تنيدن شبکه های جهانگير پدافند موشکی است که 

اوضاعی پديد آمده .  اروپا تنها خبشی از آن است
را  امريکااست که هيچ کشوری منی تواند جلو 

 .به مشول متحدان آن کشور. بگيرد
 

اين است که هيچ موشکی بالستيک به  امريکاهدف 
بتواند اين گونه امنيت نرسد تا  امريکاسرزمين 

هرگاه چنين برنامه يی عملی . خود را وقايه منايد
گردد، روسيه و چين، چيزهای بسياری را از دست 

نيز آزادی خود  امريکاحتا متحدان . خواهند داد
 . را خواهند باخت

 
روشن است روسيه در برابر چنين هتديدی دست روی 

ری جهان اين گونه، امنيت سراس. دست خنواهند گذاشت
بار ديگر در معرض چالش های بزرگی قرار گرفته 

 .است
 

در اين کانتکست مهم است که ببينيم که آيا حبران 
افغانستان پيش از پايان پروژه تنيدن شبکه 
 جهانشمول پدافند موشکی حل می شود، يا پس از آن؟

 
آزمايشگاه بی نظيری است  امريکاافغانستان برای 
از اين رو، خبش چشمگير  .فنی -از ديدگاه نظامی
با برونربی سپاهيان از  امريکااستبلشمنت نظامی 

چون اين کشور . افغانستان خمالفت خواهند ورزيد
ختته خيز خوبی است برای آوردن فشار بر چين، 

 . روسيه، ايران و هند
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بايد گفت که ايران نيز کشور مهمی است که بدون 
ن پايان مشارکت آن منی توان به حبران افغانستا

از ايران از ) ديمونيزاسيون(اهريمن تراشی . خبشيد
سوی غرب به ساز گوشخراشی مبدل شده است که ديگر 

ايران با گذشت . شنونده ندارد امريکاحتا در خود 
هر روز از انديشه صدور انقالب فاصله می گيرد و 

غرب . بيشرت در پی صدور انديشه های سازنده است
 .  ا ناديده نگذردبايد اين گرايش مثبت ر

 
آن چه مربوط به مسايل داخلی افغانستان می گردد، 
بايد منايندگان ساير باشندگان کشور با منايندگان 
ميانه رو و پراگماتيست پشتون پشت ميز گفتگو 

بايد . بنشينند و ديالوگ سازنده يی را آغاز کنند
دو طرف از فزونی خواهی دست بردارند و به گونه 

اين تنها راه . قضايا برخورد منايندرئالستيک با 
در غير .  دستيابی به تفاهم برای بقای کشور است

آن، فروپاشی کشور به خبش ها ناگزير است که به 
گفتگوها با تندروان و . سود هيچ کس خنواهد بود

بايد آن ها را . راديکال های پشتون سودی ندارد
چه . از گردونه گفتگوها دور انداخت و جتريد کرد

هبرت که چنين کاری از سوی خود نيروهای خردگرا و 
 .پراگماتيست پشتون اجنام شود

 
در يک سخن، افغانستان آزمونگاهی است که آينده 
صلح و ثبات و تنش و چالش در جهان با آن گره 

 ».خورده است و پيوند دارد
 

رييس پژوهشکده اقتصاد و سياست  -حکيم بيکفداکرت 
مسايل «: ی خود گفتجهانی آملاآتی در سخنران

مهگرايی منطقه يی بدون مشارکت افغانستان حل منی 
افغانستان امروز به ميدان جنگ ابر قدرت ها . شود

نتيجه حضور ابر قدرت ها در . مبدل گرديده است
افغانستان اين است که کشور را به چند خبش تقسيم 

برآيد، فروپاشی کشور  امريکاحال اگر . منوده است
 . د بودناگزير خواه

 
اصل ميدان . افغانستان در واقع، آستانه جنگ است

 . جنگ آسيای ميانه است
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از اين . نقش ايران در مسايل منطقه کليدی است
حماصره اسرتاتيژيک ايران امهيت  امريکارو، برای 
از مهين رو، ايران هرچه بيشرت به چين . بيشرت دارد

در اين اواخر، به رغم پشت سر . نزديک می شود
گذاشنت يک زمستان سرد در روابط هتران و مسکو، 
نشانه هايی از نزديکی دو باره روسيه و ايران هم 

 .به چشم می خورد
 

به گمان فراوان در آينده اوضاع پيرامون ايران 
 امريکابه هر پيمانه که . پيچيده تر خواهد شد

فشار بيشرتی بر ايران بياورد، آن کشور ناگزير 
و دولت کابل  امريکااز خمالفان خواهد گرديد بيشرت 

در اين حال، نه تنها دورمنای صلح . پشتيبانی منايد
در افغانستان تيره تر خواهد گرديد، بل  پروژه 

مهه چيز . پايپ الين تاپی نيز عملی خنواهد گرديد
. بستگی به حتول روابط ميان واشنگنت و هتران دارد

از . اوضاع افغانستان نيز بسته به مهين نکته است
نيز ناگريز است در  2014پس از  امريکاديدگاه من، 

مادامی که روابط ميان واشنگنت و . افغانستان مباند
هتران هببود نيابد، حمال است بر هببود در افغانستان 

 .سنجش داشت
 

. تعامل ميان شانگهای و ناتو نيز بسيار مهم است
بدون مهاهنگی اين دو سازمان، به شوار بتوان 

ی برای بيرون کشيدن افغانستان از گرداب راهيافت
 » .جيوپوليتيک کنونی تصور کرد

 
گردانندگی جلسه دوم کارشناسيک نشست را داکرت 

 .به دوش داشت اندری مدويدف
 – مراد الومولينسخنران خنست اين جلسه، داکرت 

کارمند برجسته علمی پژوهشکده مطلعات راهربدی 
 .  رياست مجهوری بود

 
رازهايی از سخرانی مفصل او را می در اين جا ف

 : آوريم
 
ناتو در افغانستان در دو بعد با چالش رو به رو «

 :است
 فنی -در بعد جلستيکی -1
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 در بعد راهربدی -2
فنی می گردد، روشن  -آن چه مربوط به بعد جلستيکی

است رس رسانی و اکماالت، رساندن سوخت و خواربار 
فغانستان با توجه به دور افتادگی ا... و مهمات و

و نيز پراگندگی ميدان های جنگ در کشور 
دشوارگذار کوهستانی، ناز و اداهای پاکستان و 

 امريکاشايد هم روسيه و کشورهای آسيای ميانه که 
و  امريکانيازمند کمک آن ها در اين عرصه است، 

حال می گذريم . در کل ناتو را مو دماغ ساخته است
کل، مشکالت فنی  در. از هزينه های گزاف چنين چيزی

موثريت و از مهه مهمرت سودمندی ادامه عمليات را 
زير سوال برده است و منجر به يک نوع خستگی و 
روانگسيختگی گرديده است که به سان سوهان رشته 

 . را می سايد امريکاهای عصبی 
در بعد راهربدی، برسر اسرتاتيژی در افغانستان  -3

يد و سازمان در ميان گردانندگان پنتاگون، کاخ سف
گروهی هوادار . سيا نامهنگريی های شديدی هست

پايان خبشيدن به کارزار و برونربی سپاهيان اند از 
مجله خود اوباما و مشاورانش و برعکس گروه ديگر 

 . خواستار پاييدن و کوبيدن بر طبل جنگ
چنين بر می آيد که کاخ سپيد توانايی زدودن اين 

تنها . اشته باشدتناقض را  در آينده نزديک ند
 .  گذشت زمان است که می تواند موضوع را حل منايد

 
سخن منی گويم  امريکاحال من از متحدان اروپايی 

که سر گريز از معرکه دارند و جام شکيبايی شان 
از راهربدهای سردرگم و گنگ واشگنت و کشاکش های 

 .لربيز گرديده است امريکادرونی در استبلشمنت 
 

ه چين می گردد، روشن است برای آن آن چه مربوط ب
کشور اولويت ها بيشرت در بعد جيواکونوميک مطرح 

ناگفته پيداست که در آينده چين بزرگرتين . است
سرمايه گذار در خبش کانسارها و خاستگاه های کانی 
افغانستان خواهد بود و حرف اول را در زمينه 

 . خواهد زد
 

منابع  با اين هم، با توجه به اين که تامين
انرژيتيک با گذشت هر روز در صدر اولويت های 
راهربدی چين قرار می گيرد، انتظار می رود رفتار 
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آن کشور نيز به گونه فزاينده هر چند هم مسکوت 
جيو اسرتاتيژيک بلغزد و  -بيشرت در مستوی راهربدی

چين نياز به . اين يک حتول نو در سياست چين است
ج پارس دارد و در اين کشيدن يک دهليز به سوی خلي

مگر روشن . عرصه به پاکستان نقش کليدی قايل است
است که پاکستان تنها راه گذر است و متحد اصلی 

 .چين در منطقه ايران است
 

آن چه مربوط به روسيه می گردد، نگاه روسيه بيشرت 
جيو اسرتاتييک است تا جيواکونوميکی  -جيوپوليتيک

 . و بيشرت بار سياسی دارد
 
ويدف بر آن است که مساله افغانستان را در مد

مهکاری با پاکستان، چين، هند، کشورهای آسيای 
ميانه و ايران يعنی در چهارچوب شانگهای حل 

 . منايد
 

 امريکاپاکستان منافع خود را دارد که با منافع 
. نه تنها مباينت ندارد، بل متضاد هم است

کشور  بايد با آن امريکاپاکستان تاکيد دارد که 
چونان يک پارتنر دارای حقوق برابر برخورد  

 . منايد، نه چونان يک کشور دست نشانده
 

هند هم با اين که پاکستان يکسره افغانستان را 
ببلعد، سر سازگاری ندارد و منی گذارد پاکستان 
اوضاع را به سوی سال های دهه نود سده بيستم 

 . بربد
 

ردد، نظام آن چه مربوط به خود افغانستان می گ
متمرکز نيرومند دولتی از آزمون زمان ناکام 
برآمده است و ناکارايی خود را به اثبات رسانده 

افغانستان بک يک نظام دی سنرتاليزه دموکرات . است
آن چه . با مرکز منادين در کابل نياز دارد

يی ها در افغانستان می کنند، آب در هاون امريکا
 ».مودنسودن است و سرمه آزموده را آز

 
مشاور  -رفيق سيفولينسخنران ديگر جلسه داکرت 

پيشين رييس مجهور ازبيکستان بود که در سخنرانی 
افغانستان جنگ «خود زير نام » پرشور و پرهنگامه«



 

156 
 

افغانستان را » سناريوهای برای آسيای ميانه: زده
زخم چرکين و «و » بواسير خونين«چونان بيماری 

ف کرد و افزود اوضاع برای مهسايگان تعري» ناسور
. در کشور را منی توان اميدوارکننده توصيف کرد

تضادها . هيچ نشانه يی از هببود به چشم منی خورد
هيچ . ميان بازيگران خارجی بسيار حاد و شديد است

 . منادی از مهسويی و تفاهم هم ديده منی شود
 

منافع بسيار زيادی در اين . دليل آن هم روشن است
مون آن هست که بر سر تقسيم آن منی کشور و پيرا

از اين رو، هرکس می .  توانند به سازش دست يابند
خواهد در اين تنور داغ نان خود را بپزد و در پی 

 .حتا در اردوگاه ناتو. فريب ديگران است
 

حرف مديريت حبران و . سخن بر سر حل مساله نيست
هند از . هرج ممرج کنرتل شده در ميان است

برای فشار آوردن بر پاکستان هبره می  افغانستان
. گيرد و پاکستان برعکس برای فشار آوردن بر هند

ابزار است . برای ايران هم افغانستان هدف نيست
برای کوبيدن . امريکابرای پاسخدهی به فشارهای 

 .حريف
 

در چنين . هرکارگردان سناريوی خود را پيش می برد
ر اين جا د. اوضاعی پيش بينی بسيار دشوار است

سناريوهای بسياری در حال پياده شدن است تا ديده 
شود که عجوزه روزگار چه چيزهايی از آستين بيرون 

من ترجيح می دهم در اين گيرو دار . خواهد آورد
ببيننده باشم تا به پيشگويی و پيش بينی 

 .زمان مهه چيز را روشن خواهد ساخت. بپردازم
 

مواد  -، روشن استآن چه مربوط به هتديدات می گردد
مگر در ... خمدر، تروريسم، راديکاليسم، اکسرتيميسم

مبارزه با آن، هر کشور آسيای ميانه بنا به 
در . مهاهنگی ديده منی شود. منافع خود عمل می کند

خطر بسيار بزرگ . حالی که به آن نياز سختی داريم
 .است و بايد آن را ناچيز نينگاريم

  
حيدر مجال پرداز منوده است  وحشتناکرتين سناريو را 

در پی دامنه زدن به هرج و مرج لگام  امريکاکه 
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که از پاکستان تا مرزهای (گسيخته در منطقه است 
البته، اين با ). قزاقستان را در بر می گيرد

زيرا در هنايت . در تناقض است امريکاراهربد 
يی ها اهداف جيواکونوميکی در منطقه امريکا
 .دارند

 
اين است که هنوز  -ن ترسناکرتين چيزاز ديد م

لوکوموتيفی که بتواند قطار صلح را به روی ريلس 
يی ها چنين امريکا. بکشاند، ديده منی شود

اما برای راندمان آن راننده . لوکوموتيفی دارند
چه چنين ابتکاری را به دست خواهد گرفت؟ . ندارند

روسيه و در کل در شانگهای هم هنوز چنين 
ی را نساخته اند و شايد هم توان آن را لوکوموتيف

در خود افغانستان هم نه خط آن را ساخته . ندارند
مگر شايد کشورهای . اند و نه برای آن برق است

! آسيای ميانه بتوانند برق آن را تامين کنند
 ».کاری ديگری از دست ما بر منی آيد

 
 والديميرسخنران ديگر جلسه آقای پروفيسور داکرت  

موضوع . استاد دانشگاه نووسيربيسک بود -نپالستو
دورمنای حضور درازمدت امرکا در «سخنرانی ايشان 

 .بود» افغانستان
 

وی گفت که در باره برونربی نيروها از افغانستان 
در کاخ سفيد و پنتاگون سخن های بسياری گفته می 

 .با آن که در بسا از موارد متضاد. شود
 

، چه برآيند يا چه من بر آمن که که در هر صورت
بپايند، در هر دو صورت سخن گفنت از صلح و ثبات 

با اين . در افغانستان پيش از وقت و بی مورد است
يی خبواهند، می شود راهی برای امريکاهم هرگاه 

دردمندانه تا کنون . حبران افغانستان پيدا کرد
هيچ نشانه يی ازز چنين متايلی در ميان آن ها 

 . ديده منی شود
 

جورج بوش  -دست کم کنون آن ها هبانه خوبی دارند
هدف خود را از لشکرکشی به افغانستان يافنت و سر 

اعالم  امريکادمشن مشاره يک  -به نيست ساخنت بن الدن
بسيار خوب، ديگر چه می خواهيد؟ کنون . منوده بود
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ديگر به هدف رسيده ايد؟ بوش گفته بود، هدف ما 
 دمکراسی در اين کشور از آمدن به افغانستان ساخنت

اوباما چندی پيش اعالم . اين هم حل شده است. است
کرد که ما به دنبال دمکراسی در افغانستان 

 .نيستيم
 

خوب، ديگر چه انگيزه يی برای ادامه خونريزی می 
دمکراسی هم هدف . ماند؟ بن الدن کشته شده است

 نيست؟
 

بر  در اين جا يک رشته باريکرت از مو است؟ آخر حبث
ديگر چيزها مهه هبانه . سر خود افغانستان نيست

 ،در پشت پرده اعالميه های رمسی و غير رمسی. است
اهداف اعالم ناشده يی است که يکی از آن ها رخنه 

آخر در . به آسيای ميانه و حتکيم مواضع در آن است
اين جا گنجينه های دست ناخورده منابع کمياب 

 . کانی از مجله اورانيوم است
 

خود افغانستان جايگاه خوبی است  ،از سويی هم
برای استقرار و تعبيه مهه سامانه های رزمی به 

مدرنيزاسيون . مشول جنگ افزارهای تاکتيکی هسته يی
پايگاه های هوايی اين امکان را می دهد که از 
اين کشور در کوتاهرتين زمان ممکن تا مراکز هسته 

 . يی چين رسيد
 

کانون خوبی برای بی ثبات سازی مهچنين افغانستان 
يی ها با آوردن امريکا. آتيه اوضاع در منطقه است

سپاهيان خود به هبانه پيکار با دهشت افگنی در 
پشت جبهه آسيای ميانه پس از فروپاشی شوروی؛ هم 

» زير نگين«ايران و هم دريای کسپين را به اصطالح 
 . خود درآورده اند

 
فغانستان آشکارا در ا امريکاحضور يک دهه يی 

نشان داد که هيچ تغييری در راهربد آن کشور در 
مبارزه با دهشت . قبال منطقه پديد نيامده است

افگنی هبانه يی بيش نيست و در يک سخن ابزار 
 .کالسيکی است در سيمای نو
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يی ها در امريکابا اين مهه، دشواری در آن است که 
کل ربد رو در رو با پشتون ها و در نعمل در 

مسلمانان قرار گرفته اند و در کانتکست برخورد 
در . متدن ها درگير نربد فرسايشی بی پايان شده اند

 . اين نربد پيروزی ممکن نيست
 

، اسامه بن الدن و کنون هيوالهايی چون صدام حسين
نشان می دهند که خود به دست خود  ،یديگر قذاف

اهريمن آفرينی می کنند و سپس هم به دست خود 
مگر در مهه موارد يک . هريمنان را نابود می کنندا

اشغال کشورها به هبانه سر زدن  -هدف تعقيب می شود
در پشت مهه صحنه ها، نفت و گاز و ديگر . اهريمنان

اين است که برای راه .  کانسارها پنهان است
اندازی حبران ها و درگيری ها زمينه سازی و صحنه 

 . آرايی می شود
 

ر نقش روسيه که از دور متاشاگر در اين گيرودا
نکند . رويدادها است، شگفتی برانگيز می منايد

 مسکو تيری در ترکش داشته باشد؟
 

دبير شورای  -در ديداری که چندی پيش نيکالی پرتوشف
امنيت ملی با کرزی داشت، به او اعالم کرد که وقت 
آن فرا رسيده تا افغانستان به عضويت ناظر 

او مهچنين اعالم داشت که . ودشانگهای پذيرفته ش
روسيه در تبارز افغانستان در سيمای يک کشور «

و حاضر  است نفعيذ شگوفا، مستقل، آزاد و بيطرف
است در کار بازسازی اقتصاد کشور و نيز 

 . ساختارهای نظامی آن مهکاری منايد
 

اوضاع تيره و تار در خاور ميانه نيز توجه 
 . خود می کشاند را از افغانستان به سوی امريکا

 
از ديد من بر کابل است تا به سياست موازنه سنتی 

باور . خود رو بياورد و از هر دو سو هبره بگيرد
يی ها سراجنام ناچار به ترک امريکادارم 

با اين هم نبايد در . افغانستان خواهند گرديد
. آينده نزديک در انتظار صلح در افغانستان باشيم

در دستور کار » شبکه يی جنگ های«امروز کانسپت 
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مگر در افغانستان اين فرمول . پنتاگون است
 . کارايی خنواهد داشت

 
بايد سازمان ملل شالوده حقوق يی را برای تثبيت 

 ،در غير آن. موقف بيطرفی افغانستان فراهم منايد
بازی با گذشت هر روز خونبار تر و پيچيده تر 

 . خواهد گرديد
 

راستای خيت ساخنت آب  مواضع غرب در دمندانه در
مگر بايد بدانند که در اين درياچه ماهی  . است

تازه اگر باشد . يی نيست که به جال آنان بيفتد
 . هم زهر آلود خواهد بود

 
به نظر من با کشته شدن بن الدن تغييری در راهربد 

پايگاه  28کنون آن ها . رومنا خنواهد گرديد امريکا
در برنامه دارد  اامريک. هوايی در منطقه دارند

 . تا شصت درصد مهه انرژی جهان را به چنگ بياورد
 

در پايان می خواهم بگويم که بايد بيشرت به سخنان 
تا اين که خود . کارشناسان افغانی گوش فرا دهند

آخر، افغان ها درد خود . برای آنان نسخه بچينند
ديشب آقايان مسعود و . را هبرت از ديگران می دانند

کنفرانس رسانه يی داشتند و حرف هايی  آريانفر
دردمندانه . برای من بسيار جالب بود. جالبی زدند

از پتنسيال انتلکتوئل افغان ها بسيار کم 
به اميد روزی که در افغانستان . استفاده می شود

 .»صلح و آرامش برقرار گردد
 

از ازبيکستان سخنران ديگر  ويکتور ميخاييلفآقای 
در سخنرانی خود بيشرت بر وی . اين نشست بود

پويايی های ويرانگرانه گروه های دهشت افگن 
وهابی و سلفی در گسرته آسيای ميانه و حتا روسيه 

روشن است که اين گروه ها با «وی گفت . درنگ کرد
پشتيبانی مالی عربستان و حمافلی از ترکيه و 
پاکستان و سازمان های اطالعاتی کشورهای ديگر در 

 .يانه و قفقاز حضور نيرومند دارندگسرته آسای م
 

سازمان هايی چون جنبش اسالمی ترکستان 
گروه «و گروه های بزهکار ديگری چون ) ازبيکستان(
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خطر جديی را برای ثبات در آسيای » جهاد اسالمی
با اين مهه، چيزی مهانند . ميانه پديد آورده اند

انقالبات رنگی به سان قرغيزستان و گرجستان و 
 . ن؛ ازبيکستان را هتديد منی کنداوکرايي

 
افزايش تنش ها در وزيرستان جنوبی و گسرتش نربدها 
در نوار مرزی افغانستان و پاکستان با جنگاوران 

 . پشتون، پيامدهای بس ناگواری به مهراه داشته است
 

با اين هم، رخنه کارشناسان دهشت افگنی برای 
انه و اجنام و به راه اندازی عمليات های ويرانگر

دهشت افگنانه در گسرته آسيای ميانه  که کار 
 نينو یبا کاربرد تکنولوژتبليغاتی گسرتده يی را 

 . پيش می برند، دامنه بيشرتی يافته است
 

تارمنای گروه های تندر و اسالمی که  ،به گونه مثال
از استانبول ترکيه پخش می شود، از روش های نوين 

ده اطالعات هبره می تاثيرگزاری روانی و حتريف گسرت
ميليون بيننده  1.2اين تارمناها بيش از .  گيرند
فرآورده های ويديويی اين سايت ها از سوی . دارند

رژيسورهای حرفه يی هتيه می گردد و متوجه بر 
انگيخنت احساسات و شور مذهبی جوانان و نوجوانان 

 .است
 

ويو کليپ هايی پخش می گردد که می  ،در اين اواخر
 .آن ها را حتا در تيلفون های مهراه ديدتوان 

 
در ميان اجيران خارجی شهروندان کشورهای عربی، 

مهچنين در . چچين و اويغورها ديده می شوند ،ترکيه
ميان دسته های جنبش اسالمی ترکستان که در مشال 
خاوری افغانستان مستقر هستند، شهروندان کشورهای 

 .رنديی نيز به چشم می خوامريکااروپايی و 
 

عثمان عادل که پس از طاهر يولداش رهربی جنبش را 
به دوش گرفته است، در نواحی مشال افغانستان و 

. خاک تاجيکستان از نفوذ بسيار ی برخوردار است
دسته های رزمی او در خاک تاجيکستان پويايی های 

 . چشمگيری دارند
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جنبش ورزيده ترين کادرها و رزمندگان خود را به 
 . ل داشته استروسيه گسي

 
آن ها تالش دارند مجاعت های زيرزمينی در کشورهای 

 جاديا قرغيزستان، تاجيکستان و حتا قزاقستان
که در آينده از اين ساختارها چونان  نديمنا

پايگاه هايی برای عمليات ويرانگرانه هبره برداری 
 .خواهد شد

 
اعضای اين سازمان ها با هبره گيری از اسناد 

راسر آسيای ميانه آزادانه تردد می ساختگی در س
 .  منايند و از منابع پولی سرشاری برخوردار هستند

  
مشار اعضای گروه جهاد اسالمی در افغانستان تا چهل 

شصت نفر کارشناس امور ماين . نفر کاهش يافته است
تا . گذاری ناگهانی از افغانستان ناپديد شده اند

. اورده استکنون کسی ردپای آن ها را به دست ني
در برنامه است تا ازبيکستان از سه جهت مورد محله 

طرفه اين که تندروان در . تندروان قرار گيرد
شهرهای دوسلدورف و برلين مهايش هايی برگزار منوده 

بر پايه داده های موثق بيش از شصت درصد . اند
اعضای جنبش اسالمی ترکستان غير ازبيک تبار 

 .هستند
 

برای ) حالت اضطراری(» چ«زمان  به هر رو تا کنون
 ».ازبيکستان فرا نرسيده است

 
قاسم شاه سخنران ديگر اين جلسه، پروفيسور داکرت 

او در سخنرانی . از مجهوری تاجيکستان بود اسکندرف
سناريوهای ممکنه برای مشال «خود زير نام 

در سراسر «: گفت» افغانستان و امنيت آسيای ميانه
پويايی های  ،با طالبانکشور در منت گفتگوها 

نظامی آن ها و ديگر گروه های تندرو به مشاهده 
آغاز به  ،کابل پس از واژگونی طالبان. می رسد

 . بازی با آن ها منود
 

کرزی در آن هنگام می گفت که طالبان برای 
اين بود که مهه . افغانستان هتديدی به مشار منی روند

ال متمرکز مساعی برای زدودن فرماندهان جماهدان مش
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اين گونه، بی ثباتی از جنوب ناآرام به . گرديد
مشال آرام آورده شد و سپر دفاع آسيای ميانه با 

 . خماطرات رو به رو شد
 

آوردن طالبان و ديگر گروه های  2008سر از اواخر 
يی ها امريکا. تندرو اسالمی به مشال آغاز گرديد

ای نيز به هبانه تيره شدن اوضاع در مشال، نيروه
در  2010مقارن با جوالی . خود را به آن جا آوردند

مرزهای کشورهای آسيای ميانه نزديک به پنجهزار 
باری کرزی خود . مستقر شده بودند يیامريکاسپاهی 

به مشال » ناشناس«گفت که طالبان با هليکوپرتهای 
در مزار  امريکاگشايش قنسولگری  .آورده می شوند

به آسيای ميانه  ريکاامشريف نيز گواه بر عالقه 
هر چند هم در اين قنسولگری به کسی ويزا . است

 .داده منی شود
 

سخن از پايگاه های دايمی در مرزهای  گريد کنون
.  تاجيکستان، ازبيکستان و ترکمنستان در ميان است

چنين اوضاعی . حبث بر سر سه تا پنج پايگاه است
ش خطر پديد آيی منازعات حملی را در منطقه افزاي

 .می دهد
 

يی ها پس از گذشت يک دهه هنوز نتوانسته امريکا
. اند صلح و ثبات را در افغانستان تامين کنند

برعکس، ترورريسم و بنيادگرايی تقويت بيشرت يافته 
است و کارروايی ويرانگرانه طالبان و حزب اسالمی 

کار به جايی رسيده است که . بيشرت شده است
ايط طالبان را بپذيرند يی ها حاضرند مهه شرامريکا

 . هرگاه آنان به سوی صلح رو بياورند
  

اوضاع مهانند اواخر دوره جنيب شده است که واژه 
. مبدل شده بود» برادران آزرده خاطر«به » اشرار«

تنها تفاوت اين است که در آن هنگام جماهدان مهه 
.. اليه های باشندگان کشور را در بر می گرفتند

 .ها از يک گروه تباری اندبرعکس، طالبان تن
 

برنامه هايی هم روی دست است که فداکاران ميهن 
برای منونه ترور . پرست را سر به نيست کنند

ناجوامنردانه جنرال داوود و جنرال سيدخيلی  در 
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مهين گونه برنامه هايی هست که . مهين راستا است
ايمج جنرال عطاء حممد نور را در بلخ که صلح و 

 . ارمغان آورده است، خدشه دار کنند آرامش را به
 

آن چه مربوط به آوازه های مربوط به تقسيم 
افغانستان به دو خبش می شود، امحد رشيد چه نيکو 
گفته است که اين مطاع در افغانستان خريدار 

اين کار . مگر دی سنرتاليزاسيون قدرت چرا. ندارد
طالبان حق دارند . از ريشه با جتزيه متفاوت است

اما در چهارچوب . ابق ميل خود شان زندگی منايندمط
 ».افغانستان واحد

 
از  سيف اهللا صفرافسخنران ديگر اين جلسه داکرت 

افغانستان برای ما به «: وی گفت. تاجيکستان بود
هبرتين چيز اين . يک دردسر مزمن مبدل شده است

خواهد بود که ما در مهسايگی خود يک افغانستان 
 . داشته باشيمبيطرف و با ثبات 

 
کنون در صحنه تئاتر سياسی افغانستان رژيسورهای 
بسياری برآمد منوده اند که هر يک به خواست خود 

اين . بازيگران هم فراوانند. کارگردانی می کنند
گونه متاشايان در شگفتی اندر اند که در اين صحنه 

 چه می گذرد؟
 

اگر کار به جاهايی باريکی بکشد، برای ما تنها 
مهه مرزها را ببنديم و سپاهيان  -راه می ماند يک

 .سازمان امنيت دسته مجعمی در مرزها مستقر شوند
 

می خواهد پای تاجيکستان و ازبيکستان را  امريکا
ما تاب و توان اين بازی . به بازی بزرگ بکشاند

 . را نداريم
 

هرگاه قرار باشد يک سناريوی خردورزانه برای 
ه شود، می توان مهه دست افغانستان روی دست گرفت

به دست هم بدهيم و پالن مارشالی را برای 
بايد سازمان کنفرانس . افغانستان هتيه مناييم

 . اسالمی را وارد معرکه بسازيم
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اوضاع آشفته تاجيکستان نيز ره آورد دست اندازی 
 . های بيگانگان است

 
مرکز گرايی شديد منجر به باز شدن گره کار 

اين کشور به سيستم . ان خنواهد شدفروبسته افغانست
بايد در عرصه سياست . انعطاف پذيرتری نياز دارد

در غير آن . داخلی توازن نسبی يی برقرار گردد
 .بروز فاجعه اجتناب ناپذير است

 
حتا اگر . جتزيه افغانستان به سود هيچ کس نيست

قرار باشد افغانستان در سيمای يک کنفدراسيون 
باز هم بايسته است تا کابل  مشال و جنوب درآيد،

البته، اين کار خود . چونان پايتخت منادين مباند
باشندگان کشور است و کسی نبايد در آن مداخلت 

 » .منايد
 

اسکندر اسداهللا سخنران ديگر اين جلسه، پروفيسور 
: او در سخنرانی خود گفت. از تاجيکستان بود يف
انستان در افغ شهيمه یاست که برا نيا امريکاهدف «

 .و منطقه مباند
 

ما منتظر تابستان داغی در تاجيکستان در پيوند 
هرگاه روسيه به  . با رويدادهای افغانستان هستيم

کمک تاجيکستان نشتابد، ما می توانيم ميان 
 . مانور کنيم امريکاروسيه، چين و 

 
آرزومند بيرون رفنت از افغانستان نيست و  امريکا

رويدادهای . فغانستانروسيه آرزومند رفنت به ا
اخير قرغيزستان نشان دادند که حبرانی تر شدن 

چون از يک سو، . اوضاع به سود روسيه اجناميده است
جلو رخنه بيشرت سرمايه چين را می گيرد و از سوی 

يی ها را سلب می کند که خطر امريکاديگر جرئت 
 ».کنند و خود را در يک باتالق ديگر بيندازند

 
آخرين سخنران روز خنست -جلسه دومآخرين سخنران 

معين پيشين  -جنرال هادی خالدکنفرانس، آقای 
وی خاطر نشان ساخت که . بود) کشور(وزارت داخله 

افغانستان در خط خنست جبهه نربد با دهشت افگنی «
قرار دارد و اگر نتواند در پيکار با تروريسم در 
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برابر آن بيستد، دير يا زود کشورهای آسيای 
 .با هتديد جدی رو به رو خواهند گرديد ميانه

 
يی ها امريکاترس ما از اين است که مبادا 

 1989بگريزند و ما را مانند شوروی پيشين در سال 
برابر دمشن خوخنوار  به دست تقدير بسپارند و در

 . گزارندبتنها 
 

مهه کشورهای  ،اگر ما نتوانيم سرپاهای خود بيستيم
. رو خواهند گرديد هب منطقه با خطر مرگباری رو

بايد گفت که درست است که طالب ها اکثر پشتون 
اين يک . اما مهه پشتون ها طالب نيستند. هستند

کنون کمر طالب در جنوب . برداشت نادرست است
مگر اين دولت ما است که منی تواند به . شکسته است

مردم خدمات ارائه کند و آنان را به سوی خود 
 .بکشاند

 
ين است که در کشور ما يک دولت فاسد دشواری در ا

فرمان می راند و گردانندگان رژيم از شايستگی 
 .بايسته برای رهربی دولت برخوردار نيستند

 
از ديد من در افغانستان دو سناريو می تواند 

 :باشد
اگر انتقال مسووليت با پشتيبانی  -مثبت -1

دوامدار بين املللی و مهراه با اجنام اصالحات در 
اشد، در اين صورت مطمئن هستم که ما می دولت ب

 .توانيم دفاع کنيم
کمک های بين املللی  -بدترين سناريو -منفی  -2

قطع گردد و پاکستان به مداخالت خود ادامه بدهد و 
در اين صورت، در افغانستان . دولت فاسد هم مباند

جنگ داخلی در خواهد گرفت و تروريسم يک گام به 
شد و خنستين قربانی هم  آسيای ميانه نزديک خواهد

 ».نيروهای ميهن دوست ما خواهد بود
 

 
]]]]]]]]][[[[[[[[ 
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دهم ماه جون با  خيروز دوم نشست به تار
آغاز  کويبو ريميوالدداکرت  سوريپروف یگردانندگ

 .ديگرد
 

 -اميرتای بيتيمفسخنران خنست جلسه، خنست آقای 
مناينده ويژه رييس مجهور قزاقستان در امور 

نستان وسفير کبير و مناينده فوق العاده تازه افغا
 . گماشته شده اين کشور در کابل بود

 
سياست رييس مجهور «: وی در سخنرانی خود گفت

نظربايف در راستای پشتيبانی از افغانستان، 
ارائه کمک های اقتصادی به اين کشور و حل و فصل 

به ابتکار کشور ما . صلح آميز مساله متوجه است
فغانستان در دستور کار مهايش سازمان مساله ا

امنيت و مهکاری اروپا که سال پار برگزار گرديد، 
 . قرار داده شد

 
به مساله افغانستان  زيحل و فصل مساملت آمبرای 

مهکاری مهه کشورها در زمينه مبارزه بامهی با دهشت 
يکی . افگنی، توليد و قاچاق مواد خمدر نياز است

تان سامش به افغاناز راه های بازآوری آر
انتيگراسيون بيشرت اين کشور در ساختارهای منطقه 

 » .يی مانند اکو، سارک و سازمان شانگهای است
 

 سيير -وهريزيکی از سخنرانان اين جلسه، آقای 
به سه خود   یدر سخنران، وزارت امور خارجهپيشين 

اشاره اوضاع در افغانستان  ولحتسناريوی ممکنه 
 .کرد
 

و شفافی در زمينه  روشنور کانسپت در کشکنون 
در آستانه از کشورها  یبرخ .توسعه وجود ندارد
کارزار افغانستان خسته شده از برگزاری انتخابات 

حضور  یرمس ليبن الدن دلکشته شدن پس از . اند
با اين  .ی رفع شده استامللل نيائتالف ب یروهاين

ترک  کشور را یامللل نيبائتالف  یروهاياگر نهم 
مردم افغانستان  یدستاوردهابرباد رفنت د، ننک
دستاوردها  نياز ا یکي. است ريجتناب ناپذا

ب، که در احزااز رهربان  یارياست که بس تيواقع
، دنديجنگ یم گريکديدر برابر  1990 های دهه سال
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کنار هم نشسته جملس واحد  کير زير يک چرت داکنون 
 نبود و یامللل نيب یروهايصورت خروج ن در .اند
با فاجعه رو افغانستان  ،کشوردر  خودی یروهاين

امکان بازگشت به سناريوی . به رو خواهد گرديد
 .سال های دهه نود سده بيستم بسيار بزرگ است

 
 ارديليم دالرساالنه هشت متحده  االتينون تنها اک
و شش  امنيتی -انتظامی -ینظامالر در خبش د
. کمک می کند کشور یاقتصادالر در عرصه د ارديليم

 يیکمک ها نيافغانستان چن روشن است ،پس از خروج
اسالم آباد  هوادار یروهاين. خنواهد کرد افتيدر
پاکستان . می توانند روی کار بيايند) پاکستان(

طالبان پيروزی . خنواهد بودقادر به کنرتل طالبان 
در داخل  یافراط یها گروهمی تواند برای 

 .های آن اهلام خبش باشدو بيرون از مرز افغانستان
 
از مهين  طالبانبرخی از گروه های در پاکستان،  

دور تازه يی از . اکنون خود سرانه عمل می کنند
نه تنها تواند  یم آغاز می شود که» نشد یطالبان«

افغانستان و نه تنها شدن  یمنجر به طالبان
نيز  کشورها نيکه فراتر از ا ، بلگرددپاکستان 
 . سرايت کند

 
فراموش نشود که به گفته زرداری در پاکستان چهل 

طالبانيسم ايدئولوژی است . هزار مدرسه فعال است
 . و سراسر کره زمين را ميدان نربد می پندارد

 
متحده و  االتياگر ا يی ديگری هم ممکن است،ويسنار
به توافق  يیمنطقه  یاز قدرت ها یبا برخ هيروس

 بهافغانستان  یجنوب یاز استان ها یخبشبرسند که 
داده شود فرصت اين ها  آنبه و سپرده شود طالبان 

 .منايند یندگخود ز نيقوانتا به خواست خود مطابق 
 
 نيباورند که در ا نياز کارشناسان بر ا یبرخ 

ی که جتريد شده و از کمک های بين طالبانصورت 
در دولتداری خود را  یناتوان املللی حمروم باشند،

 یمردم یهاخشنودی که به ناد گذاشت به منايش خواهن
را طالبان  یسرنگونزمينه ، که خود خواهد اجناميد

 .به دست باشندگان آن مناطق فراهم خواهد آورد
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باشندگان آسيای ميانه در برابر اين گزينش قرار 

در  امريکاگرفته اند که يا با حضور درازمدت 
افغانستان سازگار شوند و يا در انتظار  گذشت و 

 ».ذار طالبان در خيابان های تاشکت باشندگ
 
 اريحمقق دانش -)Vielmini Fabrissi(ی سيفابر ینياميليو

در  ايتالي، ا ISPI یامللل نيب استيمؤسسه مطالعات س
: افغانستان یبرا هاويسنار«سخنرانی خود زير نام 

کارزار شارکت اروپا در م«، گفت »اروپاديد 
به خصوص . ه استرو به رو شد شکستبا افغانستان 

بدون در نظر گرفنت ويژگی ها ، که یدموکراس شيآزما
پياده می شد، ناکام مردم افغانستان و سنت های 
 .گرديده است

 
لغزش آميز رخ  هایکرديرو ليبه دل که شکست نيا

ها را  يیخود اروپامی تواند  تيدر هناداده است 
مهين اکنون . شان مبدل سازدخود یبه گروگان باز

هايی از اين که اروپاييان گروگان بازی  نشانه
در افغانستان گرديده باشند، به چشم می  امريکا
 .خورد

 
می بينم، پديدآيی سال امکه من پديده تازه يی 

 متحده و پاکستان االتياميان  ريناپذ یآشت شيار
: با هم استخمالف حمور ظهور دو  است که نتيجه آن

سو،   کياز  ليهند و اسرائ + متحده االتيا
 .گريد سویدر  هيو روس نيچ+پاکستان 

 
 یاريبس: از افغانستان امريکاچشم انداز خروج 

 یها گنالي، اما سبرآيد امريکاکه  ندنک یباور من
 . چنين چيزی را  ممکن می گردانداست که  یاريبس
 

مرکز  ريمد -خان پوالدحسن سخنران ديگر اين جلسه، 
ارتش  کي جاديا) هيترک( کيمطالعات اسرتاتژ

کارآزموده را برای  یتيامننيروهای و  نيرومند
کشور ارزنده ارزيابی منود و خاطر نشان  یوحدت مل

از افغانستان در  تيمهچنان به محا هيترک ساخت که 
 یدر عرصه ها و نيز سيارتش و پل یآماده ساز

  ».ی ادامه می دهداقتصاد
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 – درينکيانجلسه دوم روز دوم را آقای آندرانيک 

 .ز ارمنستان گرانندگی کردندا
 

 -کنيازيف الکساندرسخنران خنست اين جلسه، داکرت 
که تازه از سفر » هيروس يیاياجنمن جغراف« عضو

افغانستان بازگشته بود، اطالعات بس تازه و 
او در سخنرانی . سودمندی را با خود آورده بود

پروژه افغانستان چونان «: خود زير نام
ترندهای  -اروآسيای ميانه کاتاليزاتور فروپاشی
  75:گفت» اصلی و پيامدهای آن

 
يی ها در امريکاهيچ وجهی مشرتکی ميان آن چه که «

افغانستان می کنند و آن چه که مبارزه با دهشت 
از مهين رو، . افگنی خوانده می شود، ديده منی شود
بل با نيروی  ،تروريسم نه تنها شکست خنورده است

 ؛برای مثال. ذاشته استتازه يی پا به ميدان گ
نيروی تازه يی پا به ميدان گذاشته است که خود 

 . می خوانند» جنبش پاسداران قرآن«را 
 

، پاکستان که در پی دستيابی به امريکادر هپلوی 
عمق راهربدی در برابر هند است، نيز نقش بزرگی را 

بسياری از . در بی ثبات سازی کشور بازی می کند
ماندهان برجسته جماهدان چون کارشناسان ترور فر

ملک زرين، خالد، نورجهان، سيد خيلی و داوود را 
 .آی می دانند. اس. کار آی

 
افغانستان  خيرتا. سياست تنها خبشی از تاريخ است 

و در کل تاريخ جهان روند و رنگ و بوی طبيعی خود 
را از دست داده و مصنوعی شده است و به سبدی از 

يی ها افغانستان را امريکا .ها درآمده است پروژه
دقيق تر  -چونان خبشی از پروژه خاورميانه بزرگ

شايد هم ما . آسيای ميانه بزرگ ارزيابی می کنند

                                                 
شايان يادآوری است که آقای کنازيف در نشست به دليل .  75

مگر در گفتگوی اختصاصی . کمی وقت سخنرانی کوتاهی داشت
يک گفتگوی طويل بيست صفحه يی در » فرغانه رو«با تارمنای 

ان اجنام داد که ما خبشی از گفته باره رويدادهای افغانست
های او در اين گفتگو را نيز در ال به الی سخنرانيش 

 .بازتاب داده ايم
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» خاور نزديک بزرگ«اين کشور را خبشی از پروژه 
 .بشماريم

 
طرح های خاورميانه بزرگ و آسيای ميانه بزرگ که 

، در آن به توده های باشندگان آن وعده شگوفايی
هبروزی و دموکراسی داده می شد، پيامدهای بس 

از مجله افغانستان . خطرناکی به مهراه آورده است
که انتظار می رفت به ويرتين دمکراسی و ترقی برای 
کشورهای آسيای ميانه مبدل شود، در آستانه فاجعه 
بزرگی قرار گرفته است و به کانون نوليد و قاچاق 

 . گرديده است مواد خمدر و دهشت افگنی مبدل
 

در خاور ميانه عبارت اند از خطرناک  گسرته بسسه 
 ،کردستان-انهيم خاورمغرب،  -مشال خاوری افريقا

قرغيزستان، (يانهم یايپاکستان و آسو افغانستان 
 ). تاجيکستان و ازبيکستان

 
مهه اين ها در راستای پياده ساخنت نقشه نوی از 

ساده لوحانه . استکشورها  نيز اجغرافيای منطقه ا
خواهد بود هرگاه بپنداريم که کدامين نيروی 

يی ها، روس ها يا اروپايی ها، امريکا -خارجی
ايرانی ها يا چينی ها يا هر کس ديگری که باشد، 
با تکيه بر کدام تصورات فيل انرتوپيک، 
انساندوستانه يا آرامانگرايانه به راستی خبواهد 

به سود مردم  مساله افغانستان يا مسايل منطقه را
سياست هر . افغانستان و ثبات منطقه يی  حل کنند

 .کشوری را منافع ملی آن کشور ديکته می منايد
 

 ،را در تداوم حبران در کشور يی ینقش بس منف
 یزبان ،یتبار یها یختگيگس نهيشيپ یب یابيدامنه 

 .کند یم یباز ینييو آ
 

 نيب ميانتباری یها یريدرگهبره گيری ابزاری از 
 یتواند به فروپاش یگروه ها م گريپشتون ها و د

و  یمشالبينجامد و به جتزيه آن به دو خبش کشور  نيا
. اين تازه پايان کار خنواهد بود .منجر شود یجنوب

 . فروپاشی آتيه کشور به چند خبش نيز منتفی نيست
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هرگاه وضع به مهين گونه ادامه يابد، خطر پديدآيی 
با جتزيه » ونستان بزرگپشت«، »بلوچستان بزرگ«

مشال مجهوری «و » رستانهزا«ظهور  ،پاکستان
که آن هم از ديدگاه تباری، زبانی و » افغانستان

آيينی يکدست نيست و می تواند منجر به پديدآيی 
ساختارهای ديگری گردد، به گونه روز افزونی بيشرت 

پشتون ها به نوبه خود می توانند به . می شود
ی ها تقسيم شوند و حتا در ميان غلزايی ها و دران

 هزاره ها نيز شيار بزرگی ميان نوانديشان جوان و
 .نسل سنتی مذهبی در حال فراخ تر شدن است

 
تازه در جنوب مشار بسيار تاجيک ها، هزاره ها و 
قزلباشان زندگی می کنند و در مشال نيز آنکالف های 

از اين رو، . بزرگ پشتونی بود و باش دارند
کشور به معنای جنگ مهه در برابر مهه  فروپاشی

در آستانه بازگشت سپاهيان شوروی از . خواهد بود
افغانستان طرح فدرالی ساخنت اين کشور روی دست 

از اين رو، . مگر از پذيرفنت آن سر باز زدند. بود
فروپاشی کشور بس زيانبار است و کسی از آن سود 

ن مهه اين به معنای جنگ های بی پايا. خنواهد برد
 .در برابر مهه خواهد بود

 
 االتيا یروهاين آن چه مربوط به رفنت يا پاييدن

يی ها از امريکامی گردد، از ديدگاه من متحده 
 گاهيپاخواهند آمد و در جنوب تنها مشال جنوب به 

. قندهار را برای کنرتل جنوب نگه خواهند داشت
قدرت کنرتل ادامه  یراروشن است بگرام را نيز ب

در برنامه است  .نگه خواهند داشت در کابل یاسيس
تا در مشال شبکه يی از بزرگرتين پايگاه ها تنيده 
شود که بزرگرتين آن ها در مزارشريف در دست ساخت 

اين پايگاه بارها بزرگرت از بگرام خواهد . است
 .بود
 

از پايگاه های  ،در باخرت کشور برای کنرتل ايران
تازگی . فته خواهد شدهوايی شيندند و هرات کار گر

 .ها باند فرودگاه هرات را نيز توسعه داده اند
 

ديگر  به ینظام یروهاينقل و انتقال نسپس 
صورت،  نيدر ا. صورت خواهد گرفتمنطقه کشورهای 
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از  خواهد بود ها عبارت ن آنيتر ريپذ بيآس
کار پرآشوب  نيهدف ا. زستانيو قرق نکستايتاج

درست . يانه استم یايسآ یفضاساخنت و آشفته ساخنت 
 .است کل منطقه یخطر برا نيبزرگرتچيز  نيمه
 

در برنامه است تا پايگاه هوايی ماناس نوسازی 
نيز يک  باتکينگردد و در جنوب قرغيزستان در 

چنين چيزی افغانستان، . پايگاه بزرگ ساخته شود
تاجيکستان و قرغيزستان را به يگسرته يگانه پرهرج 

 .ثباتی مبدل خواهد گردانيدو مرج و کانون بی 
 

آن چه مربوط به خود افغانستان می گردد، در 
» طالبانيزاسيون کنرتل شده«برنامه است تا روند 

چيزی که در اين . افغانستان ادامه پيدا منايد
روند ناديده گرفته می شود، منافع باشندگان 

از سوی . استان های زرخيز مشال افغانستان است
با منافع بيشرتينه باشندگان ديگر، چنين چيزی 

کشور از مجله خود پشتون های شهری مهخوانی ندارد 
که به حبران عدم اعتماد دامن زده و زمينه را 

 .برای درگيری های بيشرت فراهم ساخته است
 

يی ها از ناخشنودی باشندگان امريکاطرفه اين که 
مشال از سياست پشتونيزاسيون کرزی چونان ابزار 

بر وی به سود اهداف جيوپوليتک خود و فشار سياسی 
 .دستيابی به ديگر مقاصد خود هبره می گيرند

پشتونيزاسيون لگام گسيخته افغانستان به معنای 
طالبانيزاسيون بيشرت کشور و روند بس خطرناکی 

پارادکس حبران افغانستان اين است که . است
دوميناسيون و باالدستی پشتون ها ديگر بنا به 

مگر خنبگان بر سر قدرت . گون ممکن نيستداليل گونا
پشتون با مهه توان می خواهند به مواضع پيشين شان 

در نتيجه کشور در آستانه انفجار . بر گردند
 .   اجتماعی قرار گرفته است

 
پشتونيزاسيون بيشرت دولت می تواند منجر به 
کانفيگوراسيون هر چه بيشرت و پيچيده تر شدن 

حواريون او به مهين راه مگر کرزی و . بينجامد
بی آن که بکوشند با چشمان باز به  ،روان اند

 . پيرامون خود بنگرند
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گفتگوها با طالبان به يک درد سر مزمن مبدل 

دادن هر گونه نقشی به طالبان در . گرديده است
دولت و دادن هر گونه ميدان به آنان صرف نظر از 

 -اجتماعی باشد يا اقتصادی -اين که سياسی
ازرگانی از سوی باشندگان مشال کشور چونان بلند ب

رفنت چشمگير وزن خمصوص پشتون ها در جامعه و 
بازگشت به حاکميت مطلقه پشتون ها ارزيابی می 

از مهين رو است که حمافل تاجيکی، ازبيکی و . گردد
 .هزاره يی بيخی خمالف گفتگو با طالبان هستند

 
نيروهای از ديد باشندگان مشال، پشتونيزاسيون 

. مسلح به معنای طالبانيزاسون اين نيروها است
اين در حالی است که آشتی با طالبان و مشارکت 

يی امريکاراهربد اصلی  ،دادن آن ها در روند سياسی
 .ها و کرزی است

 
 :امروز افغانستان بر سر يک دو راهی است

حفظ متاميت ارضی و وحدت آن اعاده استاتوس  -1
روی  ،ه خماصمات با پاکستانبيطرفی و پايان دادن ب

اصالح قانون  ،کار آوردن يک دولت فراگير ملی
اساسی ساختار نظام و مبدل ساخنت افغانستان به 

 سويس آسيا
فروپاشی کشور به خبش ها، افزايش مواد خمدر  -2

تروريسم و دهشت افگنی و ادامه خونريزی های بی 
 پايان

 
ع با اندوه فراوان بايد گفت که معامله با مناف

ملی برای بسياری از سياستمداران افغانی چونان 
. ابزار حفظ قدرت و يا گرفنت آن مبدل گرديده است

نبود حس مسووليت ملی فاجعه بزرگ ملی برای خنبگان 
 . سياسی افغانستان است

 
برای منونه، يکی از سياستمداران افغانی چندی پيش 

يی ها برای ما نيروگاه هسته امريکابگذار «گفت 
آن گاه ما به آن ها پايگاه های . بسازنديی 

در  مشاور امنيت ملی هم» !.دايمی خواهيم داد
پارملان گفت که در زمينه بسنت پيمان راهربدی با 

گو !. به مهسايگان حق ويتو خنواهيم داد ،امريکا
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هرکسی حاضر است هر چيزی . اين که در بازار باشيم
خواست را که خبواهد به کسی در بدل هر مبلغی که 

بده بستانی که در . بفروشد يا اگر خنواست نفروشد
هيچ ارزشی ! اگر خنواستی نده ،آن اگر خواستی بده

تنها منافع است که مهه چيز را . در سنجش نيست
 .تعيين می منايد

 
پويايی های طالبان، آوازه ها در باره بازگشت 

يی يا ماندن آن ها و گذشته از مهه امريکاسپاهيان 
بن الدن فاکتورهای عمده نيستند که  کشته شدن

بتوانند توسعه رويدادها را در درازمدت تعييين 
 -آينده افغانستان را روند تکامل اقتصادی. منايند

فرهنگی طبيعی اين کشور رقم  -اجتماعی و سياسی
 .خواهد زد

 
اوضاع در تاجيکستان، قرغيزستان و وادی فرغانه 

اين که  امکان. ازبيکستان بسيار پيچيده است
افغانستان، تاجيکستان و قرغيزستان در يک گسرته 

از اين رو، . واحد هرج و مرج بپيوندند بسيار است
بايد مسايل افغانستان در يک سبد با مسايل آسيای 

 ».ميانه برررسی گردد
 

والديمير سخنران ديگر جلسه دوم روز دوم داکرت 
 بار هيروس یبرا « :او گفت. بود  بويکو

باری است که بايد در راه دور و دراز  ،افغانستان
در دراز مدت بايد آن را  ناگزير بر پشت بکشد و

در يک سبد با مشکل آسيای ميانه در کل ارزيابی 
نبايد دچار اين توهم شويم که در آينده . منايد

 . نزديک به حل زودرس مساله دست بيابيم
 

حبث بر سر مهه . البته، اين تنها افغانستان نيست
افغانستان سال هاست که . قه جنوب آسيا استمنط

برای پاکستانی ها به منبع درآمد خوبی مبدل شده 
در سال های جنگ، پاکستانی ها خوب آموخته . است

اند که چگونه از مهه طرف ها باج بستانند و در 
حتا . نظر ندارند چنين شانسی را از دست بدهند

گاو سال هاست که به  امريکابرخی بر آن اند که 
 ».شيری يی برای اسالم آباد مبدل شده است
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. بود اندرانيک درنکييانسخنران ديگر اين جلسه 
مردم افغانستان بيکارند درصد  75 کنون«: او گفت 

برای . که خود فاجعه بزرگ اجتماعی به مشار می رود
حل اين مشکل بزرگ بايد جامعه جهانی صادقانه 

کمک هايی . زدبرنامه جامعی يی برای اين کشور بري
که تا کنون شده است، ناسودمند بوده است چون 

افغانستان . اغراض سياسی را دنبال منوده است بيشرت
کمک های . به کمک های بی آاليشانه نياز دارد

در حالی که . کنونی بيشرت اعالمی اند و روی کاغذ
 .کشور به کمک های عملی نياز دارد

 
تبارز کند  رفطچونان يک کشور بي ديغانستان بااف

. کشور تسجيل شود یقانون اساس و اين چير بايد در
بايد از هر گونه ] پاکستان[برای حل مشکل با 

 ،در غير آن. دست بردارد آن کشور بر یارض یادعا
 .پايان حبران را پيدا خنواهد بود

 
جنبش  در بعد داخلی، کشور به راه اندازی يک

يد هرچه با. ی سراسری نياز دارداسيو س یاجتماع
سريع تر احزاب فراگير سياسی حول آرمان های ملی 

شکل گرفته توسط  یاسيسايجاد گردد، نه احزاب 
د نتوان یهرگز من ی کهقوم ايی ي لهيقبانديشه های 

هايی بر پايه ارزش های مدرن  به سازش خود انيم
 .دست يابند

 
يی ها اگر در انديشه برآمدن باشند، می امريکا

آمدن، بی ثباتی را در افغانستان کوشند پيش از بر
مهو کنسرواسيون حبران در افغانستان . کنسرو منايند

. کشور را به سوی فاجعه پيش خواهد برد
راديکاليزاسيون تنش ها و چالش ها مهه منطقه را 

 ».فرا خواهد گرفت
 

بود که منت  نيکمرت نيا ،سخنرن کنفرانس نيآخر
  .است ميتقد وستيدر مقاله پ ميسخنران

 
 

 نيغافل و دوران به کم ما پاسبان خفته و
 کند ريخ خدا قوم گران است، نيخواب ا
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راه های سناريوهای حتول اوضاع و 

 برونرفت از بن بست
 در افغانستان 

 
حبران افغانستان با گذشت هر روز به يک حبران مزمن 
مبدل می گردد که موجبات نگرانی جامعه بين املللی 

افغانستان و کشورهای منطقه و نيز باشندگان خود 
 . را فراهم می گرداند

 
 یسربگيبه آ یجهان یها استيس انوسيحبران در اقاين 

شود و  یم دهيماند که تنها سر آن د یم) یخيکوه (
 یهر کشت یو برا استآب پنهان  ريآن ز یتنه اصل

 .آن بگذرد، خطر مرگبار دارد کيکه از نزد يی
 

آشوري آه در خط  است افغانستان به عنوان روشن
در مهسايگي يكي از کشاکش های جهانی خنست جبهه 

 و قزاقستان دربزرگرتين ذخاير يورانيم جهان 
و در مهسايگي دو حوزه بزرگ انرژيتيك  ازبيکستان

خليج فارس و آسپني واقع است، بيش از هر آشور 
از مهني رو، انتظار مي . ديگري آسيب پذيرتر است
 .وخامت بگرايد رود آه اوضاع در آن به

 
 یکيتيوپوليج اهچالهيبه س ،سخن کيدر  فغانستانا

هر  انيقربان یاست که هر روزگرديده مهانند  یبزرگ
بلعد تا  یبرد و م یرا در خود فرو م یشرتيچه ب

 .ديشود که کار به کجا خواهد کش دهيد
 
 يی شهير) یکايپر اسرتو( یکه دگرساز ديمنا یم نيچن

 کيتفاهم بر سر  -امريکا یخارج استيس یاديو بن
و  تيبر سر صلح، امن) جهانشمول(کانسپت گلوبال

و  یدر اوضاع نو جهان چند قطب یجهان یثبات سراسر
 یقدرت ها ريبا سا نينو یدر چهار چوب ارزش ها

از  یوضع نيدرهم شکسنت چن یبرا یمطرح جهان
روشن است مادامی که  .باشد ريناپذ ريتاخ یازهاين

ی ادامه يابد، درگيری های منطقه کشاکش های جهان
يی از مجله حبران خونبار افغانستان را پايانی 

 .خنواهد بود
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 نيشيپ یمانند شورو امريکااگر خطر آن می رود که 

خود در هپنه  یخود و در راهربدها یخارج استيدر س
مانند  یاديبن یها شيرايرشته و کيدست به  یجهان

رداب جنگ در گ ازد،يگرباچف ن یکايپرواسرتو
از مجله در  با جهان اسالم انيپا یب یشيفرسا

دست کم تا گلو فرو  ايغرق خواهد شد  افغانستان
 .خواهد رفت

 
از  يیپرسش ها شرتيو ب شرتيهر چه ب ،اواخر نيدر ا

 :گردد یدست مطرح م نيا
در افغانستان به بن  تروردر نربد با  امريکا ايآ

در  یروزيپ یابر یاصال شانس ايآو  است؟ دهيبست رس
 فرجام دارد؟ یب یشيجنگ فرسا نيا

سناريوهای ممکنه حتول اوضاع در افغانستان چگونه 
 اند؟ 

سر اجنام، آيا راه برونرفتی از حبران در 
 افغانستان است؟

 
 :پيشاپيش می خواهم به چند نکته اشاره منايم

روشن است که حضور نيروهای بين املللی در   -1
وال کنونی تا ايجاد يک افغانستان در اوضاع و اح

دولت فراگير ملی و قوام يافنت ساختارهای دفاعی و 
مديريتی آن به گونه يی که بتواند مستقالنه از 
خود دفاع منايد، يک نياز حياتی است که در زمينه 
هم در ميان بيشرت باشندگان افغانستان و هم در 

چه، . ميان جامعه بين املللی کانسنسوس هست
يعنی برآمدن ناگهانی نيروهای بين الرتناتيف آن 

املللی به بازگشت به نربدهای بی پايان سال های 
دهه نود سده بيستم، فروپاشی موقت کشور به چند 

 . خواهد اجناميد... پارچه و
 

از ديدگاه بسياری از کارشناسان، مشکل اصلی بر 
سر حنوه و شکل حضور و تداوم حضور نيروهای ائتالف 

سوال بودن مشروعيت حاکميت  بين املللی و زير
منطقه تنها  ،بسياری از کارشناسان. کنونی است

حضور زير چرت آيساف را مشروع و مطابق فيصله 
سازمان ملل می پندارند و حضور درازمدت در اشکال 
ديگر مانند زير چرت ناتو و يا بر پايه پيمان 
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و دادن پايگاه های دايمی  امريکااسرتاتيژيک با 
چون بر آن اند که . مردود می پندارندبه آنان را 

 .مشروعيت آن زير سوال می رود
 

اين موضوع با توجه به زير سوال بودن مشروعيت 
دولت کنونی با توجه به تقلبات گسرتده در دو دوره 

) به ويژه انتخابات اخير(انتخابات رياست مجهوری
حال، می . به گونه مضاعف زير سوال برده می شود

با توجه به مهين گونه تقلبات،  هکگذريم از اين 
از مجله از سوی خود دولت (مشروعيت پارملان نيز  

زير سوال است که در نتيجه گذاشنت ) افغانستان
هرگونه مهر تاييد از سوی پارملان در زير سند 
چنين پيمانی، هم از ديدگاه مشروعيت زير سوال می 

بگذريم از اين که برگزاری لويه جرگه سنتی . رود
زيرا چنين چيزی در قانون . يز مشروعيت نداردن

البته، اگر حبث . اساسی افغانستان درج نشده است
می بود، چيز ديگری می ) رفراندم(بر سر مهه پرسی

يعنی هم مشروعيت بين املللی چنين قرا دادی . بود
 . زير سوال می رود، هم ملی و هم حقوقی آن

 
نظر  در فيصله نامه سازمان ملل درحضور ناتو 

داوطلبانه بوده، بر اساس قرار گرفته نشده بود و 
داد با حکومت افغانستان است و از سوی کشورهای 
منطقه تنها برای مبارزه با تروريسم برای مدت 

 .حمدود، آن هم به گونه مشروط پذيرفتنی است
 

امنيت  امريکادر اين حال، هرگاه حضور دراز مدت 
 و به رو منايد،ملی کشورهای منطقه را با هتديد ر

اين حضور را از ديدگاه اين کشورها بی ترديد 
 . مشروعيت بين املللی زير سوال خواهند برد

 
معادله سه  ،یاضيمنطق ر هياست بر پا روشن -2

 دنيخشکان( xران افغانستان بدون حل حب   xyzجمهوله 
بسنت و در هم (  yو ) یعرب یکشورها یمنابع ما

 یمن) نان در پاکستاندهشت افگ یها گاهيپا دنيکوب
منطق  نيرو، ساده تر نياز ا. تواند حل گردد

 یجنگ ب نياست که ا قتيحق نيا انگريب یاضير
مادامی که اعراب نفت دارند تواند تا  یفرجام م

 .کند دايادامه پ يعنی دست کم برای نيم سده ديگر
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افغانستان  اياست آ نيگردد ا یکه مطرح م یپرسش
 ميرا دارد که بر سر آن ن ارزش آن امريکا یبرا

حاضر  يیامريکامادران  ايقرن به جنگ بپردازد؟ آ
سده آزگار فرزندان خود را به  ميهستند ن

 هيمال ايکشتارگاه جنگ افغانستان بفرستند؟ آ
 نيچن نيحاضر هستند بار سنگ يیامريکاپردازان 

   را بر پشت بکشند؟ یونيليچند تر نهيهز
 
، مشکل افغانستان حبرانتداوم است در صورت  روشن 

حل نشده و تنها شکل آن دچار استحاله شده و حبران 
  .افتيادامه خواهد  یديبه اشکال جد

 
به باور بسياری از کارشناسان، بزرگرتين  -3

يی ها در دوره بوش در امريکالغزشی را که 
افغانستان مرتکب شدند و تا کنون هم نتوانسته 

منايد که در اند آن را ويرايش کنند و چنين می 
آينده نزديک به آن ادامه هم خواهند داد؛ اين 

از مهان  امريکااست که حلقات معينی در اداره 
آغاز پرونده القاعده را از طالبان جدا کردند و 
چنين می پنداشتند که در افغانستان با راه 

خواهند توانست،  جنگ دارای شدت پاييناندازی يک 
ی از طالبان تندرو القاعده را درهم کوبيده، مشار

با تعريف آن ها به نام (را نابود و بقيه را 
با پيش گيری سياست حتبيب و ) طالبان ميانه رو

تطميع، به سوی خود بکشانند و اين گونه برای 
ايجاد يک اسراييل دوم در منطقه، زمينه سازی 

 .منايند
 

روی مهين منظور بود که به جای روی کار آوردن يک  
لی خمالف با طالبان، در پی روی کار دولت فراگير م

آوردن دولتی شدند که توانايی جذب و جلب  و حتبيب 
بايد گفت که هرگونه سازش . طالبان را داشته باشد

و معامله با طالبان و ساير دهشت افگنان و 
تندوران بيهوده و بی فايده و آب در هاون سودن 

طالبان آشتی ناپذيرند و هرگز حاضر به صلح . است
. زور -خنواهند شد و تنها يک زبان را می دانند

 .زبان ديگری را منی فهمند
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از سوی ديگر، اين طالبان پاکستانی هستند که 
رهربی و سازماندهی و برنامه ريزی نربدها و مسايل 
جلستيکی و اکماالت جنگ در افغانستان را به دوش 

از اين رو، ادامه . دارند، نه طالبان افغانی
طالبان افغانی، گفتگو با يک آدرس  گفتگوها با
 .نادرست است

 
تنها گزينه درست، مقاومت در برابر طالبان و 

آرايش يک صف . ساير دهشت افگنان و تندروان است
واحد ضد تروريستی هم در بعد بين املللی و منطقه 

 .يی و هم در بعد ملی
 

جامعه جهانی بايد از مهه نيروهای طالب ستيز محايت 
در زمينه دفاع آموزش و جتهيز ياری  و به آنان

کنون چنين بر می آيد که برعکس، مشی . رسانند
جتريد و ناديده گرفنت و حتا کنار زدن تدريجی 
نيروهای طالب ستيز پيش گرفته شده است که بی 

 .ترديد لغزش بزرگی است
  
هرگاه قرار باشد اوضاع نا به سامان و نا به  -4

ه بازتاب دهيم، هنجار کنونی کشور را در يک کلم
 .خنواهد بود بن بستآن کلمه چيزی جز 

 :اين بن بست در دو عرصه متبارز است
راهربد اياالت متحده در  نبه بن بست رسيد -1

 افغانستان
 به بن بست رسيدن نظام کنونی -2

------- 
 

به هر رو، در اين نبشته، سه موضوع به بررسی 
 :گرفته می شود

فغانستان در سناريوهای ممکنه حتول اوضاع در ا -1
 امريکاپيوند با حضور 

واکنش های ممکنه کشورهای منطقه در صورتی که  -2
امنيت ملی آن ها از ناحيه حضور درازمدت 

يی ها در افغانستان و هنادينه شدن پايگاه امريکا
 .های آن ها با چالش رو به رو شود

 راه های برونرفت از بن بست  -3
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که از را  هايی نهيگز ،نوشته نياخبش خنست در 
در افغانستان  امريکا یرو شيدر پ یراهربد دگاهيد

 :ميريگ یم یقرار دارد، به بررس
و در تراز کنونی  ینظام نيتداوم حضور سنگ -1

 یو نگه داشنت ابتکار راهربد یکنون یژيادامه اسرتات
  در نربدها با القاعده و طالبان

 :در دو گزينه انيکاهش مشار سپاه  -2
رو آوردن به دفاع و  ميبه نکاهش مشار نيروها -

اسرتاتيژيک و افزايش پويايی های ) فعال( اکتيف
 اطالعاتی

چهارم و  کيبه کاهش مشار نيروها در مرحله بعدی   -
    )انفعالی( دفاع پسيف یريگ شيپ
سپردن کامل ابتکار  روها،يکامل ن یبرونرب  -3

دولت افغانستان و گذاشنت تنها  یروهايعمل به ن
 در افغانستان یيهوا گاهيچند پا

  سپردن افغانستان به پاکستان و طالبان  -4
و محايت از طرح منطقه  رانيکنار آمدن با ا  -5

 پاکستان و افغانستان+يی ايران
در نربد با گرايی دادن به احنصار  انيپا  -6

در  یبا شانگها کيآغاز تعامل ارگان سم،يترور
 یبامه افتيراه یجستجو

ان با سنجش بر حفظ پايگاه سپردن قدرت به جماهد -7
ها در مشال و يا حتا تقسيم غير رمسی کشور به مشال 
و جنوب با سپردن جنوب به طالبان و مشال به 

 . جماهدان
 
و در تراز کنونی  ینظام نيادامه حضور سنگ -1

 یو نگه داشنت ابتکار راهربد یکنون یژيادامه اسرتات
 :در نربدها با القاعده و طالبان

ر سنگين نظامی در دراز مدت امکان روشن است حضو
زيرا چنين حضوری پيامدهای منفی زير را . ندارد

 :به مهراه دارد
هزينه سنگين مالی که با توجه به خرابی وضع  -

 .، ناممکن استامريکااقتصاد 
تلفات فزاينده جانی که ساالنه تقريبا به يک  -

مستقيم در ميدان جنگ و غير (هزار نفر کشته 
 .چهار برابر آن زمخی می رسد و شايد) مستقيم
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هزينه سنگين سياسی که با گذشت هر روز منجر  -
با  امريکابه تيره شدن روز افزون مناسبات 

متحدانش از يک سو و ديگر کشورها از سوی ديگر، 
 .می شود

در ميان مردم افغانستان و  امريکاافت وجهه  -
به ويژه پشتون ها به دليل افزايش ميزان تلفات 

 ملکی
ش دشواری های رس رسانی از مجله سوخت با افزاي -

توجه به موقعيت جغرافيايی و دور افتادگی 
 . افغانستان

افزايش خمالفت های مردمی در غرب به ويژه در  -
 .  با بيهودگی تداوم چنين حضوری امريکاخود 

فراخ شدن شگاف اختالفات در ميان خود  -
 امريکااستبلشمنت 

اردوگاه فراخ شدن اختالفات ميان کشورهای  -
 اتالنتيک

و پاکستان در  امريکاافزايش اختالفات ميان  -
 بازی با کارت پشتون

و روسيه و چين  امريکاافزايش اختالفات ميان  -
 و ايران

 
به هر رو، چنين پنداشته می شود که به باور بيشرت 
کارشناسان، تداوم حضور سنگين کنونی در دراز مدت 

می رود که چنين انتظار . بيخی امکان ناپذير است
اياالت متحده تا چند ماه ديگر آغاز به برونربی 

منايد ) شايد تا سی هزار نفر(خبشی از سپاهيان خود 
 .و اين گونه به گزينه دوم رو بياورد

 
چهارم   کيو سپس به  ميبه ن انيکاهش مشار سپاه -2

 :با حضور حمدود یموضع دفاع یريگ شيو پ
يار متحمل گذار به اين گزينه در آينده نزديک، بس

با اين پرسشی که مطرح می گردد، . به مشار می رود
اين است که چنين گزينه يی تا چه اندازه سودمند 

 خواهد بود؟
به هر رو، حضور نيمه سنگين با پيامدهای زير رو 

 :به رو خواهد گرديد
در صورت حضور با نيروهايی در حد نيمی از  -

در  نيروهای کنونی، شايد ابتکار عمل اسرتاتيژيک
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يی ها بيرون برود و به دست امريکانربدها از دست 
 .طالبان بيفتد

يی ها تنها خواهند امريکادر اين واريانت  -
 .توانست به دفاع فعال بپردازند

يی ها ناگزيرند کمبود امريکادر اين گزينه،  -
نظامی را با راه اندازی کارزار گسرتده اطالعاتی 

ش متقابل مگر اين کار ناگزير افزاي. جربان کنند
پويايی های اطالعاتی کشورهای ديگر را به دنبال 
خواهد داشت و افغانستان را به ميدان کشاکش های 

 .اطالعاتی جهانی مبدل خواهد کرد
در صورت کاهش نيروها تا يک چهارم کانتنگنت  -

کنونی، ناگزير خواهند گرديد يکسره در الک دفاعی 
 .ندفرو بروند و به دفاع پسيف فرسايشی بپرداز

در اين واريانت ناگزيرند بسياری از مسووليت  -
روشن است . ها را به نيروهای افغانی بسپارند

نيروهای افغانی توانايی آن را ندارند تا ابتکار 
داليل اين امر هم فراوان . عمل را به دست بگيرند

 :است
نيروهای . مهم ترين آن نداشنت انگيزه است -

انی در مناطق پشتون تبار حاضر خنواهند شد به آس
. پشتون نشين دست به عمليات جدی جنگی بيازند

نيروهای غير پشتون هم اصال عالقه يی برای جنگ در 
حال اگر دگرگونی . مناطق پشتون نشين ندارند

بنيادی يی در ساختار نظام و رهربی صورت نگيرد و 
مشارکت راستين گسرتده مهه اليه ها در دولت هنادينه 

هيچ انگيزه يی به دفاع از  نشود، نيروهای ديگر
 .يک نظام طالب گرا و سازشگر خنواهند داشت

چندی خنواهد گذشت که خبش بزرگ مناطق پشتون  -
 .نشين يک سره به دست طالبان خواهد افتاد

با توجه به اين که به نيروهای مسلح  امريکا -
متايلی هم به مسلح ساخنت  افغانستان اعتماد ندارد،

فرستادن اين نيروها  اعی،در چنين اوض. آن ندارد
بدون داشنت جنگ افزارهای پيشرفته به ميدان نربد، 
چيزی جز افزايش تلفات و پايين آمدن روحيه آنان 

 .خنواهد داشت
يی ها به نيروهای پشتون تبار به اين امريکا -

دليل اعتماد منی کنند که مبادا با سالح های دست 
به  .داشته در خنستين فرصت به طالبان نپيوندند
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نيروهای مشال هم به دليل امکان نفوذ ايران و 
مهچنين  از . روسيه در ميان آن ها اعتماد منی کند

اين ترس دارند که در صورت پديد آيی لرزه های 
اجتماعی در کشور که بعيد هم نيست مانند انقالبات 
رنگی و مانند آن محالتی از سوی نيروهای افغانی به 

رد و تلفات بزرگی به يی صورت گيامريکانيروهای 
 .بار بياورد

در صورت پيش آمدن حالت اضطراری، برونربی اين  -
نيروها با دشواری های بسياری رو به رو خواهد 

 . بود
در اوضاع پيش بينی ناشده، هرگاه ايران و  -

روسيه خبواهند می توانند از رسيدن سوخت به 
افغانستان جلوگيری منايند، در اين صورت هرگاه 

هم به آن ها بپيوندد، می توانند اين پاکستان 
نيروها را با کمبود چشمگير سوخت رو به رو 

 .  بسازند و زمينگير سازند
در صورت پديدآيی حوادث پيش بينی ناشده  -

مانند ناآرامی های اجتماعی، امکان درگير شدن 
اين نيروها با توده های مردمی می رود که 

 .هد داشتخوا امريکاپيامدهای بس زيانباری برای 
در يک سخن، اين واريانت نيز به بن بست  -

مگر شايد مدتی را در بر گيرد تا . خواهد رسيد
مشاری از . يی ها به آن متقاعد شوندامريکا

را پيش بينی می  2012کارشناسان نيمه دوم سال 
 .  کنند

 
سپردن کامل ابتکار عمل  روها،يکامل ن یبرونرب -3

نت تنها چند دولت افغانستان و گذاش یروهايبه ن
 :در افغانستان يیهوا گاهيپا

اين گزينه مستلزم آن است که نيروهای افغانستان 
به گونه کامل با جنگ افزارهای پيشرفته جمهز شده 
و تراز آموزش ها و آزمودگی آن ها به گونه 

برای اين کار دست کم سه . چشمگيری باال برده شود
ست مگر، بسيار دشوار ا. نياز است 2014سال تا 

در اين گزينه، آسيب پذيری . چنين چيزی حمقق گردد
اين . يی بسيار باال می رودامريکاپايگاه های 

 امريکاواريانت تنها در صورتی امکان دارد که 
پيروزی بی چون و چرايی بر طالبان با مهار ساخنت 
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يا جماب ساخنت پاکستان دست يافته و ارتش بسيار 
ر کنار خود مورد اطمينانی از افغان ها را د

 . داشته باشد
 

در اين گزينه، پيوسته خطر وقوع کودتاها در 
 . افغانستان وجود خواهد داشت

 
دو گزينه اخير مستلزم آن است تا دولت کارا و 
پذيرا و نيرومندی که توامنندی پيشربد کشور را 
داشته و از حمبوبيت باال در ميان مردم برخوردار 

ه با تيم کنونی چيزی ک. باشد، بر سر کار باشد
 .حمال پنداشته می شود

 
با پاکستان به  امريکادر هر سه گزينه، اختالفات 

گونه روز افزونی تشديد خواهد يافت و تا مرز 
 . تيرگی شديد مناسبات پيش خواهد رفت

 
 :سپردن افغانستان به پاکستان و طالبان -4

چنين چيزی حمتمل به نظر منی رسد، چون به معنای 
در کوتامهدت و پيروزی چين در  يکاامرشکست کامل 

دراز مدت در کشاکش ها بر سر افغانستان خواهد 
در اين صورت، در واقع، زمينه را برای . بود

پاکستان فراهم  -تشکيل کنفدراسيون افغانستان
 . روشن است خمالف آن است امريکاخواهد ساخت که 

 
 يیاز طرح منطقه  تيو محا رانيکنار آمدن با ا -5
 :ستان و افغانستانپاک،رانيا
 يیمنطقه  یدر کشاکش ها امريکااست که برد  دايهو

که خنواهد و  یاز مجله در حبران افغانستان، در صورت
روسيه و  -خود  کيژياسرتات فانينتواند با حر اي

 کياز  یبانيتنها در پشت ابد،يبه سازش دست  چين
طرف متشکل از  یو ب رومندين يیمنطقه  هياحتاد

 يیاو پاکستان که توان رانيغانستان، ااف یکشورها
 فانيخود در برابر حر یبر سر پاها ستادنيا

و هند را در  نيچ ه،يسه ابر قدرت روس -امريکا
 ه،يترک یکشورها تيداشته باشند، و از محا ندهيآ

 نيفلسط ندهيلبنان و دولت آ ه،يعراق، سور
نه در در افتادن و . برخوردار باشد، خواهد بود
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 نيابا  یشيفرسا انيپا ینربد ب کيدر  شدن ريدرگ
 .کشورها

 
يکی از پارادکس های حبران کنونی در مناسبات 

در  امريکابا اين سه کشور اين است که  امريکا
جبهه های اقتصادی و سياسی با ايران، در جبهه 
اطالعاتی با پاکستان و در جبهه نظامی با 
ی افغانستان در افتاده است و درگير کشاکش فرسايش

بی پايان شده است که بايد بی درنگ به آن پايان 
 . دهد
 
 -يی هياحتاد نيچن يیايو پا يیستايز یشرط اصل شيپ
تنها در . است یجهان یآن در کشاکش ها یطرف یب
سو از  کيتواند از  یم هياحتاد نيصورت ا نيا

 یبزرگ در امان مباند و از سو یقدرت ها یکشاکش ها
 ژهيجانبه آن ها را به و مهه یبتواند کمک ها گريد

 .اورديبه دست ب کيدر عرصه توسعه تکنولوژ
 
 و سميدادن به احنصار در نربد با ترور انيپا -6

 :یبا سازمان شانگها کيآغاز تعامل ارگان
 :در اين گزينه به متهيدات زير نياز است

نظر سازمان ملل  ريز یامللل نيکنفرانس ب یبرگزار
 کيانستان به عنوان در باره افغانستان، اعالم افغ

پايان دادن به ماموريت ناتو و در  طرف،يکشور ب
 نهيزمآوردن مهه نيروهای خارجی زير چرت آيساف، 

مداخله، عدم جتاوز  عدمقرار داد  یامضا یبرا یساز
افغانستان و  انيم گريد کيبر  یارض یو عدم ادعا
 یساز نهينظارت سازمان ملل و زم ريپاکستان ز

 يی شهيو ر  یاديبن یها یسيدگرد شدن ادهيپ یبرا
قانون  رييجرگه با تغ هيلو یدر کشور با برگزار

 یکار آوردن رهرب یاصالح ساختار نظام و رو ،یاساس
بن بست را  نيکشور از ا دنيکش یتوامنندکه  يی

 .داشته باشد
 

در برابر القاعده  یستيجبهه واحد ضد ترور ليتشک
ا اشرتاک تند رو ب یگروه ها ريو طالبان و سا

 یافغانستان و مهه قدرت ها گانيمهه مهسا کيارگان
 ريگينظر سازمان ملل و ادامه مبارزه پ ريبزرگ ز

 دنيخبش انيپا. کامل یروزيامان با آنان تا پ یو ب
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با  یابزار یها یبه هر گونه مذاکره و باز
نربد در  یکشور برا اليمهه پتنس جيبس. ها ستيترور

 ريعده، طالبان و ساالقا یعني سميبرابر ترور
 .ريناپذ یتندروان آشت

 
در برابر کشت،  ريامان و خلل ناپذ یمبارزه ب

 دنيو قاچاق مواد خمدر از مجله به آتش کش ديتول
 یآتشزا، نابودساز یمواد خمدر با مبب ها یکشتزارها

 یجزا نييمواد، تع نيا ديتول یها شگاهيآزما
 نيب نويسيکم ليبزرگ، تشک انيقاچاقچ یاعدام برا

سازمان ملل  ظرن ريمبارزه با مواد خمدر ز یامللل
 یقربان یاز هر کشور شيکه ب يیبا اشرتاک کشورها

 ران،يا ه،يمانند روس. مواد خمدر بوده اند
افغانستان  ن،يچ انه،يم یايآس یپاکستان، کشورها

 نيائتالف ب یروهاين. امريکاو  يیاروپا یو کشورها
با مواد خمدر در در قبال مبارزه  ديبا یامللل
 ونيسيکم نيکه حضور دارند، در برابر ا یاتيوال

 کياست  ستهيبا نيمهچن. پاسخگو و مسوول باشند
مبارزه با مواد خمدر  ینظام یامللل نيب ونيسيکم
و  ليدر افغانستان تشک یخارج انيکنرتل نظام یراي

کابل و  ندند،يبگرام، ش يیهوا یها گاهيدر پا
 یماهاياز هواپ یحق بازرس قندهار مستقر شوند با

 .یامنظ یترانسپورت
 
با اين نگاه که اين  -سپردن قدرت به جماهدان -7

نيروها انگيزه نربد با طالبان و القاعده را 
دارند و آماده دفاع از کشور در برابر آنان 

بتواند بر  امريکادر اين واريانت، شايد . هستند
 نگهداری پايگاه های  خود در مشال سنجش داشته

 .باشد
 

اين امکان هم می رود که جنوب را به طالبان و 
اما چنين چيزی در . مشال را به جماهدان بسپارند

 .درازمدت رهگشا خنواهد بود
------- 

گردد، روشن  یم یجهان یط به کشاکش هاوچه مرب آن
به تفاهم  یکه ناتو و شانگها یاست تا زمان

ظم و ن یجهان تيدر قبال امن ريفراگ) کانسنسوس(
و  یعادالنه منابع انرژ ميجهانشمول و تقس نينو
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ها و حبران  یريدرگ ابند،ينفوذ دست ن یگسرته ها
 یانياز مجله حبران افغانستان را پا يیمنطقه  یها

 .خنواهد بود
 
در قبال  یکه ناتو و شانگها یرو، مادام نيمه از

و استاتوس  ابنديمساله افغانستان به تفاهم دست ن
نشود، و ناتو به احنصار  تيتان تثبافغانس یطرفيب

و مواد خمدر و روند  یخود در مبارزه با دهشت افگن
 ینبخشد و پا انيادر افغانستان پ ونيزاسيدمکرات
را به گونه ) رانيو ا نيچ ه،يخمصوصا روس( یشانگها

افغانستان نکشاند، دشوار خواهد  ليبه حل مسا یجد
 . بود مشکل افغانستان حل گردد

 
 یشانگها -ناتو یانستان در فارمات مهکارمشکل افغ

ممکن است که کانسپت  یهنگام نيقابل حل است و ا
مطرح گردد و  یجهان تيامن یبرا یو گلوبال نينو
 امريکاباشد که  یتواند عمل یم یمهم در صورت نيا

 تيواقع کيرا به عنوان   یجهان چند قطب نينظم نو
پروازانه موهوم و بلند یها یژيو از اسرتات رديبپذ

که از اشغال افغانستان و برخی از حمافل تندرو 
ها  ميرژ یبر انداز یعراق آغاز شده و به تالش برا

 افتهيادامه  هيو ترک رانيپاکستان، ا یدر کشورها
و  انهيم یايآس یو در سر اجنام به تسلط بر کشورها

 کرياز پ ايربيو جدا ساخنت سا هيروس هيقفقاز و جتز
ونه جتزيه چين و جداساخنت سينکيانگ و مهين گ  هيروس

 .دست بکشد افت،يخواهد  انيپاو تبت از آن 
 

پسلگد اختالفات و  شيکه افزا ديآ یبر م نيچن کنون
 امريکاسو،  کيو اروپا از  امريکا انيچالش ها م

و  امريکا ه،يو روس امريکا گر،يد یاز سو نيو چ
و  هيترک امريکا ران،يو ا امريکاپاکستان، 

هر چند هم به ( یعرب یو سر اجنام کشورها اامريک
 یهابر رخداد يی یمنف ريتاث) یگونه پنهان

کشور و منطقه در  نيافغانستان و حتول اوضاع در ا
تر شدن اوضاع و وخامت آن  رهيکل داشته و موجب ت

  .گردد یدر افغانستان م
 
که اعراب نفت و پول دارند،  یچه است، تا زمان هر

آن ها در  یدر راهربدها یرييدشوار است تغ
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افغانستان و منطقه که معطوف به توسعه 
با  سميوهاب نييو پخش آ یتندرو ،يیادگرايبن

کار آوردن  یو رو یباد آورده نفت یپشتونه دالرها
وابسته به عربستان در پاکستان،  یوهاب یدولت ها

است و  انهيم یايآس یو کشورها انستانافغ
  .ديايد بوار ران؛يحماصره ا یژياسرتات

 
هند و پاکستان بر سر افغانستان،  یسنت یها کشاکش

است  يیمنطقه  یرقابت ها نياز مهم تر گريد یکي
 نيا یها یباز دانيافغانستان را به م وستهيکه پ

 یهند به گونه سنت. است دهيدو کشور مبدل گردان
پشتون در کابل که بر  ستيوناليدولت ناس کياز 

 یم یبانيه باشد، پشتداشت یارض یپاکستان ادعا
بر سر افغانستان، با  یدر واقع در باز یعني. کند

در مقابل، . کند یم یپشتون باز سميوناليبرگ ناس
با برگ  ،یدولت نيچن یبر انداز یپاکستان برا

طراز  یاسالم سميکاليو راد یو تندرو يیادگرايبن
  .کند یم یباز) مانند طالبان ( یپشتون

 
دولت  کيآوردن  انيبه م يکی ديگر از چالش ها،

يی ها بر امريکااست که  در کابل یمرکز رومندين
که جتربه  يیبه گونه چنين چيزی  .آن پا می فشارند

نشان داده است، با سرشت کشور افغانستان  یخيتار
آن با توجه به تنوع  ینظام برا نيکه مناسب تر

آن نظام نامتمرکز است،  ینييو آ یزبان ،یتبار
به  یرو هم تا کنون راه نيو از مه منافات دارد

 .نربده است یده
 

و متمرکز  در  رومنديدولت ن کيمشکل  نيبزرگرت
 یها نهيهز ليمتو نهياست که زم نيافغانستان ا

 نيکمرشکن آن در درون کشور  وجود ندارد و از مه
هم،  نيبا ا. دست نگر خارج باشد وستهيپ ديرو، با
دولت  یواز س( یخارج یکه کمک ها یبه حمض

 یها هيپا ابد،يکاهش  یليبه هر دل) استعمارگر
و هرگاه کمک  ديمنا یآغاز به لرزش م یدولت نيچن

داکرت  ميرژ یکه واژگون یقطع گردد، چنان یخارج
  .آن حمتوم است ینشان داد، نابود بيجن
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با  امريکاکه کنون  یو دشوار دهيچيپ اريوضع بس
نستان، در افغا ژهيو به و انهيآن در خاور م

است و  دهيگرد بانيو عراق دست به گر نيفلسط
کشور در  نيا ندهيآ تيو تار وضع رهيت یدورمنا

 يیامريکا یها ستيژيمنطقه و جهان در کل؛ اسرتات
آن  یدر راهربد ها وستهيرا بر آن داشته است تا پ

 .نديمنا يیها یها و بازنگر شيرايکشور و
 
سازان  که راهربد ديآ یبر م نيهم، چن نيا با

 یجامع افتيتا کنون نتوانسته اند به ره يیامريکا
است  دهيکار موجب گرد نيا. ابنديدست ب نهيدر زم
در  یبرنامگ یو ب یروزمرگ ريمتحده در گ االتيتا ا

و به تبع از آن در کل جهان  یتيگوشه از گ نيا
 یفرجام و ب یب یشيفرسا یها یريشود و گرفتار درگ

 -گردد يیمنطقه  یاسيو س یاطالعات -ینظام انيپا
کشور و در کل  نيا یرا برا یروشن ندهيکه آ یزيچ

 .دهد یمن ديمهه جهان نو
  

 ميبر سر تقس ،یبه سازش بزرگ جهان یابيدست
در کنار (و گسرته نفوذ  یدادگرانه منابع انرژ

 ن،يمانند فلسط يیخونبار منطقه  یگشودن گره ها
نه تنها راه خرد ورزا -)عراق و افغانستان

آن،  ريدر غ. است یبن بست جهان نيبرونرفت از ا
و در کل جهان  امريکا یادامه وضع کنون ستيروشن ن

 .دچار خواهد ساخت یبه چه سرنوشت را
 
 امريکاچون محله  يیآوازه ها یگفته ها در هپلو نيا

و در پاسخ محله (و لبنان  رانيبر ا لييو اسرا
تا سراسر و ح لييبر افغانستان، عراق، اسرا رانيا

بر  امريکامحالت  ديتشد ايو ) یعرب زيگسرته نفت خ
 یرقابت ها ديپاکستان، تشد نيگسرته پشتون نش

 یونيليتر یها نهيبر سر گنج يیو منطقه  یجهان
در افغانستان، افتادن  یتازه کشف شده کان ايگو

در  یثبات یو بروز ب نيمصر به دست اخوان املسلم
آن کشور،  ماريه بعربستان پس از درگذشت پادشا

چشم انداز ...و منيدر  گريافغانستان د کيظهور 
 نديمنا یرا در برابر ما پرداز م یو تار رهيبس ت

 یگفتمان) یختگيروانگس( ینيزوفرينوع ش کيبه  و
 يیدهه  کيبه  کيحضور نزد ره آوردهای نهيدر زم
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در افغانستان دامن  امريکا یاسيس –ینظام نيسنگ
  .زند یم
 
نداشنت  ،امريکا یناکام یاصل ليدل ،یخارجبعد  در

در جنگ  کيارگان مانانيمتحدان و مهپ افنتيو ن
بلند  یدر هژمون شهيامر ر نيافغانستان است که ا

آن کشور دارد که  سختهيلگام گ یپروازانه و آزمند
جهان   یمهه کشورها بايرا در برابر تقر امريکا

  .قرار داده است
 

ی بزرگی در آسيای ميانه چين که سرمايه گذاری ها
منوده است و درآينده هم در نظر دارد سرمايه 
گذاری های بيشرتی هم منايد، در آن ذينفع است که 
تا جای امکان کانفلکت در مرز افغانستان و 
پاکستان در جا بزند و به ديگر نقاط از  مجله سين 

 .کياتک سرايت منايد
 

دها ها پس از يک دهه جنگ و صرف ميليار شوروي
دالر به اين نتيجه رسيدند که از راه هاي سخت 
افزاري مني توان گره از کار فروبسته افغانستان 

وزير  -گشود و اين بود که سر اجنام اندره گروميکو
خارجه کهنه کار و جمرب شوروي در يکي از نشست هاي 

گفت که  گرباچفدفرت سياسي حزب کمونيست شوروي به 
ه پايان برسانيم که در بايد کار را به گونه يي ب

  .فرجام افغانستان دست کم يک کشور بيطرف مباند
 

خرد  یها يیامريکااز  یمي رود که کنون مشار گمان
ورز هم به مهني باور رسيده باشند و اگر هم نرسيده 

ابراز . باشند، سر اجنام به مهني نتيجه خواهند رسيد
گشودن باب گفتگو با روسيه و ايران  یبرا یآمادگ

و اشاره به اين مطلب که حضور امريکا در 
افغانستان دراز مدت خنواهد بود، نشانه هايي است 

 .از مهني رويکرد
 

 ميخود را بکشد، رژ یروهاياوباما مهه ن هرگاه
از  شيخود را ب یپاها یرو ستادنيا يیتوانا کنونی

 يیامريکاگونه مهه آن چه که  نيو ا. سه ماه ندارد
 نيچن .بر باد هوا خواهد رفت دهه کردند، کيها در 

 یکنند و بر سر دو راه یدرک م امريکارا در  یزيچ
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 نديکه بپا نيا اي. بروند و هر چه بادا باد: اند
 .»ادامه بدهند هودهيب یشيو به جنگ فرسا

 
کشورهای منطقه در واکنش به ) پتنسيال(بنيه 

در  امريکاهنادينه شدن پايگاه های دايمی 
 :افغانستان

ت پديدآيی هتديدات جدی عملی يا بالقوه در صور
برای امنيت ملی اين کشورها از ناحيه حضور دايمی 

در افغانستان،  امريکاو پايگاه های دايمی 
ابزارهای بازدارنده و واکنشی زير را در دسرتس 

 :خواهند داشت
کنون مواد سوخت  -حماصره انرژيتيک افغانستان  -1

ستان، ايران از کشورهای روسيه، ترکمنستان، قزاق
به افغانستان ) توليدات کشورهای عربی(و پاکستان 

در صورت پديدآيی اوضاع ناگوار، . وارد می شود
افغانستان حماط به خشکی می تواند يک جا با 

يی در حماصره مرگبار انرژيتيک امريکانيروهای 
درآمده، با اوضاع بس نا به هنجاری رو به رو 

 .گردند
 

ش چشمگير صادرات مواد روشن است قطع و يا کاه
نفتی، از يک سو می تواند دولت افغانستان را به 
زانو درآورد و از سوی ديگر دشواری های جدی يی 

يی ها پيش بياورد و به ويژه در امريکارا برای 
موسوم زمستان برای مردم بينوا و نادار بسيار 

. سخت متام شده و اقتصاد کشور را فلج گرداند
قيمت ها و پيامدهای ناشی از افزايش سرسام آور 

 .آن به جای خود بايسته بررسی است
 

در صورت اعمال حمدوديت ها در زمينه از سوی مشال و 
ايران، تنها پاکستان می ماند که در اين صورت، 
امکانات مانور پاکستان و دستاويز فشار آن بر 

، باجگيری آن کشور فراخ تر و امريکاافغانستان و 
 .رديدحمکم تر خواهد گ

قطع و يا کاهش چشمگير جريان برق از سوی   -2
کشورهای ترکمنستان، ازبيکستان، تاجيکستان و 
ايران می تواند کشور را در تاريکی فرو برده، و 

 .زيان های جدی يی به آن برساند
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قطع و يا کاهش چشمگير صادرات گندم از   -3
کشورهايی چون قزاقستان، روسيه و پاکستان و 

ه گونه چشمگير اوضاع را در ايران می تواند ب
 .کشور خراب بسازد و با گرسنگی رو به رو سازد

لغو پروژه صدور گاز از ترکمنستان به  -4
پاکستان و هند از راه افغانستان می تواند، زيان 

اين کار . چشمگيری به اقتصاد افغانستان برساند
برد پروژه صلح ميان ايران و پاکستان را قطعی 

مبدل  امريکابرنده بازی با  ساخته و ايران را به
 .می گرداند

وضع حمدويت های ترانزيتی و کارشکنی ها از  -5
سوی کشورهايی چون ازبيکستان، ايران و پاکستان 
می تواند لطمه جدی يی به واردات کاالهای مورد 

اين کار می تواند . نياز اوليه به کشور برساند
سکتور خصوصی افغانستان را با دردسرها و زيان 

 .جدی رو به رو سازد های
بسته شدن کريدورهای هوايی مشال از طريق  -6

روسيه، قزاقستان، ازبيکستان و تاجيکستان می 
تواند رس رسانی نيروهای ناتو را با مشکل جدی رو 

 .به رو گرداند
بسته شدن پايگاه هوايی ماناس در قرغيزستان  -7

 . مهين گونه می تواند بس دردسر ساز باشد
 امريکان بيشرت روابط ميان در صورت تيره شد  -8

و پاکستان، امکان وضع حمدوديت ها از سوی پاکستان 
 .می تواند چالش جدی يی را پديد بياورد

اخراج انبوه پناهگزينان افغانی از ايران و  -9
پاکستان می تواند وضع بس نا به هنجاری را در 
کشور تا مرز روی دادن خيزش ها و شورش های 

 .سراسری  پديد بياورد
شاکش های اطالعاتی و استخباراتی در کشور به ک -10

و  باالترين مرز رسيده، آن را به کارزار جاسوسی
. اطالعاتی کشورهای گوناگون مبدل خواهد گردانيد

روشن است در چنين حالت اوضاع به شدت خراب خواهد 
 .گرديد

 
هرگاه با استقرار پايگاه های دايمی، در بعد 

ی به کشورهای منطقه اطالعاتی کار به صدور بی ثبات
و در بعد اوپراتيفی به اجنام محالت بيشرت به خاک 
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پاکستان و شايد هم پيش رفنت تا آستانه جنگ با 
ايران و در بعد جنگ افزاری، به تعبيه و استقرار 
جنگ افزارهای اسرتاتيژيکی يا تاکتيکی نامتعارف 

به ) کانونسيونال(و يا متعارف) ان کانونسيونال(
از حد نياز برای مبارزه با تروريسم  پيمانه بيش

بکشد، روشن است امنيت ملی کشورهای منطقه با خطر 
رو به رو خواهد گرديد که بی ترديد در برابر آن 

 .  واکنش نشان خواهند داد
 

مهچنين روشن است که القاعده و طالبان و ساير 
اشغال «خمالفان مسلح دولت با يافنت هبانه حمکمی چون 

از سوی کافران، انگيزه مضاعفی » ستاندايمی افغان
برای سربازگيری بيشرت و دادن تکانه سخت تر به 

 .  راه اندازی جهاد سرتاسری خواهند يافت
 

، اين امريکاهرگاه با دايمی شدن حضور نيروهای 
سياست پروتکسيانيستی به سود تسلط يک گروه و 
هواداری بی چون و چرا از آن و ناديده گرفنت 

اکان ادامه يابد، گسستگی های تباری، ديگران کم
زبانی و مذهبی در کشور به گونه روز افزونی گسرتش 
يافته و دامنه نابه هنجاری های اجتماعی و 
فرهنگی به پيمانه يی فراخ خواهد گرديد که روشن 
است هيچ نيروی نظامی يی خنواهد توانست جلو 

 .انفجار اجتماعی را در کشور بگيرد
 

از پيش دشوار است گفت که حضور  مهم اين است که
يی ها به چه چيزی منتج امريکادراز مدت نيروهای 

می شود؟ بازگشت طالبان؟ حتکيم دولت کرزی؟ بی 
ثباتی در منطقه و يا برعکس روی کار آمدن يک 

 دولت فراگير ملی و آمدن ثبات در منطقه؟
 

 :راه های برونرفت از بن بست
املللی در تداوم حضور نيروهای ائتالف بين  -1

کشور تا فراهم شدن زمينه برای استقرار امنيت، 
صلح و ثبات در کشور، سامامنند شدن و هنجارمند 

در آوردن مهه نيروهای  -شدن حضور اين نيروها
ائتالف بين املللی زير چرت واحد آيساف و پايان 

 .دادن به ماموريت ناتو
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برگزاری يک کنفرانس بين املللی در باره   -2
زير چرت سازمان ملل و اعاده وضعيت بی افغانستان 

طرفی افغانستان يعنی اعالم افغانستان به عنوان 
يک کشور بی طرف و دادن تعهدات بايسته در زمينه 
از سوی مهه کشور های ذيدخل در حبران افغانستان به 

 مشول سازمان های بين املللی
فسخ و لغو قرار داد مهکاری های اسرتاتيژيک  -3

افغانستان برای جلب اعتماد و  امريکاميان 
 .دوباره مهسايگان و کشورهای منطقه

قرار داد عدم تعرض، عدم مداخله در امور عقد  -4
يک ديگر و عدم ادعای ارضی بر يک ديگر ميان 

زير نظر سازمان ملل و  افغانستان و پاکستان
سپردن تعهدات بايسته در زمينه مانند توافقات 

، پاکستان و امريکاژنو در دوره داکرت جنيب از سوی 
افغانستان با مهکاری جامعه اروپايی، چين، روسيه، 
ايران، هند، ترکيه و عربستان و نيز کشورهای 

 .آسيای ميانه
برگزاری لويه جرگه اضطراری و روی کار آوردن  -5

 .يک رهربی مشروع با مهکاری سازمان ملل
تغيير و اصالح قانون اساسی کنونی که عدم  -6

 .ابت شده است در لويه جرگه کارايی آن در عمل ث
تغيير ساختار نظام سياسی ناکار آمد کنونی و  -7

آوردن نظام رياستی خمتلط به جای رژيم رياستی 
کليت گرای کنونی با اعاده کرسی صدرات و تقسيم 
افغانستان به چند زون و انتخابی شدن ارگان های 

واليت ها، ولسوالی ها، عالقه داری ها و (حملی قدرت 
 )ی هاشهردار

تشکيل جبهه واحد ضد تروريستی در برابر  -8
القاعده و طالبان و ساير گروه های تند رو با 
اشرتاک ارگانيک مهه مهسايگان افغانستان و مهه قدرت 
های بزرگ زير نظر سازمان ملل و ادامه مبارزه 

پايان . پيگير و بی امان با آنان تا پيروزی کامل
های ابزاری با خبشيدن به هر گونه مذاکره و بازی 

برای نربد در بسيج مهه پتنسيال کشور . تروريست ها
برابر تروريسم يعنی القاعده، طالبان و ساير 

 .تندروان آشتی ناپذير
ايجاد يک دولت فراگير ملی با مشارکت گسرتده  -9

در اين حال، در . مهه اليه های جامعه افغانی
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ساختار نظام نوين بايسته است تا رييس مجهور 
و صدر اعظم تاجيک، هر يک چهار، چهار پشتون 

معاون از اقوام بزرگ افغانستان داشته باشند و 
رياست سنا و شورای ملی به منايندگان شايسته 
برادران هزاره و ازبيک سپرده شود تا در بافت 
افقی قدرت توازن پذيرا و دادگرانه به ميان 

 .بيايد و مشارکت گسرتده ملی تامين شود
و خلل ناپذير در برابر کشت،  مبارزه بی امان -10

 توليد و قاچاق مواد خمدر 
نياز به جلب ياری های بين املللی در زمينه  -11

بازسازی و مديريت سامامنند و هنجارمند اين کمک 
کميسيون ها در سيمای پروژه های مشخص با ايجاد 
 .مستقل ملی جلب و کنرتل کمک های بين املللی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 در  یسخنران

 یمجهور استير یده مطالعات راهربدپژوهشک
 یآملاآت

 
و ) یپسمنظر( ويرئتورسپکت قيعم زيآنال

حتوالت در گسرته ) يیدورمنا( ويپرسپکت
 هياوضاع در سا يیشگويو پ انهيم یايآس
 پاکستان -روان در افغانستان یدادهايرو

 2011ماه جون  ازدهمي
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ماه جون بنا به  ازدهمي خيروز دوشنبه تار به
پژوهشکده « سيير -داکرت سلطانف سوريوفدعوت پر

 یبرا» قزاقستان یمجهور استير یمطالعات راهربد
 نيا یامللل نيب یها شيدر تاالر مها یسخنران

به  کينشست با اشرتاک نزد. پژوهشکده دعوت شدم
 رانيتن از کارشناسان برجسته و ارشد و مد ستيب

  .ديپژوهشکده برگزار گرد نيا یپژوهش یخبش ها
 

 نيبه ا يیآغاز، داکرت سلطانف ضمن خوشامدگو در
 ازين انفريآر یجانب، رو به حاضران گفت که آقا

ما در  توتيچون بارها در انست. ندارند یبه معرف
مهمان  ديشا. گوناگون مهمان بوده اند یها شيمها

را  شانيهم درست نباشد، چون ما ا شانيخواندن ا
 گانهيب جا نيو ا ميپندار یخود م یميدا یمهکار

 .خود شان است توتيانست. ستندين
 

 سيير یکه در کرس یگذشته، روشن است هنگام در
 ريوزارت خارجه و سف کيژيمرکز مطالعات اسرتات

 اريتوانستند بس یمن ديکردند، شا یکار م ريکب
امروز خوشبختانه . نديپرده سخن بگو یبرهنه و ب

 یفرصت را دارند که متفاوت از گذشته به جا نيا
 عموالکه م کيپلماتيد کيرمانت يی شهيکل یبت هاصح

» برهنه« یباشد، گفتگو یم دهيانيچيدر لفافه ها پ
 .با  دوستان داشته باشند يی

 
رشته سخن را به  -انفريآر یهم آقا نيمشا و ا نيا
نکته  کيخواهم به  یتنها م. سپارم یم شانيا

ساعت  شانيکه قرار بود ا نياشاره کنم و آن ا
دوام  کيتا ساعت  یو سخنران اورنديب فيتشر ازدهي

نشست ساعت دوازده  ،یفن ليچون بنا به دال. کند
 نياز ا.  ميساعت در دسرتس دار کيآغاز شد، تنها 

که پرسش   یکسان. ماند یپرسش ها من یبرا يیرو، جا
 اي ليميا قيتوانند از طر یداشته باشند، م يیها
ود را خ یشان بفرستند و پاسخ ها یبوک برا سيف

 .دارند افتيدر ینوشتار
 

و سپاس از دوست  هيدرود به دوستان گرامنا با
 !و ورجاوند جناب استاد سلطانف ختهيفره
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نوشته  یدر پژوهشکده مقاله مفصل یسخنران یبرا من
 ليدر باره مسا. آن هم روشن است ليدال. ام

 انهيم یايآس زيو ن رانيافغانستان، پاکستان و ا
دوستان . مطرح است یايبس یش هاپرس انهيو خاور م

را در  نيکمرت نيا یها دگاهيهستند د ليهم ما
 ريمد -فيداکرت کوشکومبا یآقا. شوند ايجو نهيزم

خبش  -ريمد ايديو بانو ل انهيم یايخبش مطالعات آس
مطرح  يیپرسش ها شياز پ نيکسپ یايمطالعات در
  .کرده بودند

 
ساعت  کي، ناشده ینيب شيپ ليبنا به دال دردمندانه

کوشم  یرو م نياز ا. وقت کمرت در دسرتس ما هست
از  یخبش. ميمنا شکشيرا خدمت پ ميدگاهيفشرده د

هم رو  یخبش. به گذشته ها است يیمطالب اشاره ها
گونه  نيمه. نگر است ندهيدارد و آ ندهينگاه به آ

داشته  وانر یدادهايهم به رو ینگاه ريناگز
پرداخنت به  یبرا یدردمندانه فرصت کاف. ميباش

 یايمن تنها به آس. مياوضاع در پاکستان ندار
هم به افغانستان  يیپردازم و اشاره ها یم انهيم
 .کنم یم
 

. ميبر یکل، کنون ما در عصر گذار به سر م در
جهان چند  یبرا. است دهيفروپاش یجهان دو قطب

 نياز ا. است دهينگرد نيتدو یهم قواعد باز یقطب
 یجهان تيامن یبرا یانسپت گلوبالکه ک یمادام ،رو

سخن گفنت از  م،ينداشته باش یچند قطب یايدن کيدر 
گونه  نيا. از وقت است شيپ داريصلح و ثبات پا

خونبار  کيدرامات یدادهايمدت ها متاشاگر رو
از مجله حبران  يیمنطقه  یکشاکش ها. بود ميخواه

و تنها شکل آن ها  افتيافغانستان ادامه خواهند 
 .دياستحاله خواهد گرد دچار

 
خواهم  یم م،يکه به اصل گفتار بپرداز نياز ا شيپ
. ميرا در باره قزاقستان ابراز منا دگاهميد
 تاريتوتال یکه کشورها از نظام ها یهنگام دينيبب
 ديروند، با یم شيپ یدمکراس یبه سو) گرا تيکل(

 سميتاريگذرگاه اتور ايمعرب  کي نيا ريناگز
دوره گذار  نيدرست در ا. گذرندب) يیاقتدارگرا(

 رديقرار بگ یرومندين تياگر در راس قدرت شخص
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در . کشور شانس برآمدن از حبران را خواهد داشت
مانند عسکر  کيرمانت استمدارانيآن، اگر س ريغ

حامد  ايادوارد شواردنادزه، ظاهرشاه  ف،يآقا
در انتظار  ديکشور با رند،يدر راس قرار گ یکرز
  .باشد یرمشا یب بيمصا

 
دوم  یکه ما پس از جنگ جهان یهنگام دينيبب

 یبه سو یهاشم خان نياز عصر استبداد خون ميخواست
که سردار داوود خان  یمادام م،يبرو یدمکراس

 نينهبا مشت آ یريخنست وز یاقتدارگرا در کرس
برپا  ینينظم آهن زيراند، در کشور ن یفرمان م

 کيت طرح رمانتکه ظاهر شاه خواس یمگر به حمض. بود
از وقت  شيکند، چون پ ادهيتاجدار را پ یدمکراس

 ستهيبا یآمادگ ستميبود و کشور در دهه شصت سده ب
از سه دهه پس از  شينداشت، ب نيحتوالت نو رشيرا پذ

حتا . از خون روان گشت یدر کشور رودبار یو
 گرينتوانست د زيبازگشت داوود خان مستبد مصلح ن

چون کار از . رديرا بگ ختهيلگام گس یجلو روندها
 .کار گذشته بود

 
. خود را داشتند ريهم تاث یرونيعوامل ب البته،

 یدرون یدادهايبا رو ونديجا تنها در پ نيمن در ا
برای پياده شدن دمکراسی در هر . ميگو یسخن م

کشوری به چند چيز نياز است که مهمرتين آن داشنت 
در يک سخن  هنادهای دمکراتيک مانند احزاب سياسی و

جامعه نيرومند مدنی است و ديگری فرهنگ برتر 
دمکراتيک و نيز اقتصاد پيشرفته بازار آزاد و ما 

 . فاقد مهه اين مبانی بوديم و هستيم
 

رهرب  تهياتور سم،يتاريدوره گذار از اتور نيا در
 تيقزاقستان شخص نهيدر قر. مهم است اريبس
 نيزرگ بب تهيو اتور فينورسلطان نظربا رومندين

است  یلياز دال یکياو  یو داخل يیمنطقه  ،یامللل
منطقه  یکه قزاقستان توانسته است در مجع کشورها

 یکس یجا هاگر ب. برخوردار باشد يی یاز ثبات نسب
 یگريد ريامروز اوضاع در مس ديبود، شا یم یگريد

  .افتي یحتول م يی یبه گمان غالب منف
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 یاريبس یواند برات یاو م یچند حمور یخارج استيس
آن . ردياز کشورها از مجله افغانستان الگو قرار گ

شود، از  یم فيچه مربوط به قزاقستان پس از نظربا
او را  گاهينتواند جا يیبه تنها یکس ديمن شا ديد
 یبعد ینسل ها یبتواند برا ديمگر او شا. رديبگ
از آن  یرويبگذارد که با پ يی یاسيس تنامهيوص

 یدرست رهرب ريتوانندکشور را در مسبازماندگانش ب
  .کنند

 
است که توانسته است نسل  نياز خدمات او ا یکي
و آگاه  ستيرئال ک،يپراگمات استمدارانياز س ینو

 ف،يکوارتت توقا ندهيدر آ ديشا. را پرورش دهد
بتوانند کشور  کفيو تامساتانب فيبا یقول مف،يمس

 نياز ا صرف نظر. نديمنا یرهرب يیرا به گونه شورا
. اول را بنوازد النيو یکوارتت چه کس نيکه در ا
هم آوا  کيارکسرت هارمون نياست که ا نيمهم ا
 ميرا خواه یآن، ساز گوشخراش ريدر غ. بنوازد

 .ديشن
 

 :آسيای ميانهبياييم بر سر 
هر چند مجهوری تاجيکستان کشور از ثبات نسبی 
ت برخوردار است و يک دور آشفته و پر تالطم را پش

های تندرو  سر گذاشته است، با آن هم، رخنه گروه
وهابی و سلفی و ديگر شيادان و سرازيری سيل مواد 

توان چونان چالشی بزرگ  خمدر از افغانستان را می
تواند کشور را با  ارزيابی کرد که بالقوه می

 . هايی رو به رو سازد تنش
 
در  ديشا. وضع دشوار تر است هيمهسا زستانيقرغ در
ها و  کيازب نيب یانتباريم یتنش ها کينزد دهنيآ

از  یبرخ. ابدي شيافزا ريبه گونه چشمگ زهايقرغ
کوشند  یم نيشيپ یکارشناسان در گسرته شورو

 یاطالعات گاهيتنش ها را پا نيا یخاستگاه اصل
مگر . نديها در کندز ما و ماناس بنما يیامريکا
 کشور رفته ام و از نيمن که بارها به ا دياز د
  .ابسورد است کي نيبا حتوالت آشنا هستم، ا کينزد

 
در  یزياز هر چ شيپ ديتنش ها را با یها شهير
 نيشيپ یدر شورو ینستيناخبردانه استال یها استيس
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. منطقه جستجو کرد دهيچيپ اريتلخ و بس اتيو واقع
را  یزيچ نيچن یکيتياتنوپول ويتوراسپکتير زيآنال

 دياوريب اديه ب. تواند به اثبات برساند یم
 کيازب انيدره فرغانه را که م 1989سال  یدادهايرو

رخ  داد  ینيخون یبرخوردها نيتيسخيها و ترک ها م
شدن هزار و چند صد نفر  یکه منجر به کشته و زمخ

 1988که در سال  جانيآذربا تييدر سومگا اي. شد
و  یآذر یها ستيوناليناس انيم ینيخون ینربدها
مهان هنگام هم مهه گناهان را به در . درگرفت یارمن

 یو عربستان م هيترک اطالعاتو سازمان  ايگردن س
 .انداختند

 
هم  قتياز حق يیها گوشه ها یفرافگن نيدر ا ديشا

 یناروا یها استيرا که س ینيمگر بسرت خون. باشد
سره  کيهپن کرده بود،  نيدوره استال یکيتياتنوپول

بود که  نيا مگر نه. سپارند یم یبه دست فراموش
گفتند که در  یزبان م کيمهه به  ویدر دوره شور

. حل شده است و وجود ندارد یمساله مل ویشور
 یدردناک آن شعارها یامدهاياست پ نيا دييبفرما

 !و پرهنگامه یهت انيم
 

  .آن هنگام نه ماناس بود و نه کندز در
 
 مهيدولت ن کيکار آمدن  یامکان رو ،به هر رو 

. است اريبس زستانيدر قرغ یاطالعات مهين -ینظام
 نيچن. ستيجامعه ن یرهرب یبرا یگريد یرويچون ن

 یپاکستان کنون اي ستميسده ب هيمانند ترک یميرژ
  .است ريناگز یزيچ نيچن. خواهد بود

 
گردد،  یم کستانيو تاج کستانيچه مربوط به ازب آن

رخنه . است زستانيتر از قرغ دهيچيوضع بدتر و پ
 یکه سخاومتندانه از سو یو سلف یهابو یباندها

 یکشورها گريدر عربستان و د ژهيحلقات و حمافل و
کشورها  نيگردند، در ا یم ليمتو هيو ترک  یعرب
 نيا شرتيب کهدانست  ديمگر با. خطرناک  است اريبس

فرغانه و در روستاها  یدهشت افگن در واد یباندها
چون  يیها ميکار آمدن رژ یامکان رو. نفوذ دارند

تر شدن  دهيچيچون در صورت پ. است یطالبان منتف
. خنواهد داشت یبا آنان سر شوخ یاوضاع، کس
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 سيينشان ندادند که دست کم ر جانياند یدادهايرو
عمل خواهد  تيبا قاطع رددر مهچو موا مفيمجهور کر

 .کرد
 

 یروهايشود، ن دهيچيپ یاوضاع به راست هرگاه
چرا وارد عمل چون  یب یدسته مجع تيامن مانيپ

اجازه خواهد داد که طالبان  یمگر کس. خواهند شد
تاشکنت گشت  یها ابانيشان در خ یها کپيسوار بر پ
هزار  یهم طرح استقرار س ديشا. ند؟يو گذار منا

 کستانيافغانستان و تاج یدر مرزها یروس یروين
پرتنش  اريمگر در هر صورت، اوضاع بس. شود ادهيپ

 یدادهايرو. است یجد اريخطر بس نيا. خواهد شد
نشان دادند که پرتنش شدن اوضاع به  زستانيقرغ

برعکس . ديمنجر نگرد زستانيراندن روس ها از قرغ
 .گردد یاحساس م شرتيها ب سرو یتيامن یاريبه  ازين
 

تر شدن اوضاع  دهيچيروس ها در پ ديشا ،رو نيمه از
 رياخ یدر سال ها نيچ ،دينيبب. باشند نفعيذ

 یها یدر مجهور یاريبس یها یذارگ هيسرما
 کستانيو ازب کستانيتاج زستان،يترکمنستان، قرغ

و نه خوش  امريکانه خوش  یزيچ نيچن. منوده است
 ینيکه چ ستين یرو، تصادف نياز ا. ديآ یم هيروس

 یايدر آس کياکونوم ويج یها راهربد خود در باز
اعالم  نياست که چ نيمه. را عوض منوده اند انهيم
خود در  یها یگذار هيسرما ندهيده است که در آمنو

خواهد  شيافزا یريچشمگ مانهيقزاقستان را به پ
در مشال  شرتيب ینيچ یها هيسرما یعني. داد

برخوردار است، ره  یاريبس تيقزاقستان که از امن
 .خواهند گشود

 
آن چه مربوط به ترکمنستان می گردد، اوضاع در آن 

های آسيای ميانه کشور از ريشه از ديگر کشور
متفاوت است و برخورد با آن کشور هم به گونه 

نگاه غرب با توجه به گنجينه های بزرگ . ديگر
گازی ترکمنستان به آن کشور يک نگاه مهر انگيز 
است و به آن به سان جزيره ثباتی در ميان دريای 

 . کشورهای بی ثبات می نگرند
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انيا، بريت BPمهين اکنون شرکت های بزرگی مانند 
توتال فرانسه، شيورون، اکسون موبايل، شيل و 
مانند آن در اين کشور دست اندر کار جتسس، 

 . اکتشاف، و هبره برداری نفت و گاز اند
 

اوکرايين نتوانست پول گاز  2009هنگامی که به سال 
روسيه را بپردازد و روسيه صادرات گاز به آن 

له کشور را قطع کرد، اوکرايين نيز در پاسخ لو
اين بود که . های ترانزيت گاز به اروپا را بست

اروپا به لرزه درآمد و در انديشه لوله های 
 .الرتناتيو برآمد

 
پروژه يی گرديد که چونان » نابوکو«درست 

اين کار موجب شد . الرتناتيو گاز روسيه برآمد کرد
که غرب چشم های خود را به نقض آشکار حقوق بشر 

 . در ترکمنستان ببندد
 

امروزه حقوق بشر به گونه شگفتی برانگيزی با 
برای . گنجينه های نفت و گاز گره خورده است

منونه، عربستان يگانه کشوری است که قانون اساسی 
خبش . ندارد و حتا زنان در آن حق رانندگی ندارند

بيشرت نفت آن کشور در گسرته بود و باش شيعيان 
درصد  مگر آن ها که پانزده. کشور متمرکز است

مجعيت کشور را می سازند، کوچکرتين هبره يی از اين 
 . نفت ندارند

 
و ديگر غول های ) امريکن -عرب(منافع شرکت ارمکو 

باعث شده است که کسی هرگز در  امريکانفتخوار 
باره نقض وحشتناک حقوق بشر در اين کشور لب به 

برعکس، شب و روز در باره نقض حقوق . سخن نگشايد
ان که در آن وضعيت ده بار هبرت از بشر در اير

حال . عربستان است، با بوق و کرنا تبليغ می شود
 .می گذريم از جنايات آل سعود در حبرين

 
استاندردهای دوگانه موجب شده است که جهانيان 
هرگونه باور شان را به ارزش هايی چون حقوق بشر، 
دمکراسی و حقوق زنان از دست بدهند و اين واژه 

 .اژه های پوچی مبدل شوندها به و
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به  نياز ا شيرود  که ب یهر رو، انتظار من به
اجازه  انهيم یايتندرو در آس یروهاين یها يیايپو

شصت و  یدهه ها یدر افغانستان در سال ها. بدهند
 یروهاين یها يیايهفتاد دولت نتوانست جلو پو

 یرا امروز م جهينت. رديرا بگ یتندرو اسالم
  .مينيب
 

 کيوقت افغانستان که به حتر یدولت ها ،البته
متام بر دهل مساله نامنهاد  یرويوقت با ن یشورو

 دنيدر شن يیگوش شنوا دند،يکوب یم» پشتونستان«
در مهان هنگام . خردورزانه نداشتند یشنهادهايپ

کشور پاکستان به داوود  روزي –جنرال نصراهللا  بابر
از مشا  هبرتدهل را  نيفرستاد که ما ا اميخان پ

آواز بابر  ريد اريداوود بس. ميتوان ینواخته م
 یاريتوانسته بود مشار بس گريپاکستان د. ديرا شن
تندروان  یبرا يیارويرو یرا برا انيادگراياز بن

پشتون افغانستان که بر پاکستان  ستيوناليناس
. داشتند، در اردوگاه ها آموزش بدهد یارض یادعا

شد آن را  یبود و من جستهاز کمان  گريد ريت یعني
  .ديبرگردان

  
به  انهيم یاياز آس ديهر رو اجازه بده به

  .ميپاکستان و افغانستان برو
 
 ستميسده ب یها انهيخواهم به م یم نياز ا شيپ

در آن هنگام در اوج جنگ سرد، . ميبرگرد
 یاز شورو یدسدنت چچن کي -عبدالرمحان اخرتخانف

ش داشت، و در که در مونش آملان بود و با نيشيپ
کار » آزاد یاروپا«و  »یآزاد یصدا« یبرنامه ها

کرد؛ هدف برژنف از محله بر افغانستان را  یم
 یپرداز م »یجهان يیفرمانروا«به  یابيدست ونانچ

که در  »فيپس«جمله  یاز مشاره ها یکياو در . کرد
شد، نوشت  یها چاپ م یديگاردسف یفرانکفورت از سو

د پس از افغانستان به کمک خواهن یها م یکه شورو
حماصره  رانيهند به حساب پاکستان برسند و سپس ا
از پا  نيشده از سه سو را به دست صدام حس

به  یستيکمون یدرآورند و با راه انداخنت کودتا
دست نشانده  یگروهک ها گريها و د يیدست توده 

 .رنديشان، بگ
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ساخنت  یتوانند با بلند کردن شعارها یها م آن
دستپخت خود را  يیتوده  یمجهور ک،يدمکرات انريا
 يیآن گاه نوبت انقالبات توده . اورنديکار ب یرو

. ديخواهد رس قايدر جهان عرب و افر کيو دمکرات
را  یزيخ یختته ها شيکشورها از پ نيدر ا نيکرمل

به  مني کيراتدمک یلبنان، عراق، مجهور ه،يدر سور
منگستو  یبه رهرب( یناصر حممد، مصر، اتوپ یعل یرهرب
  .ساخته اند... و یبيل ،اجلزاير، )اميمار لويها

 
 دليچون ف یپرشور ونيهم انقالب نيالت یامريکا در

رهروان سلوادور ... گوارا و یچ روانيکاسرتو و پ
 یها یدر آن جا کاوبو. ننشسته اند کاريب یندييآل

 یتوانند در برابر جنبش ها یمن یکار چيه يیامريکا
 یها ستيکمون کيو دمکرات يیقالبات توده توفنده ان
 .نديپرشور منا

 
 یبرا یانرژ یها انيشر دنيبر یبرا زيگاه مهه چ آن

 نيچ يیو رهربان بودا کياردوگاه ترانس اتالنت
اروپا دستنگر مسکو . فراهم خواهد شد ستيکمون

شده از جهان  ديکشور جتر کيبه  امريکاخواهد شد و 
د آن را به وش یم یسانکه به آ ديمبدل خواهد گرد

مسلمان  ن،يسرخپوست نش ن،ينش اهپوستيچند خبش س
 .فروپاشانند نيتبارنش یسيو انگل نينش

 
در سپهر » غول زرد خاموش« کياز  یزيهم چ نيچ
 ».خنواهد بود شيکرملن ب طرهيس ريجهان ز یاسيس
 

 یو فروپاش سميهر چه بود، با شکست کمون خوب،
با  کجايطرح ها  نيمهه ا یستيالياردوگاه سوس

  .برژنف به گور رفتند
 

در  سميدبستان مک کارت روانيپ ،در مهان هنگام مگر
نه کمرت  يیراهربد کاوبا زين ديواشنگنت در کاخ سف

 یدر آن سال ها. از کرملن داشتند يیبلندپروازنه 
 ريدژ شکست ناپذ«خود را  امريکاجنگ سرد که 

 یجوال 17 خيخواند، به تار یم »یو دمکراس یآزاد
-Public Law 86  نامرا به  یقانون امريکاکنگره  1959
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90) (P.L. 86-90)   ( برده ساخته  یتوده ها«در باره
 یفروپاشان«قانون  نيا گرينام د. کرد بيتصو» شده
  .بود »یشورو

 
به  امريکامجهور  سانييپنجاه سال گذشته مهه ر در
تا . کرده اند اديقانون سوگند  نيساخنت ا ادهيپ

 ارديليقانون چهار هزار م نيا قيتطب یکنون برا
است که امروز حتا  نيجالب ا. شده است نهيدالر هز

حذف  یقانون را کس نيا یشورو یپس از فروپاش
در  دادهايمهه روبايد رو،  نياز ا. نکرده است
آن از مجله  رامونيو پ نيشيپ یگسرته شورو

 .ديقانون د نيمه نکيافغانستان را از ع
 

نام  ريز يیطرح ها ،یشورو یپس از فروپاش ونکن
برآن  یبرژنسک. کار است زيم یهاروارد و هستون رو

و  یبه پانزده مجهور ديرا خنست با یبود که شورو
به  ميخوب، تقس. کرد ميو دو خبش تقس ستيسپس به ب

نوبت آن فرا  گريکنون د. شده است یپانزده خبش عمل
  .شود ميبه هفت خبش تقس هيکه روس دهيرس

 
 »اياروآس یبرا یژياسرتات ويج«در کتاب  یبرژنسک

آزاد حمروم  یاز آب ها ديبا هيکه روس سدينو یم
. شود یمنجمد مشال انوسيشده، تنها حمدود به اق

ممکن  هيروس ونيزاسياز راه کانفدرال یزيچ نيچن
  .است
 
و سانکت پرتبورگ به  کيبرنامه، گسرته بالت نيا در

به  اهيس یايو قفقاز و در مايکر یمنا رهيآملان، جز
 یوالد(آرام در جنوب  انوسياق یو راه به سو هيترک

) کامچاتکا(و در مشال   ايبه جاپان و کور) وستوک
روشن است سراسر . سپرده خواهد شد امريکابه 
 ا،با جنگل ه انهيم یايو آس یربيسا نيسرزم

کانسارها و خاستگاه بزرگ  نفت و گاز  و 
متحده در نظر گرفته شده  االتيا یبرا ومياوران
 .است

 
در کتاب  2007در سال  یراهربد یبرنامه ها نيا مهه

  .آمده است» شانس دوم«به نام  یبرژنسک
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 نيب یدر مدرسه پژوهش ها شيدر سخنران نيمک ک جان
 یريشگيآشکارا از  پ نسيجان هوپک يیدورمنا یامللل

تواند  یم هيسخن گفت که روس يی یهتامج یخارج استيس
روشن است جان مک . آغاز آن باشد یبرا یبسرت مهوار

است،  یرا که ضعف اقتصاد هيانگشت افگار روس نيک
  .شناسد یخوب م

 
 افتهي انيکه در ظاهر پا یجهان یاقتصاد حبران

 شيرا به منا هيروس یريپذ بيآس یاست، به خوب
اعالم منوده است که دوره  هيهر چند روس. گذاشت

که منجر  یمگر عوامل. سر گذاشته است حبران را پشت
 هيحبران شدند، هنوز پا بر جا هستند و روس نيبه ا

که بر  هياقتصاد روس. ستين هيدر برابر آن ها وقا
خود  يیفروش مواد خام استوار است، ناکارا هيپا

 ديشا. نشان  داده است شيرا در اوضاع نو از پ
که در  رانيو ا هيترک ن،يتوسعه مناسبات باچ

 نيهببود مه یدستور کار کرملن قرار دارد، در راستا
 .انگشت افگار باشد

 
 دهيپوش. به پاکستان ميپرداز یخوب، حاال م اريبس
که اوضاع در پاکستان بدتر از افغانستان و  ستين
اد، فتدهه ه یسال ها خردر اوا. است انهيم یايآس

آماده ساخنت  یتازه برا ايکه ماموران س یهنگام
چند از  یآمده بودند، با تن شاوريه پجماهدان ب

برخوردند که در حال بازگشت  دييمنگولو انيخارج
 یها در آغاز م يیامريکا. به کشور شان بودند

قاچاقربان مواد خمدر از  ديپنداشتند که آنان شا
مگر . باشند یشانگها ايو  وانيتا اينگ انکاه

اند از  یها جاسوسان نيکه دانستند که ا یهنگام
ها در  ینيچ یشدستياز پ ن،يچ یاطالعات یان هاسازم
 .خوردند کهيروابط با جماهدان،  يیبرپا

 
 یناخواسته برا جهينت کيافغانستان به  جهاد

ها به  ینياعراب و چ یابيراه. دياجنام امريکا
 یآب ها یها به سو یشورو یشرويهبانه مبارزه با پ

ن بر پاکستا امريکا یاحنصار راهربد جهيدر نت. گرم
 رويسه ن نيا انيامروز پاکستان م.  افتي انيپا
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 یکيدراماتاوضاع به گونه . کند یمانور م وستهيپ
  .سازد یم نرتيرا با گذشت هر روز سنگ نيوزنه چ

 
با پاکستان به پانزده  نيچ یبازرگان تراز

در  نيمجهور چ سيير. رسد یدالر در سال م ياردليم
 ارديليم ستياز پاکستان وعده کمک ب رشياخ ديبازد
  .کشور داد نيرا به ا یدالر

 
 گرياعالم کرد که پاکستان د یانيجنرال ک شبيد نيمه

هم  نيچ. ندارد یازين امريکا ینظام یبه کمک ها
به پاکستان داده  شرفتهيپ یمايپنجاه فروند هواپ

ها  سال هاست  يیامريکااست که  یدر حال نيا. است
 یداريخر 16 -فا یمايکه از دادن ده ها فروند هواپ

ورزند و تنها  یم یپاکستان خوددار یشده  از سو
را با اکراه به  مايهشت فروند هواپ شيچند ماه پ

  .دادند لياسالم آباد حتو
 

خود گفت که  یدر سخنران رانيمجهور ا سيير شبيپر
را که قصد  يی يیامريکا یپاکستان جاسوس ها

پاکستان را  يیهسته  ساتيدر تاس یخرابکار
کار راوبط دو  نيکرده اند و با ا ريتند، دستگداش

 ،هم نيبا ا. شده است رهيت یاز هر وقت شيکشور ب
 انتواند پاکست یمن امريکاروابط،  یرگيبه رغم ت

 یدر پ زيپاکستان ن. بسپارد نيبه چ کسرهيرا 
 انيکردن م یاست که بتواند با باز یاستيچنان س
 یجااز هر دو طرف تا  نيو چ امريکا یتضادها

 .رديامکان دودنت بگ
 

 عيو صنا یموشک ،يیهسته  ساتيمهه تاس امروزه
 ینيچ. ها است ینيپاکستان در دست چ یماسازيهواپ

در دست ساخت  مابريهواپ یها در نظر دارند ناوها
خود را در بندر  يیهسته  یها يیايردريز زيو ن

توازن  یزيچ نيچن. گوادر مستقر سازند
عمان و حتا  یايفارس و در جيدر خل کيژيواسرتاتيج
   .دگرگون خواهد کرد یهند را به گونه جد انوسياق

 
هم پس از بلند شده آوازه ها در  نيخارجه چ وزارت

اعالم  ،و هند بر پاکستان امريکاباره محله مشرتک 
بر  ورشيبر پاکستان را چونان  ورشيکرد هرگونه 
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ده ها هزار تن از  شيرزما. کند یم یابيارز نيچ
از لشکر  يیها گانيبا اشرتاک  یرانيا انيهسپا
 وزرهپوش صدها دستگاه زاهدان که جمهز با  یزره

توپخانه  یها گانيو  هيساخت روس شرفتهيزرهدار پ
پاکستان  یاست، در مرزها رومنديموشک انداز نو 

بر  ورشيتواند در  یمن رانيآن است که ا یايخود گو
کنار اسالم مباند و در  یمتاشاچ کيپاکستان چونان 

  .آباد است
 

باد آورده  یبا دالرها زين یعرب یکشورها نگاه
  .است یشان به پاکستان نگاه راهربد ینفت

 
در  یهر رو، واشنگنت با گذشت هر روز به گروگان به

تواند کارزار  یاسالم آباد که بدون آن من یدست ها
  .گردد یبربد، مبدل م شيافغانسنان را پ

 
اده ها، مشار اعراب القاعده از د یبرخ هيپا بر

 کيهزار نفر، مشار ازب زدهيمستقر در پاکستان به س
هزار  ازدهيشان به  یتندرو با خانواده ها یها

 یمشال قفقاز به چهار هزار نفر  م انينفر و جنگجو
تباران و  کيگونه هزاران تن تاج نيمه. رسد
. دارند وردر پاکستان حض انگيک نياز س غورهاياو

 یمشار مدرسه ها ،یالنيگ ريخود خنست وز به گفته
رسد که گفته  یدر پاکستان به چهل هزار م یاسالم

شود دست کم شش هزار مدرسه با ساختارها و  یم
  .مفصل اند یبافتارها

 
به شصت  کيآن اند که نزد یاياز آمارها گو یبرخ

اسالم  یها شهيدرصد باشندگان پاکستان هوادار اند
و  انيادگرايآگاهان مشار بناز  یبرخ. اند یاسيس

نفر   ونيليبه دو م کيتندروان پاکستان را نزد
تندروان در  یرزم یروهاين شرتيب. کنند یبرآورد م

گم  یبرا گونه نيسرتاسر پاکستان پراگنده اند و ا
بود و باش شان را  یايخود، جغراف یکردن ردپا

  .گسرتده تر ساخته اند
 

 لياست تا با گس دهيکوش رياخ یدر سال ها امريکا
 گريشکار طالبان و د یدر پ یماموران اطالعات

 نيروابط دو کشور در ا یرگيت. فتنديتندروان ب
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رسانده است که پاکستان  يیاواخر کار را به جا
اجازه  يیامريکابه جاسوسان  گريکه د دياعالم منا

کشور  نخنواهند داد در خاک پاکستان در برابر آ
 .نديتوطئه منا

 
سال هاست که کانون و پناهگاه مطمئن  پاکستان

گوناگون  یو حنله ها یها فيط یتندرو مذهب یروهاين
جيش حممد، حرکت االنصار، حرکت  به،يلشکر ط :است

خالفت، جنبش جنداهللا،  کيحتر ،یجنبش فاروقاجملاهدون، 
 .گريو ده ها گروهک د یلشکر جنگو

 
آورده  انيبه م 2004طالبان پاکستان که در  کيحتر
مبدل  ريسازمان فراگ کي یمايدر س 2007د و در ش

. گروه ها است نياز تازه نفس تر یکي د،يگرد
پشتوخنواه و  ربيگروه در استان خ نيمراکز عمده ا

و  یطالبان پاکستان انيروابط م. است رستانيوز
به قول  که يیبه گونه . است دهيچيپ اريبس یافغان

شود از  یودکا من یبطر کي دنيروس ها بدون سر کش
دو گروه از  نيروشن است منافع ا. آن سر درآورد

درست مانند  یطالبان پاکستان. هم متفاوت است
در . دارند یجهان هيتندرو داع یگروه ها گريد

از منافع  شرتيب یزيبه چ یطالبان افغانستان یحال
  .شندياند یحمدود شان من يی لهيقب

 
ان تندرو گريدر قبال طالبان و د امريکا استيس

  .است دهيچيپ اريهم بس یو پاکستان یافغان
 

القاعده در  یاز گزارش ها مشار اعضا یبه برخ بنا
در برابر آن ها . ستياز صد نفر ن شيافغانستان ب

به افغانستان آورده  رويها صد هزار ن يیامريکا
 یتندرو عرب، هزار سپاه کيدر برابر  یعني. اند

نفر کشته و  رزمد و هر روز دو، سه  یم يیامريکا
ساالنه به خاطر  یعني. دهند یم یچهار برابر آن زمخ

بازند و چهل نفر هم  یجان م يیامريکاهر عرب، ده 
  .دهند یم یزمخ
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 یدالر م ارديليهم ماهانه به ده م امريکا نهيهز
 ارديليم کيساالنه  امريکا یهر عرب برا یعني. رسد

   .دارد یبر م نهيدالر هز
 
شده است تا  رياوباما ناگز اواخر که نيدر ا 

بدهد و خبش  رييراهربد خود در افغانستان را تغ
را از کشور بکشد، در  شيروهاياز ن یتوجه انيشا

. گذاشته است عيواقع راهربد نو خود را در معرض ب
 شيتواند راهربد نو واشنگنت را هبرت پ یم یچه کس
  بربد؟

 
 تاس امريکاشکل حضور  رييتغ ايبر سر خروج  سخن

 
 ک؟يمشال؟ کدام  یروهاين ايطالبان  ؟یکرز

 
 یهر کس. ستين یکس یعاشق رو دياست کاخ سف روشن

و  يیامريکا یروهايکانتنگنت حمدود ن تيبتواند امن
 نيکند، هبرت نيآن کشور را تضم یميدا یها گاهيپا

 انيم یديرو، رقابت شد نياز ا. متحد واشنگنت است
 امريکابا  یکيزدو طالبان بر سر ن انيمشال ،یکرز

 . در گرفته است
 

از اهبام  يیهم در هاله  امريکابا  یکرز روابط
 رانيو ا هيروس ن،يبه چ یشدن کرز کينزد. است
زه اآو. باشد یو کيکالس یاز مانورها یکي ديشا
آهسته  یکرز روانيکه پ نيبر ا یهست مبن يیها

 یمنونه گفته م یبرا. ننديگز یم یدور یآهسته از و
 تندرواز رهربان گروه  یکي ليپو یالنيج شود که

دور  یاز و یپرست افغان ملت و عارف نورز تيمل
 یبرادر بزرگش که از و -یحتا حممود کرز. شده اند
 کياست به داکرت عبداهللا نزد ليندارد، ما یدل خوش

با  زين یرزيشود که روابط گل آقا ش یگفته م. شود
 .شده است رهيت یکرز

 
طالبان  یها يیاياواخر پو نياست که در ا نيا

رسد که  یبه نظر م نيچن. است افتهي شيافزا
با طالبان رو در  یکرز یبدهد منها حيواشنگنت ترج

شايد اسالم آباد در پی آن باشد که  .رو گفتگو کند
 امريکابه کس ديگری جمال ندهد تا خود را مهپيمان 
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مستاصل  امريکاچه هبرت، حال . در اين بازی جا بزند
ه است، بار ديگر پاکستان دست خود را از آستين شد

 .را می فشارد امريکاطالبان می کشد و دست دوستی 
 
از مشکالت در  زيگر امريکاحال راهکار  نيدر ا 

کوشد تا راه  یرو م نياز مه. افغانستان است
در . ديدا منايپ زيگر نيا یبرا يیآبرومندانه 

نجه نرم که ناچار به دست و پ یکه دولت کرز یحال
 چنگال آنتواند از  ی، مناستکردن با مشکالت 

است که راهکار سازش با مشکالت  نيو از مه زديبگر
  .گرفته است شيرا پ

 
متفاوت رو به رو  کرديدر واقع با دو رو یعني

از مشکالت و ساخنت و سوخنت در کوره  زيگر :ميهست
انباشت  نيمه. ستيحل مشکل اصال مطرح ن یعني. مشکالت
 شيفاجعه پ کي یحل ناشده، کشور را به سو ليمسا
 .برد یم
 
از طالبان حاضر خواهند  يیخبش ها ،ويسنار نيهبرت در

خوب، آن وقت . نديمنا دايشد تا در دولت مشارکت پ
خواهند   دايامکان را پ نيا. چه؟ روشن است گريد

 دنيرس یباز از درون دولت برا یمنود تا با دست ها
  .ندبه اهداف خود کار کن

 
گرفته باشد  ميتصم امريکاکه  ديآ یبر م نيچن
 هيپاکستان از ناح یدادن به دغدغه ها انيپا یبرا

پشتون در کابل  یها ستيوناليقدرت گرفنت اولرتاناس
 شهيدارند، به اند یارض یکه بر پاکستان ادعا

مهره هوادار پاکستان باشد و  کيبا  یکرز ضيتعو
 . ندراهم کآوردن طالبان ف یرا  برا نهيزم

 
 
کوشد راهربد  یم وستهيپاکستان پ. یآ. اس. یآ

. کنرتل داشته باشد رياوباما را در افغانستان ز
انگشت  گريبار د امريکا یمجهور استيانتخابات ر

. پاکستان گذاشته است یپا ريرا ز ديافگار کاخ سف
مثال کشنت  یبرا یدستاورد نوبت کي شيهرگونه منا

 ینيسنگ یاهب یحقان ايمر مال ع ،یاالظواهر منيا
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جز  يیهر چه هست واشنگنت چاره .  خواهد داشت
  .به ساز اسالم آباد ندارد دنيرقص

 
، مناسبات آن کشور با با پاکستان امريکا مناسبات

مناسبات افغانستان با پاکستان  زيافغانستان و ن
 یرا من يیمثلث برمودا نيا. است دهيچيپ اريبس

 یکه بتواند دهشت افگن یثمثل کيتوان هرگز چونان 
. کرد یابيارز رد،يرا در درون خود بگ یامللل نيب

 ثمثل نياست که ا یامللل نيب سميترور نيا ،برعکس
اين دايره شيطانی   .است دهيچانيرا در خود پ

مصيبت را پاکستان و عرب ها به دور واشنگنت و 
 .کابل کشيده اند

 
ناسبات کابل، برهم زدن توازن در م یراهربد لغزش

با  یاز حد راهربد شيب یکيبا هند و پاکستان و نزد
. است ختهيهند بوده است که خشم پاکستان را برانگ

 یها هييها و شکوا هيگال غيت زيلغزش لبه ت نيمه
تر ساخته است  زيرا ت امريکاپاکستان در برابر 

  .نجامديآن ب یراب یگزاف اريبس یبه هبا ديکه شا
 

رفته است تا  باال رياخ یادر سال ه یامنبد گراف
گراف  زانيم نيو به مه ديمايبپ ینزول ريکه س نيا

 .داشته است زيافت، خ یمردم هم به جا یها ینگران
  
 

 یوندهايمجهور هستند که پ سيير رامونيدر پ یحلقات
حلقات  نيمه. با پاکستان و طالبان دارند يی ژهيو

فرو برده و کار را  ای وحشتناکاو را در انزاو
 نيتر نيياو در پا تيبدان جا رسانده اند که حمبوب

حلقات و حمافل در تار و پود  نيمه. داننتراز برس
اين است که صحنه کميکی رو . دولت رخنه کرده اند

يی ها و نيروهای افغانی با امريکا. به رو هستيم
دادن تلفات سنگين طالبان را دستگير می کنند و 

 .ا می کننداين حلقات آن ها را دو باره ره
 

نان  استياست در قبال طالبان از س دهيکوش اوباما
 اتيعمل شربديپ یعني. رديکار بگ انهيو تاز یقند
راهربد . با نوازش مهزمان طالبان ايپو ینظام

 ريامکان خود را از ز یاست که تا جا نيطالبان ا
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از  یميکه ن 2013سال . ها بکشند يیامريکاضربه 
 یتوانند نفس راحت یم گريشد، د دهيکش روهاين

 .بکشند
 
 یطالبان را به آشت یکه کرز یکه هر بار نيطرفه ا 

 یخواند، آنان پاسخ او را از دهان لوله ها یفرام
  .دهند یتفنگ م

 
دست کم شاهد دو صد بار تظاهرات  ،ريده سال اخ در

که خود گواه بر واکنش مردم و  ميبوده ا یمردم
ت و نشانگر اس تياعرتاض آن ها در برابر وضع

مشارکت مردم در انتخابات  زانيم. آن ها یناخشنود
 یگردد، دال بر ب یم یابيدرصد ارز 12که  رياخ

از  ونرفتبر یبرا. است یاسيمردم به روند س یعالقگ
  .است ويالرتنات تيبه وضع ازين تيوضع نيا
 

 انيگرا یدارند که چگونه مل اديها  یپاکستان
سرکش  یندروان مذهبپشتون و بلوچ و آن عده از ت

خود را کج بگذارند و  یکوشند پا یرا که م
 اي )درونرها( ضربه هپبادها ريکنند، ز ینافرمان

  .ندازنديب يیامريکا  یکوپرتها یو هل ماهايهواپ
 
و  یاند که به س عهيپنجم باشندگان پاکستان ش کي

که از خاندان  یزردار. رسند ینفر م ونيليپنج م
 یم انيعياز ش زيار است، نتب یرانيا لياص یها

 .باشد
 

فراوان، خطر افتادن  غاتيبه رغم تبل ،هر رو به
 یگوناگون منتف ليپاکستان به دست تندروان به دال

 ارياختالفات بس یاسالم یگروه ها انيچون م. است
توان در پاکستان  یها من نيبا توجه  به مهه ا. است

 یسالمو راه افتادن انقالب ا یاز جبهه متحد اسالم
امحد  نيحس یقاض یرببه ره یمجاعت اسالم. سخن گفت

 یمدع یمصر و جنبش ها نيبه  اخوان املسلم شرتيب
با  یتنگاتنگ یوندهاياست که پ کياعاده خالفت نزد

ساير  .دارد یافغانستان و حزب اسالم یاسالم تيمجع
گروه ها ديدگاه های وهابی و سلفی دارند و با 

 .دطالبان و حقانی نزديک ان
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 یآ. اس. یاز برگ بدون اجازه آ یسخن، برگ کي در
 .خورد و خنواهد خورد یتکان من

 
ها  یدر صد باشندگان پاکستان پنجابچهل و پنج 

. منطقه است نيپاکستان از مه انينظام شرتياند که ب
-10مشار پشتون ها به . ها اند یدرصد هم سند ستيب

 یفر من ونيليو پنج م ستيرسد که به ب یدرصد م 15
است که مشار پشتون ها در  یدر حال نيا. رسند

نه -شتاز ه شرتيب یونيليو شش م ستيافغانستان ب
  .ستيدرصد ن 35 -31 نينفر ب ونيليم
 

گذشته، پشتون ها در افغانستان به چهل درصد  در
 یمگر وزن خمصوص آن ها در سال ها. دنديرس یم تيمجع

 افتهيش به شدت کاه نيجنگ با توجه به تلفات سنگ
با اين هم کرزی می کوشد پشتون ها کماکان  .است

مانند گذشته مهه سر رشته های کشور را در دست 
اين برای کسانی که انديشه هايی . داشته باشند

مانند حقوق شهروندی و ديگر ارزش ها، باورها، 
 .آرمان ها و ديدگاه ها دارند، وحشتناک است

 
 دهيکل سنجمنطقه در  یبرا یراهکار درست هرگاه

 یخطر فروپاش ندهينشود، در پنج، ده سال آ
و  یبلوچستان+ یپاکستان به دو خبش پشتونستان

در  نيا. افتيخواهد  شيافزا یريکشم+یپنجاب+ یسند
 انيم یديشد یاست که در بلوچستان تنش ها یحال

  .بلوچ ها و پشتون ها هست
 

 انيم یديشد یها یخود پنجاب و سند هم مهچشم در
  .هست انيها و امحد یسن زيها و ن یو سن انيعيش
 

در ميان گروه های تندرو نيز اختالفات بسياری 
مهه اين ها کار را چنان پيچيده ساخته اند . است

که حتا کار آزموده ترين کارشناسان منی توانند از 
پيرنگ های بازی در پاکستان به ويژه  و نيرنگ ها

ونه باری برای من. در نوار قبايل سر در بياورند
ميان گروه های طالبان پاکستانی به رهربی مال نظير 
و حافظ گل هبادر با گروه طاهر يولداش ازبيکستانی 

مال عمر، . در وزيرستان مشالی درگيری هايی رخ داد
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مال داد اهللا را فرستاد تا گروه يولداش را جنات دهد 
هر چه است بارها . و به وزيرستان جنوبی بفرستد

فاتی کشانيده است که سراجنام آن کار به اختال
درگيری های خونين ميان گروه های رنگارنگ بوده 

 .است
 

بر  لييپاکستان درست مانند دولت اسرا دولت
حمکم  هيآورده شده و پا ديپد وناليشالوده کانفس

مشخص  تيدر پاکستان هو. ندارد یاسيس -یاقتصاد
کشور  نيموجب شده است که ا تيحبران هو. ستين یمل

 افتهيدولت قوام ن کيمانند افغانستان چونان 
)Failed State (گردد یابيارز.  
 

 یاسالمگراها  در رده ها رومنديتوجه به حضور ن با
 اتيارتش و سازمان اطالعات، هر گونه عمل ینييپا

با  اريتندرو بس یروهاين گريسرکوب طالبان و د
هم  نيا با  .شود یاکراه و دل و نادل اجنام م

 یمشرف توانست با به راه انداز زيد پروارتشب
 ونيليم 3.5دستمزد گزاف،  افتيدر یدر ازا یاتيعمل

  .بسازد جايکند و ب رونينفر را از دره سوات ب
 
اسالم آباد را  وستهيپ امريکااست که  یدر حال نيا
تند رو و  اناتيتا در برابر جر رديگ یفشار م ريز

ست تا آن جا تنها حاضر ا پاکستان .ستديب کاليراد
به ساز واشنگنت برقصد که منافع آن کشور و 

  .فتديبه خطر ن یپنجاب انينظام
 

ها و  هياز گال یليو طو ضيفهرست عر شهيمه پاکستان
را در چانته دارد و  امريکاآن کشور از  هييشکوا

آن کشور  یکوشد از کم کار یم امريکاکه  یبه حمض
آن کشور يا پشتيبانی  یدر مبارزه با دهشت افگن

ها و  هييدرنگ با شکوا یگوشزد کند، باز طالبان 
پشتوانه متقابل اسالم آباد رو  یحتا اهتامات نه ب

 یتياز مداخالت کارشناسان امن کهشود  یبه رو م
از خاک افغانستان در امور  يیامريکاهند و 

گرفته تا مشار بسيار بلوچستان و مانند آن 
  .دهد یسر مشکوه ... قربانيان پاکستانی ها و 
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در حال غرق شدن در  امريکاکه  ديآ یبر م نيچن
تازه پاکستان از . در افپاک باشد سميباتالق اسالم

است تا افغانستان و  دهيکوش امريکاکه  نيا
بزند و در  یکيتيوپوليچوب ج کيپاکستان را با 

هم  ديراهربد موهوم به نام افپاک و شا کيچهارچوب 
 نيچن .خندد یاشنگنت مو شيربه  د،يمنا یپاک اف بررس

ها از  يیامريکااز نداشنت شناخت ژرف  یناش یرفتار
اين تنها يک ديد  .است و اشتباه حمض منطقه اتيواقع

روشن است ديد برای مثال ايران يا . يی استامريکا
 . روسيه به افغانستان و پاکستان متفاوت است

 
موجب شده است  امريکاپاکستان و  انيها م کشاکش

خود در  یهند را چونان پارتنر اصل امريکا که
 ريباجگ کيبه  زيگونه، هند ن نيا. نديمنطقه برگز

پارداکس در آن . است دهيمبدل گرد امريکااز  گريد
  یهند ابر قدرت نفتخوار در برنامه ها کياست که 
 نيخود در ا یامگر ناچار با پ. گنجد یواشنگنت من
 روگاهين نيچنددر هند  امريکا. رود یم شيراستا پ

  .سازد یم يیهسته 
 

 ديقرار داد خر امريکاهند با  شيپ یچند
را امضا کرد که شش  35 -اف شرفتهيپ یماهايهواپ

قرار داد که به  نيا. دالر ارزش دارد ارديليم
 یروس 35 -و سو 35 -گيم یماهايهواپ ديخر یجا

 یمشرت -شدن مسکو نيامضاء شده است، موجب خشمگ
 .است هديهند گرد یسنت

 
 وسته،يپ ونيزاسيداند که طالبان یم کين پاکستان

از . گرداند یآن کشور را با خطر رو به رو م یهست
کوشد سران طالبان را به هبانه  یم وستهيرو پ نيمه
گروه گونه  نيبردارد و ا انيگوناگون از م یها

کنرتل داشته  ريطالبان را زهای کوچک و جوان 
طالبان هر شده است که کار منجر به آن  نيا. باشد

آدرس روز به چند گروه کوچک و کوچکرت تبديل شده و 
اين گونه سر کالوه  .نشودشان پيدا  انيدر م یمشخص

 .از نزد مهه گم شود
 

افسران پشتون تبار که پس از  اريمشار بس حضور
  نيشرتيپاکستان ب ینظام یها در ساختارها یپنجاب
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در برابر  اتيبر عمل شرتيتعداد را دارند، ب
. گذارند یخود را م ريطالبان پشتون تبار تاث

  .ها مو دماغ کرده است يیامريکاکه  یزيچ
 

 انيپا یب اتيآورد که عمل یبارها هبانه م پاکستان
شدن خشم  ختهيموجب بر انگ نيدر نوار پشتون نش

 یتيامن یافسران پشتون تبار در ارتش و ساخنارها
رتش هشتاد درصد ا یافسر کادر .گردد یکشور م نيا

  .اند یپنجاب
 
تندرو در انتخابات پاکستان  یروهاين یرا زانيم
خود گواه بر وزن  نيا. درصد نبوده است 7-5از  شيب
  .تندروان در کشور است فيضع تيو حمبوب نييپا

 
. حتا هند ستين یکس چيپاکستان به سود ه یفروپاش
در  هيو نه روس رانينه ا ن،ينه چ ،امريکانه  

دولت  کي یچون به جا. خنواهند برد یکار سود نيا
مسوول رو به رو خواهند  ريمسوول با چند ساختار غ

پشتونستان بزرگ بس  ليتشک یدورمنا ژهيبه و. بود
مستقل خطر  نبلوچستا يیدآيپد. ديمنا یترسناک م

  .دارد یدر پ  زيرا ن رانيافغانستان و ا یفروپاش
 

ته شدن بن الدن پندارند که با کش یم نيها چن یبرخ
در قبال حبران  امريکادر راهربد  يیها یسيدگرد

 استيخوب، اگر س. خواهد آمد ديافغانستان پد
جرج بوش اعالم  م،يرا مالک قرار ده امريکا یاعالم

  .است امريکا کيکرده بود که اسامه دمشن مشاره 
 

به دام  یدهه آزگار در پ کي يیامريکاخوب،  اريبس
 نهيدالر هم هز ونيليتر کيو انداخنت او بودند 

در واقع  یسر اتيعمل کي یکردند و سر اجنام هم ط
او را که از سه ماه تا کشته شدنش » مرده جاندار«

جملل  یاليو کيالعالج در  یماريب کيبنا به ابتال به 
. اس. یبرد، از آ یم سرآباد پاکستان به  بتيدر ا

وال  یيکوبا اتيعمل کيگرفتند و با اجنام  ليحتو یآ
بردند و  انيبا بالگردها و کماندوها از م یتياسرت

 دايناپ یايدر نيکدام یجسد او را هم طعمه هننگ ها
  .کردند
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پرداز  شهياند یالظواهر منيا عينوبت حممد رب کنون
 يیشود با او چه معامله  دهيتبار است که د یمصر

از اسامه در آن است که  منيتفاوت ا. خواهند کرد
مصر  نيبرخاسته از دبستان اخوان املسلم شرتيب منيا

پس از  نيجنبش اخوان املسلم مياست که پس از تقس
به  یکشته شدن انور سادات به دست خالد استانبول

به زندان افتاد و  ،رو انهيدو شاخه تندرو و م
برای جهاد در برابر شوروی های ملحد به  سپس

 . پاکستان و افغانستان آمد
 

روحانی نابينای  -دن عبدالرمحاناو پس از دستگير ش
» مجاعت جهاد مصر«، دومين رهرب امريکاعرب در 
رهرب  -ظواهری در پاکستان با بن الدن. شناخته شد

مهسو شد و خود شاخه يی را به » قاعده االنصار«وقت 
در ظاهر نام . راه اندازی کرد» قاعده اجلهاد«نام 

مده شبکه القاعده از احتاد مهين دو قاعده پديد آ
مگر روشن است که اين شبکه يک شبکه بسيار . است

چنين بر . پيچيده با شاخ و برگ های فراوان است
می آيد که نام القاعده برای خنستين بار پس از 

از زبان   2001رويدادهای تراژيک يازدهم سپتامرب 
پيش از آن، کسی چنين . جورج بوش شنيده شده باشد

 . شبکه يی را منی شناخت
 

برعکس ايمن، منابع سرشار پولی در اختيار  اسامه
داشت و با اداره های خيريه و اوقاف کشورهای 

چنين . خرپول عربی متاس های تنگاتنگی داشت
پنداشته می شود مادامی که اسامه زنده بود، مهو 
مهين منابع سرشار پولی ايمن تنگدست را وادار می 

 . ساخت تا با او مهسويی نشان بدهد
 

من تنها بر اورنگ فرمانروايی القاعده حال که اي
نشسته است، شايد جمال آن را پيدا منايد که بيشرت 
به انديشه های اخوانيش بپردازد و به پشتيبانی 
بيشرت از گروه هايی چون حزب اسالمی حکمتيار 

 .بپردازد
 

 نهيگردد، چند گز یچه مربوط به افغانستان م آن
 :هست

 :نطقه و افغانستاندر م امريکاراهربد  یروزيپ -1
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امکان کودتا . رود یم یزيچ نيکم احتمال چن اريبس
تازه تا کنون چهار . کم است اريبس هيدر ترک
 لييو اسرا سيانگل ،امريکا یبا کارگردان یکودتا

به راه انداخته شده است که مهه کشف و  هيدر ترک
مناسبات  ديشدن شد رهيشده اند و منجر به ت یخنث
شدن  یخنث .است دهيگرد ليياو اسر هيترک انيم

 یشکست اطالعات نيبزرگرت »نيپتک آهن« یکودتا
که به  نيطرفه ا. است رياخ یدر سال ها امريکا

جملس،  ريدر انتخابات اخ ،امريکا یرغم مهه تالش ها
 یکرس 550از  یکرس 326حزب عدالت و توسعه اردوغان 
نفر از  ونيليم 16 یرا به دست آورد و توانست را

را به دست  یده یرا طيانفر واجد شر ونيليم 21
کند و  یم داديب هيدر ترک یزيست يیامريکا .اورديب

 .است دهيتراز رس نيسابقه تر یبه ب
 
جدا . فتديب امريکاگذارد پاکستان به دست  یمن نيچ 

وضع در  نيکه روابط دو کشور در بدتر نياز ا
تازه روزنامه . است دهيمناسبات شان رس خيتار
 یاطالعات یها ینوشت که باز شيپ یچند »داون«

 .در پاکستان لو رفته است امريکا
 
انقالب در  ايشورش  یبه راه انداز امريکاسنجش  
ممکن است حتا . دارد یکم اريهم شانس بس  رانيا

چهره  ضيجز تعو یزيهم رخ بدهد، چ یزيچ نياگر چن
چون به . خنواهد بود رانيها در استبلشمنت ا

سود  ستيروشن ن. منجر خنواهد شد ميرژ یسرنگون
 چه خواهد بود؟ یزيچ نيواشنگنت از چن

 
زيرا يک ايران . جنگ با ايران هم سودی ندارد

 امريکاويران و ضعيف و درهم کوبيده شده به دست 
راهی جز پناه بردن به دامان پر مهر روسيه 

در حالی که يک ايران نيرومند، بالقوه . ندارد
ازی های جيوپوليتيک و جيو حريف سنتی روسيه در ب

 .اکونوميک در قفقاز و آسيای ميانه است
 
 انيبه ز ديشا انهيم یايشدن اوضاع در آس رهيت
در . است هيسره به سود روس کيمگر . نجامديب نيچ

از  یريتوانند با هبره گ یحالت، روس ها م نيبدتر
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خود را به  یروهاين ،ده ها قرار داد و سازشنامه
از  یزيچه چ ستيروشن ن. نديمنا دهايکشورها پ نيا
  .خواهد آمد امريکابه دست  یباز نيا
 

با گذشت هر . روشن است زيچ کيخود افغانستان،  در
. رود یدر باتالق فرو م شرتيو ب شرتيب امريکاروز 

 .شود یمن دهيهم از هببود اوضاع د يینشانه  چيه
 

در آب گل آلود درياچه به ته کشيده 
اهی يی برای گرفنت نيست و افغانستان، هيچ م

هنوز . اگر هم باشد، کوسه ماهيان زهردار است
يک سده و اندی پيش از امروز، عبدالرمحان خان 

افغانستان کندوی است که در آن عسل : گفته بود
 .بسيار کم و زنبورهای گزنده فراوان اند

 
در  امريکا یروزيپ ک،يوريت دگاهياز د ،هر رو به

اوضاع  یتواند به هببود نسب یمنطقه و افغانستان م
مگر کنون که . در کشور و صلح و ثبات منجر شود

خود  یروهاياز ن یبردن خبش رونيدر صدد ب امريکا
رود بتواند با داشنت مشار کم  یشده است، گمان من

سنجش داشته  یروزيبه پ گاهيچند پا ايو  روين
 .باشد

 
 :و رفنت آن از منطقه امريکاشکست کامل  -2

هم  نيبا ا. ستيهم در کوتامهدت ممکن ن یزيچ نيچن
پاکستان و افغانستان به  وسنتيصورت، با پ نيدر ا

  .امکان هببود اوضاع هست ،یشانگها
 
 یطرفيو اعالم ب یناتو و شانگها انيتوافق م  -3

 :افغانستان
با . باشد یحمتمل من کينزد ندهيهم در آ یزيچ نيچن
به هببود  یديمجا برسد، ا نيهم اگر کار به ا نيا

 .در کشور است
 
  .یکنون یشيادامه جنگ خونبار  فرسا -4
 

توان آن ها  یگردد به چالش ها، م یچه مربوط م آن
 :کرد ميرا به دو دسته تقس
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 :يیامريکا یروهاين هيرو یدر صورت برآمدن ب -1
 سميمياکسرت یابيدامنه  -
 سميترور یابيهپنا -
 سميگسرتش فوندامنتال -
 سميکاليراد شرتيب وعيش -
 یاسيس یثبات یب شيافزا -
 کشور به چند سگمنت یفروپاش -
 مواد خمدر هيرو یب شيافزا -
 ینادار شيافزا -
 ونيزاسيدمکرات یروندها افنتي انيپا -
 حقوق زنان یچون برابر يیدستاوردها ینابود -
 مطبوعات یحمدود شدن آزاد -
 شرتيب ونيزاسياسالم -
 ... و ینييآ ،یزبان ،یبارت یها یريدرگ شيافزا -
 ...و هيمهسا یبه کشورها انيزيگر ليشدن س ريسراز -
 
 :ها يیامريکا دنييدر صورت پا  -2
منطقه در  یکشورها یاطالعات یها يیارويرو ديتشد -

 افغانستان
در درون  یاسيو س یاجتماع یحبران ها ديتشد -

 افغانستان
 یشورهاک یافغانستان از سو یامکان حماصره اقتصاد -

 هيمهسا
 یب جهيو در نت هيمهسا یبه کشورها یثبات یصدور ب -

 .منطقه یسراسر یثبات
 

افغانستان يکی از . يک چيز را نبايد فراموش کرد
از اين رو . آسيب پذيرترين کشورهای جهان است

هرگاه . روسيه اهرم های فشار بزرگی در دست دارد
به منافع ملی آن کشور را  امريکاحضور درازمدت 

راستی هتديد کند، می تواند با بسنت کريدور مشال و 
حماصره اقتصادی و انرژيتيک افغانستان، دولت کابل 

 .را به زانو درآورد امريکاو نيروهای 
 

گرداب، توافق ناتو و  نيراه برونرفت از ا تنها
افغانستان،  یطرفياعاده استاتوس ب یرو یشانگها
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کار  یظام و رواصالح ساختار ن ،یاصالح قانون اساس
و  تيساخنت امن یبا بوم یمل ريدولت فراگ کيآوردن 

قرار داد عدم مداخله، عدم هتاجم و  یاداره و امضا
 ريپاکستان ز با  گريد کيبر  یارض یعدم ادعا

  .پاتروناژ سازمان ملل است
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گزارش 
 املللی ميز گرد بين

: منازعه و  صلح آفرينی در افغانستان«
 »نونی  و چشم انداز آيندهوضعيت ک

International round table  Conflict and peace- building 
in Afghanistan/ current state and prospects 

 
 در دوشنبه شهر مجهوری تاجيکستان  

 2011ماه جون  6و   5به تاريخ های 
 

اين ميز گرد که در سالون کنفرانس های مهماخنانه 
برگزار  گرديد، از سوی ) شيندوشنبه پي(پايتخت 

 :هنادهای زير سازماندهی شده بود
 
 کميته صلح و تفاهم ملی مجهوری تاجيکستان -1
مرکز مطالعات افغانستان و منطقه مجهوری  -2

 تاجيکستان 
مرکز مطالعات اسرتاتيژيک رياست مجهوری  -3

 تاجيکستان
 مرکز متاس های سياسی روسيه -4
 هوری فدرال آملانبنياد فريدريش ايربت مج -5
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 بنياد امحد شاه مسعود از افغانستان  -6
 

های زير در کار ميز گرد دعوت  از افغانستان شخصيت
 :شده بودند

 مجهور در امور حقوقی رييسمشاور  -آقای رسولی -1
 سفير کبير در دوشنبه -آقای آرزو -2
بنياد امحد شاه  رييس -آقای امحد ولی مسعود -2

 مسعود
حزب  رييسمناينده پارملان و  -ف پدرامآقای لطي -3

 کنگره ملی
معين پيشين وزارت  -آقای جنرال هادی خالد -4

 داخله
 معاون پيشين وزارت داخله-آقای جنرال کوفی -5
مسوول  -اجنمن آريانا رييس -آقای جنرال وهاج-6

 کميته پناهگزينان افغانی در تاجيکستان 
ناهگزينان اجنمن پ رييس -آقای امحد اهللا وستوک -7

 افغانی در قزاقستان
از افغان های باشنده  -آقای  گالب شاه هامشی -8

 دوشنبه
گرداننده کانون مطالعات و  -عزيز آريانفر   -9

 پژوهش های افغانستان در فرانکفورت  
مهچنان مشاری چند از افغان های باشنده دوشنبه  – 10

بايسته . برای حضور در ميز گرد دعوت شده بودند
آوری است که مشار ديگری هم از افغانستان دعوت ياد

شده بودند که بنا به معاذير گوناگون نتوانستند 
 .حضور به هم برسانند

 
در جنب ميز گرد بين املللی، خربنگاران : يادداشت

بسياری از کشورهای تاجيکستان، قرغيزستان، 
با آقايان امحد ولی ... قزاقستان و روسيه و
جنرال خالد، آقای رسولی و مسعود، لطيف پدرام، 

های  اين جانب مصاحبه هايی اجنام دادند که در شبکه
خمتلف راديويی، تلويزيونی، انرتنتی و ديگر 

ها و جمالت به نشر رسيده  ها مانند روزنامه رسانه
 . است
 

مهين گونه در کنفرانس مطبوعاتی يی که در جنب ميز 
ی املللی برگزار گرديد، آقای امحد ول گرد بين
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مسعود، آقای پدرام و بنده به پرسش های خربنگاران 
 .پاسخ داديم

 
در کار ميز گرد، کارشناسانی از کشورهای زير 

 :اشرتاک داشتند
 مجهوری تاجيکستان  -1
 افغانستان  -2
 فدراسيون روسيه -3
 ارمنستان -4
 پاکستان -5
 ايران -6
 قرغيزستان -7
 قزاقستان -8
 آملان -9

 بالروسيه -10
 زبيکستانا -11
 سينگاپور -12
 هند -13
 فرانسه -14 
 

 :حمورهای اصلی سخنرانی ها
 
عرصه های اجتماعی و اقتصادی منازعه  -1

 دگرگونی ها و گرايش ها: افغانستان 
ها در منازعه  های آن عوامل سياسی و ويژگی -2

 افغانستان 
عوامل فرهنگی و اقتصادی و امکانات تغيير  -3

 وسعه صلح آفرينیها چونان شالوده ت آن
: صلح آفرينی و صلح سازی در افغانستان  -4

 جستجوی پارامرتهای نو
املللی در منازعه افغانستان و روند  عوامل بين -5

نقش مهسايگان، روسيه، : صلح آفرينی در اين کشور 
و اروپا و نيز سازمان های  امريکاچين ، 

 .جهانشمول و منطقه يی
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 ويی پروفيسور داکرتنشست با سخنرانی خوش آمد گ
مرکز مطالعات « رييس -قاسم شاه اسکندرف

 . آغاز گرديد» افغانستان و منطقه
 

 :وی دو موضوع را در کار ميز گرد برجسته ساخت
 ها از وضع موجود در افغانستان پرداخنت به نگرانی 
  جستجوی راه حل مساملت آميز قضيه افغانستان 

ط ديورند و سخنرانی اصلی آقای اسکندرف در باره خ
تأثيرات منفی آن بر مناسبات ميان افغانستان و 
پاکستان و نياز تاريخی برای حل اين مساله به 
منظور دستيابی به يک صلح پايدار در اين خبش آسيا 
و ميان دو کشور برادر و مهسايه و پايان خبشيدن به 
خونريزی و ستيز در گسرته قبايل بود که در روز 

 . ايراد گرديد دوم برگزاری ميز گرد
  

معاون رياست  -فروفصسيف اهللا سپس پروفيسور داکرت 
مرکز مطالعات راهربدی رياست مجهوری و از 

کميته صلح و تفاهم ملی مجهوری «گردانندگان 
 .به مهمانان خوش آمديد گفت» تاجيکستان

 
 : فروف گفتصآقای 

  ما به عنوان مهسايگان افغانستان پيوسته دل
 .اين کشور بوده ايمنگران رويدادهای 

  هايی  اميدواريم بتوانيم از اين جا  توصيه
بنماييم که برای صلح آفرينی در اين کشور سودمند 

های  به خاطر اين که بتوانيم از راه. واقع شود
 . مساملت آميز راهجويی مناييم

 
از . مساله صلح و سازندگی برای ما بسيار مهم است

ا دارد  که ديد من افغانستان پتنسيال اين ر
 . بتواند با مهسايگانش در صلح و صفا زندگی منايد

 
قدر در باره افغانستان سخن  های اخير آن در سال -

گفته شده است که در باره کمرت کشوری گفته شده 
طرفه اين که مهه هم در باره صلح سخن می . است

بر آمن که وقت آن فرا رسيده است که از . گويند
 . يمحرف به عمل رو بياور
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  در افغانستان مسايل اجتماعی بسياری الينحل
از مهين رو بايد يک رشته طرح ها . مانده است
 .ارائه گردد

  بايد خنبگان ملی گفتمانی را در زمينه به راه
 . اندازند و چشم انتظار خارجيان نباشند

 هايی در هرصه اصالحات سکتور  بايد برنامه
نيز بايد  اجتماعی روی دست گرفته شود و مهسايگان

 . در اين روند کمک منايند
  بايد سيستمی روی کار بياييد که بتواند

 .نيازمندی های کشور را برآورده بسازد
  بايد هويت ملی در پيوند با اوضاع گلوبال از

 .نو تعريف شود
 توانند مهچنان در هببود نظام  کشورهای مهسايه می

ت هبداشتی کشور و پرورش کادرهای ملی در عرصه هبداش
 .و طب خانوادگی ياری رسانند

 های اجتماعی مهگانی شود بايد کمک . 
 های  مهين گونه بايد به قربانيان جنگ کمک

 .بيشرتی ارزانی شود
  حل دمکراتيک مساله ملی يکی از مسايل تأخير

اين مساله اگر درست حل نشود ممکن . ناپذير است
. است کشور را به سوی پرتگاه خطرناکی بکشاند

ه اين مساله به گونه بنيادی حل نشود، مادامی ک
 .حل ساير مسايل دشوار خواهد بود

  متأسفانه در افغانستان خنبگان فکری از روند
برعکس . دولت سازی و ملت سازی کنار زده شده اند
روشن . امور به دست خنبگان ابزاری سپرده شده است

در اين ميان . است نتيجه هم ابزاری خواهد بود
تواند به نتايج دخلواه دست  م منیجامعه جهانی ه

 . يابد
 

مرکز متاس های  رييس -اندره مدودف مهين گونه، آقای
. سياسی فدراسيون روسيه به مهمانان خير مقدم گفت

در اين جا فرازهايی از سخنان ايشان را می 
 :آوريم

 
  در کنفرانس مطبوعاتی در آملاآتی، آقای

يشه آريانفر و نيز آقای امحد ولی مسعود اند
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من سخنرانی . بيطرفی افغانستان را مطرح  ساختند
های تاريخ  ويژگی«خود را با اهلام از مهين انديشه 

املللی و  طرفی چونان يک هناد حقوقی بين توسعه بی
در نشست آملاآتی، آقای . نام گذاشتم» افغانستان

. طرفی را مطرح منودند پالستون طرح شالوده حقوقی بی
اد حقوق بين الدول که در نظام طرفی چونان يک هن بی
املللی به سان يک انديشه فلسفه سياسی مشرده می  بين
 .شود

 تواند صفحه نوی را در تاريخ نوين  طرفی می بی
افغانستان بگشايد و نقطقه عطفی در اين کشور 

تواند به عنوان يک مکانيسم  مهين گونه می. گردد
زده املللی در کشورهای جنگ  مؤثر حل منازعات بين

 .شناخته شود
 تواند  از ديد من، کنوانسيون پنجم گاهاک می

 .در قرينه افغانستان مصداق خوبی پيدا کند
 

کميته مهاجران  رييس – اسداهللا وهاج آقای جنرال
افغانستانی در تاجيکستان به منايندگی از افغان 

نفر می  4000های باشنده اين کشور که مشار شان به 
هگزينان افغانی در رسد، به دشواری ها پنا

تاجيکستان پرداخت و از کم توجهی سازمان های 
املللی و کميساريای عالی سازمازن ملل در امور  بين

 . پناهجويان شکواييه منود
 

به دست  امحد ولی مسعودسپس رشته سخن را آقای 
 :گرفتند و گفتند

مشکل . مشکل ما، تنها مشکل افغانستان نيست -
در خط مقدم مبارزه با افغانستان . جهانی است

سياست دجلويی از دهشت . دهشت افگنی قرار دارد
ما مصمم هستيم . افگنان به سود کشور و جهان نيست

 . مبارزه را ادامه بدهيم
بايسته است تا جبهه متحد مهگانی در برابر 

 .تروريسم آرايش يابد
 

دهد که طالبان کوچکرتين متايل و  جتربه نشان می
ها  ما بار بار به آن. دارنداعتقادی به صلح ن

به ياد بياوريد شهيد . گفتيم که بياييد صلح کنيم
مسعود يکه و تنها و بدون سالح سر به کف و با به 
خطر انداخنت جان خود به ديدار آنان شتافت و 
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مگر نتيجه چه . پيشگام و پيشاهنگ روند صلح شد
ما با . شد؟ دهشت افگنان برنامه ترور او ريختند

ن قربانی های فراوان، باز هم پيوسته وصف داد
مگر آنان مهيشه به . گفتيم که خواهان صلح هستيم

 .خشونت: ما يک پاسخ دادند
 
توان تنها از موضع قدرت صحبت  با طالبان می -

مگر دولت ما کنون در ضعيف ترين جايگاه . کرد
توان  در چنين اوضاع و احوالی چه می. قرار دارد

 گفت؟
 

گوهای پس پرده و زد و بند و کنون ديگر، گفت
معامله با طالبان برای کشور ما و منطقه ما 

 . بسيار خطرناک شده است
 
  طالبان حاضر نيستند با گردانندگان دولت

. کنونی که بيشرت مهتباران خودشان است مذاکره کنند
ايدئولوژيک فرقی   از ديدگاه. حال چه رسد با ما

ها  آن. تميان طالبان پاکستانی و افغانی نيس
. گويند که ما از طرف خداوند ماموريت داريم  می
ها حتی بسياری از رييسان قبايل خود را شان را  آن

 .هم کشته اند
 
 هم . های پاکستان هم دو گانگی است در سياست

ميان . آی. اس. در ميان ارتش و هم در ميان آی
 .تند روان و ميانه روان تناقض است

 کنند و  نه عمل میطالبان جوان بيشرت خودسرا
گونه  اين. نيستند. آی. اس. چندان زير تأثير آی

 .با استبلشمنت پاکستان در تقابل قرار می گيرند
 اگر کرزی . کرزی هم با آنان بازی می کند

مشا اين جا چه می  بود،  ما  و خواهان ثبات می
 کرديم؟

 های آقای کرزی  در بسياری از واليات با سياست
در پنجشير تنها پنج  ،ی منونهبرا. خمالفت دارند

اند که آن هم بيشرت  درصد مردم برای کرزی رأی داده
 .برای مارشال صاحب فهيم بوده است

  طالبان متايلی به بازگشت به زندگی صلح آميز
ايدئولوژی آنان مبارزه مسلحانه . نشان منی دهند
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های ديگر هستند؛  را با مهه کسانی که پيرو انديشه
های  ديشان و کسانی که دارای ارزشيعنی با دگر ان

از مهين رو اگر کدام . ديگر هستند، در نظر دارد
طالب ابراز آمادگی کند که خواهان صلح است، به 

 .گونه اتوماتيک از جرگه طالبان اخراج می گردد
  يی ما هم متأسفانه به جای امريکادوستان

دهند که  پرداخنت به امر راستين صلح چنان منايش می
حضور نظامی شان در افغانستان به صلح گويا 

اجناميده باشد و زمينه را برای صلح فراهم منوده و 
از مهين . در اين زمين بسرت مهواری گسرتانيده باشند

ها و گفتگوهای سرويس های اطالعاتی و  رو، بازی
يی با طالبان به نتيجه خنواهد امريکاديپلمات های 

 .رسيد
  يان مردم و به گفتگو با دولت کرزی که در م

ويژه در ميان باشندگان جنوب هيچ پايگاهی ندارد، 
حکومت . هم  برای طالبان هيچ جاذبه يی ندارد

کنونی افغانستان در وضعی نيست که چيز شايان 
گويد که  کرزی می. توجهی به طالبان پيشنهاد منايد

مشا بايد قانون اساسی را بپذيريد و سالح های تان 
گويند مادامی  طالبان هم می. را بر زمين بگذاريد

که سپاهيان خارجی از کشور نربآيند، حاضر خنواهند 
گونه، گفتگوهای صلح به  اين. بود، مذاکره کنند

 .بست رسيده است بن
 نگاه طالبان تنها يک نگاه درون کشوری نيست .

حتی . آنان در آرزوی فرمانروايی جهانی هستند
گسرته کوچک  های آنان تنها يک منطقه هم در برنامه

ها مهه  آن. کرزی را حريف هم منی گيرند. می منايد
از مهين رو، کليه . متدن غرب را به چالش می کشند

ها در راستای خبشيدن سيمای يک طرف سازنده به  تالش
.  طالبان، حمکوم به شکست است و آب در هاون سودن

ييان با اين امريکاطرفه اين که اروپاييان و 
مشن سوگند خورده خود جسارت و کارهای شان به د

خبشند و يک نوع به آنان مشروعيت  جرأت بيشرتی می
. دهند تا در سيمای يک نيروی سياسی تبارز کنند می

 .و اين لغزش ناخبشودنی است
 های ناشيانه خود در عمل  ييان با اقدامامريکا

ها بار  امروز آن. طالبان را از نابودی جنات دادند
تکرار چنين . شده استديگر بالی جان شان 
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تواند در آينده منشای فتنه های  رفتارهايی  می
نبايد کاری کرد که طالبان از يک . بسياری گردد

گروه متحجر دهشت افگن،  به نيروی جوشان و 
خروشان مقاومت ملی و نيروی آزادی خبش ملی تبارز 
کنند و در تراز جهانی به عنوان يک سازمان مشروع 

 .جفای بزرگی در حق مردم ما استاين . معرفی شوند
 
 يی ها مهين گونه با پشتيبانی بی چون و امريکا

چرا از حکومت مافيايی کرزی، که پيوندهای 
تنگاتنگی با باندهای مواد خمدر دارد، موجب تقويت 
حقانيت طالبان به عنوان نيروی که با فساد و 
مافيا و نيز به زعم خود شان با يک دولت دست 

مبارزه می کنند، در ديدگان مردم  نشانده اجنبی
 .عادی گرديده است

  اين که حکومت کرزی توان اجنام اصالحات
اجتماعی و پياده ساخنت طرح های اقتصادی را 

مگر بسياری . ندارد، برای کسی پوشيده نيست
شوند  دانند که چرا طالبان روز تا روز بيشرت می منی

نا مهين در پاسخ بايد گفت که مها. و نيرو می گيرند
ناکامی دولت موجب شده است که مردم به طالبان رو 

 . بياورند
  در اواخر دوره جنيب نيز که مردم به پيروزی

دولت بی باور شده بودند، می کوشيدند متاس های 
امروز . خود را با فرماندهان جماهدان تأمين منايند

چون ديگر کسی به . اوضاع دقيقًا مهين گونه شده است
باور ندارد، در مناطق شرق و جنوب  پيروزی دولت

خواهند در ميان طالبان پشتی گاه و پناهگاهی  می
يعنی . برای خود شان برای روز مبادا داشته باشند

راز توامنندی طالبان را بايد در ضعف دستگاه کرزی 
نه اين که کدام معجزه يی رخ داده . جستجو کرد

 .باشد
 قرار  از اين رو، جامعه جهانی بر سر دو راهی

يا اين که طالبان را به عنوان نيروی که . دارد
توانند سلطه شان را بر سر تا سر کشور هپن  می

منايند، بپذيرند با مهه عواقب خطرناک اين امر يا 
اين که به کمک نيروهايی بشتابند که هوادار 

های دمکراتيک در کشور هستند و آماده دفاع  ارزش
جتماعی و برابری از دستاوردهای اجتماعی، عدالت ا
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حقوق مهه شهروندان، بی توجه به خاستگاه تباری، 
 .زبانی، آيينی و بومی آنان اند

   روشن است مردم افغانستان از چنين نيروهايی
اين نيروها متعهد به . پشتيبانی خواهند کرد

مگر يک اسالم معتدل . های اسالمی هم می باشند ارزش
عه جهانی را و ميانه رو که توانايی تعامل با جام

نه اين که در خماصمت آشتی ناپذير با . داشته باشد
 .آن قرار بگيرد

  حکومت کرزی کنون بزرگرتين مانع بر سر راه
گذشت هر روز بازگشت  حتقق چنين آرمانی است و با

مگر، در صورت . طالبان را زود رس تر می منايد
پشتيبانی جامعه جهانی از يک روند خردورزانه 

نها مانع بازگشت طالبان گرديد، بل توان نه ت می
نيز با فراهم منودن مشارکت عادالنه باشندگان مهه 
واليات در ساختار قدرت، زمينه را برای مانور 

 . طالبان حمدود گردانيد و آنا را جتريد کرد
  با روی کار آمدن يک دولت فراگير ملی با

مشارکت مهه باشندگان کشور ديگر طالبان حرفی برای 
واهند داشت و چون مهه خود را در دولت شريک زدن خن

حاال . خواهند ديد و آن را از خود خواهند پنداشت
داند و از مهين رو هم  کسی اين دولت را از خود منی

کسی حاضر نيست به دفاع از آن در برابر طالبان 
اين است که طالبان روز تا روز نيرومند . برخيزد

 .تر می شوند
 
 قابت ميان خنبگان و از ديدگاه تاريخی، ر

دولتمردان در برابر هم و کشمکش های پيوسته ميان 
آنان به ويژه کشمکش های درون خاندانی و 
درونتباری باعث آن گرديده است که در کشور يک 
دولت مقتدر ملی به ميان نيايد و هناد سازی صورت 

هر طرف هم که بازنده شده است و . نگيرد
خارجيان برده است و  خورده است، دست به دامن شکست

پای آنان را به درون کشور کشانيده است و 
 .گونه فاجعه آفريده است اين
 
  در طول تاريخ ما، بيگانگان از کشاکش های

درونی ما بر سر رهربی و به دست گرفنت قدرت 
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قربانی بزگ  اين کشاکش . استفاده سوء منوده اند
 .  ها مردم افغانستان بوده اند

 در شرح و بيان آن . ادی نيستاين يک موضوع ع
. های ساده انگارانه فرا تر برويم بايد از انديشه

بايد در پی ايجاد چنان ساختاری باشيم که بتواند 
 .بسرتساز وفاق ملی در کشور گردد نه افرتاق

  دردمندانه تا کنون رهربن سياسی نتوانسته اند
آن ها . ها استفاده هبينه منايند از زمينه

ای کشور اقتصادی به ميان بياورند نتوانستند بر
از مهين رو هم کشور ما امروز . که خود گردان باشد

مادامی که وضع چنين . بار دوش جامعه جهانی است
باشد، ما از دستنگری رهايی خنواهيم يافت و به 

 . گردن جامعه جهانی بار گرانی خواهيم بود
  چهار عامل عمده هست: 
 ضعف دولت  -1
 انه پاکستانهای دوگ بازی -2
 سياسی -غفلت نيروهای ملی -3
 برخورد ابزاری جامعه جهانی -4
 

ما نه . ضعف دولت ما به مهگان آشکار و هويدا است
های يک دهه اخير  تنها نتوانستيم دست کم از کمک

جامعه جهانی برای خودسازی، دولت سازی و ملت 
سازی هبره بگيريم، بل  به سوی سراشيبی سقوط روان 

 .هستيم
آنچه مربوط به پاکستان می گردد، شايد آن کشور 
هم در آتشی که به دست خود در افغانستان بر 

امروز دهشت افگنی دامنگير . افروخته است، بسوزد
 .مردم اين کشور گرديده است

 
رقابت سامل ميان خنبگان بر شالوده مطرح ساخنت 

گردد که دولت مشروع به ميان  ها موجب می انديشه
رت هم به گونه عمودی و هم به گونه بيايد و قد

امروز دردمندانه قدرت در يک . افقی تقسيم شود
دست متمرکز است و ديگران در تصميمگيری ها 

بايد مشارکت در تصميمگيری ها . مشارکت ندارند
 .هنادينه شود

 آقای . امروز قدرت تنها افقی تقسيم شده است
ن پردازد و در اي کرزی به حذف خمالفان سياسی می
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ايشان . راستا از هيچ نيرنگی خود داری منی ورزد
قانون اساسی را مطابق ميل خود ساختند و دستکاری 

مگر حتی مهين قانون را هم رعايت . هايی هم منودند
 .منی کنند

  مشا ببينيد ايجاد کميسيون های غير قانونی
 . را
 در عرصه اقتصادی هم فساد بيداد می کند .

. اح کابل بانک بيندازيمبسنده است نگاهی به افتض
. مسووالن اين افتضاح  از جاهای ديگر نيامده اند

ها خواب بود که صدها ميليون  مگر دولت مهه اين سال
تصور اين که آقای . دالر بر باد هوا داده شود

. کرزی از مسايل آگاهی نداشته است، باطل است
هرگاه آگاهی نداشته باشد، هم دال بر بی 

در يک سخن، ما دولت . ودمسووليتی خواهد ب
با .  ناکارآمد، فاسد و بيگانه با مردم داريم

توانيم صلح پايدار به  چنين ساختاری چگونه می
 .ميان بياوريم

 ما به هنادی نياز . مرجعيت اعتماد ملی نداريم
 . داريم که مهه به آن اعتماد کنند

  صلحی که آقای کرزی عنوان می کند، چيزی جز
 . بيش نيستيک بازی اطالعاتی 

 های بسياری دارد که بايد از  افغانستان ظرفيت
 . آن استفاده شود

 خواهد افغانستان را به سوی گذشته  کرزی می
خواهد در کشور رژيم پاتری  او می. باز گرداند

اين رژيم کارايی خنواهد . آرخال به ميان بياورد
 .نگاه ما بر عکس به سوی آينده است. داشت

با اين هم آقای . ناممکن استبازگشت به گذشته  -
کرزی به جای تدوين يک اسرتاتيژی نوينی که معطوف 

هيچ تالشی . به آينده باشد، گذشته گرايی می کند
 .برای آينده صورت منی گيرد

 ما شوراهای . ما بايد به سوی عدم مترکز برويم
بايد صالحيت های شان را بيشرت . واليتی داريم

 . سازيم
  واليات را ارگانيک بسازيم بايد روابط مرکز و

و توسعه بدهيم نه اين که مرکز و واليالت در کشمکش 
 . های پيوسته به سر برند
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 در مسوده . ايجاد کرسی صدرات بسيار مهم است
های  مگر دست. قانون اساسی چنين پستی در نظر بود

 .نامرئی يی آن را برداشتند
   اين است که کشور با حبران سر درگم مديريتی

در مسوده قانون اساسی . ه رو گرديده استرو ب
مورد دستکاری شده  47تدوين شده از سوی کميسيون، 

تازه . است که هفت مورد آن بسيار جدی می باشد
مجهور نقض شده  رييسمهين قانون هم بارها از سوی 

 . است
 کنون . ما به قوه قضايی مستقلی نياز داريم

 . اين قوه فرمايشی است
 ياسی را تقويت کنيمما بايد احزاب س . 
 ما سه نوع نظام داريم: 
  منونه برجسته آن  امريکاسيستم رياستی که

سيستم پارملانتاری که منونه بارز آن هند + است
صدراتی مانند  -سيستم خمتلط رياستی+ مشرده می شود
 .مصر و فرانسه

شايد برای کشور ما درست مهين سيستم هبرتين سيستم 
 .باشد

  دست متمرکز گردد، فساد وقتی قدرت در يک
با توجه به اين که قدررت در يک  . پذير می گردد

 . دست است، حبران به ميان آمده است
 جامعه جهانی از کرزی خسته شده است . 
 
 هر وقتی اراده باشد، راه حل پيدا می شود .

 . به مهه چيز. کنون مردم بی باور شده اند
 های  جرگه ها هم بيشرت برای توجيه برنامه

قدرمتندان بوده است و با برگزاری هر جرگه برای 
 . يک جنگ ديگر زمينه سازی شده است

  در افغانستان به مهان پيمانه که جنگ جدی است
ما نبايد ديگر . بايد صلح نيز جدی گرفته شود

و برای خنستين بار به . قربانی ندامن کاری ها شويم
 .آرامش دست بيابيم

 روسيه و  -نددر گذشته دو بازيگر بزرگ بود
امروز مشار بازيگران و مراکز تصميم گيری . انگليس

ما به صلح پايدار . در باره ما بس متعدد شده است
 . و تفاهم بين االفغانی نياز داريم
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  افغانستان زير پا شده، به مولفه صلح پايدار
 . نياز دارد

  ،در کشور ما هر بار قدرتی سر بر می آورد
دليل آن . می افرازند ديگران در برابر آن قد بر

اگر مشارکت . اين است که احنصار گرايی می شود
 باشد، چرا کسی در پی براندازی بر آيد؟

  ما مهيشه سيستم مطلقه پاتريمونيال داشته
 . نتيجه را هم می بينيم. ايم

 توانيم با  در پيوند با مساله طالبان آيا می
 قاتالن مردم خود صلح کنيم؟ مگر نگفته بودند هرکه
با تروريستان است با ما نيست؟ مگر نگفته بودند 
که تا پايان در برابر تروريسم می رزمند؟ ما بر 

. عهد خود استوار هستيم و تا پای جان می رزميم
ايان با تروريسم پما بر آن هستيم که بايد تا 

 .جنگيد
 های ما و هويت ما با طالبان مهسان  ارزش

د ساختارها را پس باي. نيستند و با هم منی خوانند
 . تغيير بدهيم

  ما بايد به جای دولت تک تباری و تک فردی
 . دولت وحدت ملی به ميان بياوريم

 خواهد سه مساله را در افغانستان  می امريکا
 :روی دست بگيرد

 صلح با طالبان 
 امضای پيمان راهربدی 
  انتقال قدرت 

ها منجر به روی  مشاری از آن ترس دارند که مهه اين
 .دن يک رژيم تندرو نگرددکار آم

 برای طالبان مهه جهان ميدان جنگ است . 
 

به منايندگی از  عزيز آريانفر -مهين گونه اين جانب
مهمانان، طی سخنرانی کوتاهی از برگزار کنندگان 
به خاطر مهمان نوازی و سازماندهی بسيار خوب 

 . نشست سپاسگزاری کردم
 

 :منت سخنرانی من
 

 رهيخته دانشوران فرزانه و ف
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برای من جای بسی خشنودی و خرسندی است که در شهر 
مينويی و زمردين دوشنبه در سرزمين نياگان خود 
در تاجيکستان قشنگ در خدمت دوستان مهفرهنگ، 

 .مهزبان، مهتاريخ، مهسرنوشت مهزبان و مهکيش خود هستم
 

خواهم سخنرانی خود را با اين  به اجازه مشا می
علی رمحان آغاز کنم که در گفته جناب آقای امام 

از آريان : تاجيکان در آيينه تاريخ«کتاب وزين 
کشور تاجيکستان را در نفشه زمين » تا سامانيان

 . چونان ريگ ريزه يی تشبيه کرده اند
 

خواهم بيفزاييم که هرچند کشور  من تنها می
از ) گلوبوس يا گيتا گوی(تاجيکستان در کره زمين 
چک و به راستی هم مانند ديدگاه گسرته کشوری کو

ريگ ريزه است، دل تاجيکستانی ها برابر کره زمين 
 .بزرگ است

 
با هبره گيری از فرصت، از برگزار کنندگان اين 
نشست خجسته، به خاطر سازماندهی بسيار عالی و 

نوازی سنتی تاجيکستانی ابراز سپاس و  مهمان
 . ارجگزاری منايم

 
ه يی را ماند که کشور ما کشتی بی بادبان و بشکست

در شب تار و توفانی در دريای پرتالطم و مواج بی 
چنين . ناخدا در مسير ناپيدايی راه می پيمايد

وضعيتی انديشمندان و آگاهان را بر آن وا داشته 
جويی و برنرفت از  است تا دلسوزانه برای چاره

 .حبران بينديشند
 

بر آمن که نشست وزين کنونی ما در دوشنبه شهر 
گشاه باشد و بتواند پيام صلح و آشتی را به راه

 . سرزمين رجنديده ما بفرستد
 

زمانی روانشاد سعيد نفيسی در بازديدی که از 
تاجيکستان داشت، گفته بود اين جا سرزمين اصلی 

به اميد اين . ايران کشور دومی ما است. ما است
که نشستی که در ديار نيکان مان برای بررسی 

صلح در افغانستان برگزار گرديده های آوردن  زمينه
 .است، بتواند گام بلندی در اين راستا بردارد
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مقاله يی را که در ميز گرد ارائه  :يادداشت 

در اين جا گوشه يی از يک . کردم، پسانرت می آورم
 :در دوشنبه می آورممصاحبه ام را 

 
 

گفتگوهای اياالت متحده با طالبان، درامه سياسی 
سته از انتخابات رياست مجهوری يی است که برخا

باشد و متوجه آن است تا از آقای  می امريکا
اوباما يک چهره صلح جو پرداز منايد که توانسته 
است جنگی راکه بوش در افغانستان در داده بود، 

آن عده از . پايان بدهد و کار را به آشتی بکشاند
خربگان و سياستمداران آملانی که از اين کارزار 

 رييسنی می کنند، در پی آن اند تا حمبوبيت پشتيبا
را که نربد انتخاباتی سنگينی در پيش  امريکامجهور 

 . رو دارد، باال بربند
 

گردد به موفقيت آشتی ملی در  آنچه مربوط می
افغانستان برای اين حلقات در جايگاه آخر قرار 

در غير آن هرگز در انديشه بازگردانيرن . دارد
از ديد من باز . ی افتادندطالبان به قدرت من

آوردن طالبان در هر سيمای که باشد، نه تنها به 
صلح منی اجنامد، بل صفحه نوی را در عرصه جنگ 

الزم نيست مساعی زيادی را به . داخلی باز می منايد
خرج داد برای اين که به متايالت کاخ سفيد پی 

 .بربيم
 

يی در امريکااوباما ناگزير است مشار نيروهای 
در غير آن هيچ شانسی . افغانستان را کاهش بدهد
چون اوضاع اقتصادی در . برای پيروزی خنواهند داشت

 . رو به بدتر شدن دارد امريکا
 

 امريکا ،های سنگين پس از اين مهه تلفات و هزينه
. تواند افغانستان را بی چون و چرا ترک بگويد منی

ر نشان داده شود که حضو امريکابايد برای مردم 
آن کشور در افغانستان دست کم  به صلح و ثبات 

چگونه می توان  ،در غير آن. نسبی اجناميده است
 .های سرسام آور را توجيه کرد اين مهه هزينه
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نه تنها پيروزی در کارزار انتخاباتی، بل نيز  
در صحنه سياست جهانی و نه تنها  امريکاپرستيژ 
 . يکی استبل ناتو در کل در گرو مهين بار امريکا

 
کوشد به جهانيان چنان بنمايد که  می امريکااداره 

اند و خواستار صلح اند و  گويی طالبان تغيير کرده
از  ،حاضر به مذاکره گرديده اند و باالتر از آن

روشن است . ايدئولوژی تاريک خود دست برداشته اند
 .چنين چيزی از ريشه نادرست است

 
وندند، خبش بزرگی ها به حکومت کرزی بپي هرگاه آن

در حالی . از هواداران خود را از دست خواهند داد
که روشن نيست چه چيزی را به دست خواهند آورد؟ 

 . اين را واشنگنت هم به خوبی می داند
 

يی ها امريکا ،روشن است از ديدگاه تيوريک
توانند مشاری از طالبان را پای ميز مذاکره  می

مدت سودی خنواهد مگر اين کار در دراز . بکشانند
اميدوار هستيم عقل سليم بر احساسات چيرگی . داشت

يابد و شاهد پياده شدن اين چنين سناريوی فاجعه 
 .آميز نباشيم

 
هر گونه گفتگوها و زد و بند ها و معامالت پشت 
پرده به دور از چشمان مردم با دهشت افگنان و 

کشتارگران مردم  -ديگر جانيان و شيادان
کوم است و هيچ نتيجه يی به بار افغانستان حم
 .خنواهد آورد

 
چنان چه در هفده سال گذشته، هيچ نتيجه يی نداده 

داند که کی با کی در کجا  و روی چه  است و کسی منی
مساله يی گفتگو منوده است و نتيجه آنچه بوده 

 است؟
 

گويند بدون  اين درست مهان موردی است که روس ها می
 .شود سر در آورد ا از آن منیسر کشيدن يک بطری ودک

 
چه مربوط به سياسيت های روسيه در قبال  آن

افغانستان می گردد، مانند مهيشه فرصت طلبانه 
. بوده و با ريموت کنرتل از راه دور هدايت می شود



 

241 
 

سياست ريموت رود که اين  با اين هم انتظار می
از  2014بيشرت پويا شده و پس از  2012سر از  کنرتلی
 .ی بيتشری برخوردار گرددتکاپو

  
 

مجهور  رييسمشاور  – اعظم شاه شريف اف سپس آقای
املللی سخن گفت و ابراز اميدواری  در مسايل بين

کرد مهسايگان افغانستان از مجله تاجيکستان 
 .بتوانند در روند صلح افغانستان کمک برسانند

 
 

 -آرزو آخرين سخنران جلسه گشايشی ميز گرد، آقای
در اين جا . انستان در دوشنبه بودسفير افغ

 :فرازهايی از سخنرانی ايشان را می آوريم
  
ما در درازای تاريخ شادی ها را با هم آفريديم  -

در يک سخن سرنوشت . و دردها را هم با هم کشيديم
 .مشرتک داريم

 
ها جنگيديم و زمينه را  ما چهارده سال با شوروی -

مونيسم فراهم برای پيروزی ليربال دمکراسی بر ک
 . گردانيديم

ل ئهای سامو کنون تيوری هايی چون جنگ متدن -
 . هانتيگتون و پايان تاريخ فوکو ياما مطرح است

 
درمندانه از تروريسم استفاده ابزاری صورت   -

 .می گيرد
 .جهان اسير تروريسم گرديده است  -
افغانستان انتهای خاورميانه و آغاز خاور   -

 .دور است
کم قرن چالش های بزرگ در آسيا قرن بيست و ي  -

 .است
موقعيت جيواکونوميک آسيای ميانه بسيار   -

 .حساس است
قرار داشنت در جغرافيای مشرتک ما را بر آن   -

 . دارد تا باهم باشيم وا می
تروريسم به عنوان يک پديده جهانی عمل می   -

 .کند
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افغانستان در برابر توطئه های بزرگ قرار   -
 . دارد

 .  بايد به دهکده صلح مبدل گردددهکده جهانی   -
تقابل منافع کشورهای منطقه وفرا منطقه يی   -

موجب بی ثباتی در افغانستان گرديده است که بايد 
 .به تعامل و مهگرايی مبدل گردد

 .هستيم TAPIما خواستار عملی شدن پروژه   -
 . افغانستان گرهگاه منطقه است  -
 . تروريسم مهه جا را به آتش می کشاند  -
 
رای دستيابی به آشتی ما چهار نکته را برای ب

 :طالبان يادآور شده ايم
 املللی دوری جويی از تروريسم بين -1
 به رمسيت شناخنت حقوق بشر -2
 کنار گذاشنت خشونت -3
به رمسيت شناخنت قانون اساسی و دستاوردهای يک  -4

 دهه اخير
 

 . صلح غير عادالنه به نتيجه منی رسد
 

. در ماه دسامرب برگزار می گرددکنفرانس بن دوم 
 :چند نکته يايسته يادآوری است

بايد با  2014تا  2011انتقال مسووليت از  -1
 .هنادينه کردن ابعاد مدنی مساله مهراه گردد

بايد به افغانستان تعهد درازمدتی از سوی  -2
 .جامعه جهانی داده شود

در مبارزه با تروريسم و  2025تا  2014بايد از  -3
 .اد خمدر به افغانستان کمک شودمو

هرگاه افغانستان شکست خبورد و تروريسم پيروز  -4
 .شود، هيچ کشوری را آرام خنواهند گذاشت

 
مجهور  رييسباور دارم که هم مردم و هم  

خواهند از منافع ملی کشور دفاع  افغانستان می
 . کنند

جا با هم  مهين گونه بر کشورهای منطقه است تا يک
 .ر تروريسم مبارزه مناينددر براب
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گردانندگی جلسه گشايشی را داکرت سفراف به عهده 
 . داشت

 
. بودم آريانفرگردانندگی نشست خنست با اين جانب 

 رييس -امحد اهللا وستوکخنستين سخنران اين جلسه آقای 
وی . باشندگان افغان در آملاآتی بود -اجنمن آريانا

هنگی و مسايل فر«در سخنرانی خود زير نام 
ها در چهارچوب منازعه  انساندوستانه و حل آن

 :گفت» افغانستان زير هتديد طالبان
 
اوضاع پديد آمده در کشور مصنوعی است و خالف ميل -

 .باشندگان آن می باشد
افغانستان به يک کشور بی صاحب مبدل شده  -

 .است
باندهای درونی و بيرونی از کشت خشخاش   -

بسياری از بانک . زنندهای هنگفتی به جيب می  پول
های خارجی در کشورهای گوناگون به حمل پولشويی و 
انباشت سرمايه های کالن مبدل گرديده و در تداوم 

 . حبران ذينفع اند
 
  مهين گونه افغانستان به فروشگاه جنگ

افزارهای کارخانه های بزرگ اسلحه سازی مبدل 
 .گرديده است که به ادامه جنگ ذينفع هستند

  و انگليس به انديشه ساخنت پايگاه  امريکا
های دايمی در افغانستان اند و مشکالت افغانستان 

 .شان در جايگاه دوم هست برای
  مبارزه با تروريسم و مواد خمدر هبانه است .

 . ها کنرتل بر آسيای ميانه اولويت دارد برای آن
  پاکستان ديگر وظيفه خود را برای غرب اجنام

برای غرب خطرناک گرديده  داده است و کنون ديگر
خواهد از اين پس اين کشور را با  غرب می. است
 .های سخت ابزاری کنرتل منايد روش

 شان مهم  کنون کنرتل روسيه، چين وهند برای
 .است

 اين جنگ يک جنگ اقتصادی است. 
  بايد در کنفرانس بن اوضاع اضطراری اعالم

گردد و بايد برای يک سال حکومت نظامی اعالم 
 . دگرد
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 طرف  افغانستان را بايد به عنوان يک کشور بی
 .اعالم منايند

  در درون کشور بايد تعلقات باوری کنار
... گذاشته شود مانند کمونيست و جماهد و طالب و

 . ها تأثير منفی بر جا می گذارد مهه اين
 مردم ما از جنگ تنفر دارند . 
  مردم ما را با تفنگ کالشنيکف آموزش داده

الی که کودکان ما به آموزش نياز در ح. اند
 .دارند

  نظربايف يک هزار بورسيه برای افغانستان
توانند در روند صلح  ديگران نيز می. داده است

 .مشارکت داشته باشند
 توان راه ابريشيم را از طريق افغانستان  می

 .گذراند
 تواند راهگشا باشد پروژه پايپ الين نيز می. 
  تواند زمينه  میمشرتکات با کشورهای مهسايه

 .  خوبی را برای مهکاری فراهم منايد
 
   پاکستان مصيبت های بسياری برای افغانستان

مگر غرب مهواره چشمپوشی می . به ارمغان آورده است
برای غرب نه مصايب مردم ما بل که منافع اش . کند

 .اولويت دارد
  ما بايد با پاکستان در صلح و صفا به سر

 .بريم
  اند برای پياده ساخنت اهداف طالبان ابزاری

در ميان طالبان اجيران خارجی هم . امريکاراهربدی 
 .ديده می شوند

  گفتگو با طالبان ضياع وقت است و هيچ سودی
 . طالبان حرفی برای گفنت ندارند. ندارد

 
  در آستانه کنفرانس بن که قرار است به تاريخ

برگزار گردد، پيشنهاد می  2011پنجم ماه دسامرب 
ايم زير سرپرستی سازمان ملل اوضاع در من

از نظاميان پيشين . افغانستان اضطراری اعالم گردد
خواسته شود تا در طی يک سال اوضاع را زير کنرتل 

 . طرف اعالم گردد افغانستان بايد بی. بگيرند
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ديگر نبايد کسانی به نام های کمونيست، جماهد و  -
سته شده مردم رجنديده از جنگ خ. طالب رانده شود

 . اند
 

عضو  -لطيف پدارم سخنران ديگر اين جلسه،  آقای
وی . حزب کنگره ملی بود رييسپارملان افغانستان و 

 -رويکرد به فدراليسم«در سخنرانی خود زير نام 
 :گفت» يگانه راه برونرفت از حبران در افغانستان

  حزب  ما و  شخص من پيوسته به عنوان نظريه
لی در کشور تبارز منوده و پرداز اصلی نظام فدرا

 .پيوسته بر مواضع اصولی خود پا فشرده ايم
 ما طرح مشخصی برای کشور داريم. 
 ما از آينده نگران هستيم. 
  ما بايد به پرسش های بنيادی و اساسی پاسخ

 . بدهيم
 تر نه صرفًا سياسی پرداخته  بايد به مسايل جدی

 .شود
 مهه بايد کاری کرد که . سياست عرصه اقناع است

 .نيروهای سياسی اقناع شوند
 ها  آن. توانيم طالبان را انکار کنيم ما منی

کسی را . هر چند هم ابزاری. نيروی  واقعی هستند
توان صلح  های اخالقی منی با توصيه. نبايد نفی کرد

 .را آورد
   راستش اين که در افغانستان کشورهای بزرگ

ورد توانند هر سازمانی را که خواسته باشند، م می
 .استفاده ابزاری قرار بدهند

  به هر رو، طالبان يک جنبش اسالمی هستند با
 .قراءت خشن خود شان از اسالم

  طالبان از ديدگاه خاستگاه اجتماعی از
ها  آن. های نادار قبايل پشتون هستند اليه

در گذشته، ريش . ساختارهای سنتی را برهم زدند
کنون . سپيدان تصميم گيرنده مهه مسايل بودند

در  اين يک پديده نو. طالبان جوان مهه کاره هستند
ها را به هم ريخته  قبايل پشتون است که مهه سنت

 .است
  افغانستان کشوری است با رنگين کمانی از

. های چندگانه های بی مشار و هويت ها و تفاوت سنت
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توان زير چرت يک حکومت مرکزی در  چنين کشوری را منی
فدرال يا دست کم يک نظام  ما به يک نظام.  آورد

ترين چيز برای ما  مهم. غير متمرکز نياز داريم
 . دمکراتيزه شدن حيات سياسی و تأمين عدالت است

 توانيم تغيير  ما اين جيوپوليتيک را منی
توانيم بنا به داليل جيوپوليتيکی  مهچنين منی. بدهيم

 . سر پاهای خود بيستيم
 ان هرگاه بتوانيم مکانيسم هايی به مي

بياوريم که توسعه سياسی را و سپس توسعه اقتصادی 
بدون . را بتوانند عملی منايند، موفق خواهيم شد

توسعه سياسی نه توسعه اقتصادی ممکن است و نه 
 .کدام توسعه ديگر

  از ديد ما اگر نظام فدرال بيايد، از جتزيه
در اين نظام جايگاه شايسته يی . جنات خواهيم يافت
ها حق  آن.  در نظر گرفته شده است هم برای طالبان
های خود شان در مناطق خود شان با  دارند با ارزش

نظامی که دوست دارند، زندگی کنند و در حيات 
در غير آن، خطر چيره . سياسی مشارکت داشته باشند

 .شدن طالبان در سرتاسر کشور می رود
 خورده اند يی ها در افغاستان شکستامريکا .

های نئوليرباليستی در  ست سياستاين به معنای شک
 .سرتا سر جهان است

  برای ما نظام لگام گسيخته ليربالی سرمايه
بازار آزاد برای ما . داری غرب پذيرا نيست

فساد مالی لگام گسيخته کنونی . سودمند نيست
مشکل، مشکل . برخاسته از نظام بازار آزاد است

و تيوری های نئوليربال ديگر پاسخگ.  ساختاری است
.  حبران نظام سرمايه داری جهانی است. نيستند

جهان سرمايه ساالری به  حلاظ اخالقی و ارزشی  هم 
 .خورده است در تراز جهانر شکست

  ما بايد به رفتارهای بومی خود مان رو
در يک سخن فدراليسم خوهان دادن حق . بياوريم

باشد و ما دقيقًا خواهان مهين  شهروندی به مردم می
 .مچيز هستي

 های  روش. افغانستان يک کشور اشغال شده است
 . يی ها آشکارا اشغالگرانه استامريکا

 :ما سه نوع نظام را در نظر می گيريم
 فدراليسم که بر آن تأکيد داريم -1
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 منطقه گرايی -2
 دی سنرتاليسم -3

مگر . حال هر کدام را که بپذيرند، آماده هستيم
دست  رت يکرژيم متمرکز و قد -يک چيز روشن است

ناکامی خود را ثابت ساخته است و از سوی ما 
 . پذيرا نيست

 در . ما فدراليسم قومی و تباری منی خواهيم
ما . هند فدراليسم بر شالوده فرهنگی استوار است

. اقتصادی را در نظر نداريم -مبانی جغرافيايی
 .تنها مناطقی هستند که استثناء هستند

 ح بر پايه دروغ حبران وضعيتی است که در آن صل
 .عدالتی استوار باشد، آتش بس است نه صلح و بی

 چون بسيار . ساختار نظام بايد تغيير خبورد
 . متمرکز گرديده است

 
 :يادداشت

آقای پدرام سخنان شان را با پيوسته با آوردن  -
ها و اقوالی از انديشمندان بزرگ در تراز  مصداق

روسو،  جهانی مانند مونتسکيو، مارکس، هايديگر،
هانتيگنت، فوکوياما، شريعتی و سروش می آراستند و 

دادند که با استقبال حضار رو به رو  رنگ می
با اين هم، پروفيسور ستار زاده تذکر . گرديد

های تئوريک مساله از  دادند که با آن که جنبه
توان بدون آن  امهيت فراوان برخوردار است، و منی

ظر شنيدن طرح های راه به دهی برد، حضار بيشرت منت
اين بود که آقای پدارم به . عملی ايشان هستند

های شان در باره چگونگی پياده ساخنت  تشريح ديدگاه
 .نظام فدرال در افغانستان پرداختند

   مشاری از حضار هم بر آن بودند که نظام
فدرال يکی از هبرتين نظام ها در جهان است، با اين 

در اوضاع و احوال هم در سودمندی و عملی شدن آن 
 .کنونی افغانستان ابراز ترديد کردند

 
  با توجه به اين که بسياری از حضار بر

ناکارآمدی و درماندگی ساختار کنونی و نياز به 
آوردن اصالحات در اين ساختار و چگونگی ساختار 

هايی بسياری  نظام در کشور سخن گفتند و جر و حبث
 خواهد بود تا به راه افتاد، من پيشنهاد کردم هبرت
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مهايش جداگانه يی برای بررسی ساختار نظام در 
آقای داکرت هبرام . افغانستان به راه انداخته شود

استاد دانشگاه هتران هم قول دادند،  -امير امحديان
به حمض بازگشت به هتران موضوع را با دفرت مطالعات 

املللی وزارت خارجه مطرح منايند تا  سياسی و  بين
امکان چنين کنفرانسی به راه انداخته در صورت 

 .شود
  

يکی -گئورگی يژفسخنران ديگر اين نشست آقای داکرت 
از افغانستان شناسان قديمی بود که شناخت بسيار 

های پادشاهی  وی در سال. عميقی از افغانستان دارد
ظاهرشاه و رياست مجهوری داوود خان در وزارت پالن 

کرد و چيزهای  می افغانستان به عنوان مشاور کار
چيزهايی را . بسياری را در باره کشور ما می داند

 .که کمرت کسی می داند
 

 :اينک فرازهايی از سخنرانی وی
دردمندانه در سی سال اخير در افغانستان جنگ  -

ها منی  من پايان جنگ را به اين زودی. روان است
بينم که کشور را در راستای  هايی هم منی آدم. بينم
 .هنمونی کنندصلح ر

  خرشچف با بولگانين به کابل  1960در سال
او در ورزشگاه کابل سخنرانی کرد و گفت . رفتند

کنون نيروگاه نارک در تاجيکستان در دست ساخت 
ک جنراتور برای افغانستان در اين نيروگاه ي. است

امروز پس از گذشت نيم قرن اين . کار خواهد کرد
تاجيکستان به ايده تقريبًا عملی شده است و 

 .افغانستان برق می دهد
 130  سال پيش فرديناند يوسف در باره ساخنت

در برنامه . راه آهن از روسيه به هند سخن گفت
کابل -ترمز-بود تا از سانکت پرتبورگ به تاشکنت 

ها با اين طرح  مگر انگليسی. تا دهلی کشيده شود
خمالفت کردند و گفتند هند در گسرته منافع 

پس از گذشت چندين دهه، شاه ايران . است بريتانيا
پيشنهاد کرد راه آهنی از استانبول تا سنگاپور 

يک شاخه اين راه آهن قرار بود از . کشيده شود
اين طرح . لشکرگاه تا خليج پارس کشيده شود

توانست به وابستگی افغانستان ها پاکستان  می
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با اين هم اين طرح با خمالفت مسکوت . پايان دهد
 . ی رو به رو گرديدشورو

تصورش را بکنيد، هرگاه اين طرح ها عملی می 
گرديدند، با اوضاع از ريشه ديگری رو به رو می 

های جهانی پيوسته  مگر متأسفانه سياست. بوديم
کنون در . مانع از پيشرفت اين کشور گرديده اند

های هست که از مشال به سوی  آسيای ميانه راه
 .افغانستان کشيده شده است

  در افغانستان نسلی به ميان آمده است که غير
بايد پارادايم . از جنگ چيز ديگری را نديده است

صلح به گفتمان اصلی در افغانستان مبدل شود و 
های سياسی به  اين جز از عقب نشينی از مواضع طرف

 . دست منی آيد
  برای رشد اقتصادی افغانستان چند چيز بسيار

 :مهم است
 کشاورزی آبياری و توسعه 
 توسعه انرژيتيک 
 های ترانسپورتی توسعه شبکه 
 

از روسيه  آقای داکرت خريچکوسخنران ديگر نشست 
بود که سخنرانی وی زير نام عرصه انرژيتيک تأمين 

وی در سخنان خود . صلح در افغانستان نام داشت
 :گفت
کنون جهان دو قطبی فرو ريخته و به سوی جهان  -

ام سرمايه داری ليربال نظ. چند قطبی روان هستيم
هر چند در اروپا نظام اقتصاد . چيره شده است

مگر منافع طبقه . بازار آزاد اجتماعی دارند
از مهين رو در غرب . کارگر سر جايش مانده است

 . های کارگری هستيم شاهد رستاخيز انديشه
 
  در افغانستان، مردم به گروگانان باندهای

گرديده اند و مواد خمدر و مافيای قدرت مبدل 
در چنين . شود گفت نظام مافيايی بيداد می کند می

. اوضاعی سخن گفنت از خوشبختی ملی بيهوده است
 . جامعه جهانی بايد مردم را رهن مافيا برهاند

  چيزی بسته به نيات نيک ما نيست . 
  يی ساالنه يک ميليون دالر امريکاهر سپاهی

الر تا کنون يک تريليون د. هزينه بر می داد
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هرگاه ده درصد . تصورش را بکنيد. هزينه کرده اند
رسيد،  اين مبلغ برای شگوفايی کشور به مصرف می

. کنون يک افغانستان مرفه را در کنار می داشتيم
دست کم موضوع برق در کشور با چند مشکل اساسی 

مگر چه مساله يی در . ديگر آن حل می شد
کامسيتيک  دستاوردها بيشرت. افغانستان حل شده است

 .هستند
  در جهان نيروهايی هستند که صلح در

از مهين رو . افغانستان را به سود خود منی بينند
برای اين عده . با مهه توان بر طبل جنگ می کوبند

 .افغانستان به يک بزنس تبديل شده است
  کسانی که جهان را رهربی می کنند، بايد با

. منايند مسووليت در قبال مسايل افغانستان برخورد
 .و اال  اين کشور به دريای خون مبدل خواهد شد

  مردم افغانستان را هرگاه بگذارند، خود شان
 . توانند مسايل خود را حل کنند می
  کشور به يک ايده سياسی نياز دارد که بتواند

 .مردم را پيرامون خود گرد بياورد
 های خوبی برای توليد انرژی  افغانستان زمينه

قوه به فعل کشيدن آن به زمان و اما از . دارد
 . هزينه نياز دارد

 تواند به افغانستان به  کنون تاجيکستان می
 . اندازه کافی برق بدهد

 
والديمير  سخنران بعدی نشست آقای پروفيسور داکرت 

نويسنده کتاب  -افغانستان شناس سرشناس -بويکو
استاد  -»دولت و اپوزيسيون در افغانستان«وزين 

در دانشگاه برناول روسيه و مدير مرکز خاورشناسی 
آقای .  بود»   خاور -روسيه«مطالعات منطقه يی 

خنبگان «داکرت بويکو سخنرانی خود را زير عنوان 
منازعه : افغانی و دورمنای صلح در افغانستان

های دهه هفتاد سده بيستم و دهه خنست سده بيست  سال
 .ارائه کردند» و يکم

 
 :شانفرازهايی از سخنان اي

  از ديدگاه من انقطاب خنبگان پشتون که به
گونه سنتی قدرت را در دست داشتند، موجب بربادی 

خنبگان نو پشتون نه توانستند . افغانستان گرديد
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با يک ديگر کنار بيايند و نه حاضر گرديدند قدرت 
کنون نيز به مهين .را با ديگران تقسيم منايند

ان و حزب کرزی تنی تواند با طالب. منوال است
خواهد ديگران را در  اسالمی کنار بيايد و نه می

اين است راز اصلی حبران در . دولت شريک بسازد
 .افغانستان

 
  در سی سال گذشته بيش از ده ميليون نفر در

هر چند خبشی . بيرون از مرزهای کشور قرار گرفتند
از پناهگزينان و گريزيان به کشور باز گشتند، با 

چشمگيری در بيرون از مرزها بود  اين هم هنوز خبش
تراژدی اصلی در اين است که خبش . و باشد دارند

در . بزرگ خنبگان کشور در بيرون از مرزها هستند
های امور  درون کشور بيشرت خنبگان ابزاری سر رشته

بايد کاری کرد که خنبه های . را در دست دارند
 .فکری در راس بيايند

 از اين رو . تندطالبان نيز قربانيان جنگ هس
. ها نيز انسان دوستانه باشد بايد نگاه ما به آن

هر چند دشوار است بتوان آنان را به آسانی از 
 .زير داربست جزم گرايی بيرون آورد

 های بزرگ به طالبان  نگاه بسياری از قدرت
ابزاری است و هر يک تالش دارند از آنان به سود 

 . ايندراهربدهای خود هبره برداری ابزاری من
  افغانستان از ديدگاه جغرافيايی جز اروآسيا

های مصنوعی  تالش. است و در آن خواهد ماند
 .اتالنتيکی ساخنت افغانستان ابسورد است

  يی افغانستان با شکست رو به رو امريکاپروژه
 . شده است

  تنها يک راهربد منطقه يی با مهکاری مهسايگان و
. ا جنات بدهدتواند اين کشور ر کشورهای منطقه می

. نسخه های فرامنطقه يی در اين جا کارآيی ندارد
 .  چون در تشخيص بيماری عاجز هستند

 
 -پروفيسور ستار زاده سخنران ديگر نشست آقای

خبش سياست خارجی مرکز مطالعات اسرتاتيژيک  رييس
در اينجا . رياست مجهوری تاجيکستان بودند

 :فرازهايی از سخنان ايشان را می آوريم



 

252 
 

  موضوع افغانستان، موضوع داغ روز منطقه و
 .جهان است

 کشوری  -مهسايگان نبايد از فاجعه افغانستان
 .استفاده برند که با مصيبت سردچار شده است، سوء

  ما بايد با دلسوزی و غمخوارانه برخورد
. و اال اين آتش کاشانه مهه را خواهد سوخت. مناييم

ر آن، وحدت ما بايد آگاهانه برخورد مناييم در غي
ملی افغانستان چنان خدشته دار خواهد گرديد که 

و اين برای مهه . ديگر ترميم ناپذير خواهد گرديد
کسی خنواهد . بسيار ناگوار و خطرناک خواهد بود

از ديد من حل عادالنه . ماند که از آن زيان نبيند
مساله ملی در افغانستان، مساله اساسی است که 

 . ان راه ناممکن استبدون آن دستيابی به يگ
  ساختار کنونی دولتی، به باور کارشناسان

گويند که  ها می آن. افغانی، بسيار ناکارآمد است
توانست  اگر چنين ساختاری کارآيی داشت، بايد می

ينه بودن خود را به اثبات می هبدر ده سال گذشته، 
بايد به . اين ساختار حبران آفرين است. رسانيد

 . فرا دهيمها گوش  اين گفته
 ام که  مهين گونه من بارها از آگاهان شنيده

دولت افغانستان يگان اسرتاتيژی درست و حسابی 
آنچه مربوط به ما می گردد، بايد به . ندارد

 . برادران افغانی خود در زمينه دستگيری مناييم
 شود که مردم در امور  مهچنين بارها شنيده می

مگيری ها به دولت فعلی مشارکت ندارند و از تصمي
بايد انتخابات شود، . دور نگه داشته شده اند

. ساختارها به ميان بيايد و مشارکت هنادينه شود
ما از ديدگاه اخالقی مکلف هستيم در مهه اين 

ها به برادران خود کمک مناييم تا راه  زمينه
 .   هايی برای مشکالت خود شان بيابند حل
 
 و از  ما بايد به بررسی اکادميک بپردازيم

نبايد خود را در کشاکش . سياست زدگی پرهيز مناييم
بگذاريم تا . های دورنی افغانستان درگير مناييم
 .خود شان به مسايل شان رسيدگی منايند

  در افغانستان عامل خارجی مهواره برجسته بوده
در سده نزدهم تا ميانه های سده بيستم اين . است

انگليس  روسيه تزاری و انگليس و سپس شوروی و
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سپس . بودند که تعيين کننده مهه چيز بودند
 . ها نشستند يی ها جای انگليسیامريکا

 ها هم يک صفحه  مبارزه ميان جماهدان و شوروی
تاريک ديگر در تاريخ اين کشور زجر ديده و رنج 

 . کشيده است
 کنون هم مداخله شديدی از بيرون روان است  .

مداخله می کرزی برخی از مهسايگان را متهم به 
تر از کشورهای بزرگ دنيا  مگر مداخالت گسرتده. کند

طرح های جيوپوليتيکی بزرگی با . بر می خيزد
 . پروژه های بزرگ در دست پياده شدن است

 خورشيد امحد . طالبان دست پرورده پاکستان اند
خنست وزير پاکستان طرح حکومت ائتالفی با  -قصوری

ر من زياد به مگ. طالبان را در سر می پروراند
 .چنين طرح هايی خوش بين نيستم

  پاکستان ساالنه ستار پردلی در کابل گفت که
ده ميليارد دالر به هبانه مبارزه با تروريسم به 

رسد که  از اين رو، دشوار به نظر می .جيب می زند
 .اسالم آباد چنين لقمه چربی را به آسانی رها کند

  که در روسيه شانس خوبی در افغانستان داشت
در آن هنگام . دهه نود سده بيستم از دست داد

آقای آصفی شکواييه  -سفير افغانستان در مسکو
داشت که حکومت روسيه با آن که افغانستان پول 
چهار فروند هلی کوپرت را دو سال است که پرداخته 

 .  است، مگر روس ها به ما حتويل منی دهند
  تان را شود مشکل افغانس البته منی امريکابدون

وضع  امريکاترسند که با برآمدن  مهه می. حل کرد
يی ها هم بايد امريکامگر . افغانستان بد تر شود

جو بايدن در مونشن گفت . نگاه خود را عوض کنند
. که پيروزی ناتو در افغانستان، شکست روسيه است

با . مهچنين نيرومند شدن روسيه شکست ناتو است
بايد راهجويی . يی بردتوان ره به جا چنين ديدی منی

 .سازنده داشته باشيم
 تفاوتی چندين ساله جامعه جهانی در قبال  بی

مسايل افغانستان، منجر به فاجعه کنونی گرديده 
 .است

  ،نتوانسته است به  امريکاپس از گذشت ده سال
ده سال ديگر هم که گذرد، . اهداف خود دست يابد

. عوض کند پس هبرت است ديد خود را. دست خنواهد يافت
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 -باوری و مادی -ها نتوانسته اند شالوده سياسی آن
 .فنی طالبان را درهم بکوبند

 بار ديگر آغاز به  ،طالبان خالف انتظار
 .پويايی های بيشرت منوده اند

  طرفه اين که مواد خمدر بيشرت در والياتی توليد
 . يی ها در آن مستقر اندامريکاشود که  می
 مواد خمدر در هلمند  گويند که هفتاد درصد می

 . توليد می گردد
 صلح پيش  درآمدگاهشود با طالبان از  آيا می

آمد؟ من چندی پيش مقاله يی نوشتم زير نام آيا 
با طالبان صلح ممکن است؟ به حلاظ تيوريک چنين 

هر تيوری مقدمه يی است برای عملی . چيزی ممکن است
. ما به يک انديشه نياز داريم. شدن و عملی ساخنت

اما اين که طالبان می پذيرند يا نه، من جدا شک 
گويند با اين کار حقوق بشر  برخی ها می. دارم

در جنگ هم حقوق بشر پامال می . پامال می گردد
 .شود

  هرگاه با نقض قانون اساسی چند واليت به
 .طالبان سپرده شود، شايد برای چندی راه حل باشد

توان آن  ،يتها با استفاده از اين چند وال مگر آن
را خواهند يافت تا جنگ را برای بيست سال آينده 

 . دامن بزنند
 بر دولت . گويند اول خويش بعد درويش می

افغانستان است تا خنست در درون خود مشکالت را با 
 . آن گاه با طالبان بپردازد. متحدان خود حل منايد

  آيا مهين گونه دولت حاضر است چند واليت را
ا يا ازبيک ها بدهد؟  يعنی برای برای هزاره ه

دامن که  گرفنت چند واليت بايد جنگ کرد؟ اين منی
به هر رو . چگونه شالوده حقوقی داشته باشد

اميدواريم در اين کشور عزيز مهسايه ما راهی برای 
ها کمک  خودشان بيابند و ما هم بتوانبيم به آن

 .کنيم
 

 سخنران بعدی جلسه خنست،آقای پروفيسور داکرت
رييس بورد کارمندان ارشد  -کنستانتين سيرويوژکين

علمی پژوهشکده مطالعات راهربدی رياست مجهوری کشور 
مساله «سخنرانی ايشان زير نام . قزاقستان بود
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در . ايراد گرديد» وضع کنونی و آينده: افغانستان
 :اين جا فرازهايی از سخنان ايشان را می آوريم

 وافق نيستممن با خوش بينی آقای اوباما م .
تر از آن است که در اظهارت  اوضاع بارها پيچيده

 .بينانه سياستمداران بازتاب داده می يابد خوش
   در افغانستان در عرصه اقتصادی به رغم

 . تبليغات فراوان، کار جدی يی صورت نگرفته است
 های خارجی دزدی می شود برخی از کمک .

ی کارمندان خارجی حقوق های بزرگی به دست م
 .آورند

 تر شدن کارزار  به رغم افزايش نيروها و گسرتده
جنگی، جنبش طالبان پا گرفته است و نيرومند تر 

 . شده است
 حتی يک . توليد مواد خمدر هم بيداد می کند

 ،برعکس. دنآزمايشگاه را هم از ميان نربده ا
اين بسيار . های نوی هم ساخته می شود آزمايشگاه

اندرکار  کسانی هم که دست مشار. پرسش برانگيز است
گفته . توليد مواد خمدر هستند، افزايش يافته است 

ميليون نفر دست اندر توليد و قاچاق  3.5شود تا  می
اين که راه حلی برای مساله هست . مواد خمدر هستند

 . يا نه؟ دادن پاسخ بسيار دشوار است
 قوه . حبران دولت کرزی نيز بسيار جدی شده است

وه قانون گذاری و قوه قضايی در هم اجرايی با ق
 . اين بسيار خطرناک است. افتاده اند

  افغانستان شايد به يک ساختار ديگر نظام
در غير آن، خطر حبران . دولتی نياز داشته باشد

 . تر می رود های پيچيده
 گيری يک  ها تغيير نکند، خطر شکل هرگاه سياست

بان می ائتالف ضد پشتونی به شکل ضد کرزی و ضد طال
به حمض اين که نيروهای خارجی بروند، خطر . رود

 . جنگ داخلی بيشرت می شود
  در اين اواخر از سپردن مسووليت ها به افغان

از ديد  من افغان ها هنوز . ها سخن رانده می شود
نه ساختار دولتی اين . آماده اين کار نيستند

توانايی را دارد و نه ارتش با جتهيزات مورد نياز 
 .سته شده استآرا
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 مگر . درست است که بايد با طالبان صحبت شود
ها رويدادهای اين کشور  من به عنوان کسی که سال

ام که با کی  را بررسی می مناييم تا هنوز ندانسته
و کدام گروه بايد صحبت شود و روی چه موضوعاتی؟ 

آيد که طالبان حاضر گردند در  راستش باورم منی
. فنت خبشی از آن بسنده کنندصورت تقسيم قدرت به گر

شايد به گونه مسبوليک تنی چند بيايند، مگر آن هم 
زير سوال است و سؤال برانگيز تر اين که به 
راستی آن ها خواهان چنين چيزی باشند و اين گام 

 .مؤثر برآيد
 گويند که خواستار حل  يی ها پيوسته میامريکا

اند  آفريده دردسرمگر در عمل بيشرت . مساله هستند
 .گرهگشاه باشندتا اين که 

  هرگاه در رفتارهای دولت افغانستان دگرگونی
های جدی روی ندهد، کشور به سه خبش تقسيم خواهد 

هزاره  -ازبيکی -شايد در مشال يک دولت تاجيکی. شد
يی و در شرق و جنوب يک دولت پشتونی و در غرب هم 

 .بلوچی به ميان بيايد -ترکمنی -يکی دولت تاجيکی
 گذشت هر روز از وضعيت عادی  فغانستان باا

شود و به پروژه جيوپوليتيک مبدل می  بيرون می
 . گردد

  از ديد من، کسی از وضع کنونی سود خنواهد
پس هبرت است با نگاه خردورزانه تر به مسايل . برد

 .ديده شود
  يی ايجاد حکومت نيرومند مرکزی امريکاانديشه

 . شده استدر افغانستان با شکست رو به رو 
 های کرزی اذعان  ديگر مهه به شکست برنامه

 .بايد دست به کار شد و طرح نوی ريخت. داشته اند
 های پشتون گرايی کرزی ديگر تبارهای  سياست

از مهين رو، پس . کشور را به شدت بر افروخته است
از برآمدن نيروهای خارجی امکان در گرفنت جنگ 

 . داخلی می رود
 

مبصر  -پرت گنچاروف جلسه آقای سخنران ديگر، اين
در » صدای روسيه«و » ريا نووستی«سياسی خربگزاری

های  عوامل سياسی و ويژگی«سخنرانی شان زير نام 
 :گفتند» آن در منازعه افغانستان
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 با ماه بشينی ماه « گويد املثلی است که می ضرب
حال از طالبان چه . »شوی، با ديگ بشينی سياه شوی

ها زمينه فراهم می شد، به  ی آنگله است؟ اگر برا
يقين به جای دهشت افگنان، جوانانی می بودند با 
ختصص که می توانستند در بازسازی کشور خود مشارکت 

من آنان را چونان قربانيان جنگ . می ورزيدند
ها گفتگو کرد و هر  بايد با آن. ارزيابی می کنم

مگر . طور که شده آنان را به روند صلح کشانيد
ی که مطرح هست، اين است که آيا دولت پرسش

 افغانستان اين توان را دارد؟
  مسکو خمالف گفتگو با طالبان است و بر آن است

که نبايد با دهشت افگنان و باندهای آدمکش گفتگو 
 .شود

  بسياری بر آن اند که طالبان ميانه رو و تند
رو ندارند و مفهوم طالبان ميانه رو از بيرون بر 

 . ميل گرديده استافغان ها حت
  از سوی هم، دولت افغانستان شرايط بسيار سخت

 . و خشنی را پيش روی طالبان گذاشته است
 کند ها را هتديد می پاکستان نيز آن 
  خوب، در چنين شرايطی با طالبانی که موافق

 هستند و خواهان صلح چه بايد کرد؟
 توان بسياری از مشکالت را حل کرد البته، می .

مينه را برای اين کار فراهم کرد و از مگر بايد ز
 . جزم گرايی گريخت

  برای بسياری هنوز اين مساله سر درگم باقی
 است که با طالبان چه بايد کرد؟

   حبران سياسی يی که پيرامون پارملان در گرفته
است، اگر حل نشود، کشور را به سوی فاجعه پيش می 

روی دولت و اپوزيسيون در نربدی پيچيده رويا. برد
 .هم آرايش يافته اند

 62برند که از پارملان  برخی ها چنين گمان می 
نفری را گمان برده می شود، خمالف پايگاه های 

در . خواهند بيرون بکشند هستند، می امريکادايمی 
ها، کسانی هستند از والياتی که در آن  ميان اين

 .نفوذ پاکستان و ايران بسيار است
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 ين حبران مصنوعی رسد که ا چنين به نظر می
شايد هم به . هر چه باشد، حل آن ساده نيست. باشد

 . يک حبران مزمن مبدل شود
  حضور دايمی خارجيان در افغانستان راه حل

هر . مساله افغانستان راه حل نظامی ندارد. نيست
تنها اميد برای بقای افغانستان  امريکاچند حضور 

کدام  با اين هم بايد ديد که اين حضور  در. است
 . چهار چوب و کانتکست خواهد بود

 
  از ديد من، پذيرفنت افغانستان به عنوان عضو

. ناظر در سازمان شانگهای امر سازنده يی بود
تنها از شش رأی . مسکو با اين امر موافقت داشت

 .الزم، يک رأی کمرت آورده شد
  خطر تقسيم افغانستان دست کم به دو خبش مشالی

 . ستو جنوبی بسيار شده ا
  برخی از آگاهان بر آن اند که طالبان يک

گروه ابزاری هستند و در آينده افغانستان وزن 
 . سياسی بزرگی خنواهند داشت

  شايد مسايلی چون استقرار سامانه موشکی
در اروپا و به درازا  امريکاپدافند هوايی 

کشانيدن عضويت روسيه در سازمان جتارات جهانی بر 
 .  بر جا بگذارد افغانستان تأثير منفی

 خواهد حضور نظامی خود را در آسيای  روسيه می
خواهد به مرزهای  ميانه افزايش دهد و می

خواهد به  مگر منی. افغانستان و تاجيکستان بر گردد
 .کسی کمک اقتصادی بدهد

 های اقتصادی تکيه دارد چين، برعکس به کمک. 
 

جلسه دوم روز خنست با گردانندگی پروفيسور ستارف 
خنستين سخنران اين جلسه آقای . غاز به کار کردآ

. معين پيشين وزارت  داخله بودند -جنرال کوفی
روند صلح «ايشان در سخرانی مفصل خود زير عنوان 

 :گفتند» فرصت های تازه: در افغانستان
. ما با حبران هايی بسياری دست به گريبان هستيم -

امنيت، از مجله حبران هويت؛ حبران مشروعيت، حبران 
حبران بی اعتمادی ملی و حبران مديريت و ساير حبران 
های دست و پا گير که چونان زجنيری به پاهای مردم 

 .ما افتاده است
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  ما بسيار سپاسگزار هستيم که مهسايگان
 .نيکخواه ما، ما را در زمينه رهنمونی کنند

  يکی از اشتباهاتی  که جامعه ما را سر تا
که درک روشنی از مفاهيم فرا گرفته است اين است 

برای منونه صلح چيست و تروريسم چيست؟ تا . نداريم
های روشنی از اين مفاهيم نداشته باشيم،  تعريف

اگر گروهی . کوشش های ما به جايی خنواهد رسيد
برای کسانی جانی و دهشت افگن و شياد به مشار 
باشد و برای کسانی برادران عزيز، چه چيز از اين 

 هد خاست؟ميان برخوا
  از ديد من، صلح حالتی است که عدالت در

مديريت جامعه بر بنای آحاد مردم را ممکن و ميسر 
به سخن ديگر، صلح وضعيتی است که . می گرداند

جامعه از حالت حبران به در آيد و زمينه مهزيستی 
بامهی، و مهاهنگی به گونه خردورزانه و دادگرانه 

ای پايان جنگ صلح الزامًا به معن. تأمين گردد
شود گفت هرگاه در جامعه يی جنگ نباشد،  منی. نيست

 . صلح برقرار است
 ها و هتی از مهباوری و  جامعه ما سرشار از جنگ

با خوشباوری و دنبال . هم آوازی در تراز ملی است
رسيم و نه جنگ پايان می  آرزو رفنت نه به صلح می

مگر گوييم  کنون ما مهه در باره صلح سخن می. يابد
فانه مهه اسباب جنگ فراهم است و هنادها و سمتا

اندرکار هبانه  دسته هايی در سطح ملی و جهانی دست
 . جويی و زمينه چينی برای آن هستند

  جنگ و صلح در ميهن ما مانند سايه ما را رها
تا به صلح نزديک می شويم، ثبات سياسی . منی کنند

يشيم، تا به ثبات می اند. ما را در هم می شکنند
شود و ما نيز  های دمشنان از آستين ها بيرون می دست

خود به دليل سنت زدگی و بی هبرگی از فروغ دانش، 
رنگ و پيرنگ دمشنان را رونق  به دست خود بازار پر

های آنان را ناخواسته حتقق می  خبشيم و برنامه می
 . خبشيم

 
  مردم ما نيز نه يک ملت واحد اند بل پاره

های مردمی اند که با هم منی  گروه های جدا بافته
جوشند و خود را تافته های جدا بافته می 

 .  پندارند
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   صلح در کشور ما از ريشه شکننده است و از
برای مثال .  ژرفای مناسبات اجتماعی آسيب پذير

مادامی که کوچی ها به عنوان يک گروه اجتماعی 
فاقد ملکيت و نظم زندگی باشند، هتديدی برای مردم 
کوهستان، هزارستان و بلندی های مرکزی کشور 

 . خواهند ماند
  مادامی که جامعه هزاره به داليل مذهبی و

فرهنگی نتواند با جامعه پشتون آميزش داشته 
باشد، و مادامی که جامعه تسنن آن را از خود 
نپنداشته و با آنان خويشاوندی و مهجوشی نکند، 

هايی  زمينه بدخبتانه در چنين. ملت شدن ممکن نيست
تا کنون هيچ تدبيری در تراز ملی روی دست گرفته 

 . نشده است
  مادامی که مساله فرهنگی و انسانی را به

عنوان پايه حبران اجتماعی و تداوم جنگ يا 
املللی و نقش  نامهجوشی مردمی ندانيم، عوامل بين

ها را در جنگ و صلح ذيدخل ندانيم، و  آن
دقت شناسايی نکنيم؛  های مهم سياسی را به انگيزه

 . علل و اسباب جنگ را خنواهيم داست
 

من به عنوان يک سپاهی با جتارب فراوان جنگ در 
کشور در چند دهه اخير، بر آمن که صلح يک فرايند 

بر پايه  امهيت جيوپوليتيکی . اجتماعی سياسی است
کشور، و نقش آن در ساز وکارهای منطقه يی، بايد 

و . سرت اجتماعی آغاز گرددروند راستين صلح از ب
 .به فرايند عمومی و تعامل سياسی مدد برساند

 فزونی  ،جنگ نتيجه بی عدالتی، بيش خواهی
طلبی، دمشن تراشی، مزدوری برای بيگانگان، و مردم 

ها و داليل عينی جنگ  انگيزه. ستيزی در جامعه است
کند و به ابزار تأمين منافع  از منت جامعه ظهور می

از اين رو بايد جنگ . مبدل می گرددبيگانگان 
 .ستيز باشيم و آن را از ريشه خبشکانيم

  خبشی از حبران ما ناشی از خصومت بی جای ما با
ما بايد با مهه مهسايگان خود دوستی . مهسايگان است

 . پايدار داشته باشيم
  خبشی از حبران ها ناشی از بی اعتمادی مطلق در

اين حبران ها  برای حل هنايی. تراز داخلی است
بايسته است تا با صداقت رفتار مناييم و از خشونت 
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های ذهنی گرايانه و  دمشن پنداری واهی پرهيز 
مناييم و به باور سازی و اعتبار آفرينی 

 . بپردازيم
  بايسته است تا افغانستان از ميدان کشاکش

 . های جهانی به ميدان صلح و ثبات مبدل شود
  متوجه باشند که بازيگران خارجی هم بايد

افغانستان دريای کرانه ناپيدايی را ماند که هر 
تواند بی هنايت در آن  آبباز ماهری که هم باشد، منی

و ناگزير در نيمه راه از نفس خواهد . شنا کند
از . افتاد و طعمه هننگ های خون آشام خواهد گرديد

توان بر راه صلح آميز منازعه  اين رو، تنها می
کنون افغانستان آتشفشان . ش داشتافغانستان سنج

موقع از آن دور  در حال گدازی را ماند که اگر، به
نشوند، مهه آنچه را که در دور و برش است، برباد 

 .خواهد داد
 

استاد دانشگاه دولتی جتارت  -حممد رضا اجمدیآقای 
تاجيکستان که به عنوان استاد مهمان به دوشنبه 

زير عنوان دعوت شده اند، در سخنرانی شان 
رويارويی طالبان با اسالم و ديگر اديان جهانی 

 :گفتند
  هر گونه مذاکرات با طالبان، يک اشتباه بزرگ

 .تاريخی است
 چون . فدرال ساخنت افغانستان هم اشتباه است

طالبان در جنوب اوضاع را خراب خواهند کرد و آن 
 .گاه به مشال خواهند پرداخت

  جنوب بد ترين چيز آن خواهد بود که
ها  آن. سره به طالبان بسپارند افغانستان را يک

مانند غده سرطانی رشد خواهند کرد و سراسر جهان 
 .را به آتش خواهند کشيد

  طالبان برداشت واپسگرايانه يی از اسالم
 . دارند

 ها از ريشه تفاوت  قراءت ما از اسالم با آن
ها برای بدنام ساخنت اسالم  از ديد ما آن. دارد

 . ندآمده ا
 گوييم دست کم به حال خودتان  ها می ما به آن

 .دل بسوزانيد
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 ها مهه چيز  آن. ها هستيم ما خواهان گفتگوی متدن
 .کنند و با هيچ کسی سر سازش ندارند را رد می

  شعار ما گفتار نيک، پندار نيک و رفتار نيک
 .طالبان با اين مفاهيم بيگانه هستند. است
 

از  داکرت مجشيدی يکی ديگر از سخنرانان، آقا
 :تاجيکستان بودند که در سخنرانی خود گفتند

  سياست هايی که اکنون اعمال می گردد، ادامه
 .های ناکام گذشته است مهان سياست

 در باتالق افغانستان گير افتاده است  امريکا
 و دست و پا می زند

  ،برخورد نادرستی که کارل آيکن بيری دارد
به گونه کالسيک . استبرخاسته از مهان ديد قديمی 
شود که يک خبش کشور  نادرست چنين پتداشته می

اکثريت دارند و بايد احنصار مهه چيزها  و مهه 
چنين چيزی با . امتيازها را در دست داشته باشند

های دمکراتيک مهسازی ندارد و از  روحيه و ارزش
مهين ديد نادرست موجب بر . واقعيت هم به دور است

ان اتنوپوليتيک در کشور گرديده افروخته شدن حبر
 . است

  نظام رياستی کنونی حتا در ميان خود پشتون
ها هم هوادار ندارد و موجب درز افتادن در ميان 

بايد مکانيسمی به کار . ها گرديده است خود آن
 .انداخته شود که کارايی داشته باشد

  در هند نظام سياسی يی است که مهه مردم
چرا . يمای آن ببينندتوانند خود را در س می

تواند از اين مهسايه دمکرات خود  افغانستان منی
. الگو برداری منايد؟ در هند نظام پارملانی است

دهد يک نفر يا يک گروه قدرت  اين نظام اجازه منی
 . را به احنصار بکشاند

 توانند زبان مشرتک  خنبگان سياسی افغانستان منی
اين مساله نظام کنونی هم عرصه را در . بيابند

چنان تنگ ساخته است که جمالی برای دگر انديشی منی 
در نتيجه، خنبگان سياسی افغانستان . گذارد

نيروهای سياسی بايد . توانند زبان مشرتک بيابند منی
بايد پاسخگويی . به يک پالتفرم مشرتک دست بيابند

 .به ميان بيايد
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  مجهور در کابل به من  رييسيکی از مشاوران
ا کنون هفت بار با کرزی ديدار داشته گفت که ت

. در هر بار وی به من مشوره های ارزمشندی داد. ام
مگر متأسفانه در طی چند سالی که به عنوان مشاور 

مجهور  رييسام به  کنم نتوانسته رياست مجهوری کار می
های حتريری را  هاو وقت خواندن مشور. مشوره بدهم

 .  هم ندارد
 

 : يادداشت
 های  هايی که در پيوند با سخنرانی ثدر جر و حب

های خود را در باره  اين جلسه اجنام شد، من ديدگاه
 :ساختار نظام سياسی در افغانستان بيان منودم

  مهندسی سياسی در افغانستان يک گفتمان نو
برای خنستين بار نشستی را در  2002ما در سال . است

م لندن به راه انداختيم که به بررسی ساختار نظا
سياسی در افغانستان پرداخت و کتابی هم در زمينه 

 .ينبه چاپ رساند
  از ديد من، هر چند نظام پارملانی يا

پارملانتاری نظام بسياری خوبی برای جوامع چند 
پاره است، مگر در اوضاع و احوال کنونی 

رسد جامه عمل به خود  افغانستان بعيد به نظر می
يکی اين . است داليل اين کار هم چند چيز. بپوشد

که ما نه  فرهنگ پيشرفته سياسی داريم و نه 
های  شايد به دليل نبود سنت. جامعه مدنی گسرتده

دمکراتيک سياسی، در صورت داشنت چنين نظامی با 
دخالت های . چالش های فراوانی رو به رو شويم

 .خارجی ها هم مضاف بر علت است
 

. يمما احزاب سياسی به مفهوم کالسيک کلمه ندار
روشن است بدون احزاب متشکل سياسی که حول 

های ملی تشکل يافته باشند، دشوار خواهد  آرمان
بود از کارآيی نظام پارملانی سخن به ميان 

 . بياوريم
از سوی ديگر، خنبگان سياسی ما بيشرت ابزاری هستند 

از اين رو سيستم پارملانی غير واقعی . تا فکری
 . است

از ديد  . صدارتی چرا –ی مگر سيستم خمتلط رياست
روسيه به  ببينيد  در. من واقعی ترين نظام است
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عنوان مثال پارملان تأثير چندانی بر تصميمگيری 
مجهور است و  رييسمگر در اين کشور هم . ها ندارد

 . هم خنست وزير
 

البته، من ديدگاه هايم را در مقاله يی زير نام 
ستان آل سياسی برای افغان ساختار نظام ايده

دوستانی که عالقه من باشند، . بازتاب داده ام
توانند آن را در تارمنای کانون مطالعات و  می

 .پژوهش های افغانستان مطالعه فرمايند
 

در روز دوم ميز گرد، نيز مشاری ديگری از حضار  
 .به سخنرانی پرداختند

 
استاد دانشگاه هتران يکی  -هبرام امير امحديانداکرت 

انان بودند که در سخنرانی خود زير از اين سخنر
 :فرمودند» مساله مديريت در افغانستان«نام 

  شرط الزم برای اين که يک دولت بتواند اقتدار
داشته باشد، اين است که بر سرتا سر قلمرو خود 

در حالی که در اين کشور . حاکميت داشته باشد
 .حکومت تنها در کابل اقتدار دارد

 ی دولتی نتواند با از ديدگاه تئوريک، وقت
ابزارهای دست داشته سيطره خود را بر سرتا سر 

 . کشور توسعه بدهد، سبب حبران خواهد شد
 های ارتباطی ميان مرکز و استان ها  داشنت راه

اين  در حالی . و روستاها از ابزارهای اصلی است
است که ميان کابل و بسياری از مناطق به ويژه در 

 .  نيست ها اصًال ارتباطی زمستان
  نداشنت وسايل خمابراتی کافی نيز از کمبودها

 . است
  پوشش تلويزيونی و راديويی و رسانه يی هم از

رود و در افغانستان برق  ابزارهای اصلی به مشار می
از اين رو پوشش سراسری تلويزيونی . کافی نيست
. تازه خبش بيشرت مردم هم بی سئاد اند. وجود ندارد

انش طبيعی است که ضعيف می از اين رو فرهنگ خو
های ديگر کشور منی  در يک سخن اطالعات به خبش. باشد
 . رسد

 توانند به  اين در حالی است که خمالفان می
 . راحتی به کار شان بپردازند
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 تواند مشروعيت داشته  از حلاظ ذهنی، دولتی می
باشد که برگزيده مردم باشد و در قلمرو حاکميتی 

اگر دولتی مشروعيت . کنند آن مردم با آن مهکاری
نداشته باشد، و از سوی مردم پذيرش نداشته باشد، 

های خود را هم به مردم  و در اين حال نتواند حرف
 . برساند، در خالی مشروعيت رسانه يی قرار می گيرد

  با اين مهه ما شاهد آن هستيم که در حميط
. فرهنگ ارزشی افغانستان حتول ايجاد می شود

هنگ ليربالی با جامعه سنتی به حبران رويارويی فر
 . ارزشی اجناميده است

  نارسايی ساختاری دولت افغانستان نيازی به
اين دولت با ساختاری که از . شرح و بيان ندارد

. بيرون حتميل شده است، کارايی چندانی نداشته است
توانند بر  روشن است حکومت های خود خوانده منی

 . ت منايندقلمرو ملی خود اعمال حاکمي
 نزديک به يک تريليون را صرف مبازه  امريکا

اگر اين مبلغ در . با تروريسم منوده است
گذاری می شد، شايد امروز با  افغانستان سرمايه

 . افغانستان ديگری سر و کار می داشتيم
  در افغانستان هشتاد درصد مردم در روستاها

  .سواد اند بود و باش دارند و هفتاد درصد مردم بی
  دولت نتوانسته است مردم را در پذيرفنت طرح

 . هايش جذب کند
 به وجود  ر بهدهای نظامی قا هر گونه هزينه

 . آوردن ارزش اضافه خنواهد بود
 هم فقر . فقر مادر مهه نا به سامانی ها است

 . مادی و هم فقر معنوی
 افغانستان مرکز توريسم بود ،در دهه هفتاد .

مر شريف را به خاطر فيلم سوارکاران با شرکت ع
ز ککنون متأسفانه افغانستان به مر. بياوريد

 . تروريسم مبدل شده است
  درد آورد است که دولت به تدريج نيروهای

 . آگاه ملی را کنار می زند
  ميليون نفر هيرويينی شده اند 2.5در ايران .

ما تا . ساالنه هزاران نفر به کام مرگ می روند
نت مرزهای شرقی مان داده کنون هزارن شهيد دراه بس

 . ايم
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  ما سی سال است که بيش از دو ميليون مهاجر
 . افغانی را مهمان داريم

 
کارمند مرکز مطالعات راهربدی  -عبداهللا راهنماآقای 

اسالم و امنيت ملی در  نويسنده کتاب –تاجيکستان 
 :سخنرانی شان گفتند

 گفتند که افغانستان کشور  در کودکی به ما می
پرداز چنين تصوير . ا و دهشت و وحشت استه جنگ

. منفی از يک کشور دوست و برادر کار درستی نبود
 .های حزب بوده باشد شايد در مهاهنگی با برنامه

 گفت که لنين دستش را به سوی  پدرم می
يعنی خطر برای ما . افغانستان نشانه گرفته بود

برای ما مهيشه افغانستان . از سوی افغانستان است
درست مانند يک .  انه و دمشن تراشيده می شدبيگ
 .مرتسک

 ما بايد ديوارهای ناباوری را فرو بريزيم .
بينيم که يک کشور و يک زبان و يک  ما امروز می
ما با برادران افغانی خود بيگانه . تبار هستيم

حال بين تاجيک و پشتون و غيره نبايد . نيستيم
 . مهه با هم برادريم. فرق بگذاريم

 هايی را که در باره  ايد افسانهما ب
. افغانستان برای ما گفته اند، فراموش کنيم

مانند اين که افغانستان يک کشور نادار است و 
ما به چشم خود . مردم آن هم جاهل و بی سواد

بينيم که افغان ها دانشمندان و آگاهان بسياری  می
برای . مشاری از آنان بيش از حد آگاه اند. دارند

تواند بسيار خوب  تاکسی ران کابل  میمثال هر 
 . اوضاع را جتزيه و حتليل کند

  برای ما گفته شده بود که جنگ فرهنگ افغان
ما به چشم سر ديديم که مردم . است) پشتون ها (

اين جنگ بر . از جنگ بيزار اند و نفرت دارند
ها آگاهانه  نه اين که آن. ها حتميل شده است آن

شان ويران شود و بر سر  های خواسته باشند خانه
 .آن  ها به اميد صلح اند. شان مبب و موشک بريزد

  از ديگر مسايل، مردم تشنه صلح  نا بسته
 . اند

  افسانه ديگر اين است که در افغانستان اسالم
گويم که نه اسالم، بل هبره  من می. سبب اين جنگ است
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ها از اسالم باعث جنگ گرديده  برداری ابزاری قدرت
 . است

  برداشت من اين است که در افغانستان جنگ
های  چندپارچگی خاص گروه. منافع در جريان است

 . ها است اسالمی نه بل که مهه گروه
  نگاه ما اين است که امنيت افغانستان، امنيت

 . تاجيکستان است
  رژيم کنونی افغانستان با مشکل مشروعيت

جی نيروهای خار.  املللی رو به رو است داخلی و بين
نيز در افغانستان با مشکل مشروعيت حضور رو به 

 . رو انند
 های تباری  تقسيم قدرت در کشور بنا بر نشانه

تبعيض و امتياز  به نشانگر سرشتی . و زبانی است
 . نظام مبدل گرديده است

  با طالبان بازی موش و گربه را  امريکابازی
 نربايد، ما امريکاگويند تا  طالبان می. مهانند است

گويد تا  نيز می امريکا. حاضر به صلح خنواهيم شد
. طالبان و تروريسم نابود نشود، ما خنوهيم برآمد

آيد يکی برای بقای خود به ديگری نياز  چنين بر می
 . داشته باشند

 
رمضان  سخنران ديگر نشست روز دوم آقای داکرت

از پژوهشکده خاور شناسی پژوهشگاه علوم  داورف
 ودند فدراسيون روسيه ب

ايشان در سخنرانی خود زير عنوان عرصه های سياسی 
و اقتصادی تاثيرگذاری چين و پاکستان بر 

 :افغانستان فرمودند
چين برای ثبات خويش در ثبات در مرزهايش نياز  -

از مهين رو، در پی کاهش دادن به نفوذ غرب . دارد
 . و افزايش نفوذ خود است

  له داردچند مرح سياست هتاجم اقتصادی چين :
مرحله . خنستين آن تصرف بازار کاالهای مصرفی است

بعدی سرمايه ريزی در زيرساخت ها مانند کشيدن 
ها و راه آهن و نيروگاه های برق و مانند آن  راه
مرحله هنايی هم استخراج معادن و خاستگاه . است

کنون چين در افغانستان در . های انرژيتيک است
حتول نوی است در اين . اين مرحله قرار دارد

 . های راهربدی چين سياست
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  دو فاکتور مانع از نفوذ چين در برخی از
 :کشورها است

  يکی نبود دياسپاراهای چينی 
 حضور نظامی غرب 

های  چين پيوسته در انديشه آن است تا از راه
های  گوناگون به صدور نيروی انسانی زير پوشش

 . گوناگون بپردازد
 تواند مستثنی  منی افغانستان از اين قاعده

 300کنون تراز بازرگانی ميان دو کشور رمسا . باشد
ميليون دالر و به گونه غير رمسی به  يک ميليارد 

 .دالر می باشد
 مانع اصلی دسرتسی چين به ذخاير معدنی  امريکا

گويند ما تلفات  يی ها میامريکا. افغانستان است
های  دهيم و هزينه بر می داريم و چين ميوه می

 !آبدار آن را می چيند
 سه . نفوذ پاکستان در افغانستان بس شگرف است

دهه اخير پاکستان آگاهانه توانسته است با هزينه 
 .غرب و اعراب در افغانستان جای پای حمکمی بيابد

  در پاکستان انتخابات برگزار می  2013در
امکان بازگشت مشرف از لندن و شرکت وی در . گردد

 .انتخابات می رود
  در اين کشور سه مرکز قدرت است: 
 زرداری در اسالم آباد 
 نظاميان در راولپندی 
 طالبان و اسالمگرايان در مشال 
 

. از ايران بودند یمحيد قامسسخنران بعدی آقای 
ايشان در سخنرانی خود زير عنوان سياست خارجی 

-2001های  مجهوری اسالمی در قبال افغانستان در سال
 »گفتند 2011

 کرد به  بود، غرب جرأت منی د میاگر مسعو
 .افغانستان محله کند

  موضوع انفجارهای برج های دوقلوی نيويورک
نفر يهودی در  4000اين که . هنوز هم زير سؤال است
ها حضور نيافته بودند، خود  آن روز در ساختمان

ها در آن روز سيه کجا  آن. گواه بر چيزهايی است
 بودند؟
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 بايد به جزيره ثبات گويند ما  يی ها میامريکا
خواهند مهه جا را  يعنی می. در جهان مبدل شويم

 . ناآرام بسازند تا به آرمان شان برسند
  جهان را به  ،با تروريسم امريکابازی ابزاری

ها به هبانه مبارزه با  آن. آشوب کشيده است
اند، افغانستان را  تروريسمی که خود شان ساخته

 . اشغال کرده اند
  ند که حضور نيروهای خارجی عامل دان مهه می

 . اصلی بی ثباتی در افغانستان است
  مبباران مراسم عروسی و کشنت زنان و کودکان چه

 دارد؟  یربطی به مبارزه با دهشت افکن
  بايد کشورهای منطقه با هم دوست شوند و دست

 . به دست هم بدهند
  بومی گرايی و تکيه بر نيروهای خودی تنها

های بومی  تنها فرهنگ. معضل استراه برونرفت از 
 . توانند برای ما راهگشا باشند است که می

 يی ها برنامه ندارند از افغانستان امريکا
آيند، افغانستان روی رباز سوی ديگر تا ن. برآيند

 . آرامی را خنواهد ديد
  دالرهای کثيف نفتی اعراب با دالر های خونين

شت افگنان يی بود که مهين طالبان و ديگر دهامريکا
حاال ديگر مردم افغانستان بايد . را به وجود آورد

تا . قربانی بدهند تا از شر هر دو رهايی يابند
تکليف نيروهای فرا منطقه يی حل نشود، کار به 

 .جايی خنواهد رسيد
 ها مانند دزدان ناخوانده يی هستند که  آن

ها هم تاراج گنجينه  هدف اصلی آن. وارد شده اند
ورنه به خاطر چه يک تريليون . استهای منطقه 

 ؟ .دالر هزينه کرده اند
  اين بی هرزگی ما است که از آن ور دنيا برای

 . امنيت خود نيرو می خواهيم
 

 رييس -عليم خان احسان گيلدی يفسخنران ديگر، 
گروه نارت استار مربوط وزارت خارجه قزاقستان 

وی در سخنرانی خود زير عنوان بازگردانيدن . بود
 :گفت» و حفظ صلح در افغانستان

وقت آن فرا رسيده است که از حرف به عمل رو  -
 .بياوريم
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 در مرحله کنونی دو چيز بسيار مهم است: 
  يکی مسايل داخلی افغانستان است که بايد خود

ديگر نبايد چيزی از بيرون . به حل آن بپردازند
چون خبشی از حبران ناشی از آن است که . حتميل گردد

 .ايی بسياری از بيرون حتميل شده استچيزه
 ما بايد کمک کنيم. دوم عرصه خارجی است . 
 مگر  .  ايده فدراليسم ايده بدی نيست

بايد روشن شود که . فدراليسم چند واريانت دارد
منظور دوستان افغانی ما کدام نوع فدرراليسم 

تنها يک . است؟ نبايد از شتابزدگی کار بگيريم
. ار کنونی ديگر کارآيی نداردساخت. چيز روشن است
يی ما در پشتيبانی از آن امريکامگر دوستان 
 . پافشاری دارند

 در . در باره نقش روسيه اهبامات بسياری است
. روسيه در قبال مسايل افغانستان اتفاق نظر نيست
.  مهين گونه، در سازمان شانگهای نيز مهاهنگی نيست

ازمان برای مثال در زمينه پذيرش کشورها در س
 .شانگهای ميان روسيه و چين مهاهنگی نيست

 مهه طرح  ها بر . هيچ طرح چند جانبه نداريم
 . جانبه است پايه دو

  وضعيت در افغانستان به گونه يی است که
ناگزير گرديده ايم ده سال آزگار در اتاق تاريکی 

!! به دنبال گربه سياهی بدويم که اصًال وجود ندارد
جهانی است که با چراغ روشنی از اين رو بر جامعه 

  .داخل اين اتاق شود
 

عضو  -گالب شاه هامشیيکی ديگر از سخنرانان آقای 
بودند که در سخنرانی  مرکز دفاع از صلح در آسيا

های دستيابی به وحدت ملی در  شان زير عنوان راه
 :افغانستان فرمودند 

  در گذشته کسی حق نداشت آزادانه در باره
 .بگويدمسايل ملی سخن 

  در افغانستان هيچگاهی آمار درست گرفته نشده
کنند  شود که هزاره ها ادعا می گاهی شنيده می. است

گويند  گاهی هم پشتون ها می. که ما سی درصد هستيم
 .درصد هستيم 55که ما 
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 پانزده درصد  -گويند که ما هم ده ازبيک ها می
 هستيم

   اگر اين آمار درست باشد، پس ساير اقوام به
هر خارجی يی که . مشول تاجيک ها صفر درصد می شوند

وارد افغانستان شود، با شنيدن سخنان رهگزران در 
جاده های شهرهای بزرگی مانند کابل، هرات، مزار 

بر نادرستی اين آمار مهر تأييد خواهد … شريف و 
 .زد
 کنون شونيسم قومی زير سؤال است . 
  

معاون  -دهادی خالسخنران ديگر جلسه آقای جنرال 
پيشين وزارت کشور افغانستان بودند که در 

 :سخنرانی شان فرمودند
 
 جنگ شيرازه هستی ما را برهم زده است. 
  کنون در افغانستان هفتاد سازمان اطالعاتی از

 .سر تا سر جهان فعال است
  ما قربانی جنگی هستيم که مناسبات اجتماعی

 . ما را بر هم زده است
 وه اندخنبگان سياسی ما دو گر: 
 برخی ديگر . برخی پيوندهای بيرونی دارند

 پايگاه اجتماعی درونی
 بايد دولت از چنگ . ما فساد ساختاری داريم

 .مافيا بيرون کشيده شود
  به طمع  امريکادر جنوب هراس دارند که مبادا

دستيابی به آسيای ميانه قدرت را به مافيای مشال 
 ريکاامدر مشال هراس دارند که مبادا . بسپارد

نيروهای . کشور را به پاکستان و طالبان بسپارند
 . ملی و مرتقی ما از هر دو بابت نگرانی دارند

  ما بايد سپران بال شويم و اال طالبان بر سر
بسياری تنها از خطر . تا سر کشور چيره خواهند شد

طالبان سخن می گويند، مگر خطر مافيا را ناديده 
 .می گيرند

 ن با طالبان هم گفتگو شود که در ب گفته می
 -آوازه هايی است که طيب آقا. صورت خواهد گرفت

پيشين دفرت مال عمر را که در گوانتاناما  رييس
. بود، آزاد ساخته اند، برای گفتگوها می آورند
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معاون مال عمر و  -شود که مال حسن طور شنيده می مهين
يکی ديگر از طالبان بنام و نيز  -رمحت آقا

عموی  -برادر جالل الدين حقانی -ابراهيم حقانی
 .سراج الدين حقانی را نيز خواهند آورد

   معامله با طالبان صلح را به ارمغان خنواهد
در اين جا سخن بر سر آن نيست که جنبش . آورد

طالبان کماکان پيرو يک ايدئولوژی ارجتاعی يا 
جتاوزکار است يا صرف از ديدگاه ارگانيک توان آن 

. کدام تفاهم با کسی دست يابدرا ندارد که به 
بايد به سنجش داشت که منازعه در افغانستان نه 
تنها بنا داليل داخلی بل نيز عوامل خارجی پيچيده 

 .دشمی با
  يی ها امريکااز اين رو، صرف نظر از اين که

موفق به ايجاد  کدامين ائتالف معجون مرکب ميان 
يا دولت و طالبان و ديگر نيروهای ارجتاعی شوند 

 .نه، جنگ داخلی پايان خنواهد يافت
  بنا بر اين، مادامی که عوامل مداخالت خارجی

و داليلی که منجر به اين مداخالت می شوند، زدوده 
يکی از اين عوامل . نشوند، حمال است صلح بيايد

 . است امريکاگسرته جويی گلوبال 
  افغانستان قربانی جنگ سرد و گروگان

 . های بزرگ گرديده است رويارويی جهانشمول قدرت
  پس از پايان جنگ سرد و شکست شوروی، آن

کشور، افغانستان متحد خود را به دست سرنوشت رها 
مانند بره يی را که درميان رمه يی از . کرد

اين بره هم شکار . گرگان درنده رها منوده باشند
 .گرگان درنده گرديد

  چين، امريکاهر يک از کشورهای بزرگ مانند ،
پاکستان، انگليس، کشورهای عربی، پاکستان و  هند،

ايران کوشيدند اين کشور را  زير نفوذ خود 
اين . درآورند و مقاصد خود را در آن پياده منايند

بود که افغانستان به عرصه کشاکش های پايان 
 . ناپذير قدرت ها مبدل گرديد

  در مهين بسرت، اين کشورها در پی ايجاد
رون کشور گرديدند که نيروهای سياسی يی در د

گونه، خبش  اين. ها را پيش بربند بتوانند اهداف آن
بزرگ مردم ما به خاطر به دست آوردن لقمه نانی 

 . به اسيران بيگانگان تبديل شدند
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  در اين حال از ناداری و بيچارگی و ناتونی
مردم ما هبره برداری ناجوامنردانه و ناروايی در 

 . تراز جهانی صورت گرفت
  پيوسته کوشيده است  امريکاهای اخير  سالدر

 . تا بر آسيای ميانه کنرتل قائم منايد
  مردم افغانستان با اين مهه گير ودار هيچ چيز

تر از آن هستيم در  ما ناتوان. مشرتکی ندارند
 . های منطقه يی چه رسد جهانی بپردازيم بازی

 مگر . پاکستان و هند بر سر کشمير دعوی دارند
ويه حسابات شان در افغانستان صورت رسيدگی و تس

در اين حال کشور را به يک زور خانه . می گيرد
هر يک می کوشند برای حريف خود . مبدل ساخته اند

 . توانند در اين کشور درد سر بيافريند تا می
  روشن است در اينجا بيش از مهه سر ماست که به

 . درد آمده است
  اند که  دمشنان آشتی ناپذيری امريکاايران و

جنگ اين دو هم . هر يک مدعی رهربی شرق و غرب اند
با دستان افغان ها در خانه افغان ها پيش برده 

 . می شود
  روسيه هم هر چند از راه دور، يک جا با

. کشورهای آسيای ميانه در پی منافع خود هستند
کشورهای ديگر . چين هم اهداف خودش را دارد

تصفيه ناشده نيز حسابات ) اعراب و اسراييل(
افغانستان هم هبرتين ميدان جنگ . خودشان را دارند

 .برای مهه است
 خواهيم افغانستان  اين در حالی است که ما می

 .از ميدان جنگ به ميدان صلح مبدل شود
   در افغانستان يک فاجعه ديگر توليد مواد

خمدر است که سر نخ های توليد و قاچاق آن نيز در 
امون اين جتارت نامشروع و پير. دست خارجيان است

ها باند  ناجايز، باز هم با محايت بيگانگان ده
مافيايی به وجود آمده است که رهربی کشور در دست 

 . ها می باشد آن
  روشن است در چنين وضعيتی زمينه برای فربه

شدن طالبان و حتی بازگشت آنان به قدرت و تداوم 
 . جنگ در کشور فراهم می گردد
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 و نه صلح کرزی با طالبان و  سياست نه جنگ
مدارای وی با مافيا به آن اجناميده است که مشار 
بسياری از طالبان و سران باندهای مافيايی به 

از مجله . ساختارها و بافتارهای دولتی راه يابند
از . مشار بسياری از آنان در پارملان نشسته اند

اين هم خطرناک تر برخی از آنان در رهربی دولت و 
 . اندهی نيروهای مسلح قرار دارندفرم

  در يک سخن، امروز در افغانستان مافيا فرمان
می راند که از قدرت و امکانات بسياری برخوردار 

 . است
  برای استقرار صلح در کشور نياز است تا

مداخالت خارجی پايان يابد و دست مافيا از دولت 
. هم مافيای جنوب و هم مافيای مشال. کوتاه شود

ما که گروگان گرفته شده اند،  از گرو مردم 
جامعه جهانی . اين در توان ما نيست. رهايی يابند

 مگر متأسفانه . بايد قاطعانه برخورد منايد
 .چنين متايلی تا کنون به چشم منی خورد

 در اين آشفته . مهه در پی منافع خود هستند
 . بازار مهه در انديشه سودجويی هستند

  مهه روزه روستاهای ما چندی است که پاکستان
کسی حتی به . را با توپخانه و موشک می زند

کرزی بی . گويد که باالی چشمت آبرو است پاکستان منی
که بی آن هم  امريکا. توجه در ارگ مليده است

خواهد از  مناسباتش با اسالم آباد تيره است، منی
تنها مردم . اين بيشرت خود را به درد سر بيندازد

 .ه روزه قربانی می شوندما است که مه
 

هايی که ميان اشرتاک کنندگان  مهچنان در جر و حبث
ميز گرد در گرفت و نيز در گفتگوهای آزاد حاشيه 
آن و مهچنين در گفتگوها با خربنگاران و 
کارشناسانی که به عنوان مهمان آمده بودند،  و 
نيز در گفت و شنودها با باشندگان عادی دوشنبه 

های  نه، مطالعه برخی از رسانهشهر، و مهين گو
روسی، يک رشته مسايل عنوان شد که به گونه 

 :پراگنده يادداشت گرفتم
  يکی از خربنگاران از من پرسيد که به مهه روشن

است که در تاجيکستان مهه به زبان تاجيکی يا 
گويند و بسيار کم کسانی هستند  پارسی دری سخن می
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هم لوحه  با اين. که به زبان پشتو می فهمند
منايندگی شرکت هوايی آريانا در دوشنبه به زبان 

اين در حالی است که دری هم زبان رمسی . پشتو است
افغانستان است و هشتاد درصد مردم با آن آشنايی 

شد حد اقل به دو  مگر منی. دارند و سخن می گويند
دليل اين . فهميدند نوشتند تا مردم ما می زبان می

 کار چيست؟
  گفتم که زبان شيرين پشتو نيز خواهر در پاسخ

های هند و  های زبان زبان دری و يکی از شاخه
های ايرانی  های زبان تر يکی از شاخه دقيق -ايرانی

در افغانستان دو . و در نتيجه زبان خود ما است
البته اين سؤال را . پشتو و دری: زبان رمسی است

بايد از خود کارمندان منايندگی شرکت آريانا 
بود  به نظر من هبرت می. اييد که چرا چنين شده استمن

. بود تا مهه می فهميدند هرگاه به زبان دری می
ها  از سر بی توجهی  متأسفانه اين چنين اقدام

زمانی داکرت حممود افشار دانشمند ايرانی هم . است
شکايت کرده بود  که در هنگام اقامت در کابل، به 

پشتو بلد نيست،  دانستند که او رغم اين که می
برايش دعوت نامه يی به زبان پشتو فرستاده 

 .  بودند
چنين چيزهايی به سود تفاهم ميان کشورهای منطقه 

اگر از سر بی توجهی شود، هم توجيه ندارد . نيست
و اگر به عمد هم شده باشد، نوعی دهان کجی 

 . کودکانه است
  يکی از کارشناسان از پوتين نقل قول کرد که

ی شوروی پيشين را چونان يک فاجعه فروپاش
جيوپوليتيک ارزيابی کرده بود که به بی ثباتی 

بی ثباتی افغانستان هم ناشی از . جهانی اجناميد
مادامی که در روسيه ثبات . بی ثباتی روسيه است

 .نيايد، حمال است در افغانستان ثبات بيايد
  يکی از آگاهان تاجيکستانی از افزايش نقش

تندروان اسالمی در پاکستان ابراز چين در ميان 
رود که پس از رفنت  بيم آن می« او گفت. نگرانی کرد

چين تالش ورزد از طريق پاکستان با پيش  امريکا
انداخنت تندروان  سراسر افغانستان را زير کنرتل 

پيدا شدن سر وکله تنی چند از . »پاکستان بياورد
سين افراد مضنون به عضويت در شبکه  القاعده در 
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کيانک چين در ارومچی روس ها را به شدت ترسانده 
 . است

 رود  کسی ديگری از خربگان گفت که امکان آن می
يی امريکاکه با توجه به فشار فزاينده روس ها بر 

ها به خاطر مواد خمدر در افغانستان، شايد کارزار 
توليد مواد خمدر از افغانستان به يمن انتقال 

يی ها به يمن امريکا از مهين رو، شايد. يابد
مگر پيش از آن جنگ داخلی را در . لشکرکشی منايند

اين کشور دامن خواهند زد تا مهه نيروهای اين 
درست مانند کاری که در . کشور از پا در افتند

 .افغانستان کردند و کنون در ليبی می کنند
  کسی ديگری گفت که استقرار نيروهای سپاه

در پاسخ به حضور  پاسداران ايران در سوريه که
نيروهای عربستان در حبرين صورت گرفته است، مهه 

های غرب را در اين کشور با ناکامی رو به  برنامه
 .رو خواهد گردانيد

  موقف اسالميست ها در جهان عرب تقويت می
 . يابد

  امکان پيروزی اخوان املسلمين مصر و ديگر
کشورهای عربی که از سوی ايران پشتيبانی می 

 .بسيار زياد است شوند،
 خواستند در  يی ها میامريکاآمد که  چنين بر می

مرغاب و در فرودگاه عينی پايگاه به دست 
مگر دولت تاجيکستان زير فشار روس ها . بياورند

 .موافقت نکرد
  زرهی خود در  201روس ها در پی گسرتش پايگاه

رود که در  مهچنين امکان آن می. تاجيکستان هستند
های  ن اوضاع و امضای قرار داد مهکاریصورت بدتر شد

و افغانستان،  سی هزار  امريکاراهربدی ميان 
سپاهی خود را در مرزهای افغانستان و تاجيکستان 

 . بياورند
   روس ها برای حفظ ماتقدم در برابر موشک های

هسته يی پاکستان و هند و حضور هواپيماهای 
يی در پايگاه ديگو گارسيا و ناوهای امريکا

واپيما بر مستقر در خليج فارس و اقيانوس هند، ه
خود را در پامير  400 -سامانه بسيار پيشرفته اس

 .مستقر ساخته اند
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  روسيه يگانه کشور مولتی ناسيونال اروپا
وزير  -از مهين بابت، زمانی مادلين اولربايت. است

گفته بود  که درست نيست که  امريکاخارجه پيشين 
از مهين . ن بزرگی داشته باشدروسيه گسرته يی به اي

شگفتی برانگيز اين . رو روسيه بايد جتزيه گردد
است که بانو اولربايت نگفت که درست نيست که 

 . اين مهه قدرت داشته باشد امريکا
 اوضاع در کويت و عربستان بسيار حبرانی است .

 .در اين کشورها آغاز به پخش پول منوده اند
 اجيکستانی، به گفته يکی از کارشناسان ت

پروژه خاور نزديک بزرگ روسيه،  ايجاد کشوری به 
از مهين . را در نظر دارد» پشتونستان بزرگ«نام 

رو، سازمان های اطالعاتی روسيه با کرزی و ديگر 
روزی نيست که . پشتونيست ها مهکاری تنگاتنگ دارند

کسی از خاندان بزرگ و پر شاخ و برگ کرزی به 
خواهد با برگ  کماکان میمسکو . مسکو دعوت نشود
 . پشتون بازی منايد

 
پشتونيزاسيون روز افزونی که که از سوی کرزی و 
مشاری از خنبگان پشتون دامن زده می شود، با واکنش 

از مهين رو . شديد پاکستان رو به رو گرديده است
پاکستان با مهه توان دست به تقويت تندروی اسالمی 

زاسيون کرزی به کنون سياست پشتوني. يازيده است
 . مرز جنون رسيده است و بسيار خطرناک شده است

اين کار . های قرمز گذشته است او از مهه خط
اين کار . افغانستان را به لبه فاجعه می کشاند

تر  تواند کانفيگوراسيون منازعه را پيچيده می
 .سازد

کرزی چندی پيش زير فشار پاکستان وادار ساخته شد 
پاکستان هيچ گونه ادعای ارضی  اعالم منايد که بر

پارداکس در آن است که اظهارات وی مبنی . ندارد
بر نداشنت ادعای ارضی بر پاکستان که گواه بر به 
رمسيت شناخنت خط ديورند از سوی افغانستان است، 
موجب خشمگين شدن ناسيوناليست های تندرو در کابل 

 .گرديده است
به گونه  وزن اقوام غير پشتون ،در روند سياسی

به ويژه غير پشتون ها . چشمگيری کاهش يافته است
 .  از روندهای تصميمگيری يک سره کنار زده شده اند
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  درصد باشندگان را  65باشندگان مشال کشور که
می سازند، قاطعانه هر گونه گفتگو با طالبان را 

 . رد می کنند
 های  در کنفرانس بن از باشندگان مشال و گروه

تنها دولت کرزی و . وت نشده استاپوزيسيون دع
اين گونه، اين کنفرانس به . طالبان دعوت شده اند

جای يک نشست فراگير و سراسری ملی، شکل يک جرگه 
از اين رو، ممکن است به . پشتونی را می گيرد

 . اتوريته جهانی آملان لطمه فراوان برساند
  باز هم در اين کنفرانس منايندگان ابزاری

روشنفکران افغانستان  نو منايندگااند  دعوت شده
 .حضور ندارند امريکاباشنده اروپا و 

 های کابل برای گفتگوهای صلح مادامی  مهه تالش
در صد باشندگان  65که رهربان غير پشتون که از 

کشور منايندگی می کنند، به روند صلح کشانيده 
اين در حالی ممکن است . نشوند، حمکوم به شکست است

اليان در قدرت به ويژه در روند که مشارکت مش
در غير آن، مشاليان به . تصميمگيری ها هنادينه شود

 . حتريم گفتگوهای صلح ادامه خواهند داد
  کرزی و ديگر ناسيوناليست های تندرو پشتون

به شدت خمالف مشارکت ساير اقوام در دولت هستند و 
پيوسته کوشيده اند تا سياستگزاری ها را در 

 .باشند احنصار داشته
کابل کوشيده است از راه معامله و سازش و زد و 
بند و داد و ستد، امتيازاتی را در اختيار آن 
عده از مشاليان بگذارد که حاضر به سر فرود آوردن 

 .به پاهای او گرديده اند
 يی ها امريکا »بلوچستان آزاد« پروژه هنام هناد

پاکستانی ها . خشم پاکستان را بر انگيخته است
. گويند که واشنگنت در پی تضعيف اسالم آباد است می

يی پاکستان و ايران را نه تنها امريکااين مشی 
به دمشنان خونی مريکا مبدل ساخته، بل وادار 
گردانيده است تا در مساله بلوچ با هم مهکاری 

 .تنگاتنگ اطالعاتی داشته باشند
  ترکيه  امريکامهين گونه پروژه کردستان آزاد

در خاور ميانه به  امريکاتحد مطمئن را از يک م
 .دمشن سوگند خورده آن کشور مبدل گردانيده است
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  های  با افغانستان قرار داد مهکاری امريکااگر
بلند مدت ببندد، استقرار سی هزار سپاهی روس در 
مرزهای افغانستان و تاجيکستان و طرح بسنت مرزهای 

 . اين دو کشور اجنام شدنی است
 

املللی مشار  ی است که در ميز گرد بينشايان يادآور
ديگری از اشرتاک کنندگان نيز مقاالتی ارائه 

مگر متأسفانه من به دليل ديدارهايی که . کردند
مرکز مطالعات  رييس -سهراب شريف افبا آقای داکرت 

اسرتاتيژيک رياست مجهوری تاجيکستان و برخی ديگر 
 از دانشمندان اين کشور داشتم و نيز به دليل
عيادت از دانشور فرزانه و بلند جايگاه 

در بيمارستان،  مؤمن قناعت آقای -تاجيکستان
از . نتوانستم در جلسه دوم روز دوم اشرتاک ورزم

ها و عناوين  مهين رو تنها به ذکر نام های آن
 :مقاالت ايشان بسنده می کنم

 پژوهشکده فلسفه،  رييس -وحيد مشالف داکرت
الدول پژوهشگاه علوم سياست شناسی و حقوق بين 

های  ويژگی: مجهوری تاجيکستان، موضوع سخنرانی 
 اوضاع سياسی در افغانستان

    کارشناس مرکز  -رمحت اهللا عبداله يفآقای
: مطالعات افغانستان و منطقه، موضوع سخنرانی

منازعه افغانستان و دگرگونی اوضاع اتنوپوليتيکی 
 در کشور

  سی نشريه مبصر سيا -اسکندر امان جولآقای
در : از قزاقستان، موضوع سخنرانی» متشبث«هفتگی

 باره ترانسفارماسيون طالب ها
   ره ااد رييس -زهره مادامی جان وابانو داکرت

پژوهش های سياسی و تاريخی مرکز حتقيقات اجتماعی 
وابسته به هناد رياست مجهوری تاجيکستان، موضوع 

ديپلماسی مردمی چونان ابزار صلح : سخنرانی
 فرينی در افغانستانآ
  پژوهشگر  -از هند ارپيتا رویبانو داکرت

: پژوهشکده حتقيقات آسيايی آزاد، عنوان سخنرانی 
 نقش هند در روند صلح در افغانستان

  اکسپرت آزاد از  -اولگ استالپوفسکیداکرت
منافع جيوپوليتيکی و : ازبيکستان، موضوع سخنرانی

 جيو اکونوميکی در افغانستان
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  از سنگاپور ، موضوع  زی ماريتشانبانو
در افغانستان  امريکاکاهش حضور نظامی : سخنرانی

 .و دورمنای ثبات در اين کشور
 کارشناس ارشد مرکز مطالعات  -شادی يف داکرت

: راهربدی رياست مجهوری تاجيکستان، موضوع سخنرانی
پاکستان چونان عامل مهم حل اوضاع حبرانی در 

 .افغانستان
 
 -زل حمی الدين اوواوغداکرت  پروفيسور بانو -

املللی  ند کرسی تاريخ و تيوری مناسبات بياستا
نقش کشورهای : دانشگاه تاجيکستان، موضوع سخنرانی

 مهسايه در حل و فصل سياسی مساله افغانستان
  از قرغيزستان،  -مراد سويون بايفآقای داکرت

تأثير گذاری عوامل خارجی بر : موضوع سخنرانی
 .افغانستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 جايگاه ناپيدای افغانستان 

در گردونه نظام نو مناسبات گلوبال 
 املللی بين

 )آناليز گلوبال و ريگيونال(
 

کشور  ما کشتی بی بادبان و بشکسته يی را ماند  
که در شب تاريک و توفانی در دريای پر تالطم و 
مواج، بی ناخدا در مسير ناپيدايی راه می 

ه انديشمندان و آگاهان را چنين وضعيتی مه. پيمايد
بر آن وا داشته است تا دلسوزانه برای چاره جويی 

 .و برونرفت از حبران، بينديشند
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 :در اين نبشته به دو موضوع پرداخته می شود
جايگاه کشور در نظام نو مناسبات گلوبال  -1

 جهانی
پرداز سيمای ترسناک اوضاع در کشور و منطقه و  -2

 بست نهای برونرفت از ب راه
 
خبشی . خبشی از مطالب اشاره هايی به گذشته ها است 

مهين . هم رو نگاه به آينده دارد و آينده نگر است
گونه ناگزير نگاهی هم به رويدادهای روان داشته 

 . ايم
 

. در کل، کنون ما در عصر گذار به سر می بريم
برای جهان چند . جهان دو قطبی فروپاشيده است

از اين . تدوين نگرديده است قطبی هم قواعد بازی
مادامی که کانسپت گلوبالی برای امنيت جهانی  ،رو

در يک دنيای چند قطبی نداشته باشيم، سخن گفنت از 
اين گونه، . صلح و ثبات پايدار پيش از وقت است

مدت ها متاشاگر رويدادهای دراماتيک و خونبار 
کشاکش های منطقه يی از مجله حبران . خواهيم بود

نستان هم ادامه خواهند يافت و تنها شکل آن افغا
 .ها دچار استحاله خواهد گرديد

 
فروپاشی شوروی پيشين رويداد بس دراماتيکی در 

های جهانی بود که نه تنها مهه قواعد  هپنه سياست
کليت اين  ، بلبازی را درعرصه مناسبات بين امللل

 . نظام را برهم زد
 

تنها ابر قدرت دهه نود سده بيستم دهه يکه تازی 
جهان بود که در پی پر کردن خالی پديد آمده قدرت 

 2000های دهه  مگر، در نيمه خنست سال. در جهان بود
آهسته آهسته روشن  گرديد که در جهان سامانه نو 

 .مناسبات جهانشموال شکل می گيرد
 
اين روند تکانه يی بود به چنين گسرته های  

گوراسيون املللی مانند کانفي مناسبات بين
جيو اسرتاتيژيکی در عرصه جهانی،  -جيوپوليتيکی

دگرگونی سيمای جيواکونوميکی سياره، جا به جايی 
و پديد آيی مراکز و گسرته های نو جيواکونوميکی، 
تغيير فهرست اولويت های منافع بزرگرتين سازمان  



 

282 
 

ها، احتاديه ها و پيمان ها و اردوگاه ها، باالآيی 
های  ادی و افول و غروب قدرتهای تازه اقتص قدرت

سنتی و نيز دگرديسی جنبش های سياسی به مشول 
دمکراسی خواه  و جنبش های گلوباليسم ستيز و نيز 
بازآرايی جيوسويليزاسيونی و جيو کلتوری جهان در 

 . ها و گفتگوی متدن ها سيمای دو پارادايم نربد متدن
 

 املللی، در يک سخن، حمتوی اصلی مناسبات نو بين
 .برهم ريخته شدن نظام پيشين وستفالی بود

 
اين گونه، با پديد آمدن خالی جيوپوليتيک ناشی  

از فروپاشی شوروی پيشين در جهان، روند جهانی 
 :شدن در رويارويی دو گرايش تبارز منود

 امريکاتالش يک قطبی سازی جهان از سوی  -1
تالش بقيه جهان برای چند قطبی شدن يا بی قطبی  -2

 شدن
 

در اين دوره، کشاکش بر سر دستيابی به منابع به 
يکی از بزرگرتين زمينه های حبران سازی مبدل 

امروز اين مساله، حمور اصلی مهه حبران . گرديده است
اين کشاکش از يک سو مشال دارا و جنوب . ها است

گذارد و از سوی ديگر  نادار را روياروی هم می
 . رار می دهدمشالی ها را هم روياروی مهديگر ق

 
در جهان کنونی، آرايش قوا در سيمای زير در دو 

 :گيری است گروه در حال شکل
 

 : گروه خنست
با ) فرا قدرت(چونان يک مگاپاور  امريکا -

 خدماتی و نيروی نظامی عظيم-اقتصاد توليدی
دارای (روسيه چونان فراقدرت با اقتصاد منبعی  -2

 هسته يی بزرگ       و نيروی ) گسرته بزرگ و منابع بزرگ
 

بی  امريکاهر چند از ديدگاه نظامی، : يادداشت
با اين هم، روسيه . چون و چرا قدرت خنست جهان است

نيز با داشنت زرادخانه بزرگ جنگ افزارهای هتامجی 
راهربدی هسته يی،  به پيمانه بايسته نيرومند است 

 .و به متام معنا يک فرا قدرت
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 امريکار آن است که در بعد اقتصادی تفاوت د
در . خدماتی را دارا است-بزرگرتين اقتصاد توليدی

ترين گسرته سرزمينی و بزرگرتين  روسيه بزرگکه حالی 
منابع خام از مجله انرژيتيک جهان را در خود جا 

 . داده است
 
چين ابر قدرت اقتصادی در حال مبدل شدن به يک  -2

 مگا پاور با نيروی نظامی حمدود
مگاپاور با اقتصاد توليدی و  -باخرتی اروپای -4

 نيروی نظامی حمدود
 

 :نيمه ابر قدرت ها: گروه دوم
 -5ترکيه،  -4برازيل،  -3هند،  -2جاپان، -1

 ايران،  
که در خنستين روزهای پس از  امريکابا اين مهه،   

فروپاشی شوروی در سيمای تنها فراقدرت تبارز 
سرهای راهربدی منوده بود، پس گذشت سالی چند با درد
 :و جيوپوليتيک فراوانی رو به رو شد 

حبران شديد کليت نظام مالی جهانی، خدشه دار شدن 
در سراسر جهان، فربه شدن وام  امريکااعتماد به 

تريليون دالر يعنی  15بزرگ دولتی به ميزان 
ميزان درآمد ناخالص  -نزديک شدن به مرز حبرانی

ی ديگر مانند ملی، افت ارزش دالر، برآمد ارزها
های تباری درونی،  يورو در برابرآن، پاگيری تنش

ها مانند چين، پاگرفنت حبران  باال آمدن ساير قدرت
 بست در عراق و افغانستان، هويت و برخوردن با بن

پرتنش شدن مناسبات با پارتنرهای سنتی مانند 
ترکيه و پاکستان که به بزرگرتين دردسر 

شده است، درگير شدن  جيوپوليتيکی آن کشور  مبدل
يی ستيزی امريکابا جهان اسالم و جهان عرب، گسرتش 

در جهان و درز افتادن در اردوگاه ترانس 
 .اتالنتيک

 
در . کنون جامعه اروپايی نيز با حبران دچار است

برنامه ليسبون که در نظر داشت اروپا . مهه ابعاد
 امريکابر جايگاه )  2010-2000(را طی يک دهه  

حبران در . د، نيز با ناکامی برخورده استبنشان
حتا . برخی از کشورها مانند يونان بيداد می کند
 .آينده يورو نيز با خطر رو به رو گرديده است
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کنون، هر چند جهان از ديدگاه نظامی هنوز هم دو 

و روسيه، مگر نشانگر نو جهان  امريکا: قطبی است
طبی نو اين  است که از ديدگاه اقتصادی چند ق

گرديده  است و از ديدگاه گسرته های منابع خام و  
 :انرژی نيز بس گسرته يی است

 
 گسرته روسيه -1
 گسرته آسيای ميانه -2
 گسرته قفقاز -3
 گسرته خاورميانه -4
 گسرته قطب مشال -5
 ی جنوبیامريکاگسرته  -6
 گسرته افريقا -7

رودکه در نيمه دوم سده بيست ويکم  چنين انتظار می
 .کش های جهانی در گسرته قطبی متمرکز گرددکشا
 

پديدآيی سازمان شانگهای يکی از بزرگرتين رويداد 
املللی  گيری سامانه نو مناسبات بين ها در عرصه شکل

در واقع، شانگهای به جای سازمان وارسا به . است
هر چند هم با آن تفاوت ريشه يی و . ميان آمد

 .بنيادی دارد
 

ن به گونه دراماتيکی پيچيده آرايش نيروها در جها
به گونه منونه، امکان . و چند اليه شده است

يکی از . پديدآيی حمورهای نو نيز منتفی منی باشد
مسکو  -برلين-گرايش های نو، شکل گيری حمور پاريس

تواند در سيمای برآمد اياالت متحده  است که می
 . اروپا به مرکز ثقل قدرت در جهان مبدل شود

 
 :در کل سه گرايش استدر اروپا 

متدنی و -حفظ ترانس اتالنتيک با نگاه فرهنگی -1
 چونان بزرگرتين بازار فروش کاالها   امريکاارزيابی 

ايجاد اياالت متحده اروپا با روسيه که خبش  -2
جدايی ناپذير اروپا مشرده می شود، با نگاه به 
روسيه چونان بازار خريد منابع خام و پشتوانه 

ز با سنجش به نزديکی آتيه با آسيای نظامی و ني
 .ميانه و قفقاز از طريق روسيه

 مانور در ميان هر دو ترند -3
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 :مهين گونه در روسيه چند گرايش هست

 نزديکی با چين، هند، ترکيه و ايران -1
 انتی گراسيون با اروپا -2
 امريکانزديکی با  -3
 .مانور ميان هر سه -4
 

ترين کشور منطقه  دینقش برجسته ايران چونان کلي
پاکستان، -خاورميانه که مهزمان بر افغانستان

آسيای ميانه، قفقاز، کسپين، خاور ميانه، ترکيه، 
تواند در اين  هند و روسيه تأثير گذار است، می

 . معادالت تعيين کننده باشد
 

که سنگين ترين  2008ورشکستگی مالی و اقتصادی 
رگ حبران طی هفت دهه اخير بود، شکست بز

حبران . جيواکونوميکی اردوگاه ترانس اتالنتيک بود
مالی جهانی ناتوانی دکرتين کالسيک ليربال را برهنه 

افزون بر آن، حبران کار را به سوی . و منايان ساخت
دگرگونسازی و بازآرايی کليت سيستم پيچيده 

که بر شالوده مدل ليربالی (املللی  مناسبات بين
ی جيوپوليتيکی و موقف ها) گلوباليسم بود

 .بازيگران اصلی جهانی کشانيد
 

خطر دی فولت دالر و اعالم ورشکستگی مالی از سوی 
 -2012های  رود بين سال که انتظار می امريکادولت 
صورت گيرد، جهان را در آستانه يک هرج و  2015

مقادير بسيار بزرگی . مرج گلوبال قرار داده  است
اين در . استدالر چاپ شده و در جهان پراگنده 

بيشرت به يک کشور وارد کننده  امريکاحالی است که 
 .مبدل گرديده است

 
بسنده است چين نزديک به دو تريليون دالری را که 

 امريکادارد پس بگيرد، آن گاه اقتصاد  امريکادر 
 .با حبران برگشت ناپذيری رو به رو خواهد گرديد

  
ر آن چه مربوط به روسيه می گردد، چنين به نظ

رسد که اين کشور تا هنوز هم نتوانسته باشد از  می
دوره گذار ميان فروپاشی شوروی پيشين وتبارز 
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های جهانی به گونه که در  روسيه نو در هپنه سياست
 .خور شان سنتی اين کشور بزرگ است، برآيد

 
حبران اقتصادی جهانی که در ظاهر پايان يافته 

منايش  است، بی پرده آسيب پذيری روسيه را به
هر چند روسيه اعالم منوده است که دوره . گذاشت

با اين هم، عواملی . حبران را پشت سر گذاشته است
که منجر به اين حبران شدند، هنوز پا بر جا هستند 

اقتصاد . و روسيه در برابر آن ها وقايه نيست
روسيه که بر پايه فروش مواد خام استوار است، 

از پيش نشان  داده  ناکارايی خود را در اوضاع نو
شايد توسعه مناسبات با چين، ترکيه و ايران . است

که در دستور کار کرملن قرار دارد، در راستای 
 .هببود مهين انگشت افگار باشد

 
ميليارد دالر  500شود خنبگان روسی بيش از  گفته می

انباشته اند که خود روسيه را به  امريکادر 
 .مبدل کرده است امريکاگروگان 

 
 

هر چه است، چون . بر گرديم به افغانستان
يی ها از راه نظامی و سخت افزاری به امريکا

نتيجه نرسيده اند، می کوشند از راه نرم 
مگر بسيار کم امکان . افزاری به نتيجه برسند

 .دارد چيزی به دست شان بيايد
 

خستگی و بی عالقگی نيروهای خارجی به جنگ بی 
ال آملانی ها در برای مث. گفتگو آشکار است

حادثه محله به منايندگی سازمان ملل در نزديکی 
 .بودند مگر هيچ واکنشی نشان ندادند

 
نگرانی مهگانی اين است که خروج بی رويه  باعث 
شکنندگی می شود و ميدان مانور طالبان را 

 .فراخ تر می گرداند
 

به رغم آوردن سی هزار  امريکاهر چه هست، 
زی دست نيافته است،  بل سپاهی اضافی به پيرو

راهربد آن کشور  به چيزی مهانند به هرج و مرج 
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کنرتل شده نه تنها در افغانستان بل در منطقه 
 .اجناميده است

 
کنون موضوع کاهش نيروها و انتقال مسووليت ها 

مگر هرگاه . به نيروهای افغانی مطرح است
انتقال با اصالحات ريشه يی و بنيادی در حکومت 

تان مهگام نباشد، به بدخيم تر شدن  وضع افغانس
 .خواهد اجناميد

 
کنون طالبان از يک گروه که اسرتاتيژی 
براندازی دولت را داشت، به يک گروه  دهشت 
افگن مبدل شده است که بيشرت جنگ روانی را به 

دو سال پيش، طالبان مواضع . راه می اندازد
طالبان کنون . مستحکمی در جنوب و شرق داشتند

اکيک نربدهای شان را تغيير داده اند و بيشرت ت
نفوذ کرده .... به مشال به بدخشان، ختاز کندز و

 . اند
روشن است در بعد تبليغاتی دستاوردهايی  

 .داشته اند
 

 –يی ها با طيب آغا امريکاآوازه هايی هست که 
رييس پيشن دفرت مال عمر در قطر و آملان 

يست سياه نام او در ل.گفتگوهايی منوده است
 . بود
 

طالبان را به دو گروه تندرو  امريکادر گذشته 
و ميانه رو تقسيم می کرد و برآن بود تا با 
ميانه روان گفتگو شود و با تندروان با روش 

 .روش های سخت ابزاری برخورد گردد
 

کنون برعکس، کار گفتگو با ميانه روان را به 
دوش دولت افغانستان گذاشته است و خود 

دولت .  واهد يکراست با تندروان گفتگو کندخ می
تواند  افغانستان هم چون خود هيچ کاری منی

بکند، کوشيده استبا سپردن کار به شورای نام 
هناد صلح، در واقع بار شکست پروژه آشتی با 
طالبان را به دوش اين شورای که با طالبان 

 .دمشنی سنتی دارد، بگذارد
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زه بازی پاکستان ويی ها خود که از دو دامريکا
خسته شده اند،  می خواهند با تند روان رو در 

غافل از آن که  خانوداده های . رو گفتگو کنند
هر گونه . طالبان در پاکستان اسير اند

گفتگوهای پشت پرده در پشت سر پاکستان روشن 
 .است راهی به دهی منی برد

 
در تعامل  امريکاآيد که هر سه طرح  چنين بر می

ان که به خاطر حفظ حضور نظامی دايمی با طالب
 :و پايگاه های هوايی است، حمکوم به شکست باشد

 1-مشارکت دادن طالبان در حکومت 
 2-  آوردن نظام فدرال در افغانستان و

 سپردن چند استان به طالبان
 3-  جتزيه کشور با سپردن جنوب به طالبان و

 پاکستان
 

با  پيشنهاد کابل مبنی بر اين که ما هنگامی
پيمان اسرتاتيژيک امضا می کنيم که در  امريکا

افغانستان صلح برقرار شود، بار مصاحله ناکام 
يی ها فرا امريکابا طالبان را به شانه های 

 . فگنی می کند
 

 امريکاطالبان از يک سو منی خواهند با حضور 
حکومت را در دست داشته باشند زيرا از دشواری  

وليت ها آگاهی اداره در افغانستان و مسو
از سوی ديگر از مشارکت خودداری می . دارند

يی ها حضور امريکاورزند به اين  هبانه که 
گذارد  روشن است پاکستان به هيچ رو، منی. دارند

اگر . طالبان در دولت مشارکت ارگانيک يابند
کسانی هم بيايند، برای تقويت ستون پنجم 

 .پاکستان خواهند آمد
 

طرح فدراليسم را هم خنواهند  مهين گونه، طالبان
خواهند به زعم خود شان  پذيرفت زيرا منی

 .مسووليت جتزيه افغانستان را به دوش بگيرند
 

ناپديد شدن مال عمر و قطع متاس وی با شورای 
در  امريکاکويته دال بر اين است که راهربد 

چون . بست خواهد رسيد مصاحله با طالبان به بن
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برای خود حفظ خواهد او حق هرگونه ويتو را 
از سويی، او با اين کار که بی ترديد با . کرد

مشوره سازمان های پاکستانی صورت گرفته است، 
 .بر پاکستان کاسته است امريکااز فشار 

 
 :برای برونرفت از حبران دو راهکار است

راهکار خارجی متوجه مبدل ساخنت افغانستان  -1
 طرف به يک کشور بی

افغانی متوجه اين مساله که  راهکار درونی  -2
هم بايد در ساختار سياسی نظام دگرگونی ريشه 

 . های گردانندگی کشور يی بيايد  و هم در شيوه
 

راهی جز آوردن  امريکاآيد که  چنين بر می
. اصالحات ريشه يی در افغانستان نداشته باشد

اين در حالی است که کابل با چنين چيزی از 
 .ريشه خمالف است

 
ری ميان قوای سه گانه حکومت و پارملان و درگي

بست سياسی  پارملان و قوه قضايی کشور را به بن
تن از  62دادگاه ويژه . نزديک ساخته است

اين در . منايندگان را حمکوم به تقلب کرده است
حالی است که جملس منايندگان دادگاه را غير 

 . قانونی می خوانند
 

دادگاه  رييسو در عين زمان، جملس، دادستان کل 
 . عالی را سلب صالحيت منوده است

 
از سويی، افغانستان در آستانه خانه جنگی 

نشانه های خطرناکی از  .قرار گرفته است
 .فروپاشی به چشم می خورد

 
پافشاری بيهوده کابل به بازگشت به راهربد 

زبانی دوره ظاهرشاه -پرتنسيوز و هژمونی تباری
حبران عميق هويت  و داوود کشور را نه تنها به

دچار ساخته، بل روند طبيعی ملت سازی و حتا 
دولت سازی را برهم زده و شيارها و گسيختگی 

 . هايی را پديد آورده است
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 -های سنتی نظام را در روستاها در گذشته پايه
کنون جای . خان ها و روحانيون سنتی می ساختند

ها را فرماندهان  جماهدان و طالبان  اين
ند که برعکس خان ها  که حاميان رژيم ا گرفته

های مشروعيت  پايه. بودند، هر دو خمالف آن اند
شاه (های مذهبی  سنتی رژيم ظاهرخان که بر ستون

مهو پشتون  -و مشروعيت تباری ) سايه خدا است
ها بنيادگدار کشور افغانستان هستند و خاندان 
حممد زايی وارث سرير پادشاهی؛ با کودتای 

 . و هفت ثور  فرو افتادند داوود خان
 

رژيم کنون هم  فاقد مشروعيت سنتی و هم فاقد 
از سوی ديگر، برای نسل . مشروعيت مدرن است

جوان که پابند ارزش هايی چون حقوق شهروندی و 
برابری و دادگری اجتماعی، هستند، پذيرا نيست 
که حاکميت مطلقه يک شخص و يک گروه را 

 . بپذيرند
 

به افغانستان هويت سنتی را يورش ارتش سرخ 
بنا به . دستخوش دگرگونی کرد و به چالش کشيد

گفته دادگرانه الکساندر کنيازيف کنون ديگر  
بازگشت به سلطه پشتونيزم به داليل گوناگون 

برای مثال، پشتون ها در . امکان ندارد
درصد بودند کنون بنا به ارزيابی های  40گذشته

دردمندانه . انددرصد  31گوناگون، نزديک به 
در سه دهه گذشته بيشرتين تلفات بی بازگشت در 

مشار  اين گونه،. ميان پشتون ها بوده است
پشتون ها در افغانستان بيست و شش ميليونی 

وزن خمصوص . نه ميليون نفر نيست-بيشرت از هشت
آن ها در سال های جنگ با توجه به تلفات 

 . سنگين به شدت کاهش يافته است
 

هم اداره  اولرتوناسيوناليست کابل می با اين 
کوشد کماکان مانند گذشته مهه سر رشته های 

اين برای کسانی . کشور را در دست داشته باشند
که انديشه هايی مانند حقوق شهروندی و ديگر 
ارزش ها، باورها، آرمان ها و ديدگاه ها 
دارند و در انديشه تشکيل ملت واحد، وحشتناک 

 .است
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شواری در اين است که ديگر باشندگان بزرگرتين د

کشور که اکثريت را می سازند، از مشارکت در 
اند و حمروم  تصميمگيری در عمل کنار زده شده

امتيازات نيز يک سره به چنگ يک گروه . اند
 .خاص افتاده است

 
با آن که بيش از هشتاد درصد باشندگان کشور 
با زبان پارسی آشنايی دارند، سرود ملی به 

بانی است که بيش از نيمی از باشندگان کشور ز
 . آن را منی فهمند

آگاهانه يا ناآگانه  امريکاطرفه اين که  
 .چونان پشتيبان اين روند برآمد منوده است

 
و يک  امريکااين کار به آن اجناميده است که 

جا باآن، به گروگان اولرتاناسيوناليست های 
 .حاکم بر کابل مبدل گردند

 
گريز از مشکالت در  امريکاال، راهکار در اين ح

از مهين رو می کوشد تا راه . افغانستان است
در . آبرومندانه يی برای اين گريز پيدا منايد

حالی که دولت کرزی که ناچار به دست و پنجه 
نرم کردن با مشکالت است، منی تواند از چنگال 
آن بگريزد و از مهين است که راهکار سازش با 

 . ازی با آن را پيش گرفته استمشکالت و ب
 

يعنی در واقع با دو رويکرد متفاوت رو به رو 
گريز از مشکالت و ساخنت و سوخنت در کوره : هستيم
مهين . يعنی حل مشکل اصال مطرح نيست. مشکالت

انباشت مسايل حل ناشده، کشور را به سوی يک 
 . فاجعه پيش می برد

 
ته است گراف بدامنی در سال های اخير باال رف

تا اين که سير نزولی بپيمايد و به مهين ميزان 
گراف نگرانی های مردم هم به جای افت، خيز 

 .  داشته است
 

حلقاتی در پيرامون رييس مجهور هستند که 
پيوندهای ويژه يی با پاکستان و طالبان 
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مهين حلقات او را در انزاوای وحشتناک . دارند
فرو برده و کار را بدان جا رسانده اند که 

مهين . حمبوبيت او در پايين ترين تراز برسانند
حلقات و حمافل در تار و پود دولت رخنه کرده 

. که صحنه کميکی رو به رو هستيم اين است. اند
يی ها و نيروهای افغانی با دادن تلفات امريکا

سنگين طالبان را دستگير می کنند و اين حلقات 
 .آن ها را دو باره رها می کنند

 
اوباما کوشيده است در قبال طالبان از سياست 

يعنی پيشربد . نان قندی و تازيانه کار بگيرد
. زش مهزمان طالبانعمليات نظامی پويا با نوا

راهربد طالبان اين است که تا پايان امسال تا 
يی ها امريکاجای امکان خود را از زير ضربه 

سال آينده که نيمی از نيروها کشيده . بکشند
طرفه  .شد، ديگر می توانند نفس راحتی بکشند

اين که هر باری که کرزی طالبان را به آشتی 
دهان لوله  فرامی خواند، آنان پاسخ او را از

 . های تفنگ می دهند
 

از ديد بسياری از روشن انديشان کشور، هر 
گونه زد و بند و سازش و داد و ستد و معامله 
گری های پشت پرده با مهه دهشت افگنان و 

قاتالن مردم  –شيادان تندرو از مجله طالبان 
گناه،  فرهنگ ستيزانی که باعث نابودی  بی

يی هده و ديگر تنديس های بودا، شهرک بودا
اند مردود و  ارثيه پربار فرهنگی ما شده

تنها راهکار سازنده، ادامه . بيهوده است
مبارزه سراسری جهانی و ميهنی با آنان تا 

 .پيروزی هنايی است
 

دبستان طالبی . طالبان تنها يک جريان نيستند
. دبستان بسيار خطرناک ايدئولوژيکی است

گفتگوهای پشت گونه که در ده سال گذشته  مهان
پرده و آشکار و هنان با طالبان نتيجه نداده 

 .است، از اين به بعد هم منی دهد
 

اداره کابل اعتبار خود را در ميان مردم از 
حتا طالبان نيز به آن بی باور . دست داده است
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داند که کی با کی در  دست کم کسی منی. شده اند
 کجا و و کی و روی چه چيزهايی گفتگو منوده و

مردم ما از اين . چه دستاوردهايی داشته است
اند و خواهان راه  بازی کودکانه خسته شده

اندازی روند شفافی هستند که بتواند راهکاری 
. برای برونرفت از دشواری های پيش آمده بيابد

 .های ابزاری نه بازی
 

در ده سال اخير، دست کم شاهد دو صد بار 
واه بر تظاهرات مردمی بوده ايم که خود گ

واکنش مردم و اعرتاض آن ها در برابر وضعيت 
ميزان مشارکت . است و نشانگر ناخشنودی آن ها

مردم در انتخابات اخير که دوازده درصد 
ارزيابی می گردد، دال بر بی باوری مردم به 

برای برونرفت از اين وضعيت . روند سياسی است
 . نياز به وضعيت الرتناتيو است

 
ستان يگانه کشور در جهان است افغانبه هر رو، 

که تا کنون استاتوس جيوپوليتبيک آن به گونه 
روابط آن با مهه  .هنايی تعيين نشده است

 -ترين متحدان آن کشورهای جهان به مشول نزديک
و انگليس به رغم ظاهر فريبنده بسيار  امريکا

 .پيچيده است
 

سياست خارجی افغانستان در دريايی از پاردکس 
 .يه و درهم تنيده دست و پا می زندها چند ال

افغانستان از يک سو خواهان بسنت پيمان راهربدی 
خواهد به عنوان  است و از سويی می امريکابا 

 .به عضويت ناظر سازمان شانگهای در آيد
 

از يک سو با مهسايگان در سازمان هايی چون 
های اسالمی  اکو، سارک، سيکا و سازمان مهکاری

به سنجش   يگر متايل چندانی بهاست و از سوی د
های کشورهای منطقه در پيمان  گرفنت نگرانی

 .نشان منی دهد  امريکاراهربدی با 
 

از يک سو خواستار مشارکت بيشرت پاکستان در 
پيکار با دهشت افگنی است و از سوی ديگر به 
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گونه مسکوت بر سه چهارم خاک پاکستان ادعای 
 .ارضی دارد

 
 -ری مشی ابسلوتيسم تباریاز يک سو، به پيشگي

زبانی و کنار زدن ساير باشندگان از گردونه 
پردازد و از سوی انتظار  سياسی دولت و قدرت می

دوستی و نزديکی با ايران و کشورهای مهسايه را 
 . دارد

 
از يک سو در پی دوستی با  اعراب است  و از 

 .ها نرد دوستی می بازد سويی با دمشنان سنتی آن
 

ت در ميان اين مهه پارادکس ها چه روشن نيس
به هر رو، جايگاه کشور در گردونه  .خواهد شد

املللی هنوز درست روشن نيست تا  نظام نو بين
 .دستس از غيب بيرون آيد و کاری بکند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اکانين اريه هفته آزگار در دس
 تانسکيتاج سفرنامه

 
ه ک ی، هنگام1980در  ش،يسال پ یو اند یس درست،
 یمسکو بودم، برا یسال دوم دانشگاه دولت یدانشجو

بار از راه ترمز، تاشکنت و دوشنبه، به  نيخنست
 یماياز ترمز با هواپ. پرواز داشتم تيمسکو ترانز
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به تاشکنت و از آن جا با قطار به دوشنبه  40-اکي
 یهبا. مهسفر بودم گريد یمن با دو دانشجو. ميرفت
شکنت با کارت از ترمز تا تا مايهواپ تيبل

سه، چهار (حدود ده، پانزده روبل  یزيچ يیدانشجو
  .نبود شيب) دالر

 
  
 

. مياتاق گرفت» دوشنبه«دوشنبه، در مهماخنانه  در
شبه با کارت  کيبود و باش  یدر آن هنگام، هبا

 کيما . بود) دالر کي(تنها چهار روبل  يیدانشجو
 م،يديبه دوشنبه رس یوقت. ميشب در دوشنبه ماند

 .نه بامداد بود ايساعت هشت 
 

 یمهماخنانه، رو یرو به رو خانهيرا در چا صبحانه
به قول (سبز  یما چا یبرا. ميختت، صرف کرد کي

و نان  یسنت یها الهيرا با پ) کبود یها چا کيتاج
و مربا و مسبوسه  ماقيمزه دار و ق اريگرده بس
مرد  ريپ م،يپول بپرداز ميخواست یم یوقت. آوردند

کرد و گفت  یراز گرفنت پول خود دا خانهيب چاصاح
ما از کشور دوست و برادر ما  یمشا مهمانان گرام«

که از  ستين نيا کانيرسم و رواج تاج د،يهست
 ».رنديمهمانان پول بگ

 
 زيبرانگ یشگفت اريما بس یمرد برا ريپ یها گفته
با سنت ها و رسم و  یکه در کشور ميافتيدر. بود

هرچند  یواال با مردم یارزش ها و نيريد یرواج ها
 یپول چا ديشا. ميبامهت آمده ا ارينادار، مگر بس

مگر هر . شد یمن شرتيب) دالر کي(از سه، چهار روبل 
هم،  نيبا ا. گرفتمرد از ما پول ن ريچه بود، پ
که  يیرا به گونه  یاسکناس ده روبل کيمن آهسته، 

 یکي نيا. تشک گذاشتم ريمرد متوجه نشود، ز ريپ
از  يینشانه  -خاطرات من در دوشنبه  نياز هبرت

 .ها بود کيتاج یسنت یمهمان نواز
 

بود که  1984در سال  کستان،يدوم من از تاج ديبازد
 نيدر ا. باز هم از راه دوشنبه رهسپار مسکو بودم

آشنا شدم که در  یافغان یسفر، با چند دانشجو
 نياحساس من ا. کردند یم ليدانشگاه دوشنبه حتص
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مسکو  یبود که آنان بر من که در دانشگاه دولت
که من هم  یدر حال. برند یخواندم، رشک م یدرس م

قشنگ، در شهر  کستانيکه در تاج(در دل بر آنان 
که در  یگوارا، شهر یدوشنبه با آب و هوا یبايز

 یفراوان به فروش م یها یو سبز وهيآن م یبازارها
مزه دار  یآن خوراک ها یو در رستوران ها ديرس
شد، با مردم خوشرو و مهماندوست،  یم سيسرو یسنت

سخت  ستند؛يز ی، م)باال گو فرهن نيدلنش یقيبا موس
 انيدانشجو نيبردم و آن ها را خوش خبت تر یرشک م
 یگفتم ا یدانستم و با خود م یم یدر شورو یخارج

 .خواندم یکاش من هم در دوشنبه درس م
 

م تا با دوشنبه خوب داشت شرتيسفر، فرصت ب نيا در
به بازار آن بروم و از آن جا . تر آشنا شوم

خشکبار مانند توت، چهارمغز،  وهيم اريمقدار بس
ارزان خبرم و با  اريبادام، پسته و کشمش را بس

 م،يحال، تا توان داشت نيدر ا. خود به مسکو بربم
تازه  یها وهيدر مدت بود و باش در دوشنبه، م

 .ميخورد یتربوز م مانند انگور، خربزه و
 

 نيا. بود 1992من از دوشنبه در سال  ديباز نيسوم
 یس. یپ. ام یشرکت مشورت یبار، از آملان، از سو

آمده بودم  کستانيکردم، به تاج یکه در آن کار م
 یآملان به تاجکستان را بررس یکمک ها نهيتا زم

 اريبار اوضاع در دوشنبه بس نيدردمندانه ا. ميمنا
بود که دولت  مهنگا نيدر مه. ن بودنا به ساما

من در دوشنبه از . در کابل سقوط کرد بيداکرت جن
 .دميخرب را شن نيا ويراد قيطر

 
در دوشنبه  یکهدامن رنگيهنگام، روانشاد ب نيا در

را  شانيا یدشوار اريبه بس. بردند یبه سر م
روانشاد داکرت کمال  اي شانيا قيو از طر افتمي
 اريبس یبه من مهربان ینيتاد عاس. آشنا شدم ینيع

 یخاور شناس یجا به اکادم کي شانيبا ا. کردند
 »دوشنبه«چاشت را در رستوران مهماخنانه . ميرفت

عصر . ميکرد) صرف(اوقات  کيبه گفته برادران تاج
و  ميو شاداب ورزاب رفت بايآن روز هم به دره ز

 .ميرستوران کباب خورد کيدر 
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. داشت ین رو به خراباوضاع شتابا دردمندانه،
کردند تا هر چه زود تر  هيبه من توص ینياستاد ع

استاد  گر،يبامداد روز د. ميدوشنبه را ترک گو
 یمرا تا فرودگاه مهراه یکهدامن رنگيبا ب ینيع

 یها یريآن روز، در دوشنبه درگ یفردا. کردند
 انرمح یدر آن هنگام، آقا. ديآغاز گرد ینيسهمگ
 یبود و رهرب کستانيتاج مجهور سيير -في ینب

توره جان زاده به دوش  -کالن یرا قاض ونيسياپوز
 .داشت

 
را که داکرت کمال  یچند عنوان کتاب ما،يهواپ در
در . حتفه داده بود، از نظر گذراندم ميبرا ینيع
مرا به خود جلب  شرتيکتاب توجه ب کيآن ها،  انيم

 نوشته داکرت ،»کستانيتاج ميترب تقس خيتار« -کرد
پسان ها در فرانکفورت بر آن شدم، . ماسف ميرح
رخ  یاتفاق مگر. ترمجه کنم یاثر را به پارس نيا

 76.ديکار گرد نيداد که مانع از ا
 

 هيتا امسال که به دوشن 1992هر رو، از سال  به
هر چه . شود یم یسال سپر ستيبه ب کيآمدم، نزد

 ستيآن هم پس از ب اکان،ين ارياز د داريبود، د
که دعوت  یهنگام. بود یموهبت آمسان کي ميبراسال 
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کنفرانس، ضمن  نيدر ا. دعوت شده بودم سيکنفرانس به پار
م، کرد ادي کستانيتاج ميترب تقس خيکنکاش ها، از کتاب تار

از  ،یرانيدانشمند سرشناس ا -شفاء نيداکرت شجاع الد یآقا
به دسرتسش  راکتاب  نيمن خواهش کرد تا در صورت امکان، ا

نام  ريز یسخنران راديا یبرا ندهيبگذارم و گفت ماه آ
در دانشگاه فرانکفورت  »یرانيا یرانيو ا یرانيا رانيا«

 .و مرا هم دعوت کرد ديآ یبه آملان م
 
دادم، قرار شد،  شيکه کتاب را در فرانکفورت برا یهنگام 

منوده و اصل آن را دوباره  یفوتو کپ سيآن را در پار
که بود، من کتاب را  یليمگر، به هر دل. پس بفرستد ميبرا

 سيپار.... که به سال یهنگام. اوردميدوباره به دست ن
. کردم دايرا پ یتلفن خانه و یبه دشوار اريرفتم، بس

بود، گفت که استاد درگذشته  یفرانسو یبانو کيکه  رشمهس
 یکيرا به  یکتاب نيکه به خاطرم است، چن يیاند و تا جا

 .داده بودند هيهد سيپار یاز کتاخبانه ها
 



 

298 
 

معاون مرکز مطالعات  -اهللا صفراف فينامه استاد س
اشرتاک  یرا برا کستانيتاج یمجهور استير کيژياسرتات
در باره افغانستان به دست  یامللل نيگرد ب زيدر م

 .دميگنج یدر پوست من یآوردم، از شاد
 
 ن،يبه برل) زايو( ديگرفنت رواد یبود که برا نيا

که اسناد و  یهنگام. رفتم کستانيبه سفارت تاج
 یم ريقنسول دادم، گفتند جناب سف یمدارک را برا

بود که به اتاق  نيا. نديخواهند با مشا گفتگو منا
. ميداکرت ستارف باال شد یجناب آقا -ريکب ريکار سف

 يیرايمن پذ از یبا مهربان اريبس ريکب ريسف
دعوت کردند و ) سبز(کبود  یچا دنيکردند و به نوش

و با آثار تان  ميشناس یفرمودند ما مشا را م
بد شد که از فرانکفورت  اريبس. ميدار يیآشنا

و  ديزد یبسنده بود به ما تلفن م. ديسرگردان شد
تان  یبرا. ديفرستاد یاسناد تان را با پست م

 یتا برا ميداد یم ليميا ايو  ميفرستاد یم زايو
 .داده شود زايوشنبه وتان در فرودگاه د

 
هم،  نيبا ا د،ييفرما یم یمهربان اريبس گفتم،
 نيسفر به سرزم یسخت است برا اريمن بس یبرا
 دوارميام. ميايب زايگرفنت و یخود برا اکانين

 یباشندگان کشورها گريفرا برسد که د یروز
به گرفنت  یازين ران،يافغانستان و ا کستان،يتاج
 .نداشته باشندخودشان  یبه کشورها زايو
 

اشک در چشمامن حلقه زدند و  یحال، دانه ها نيا در
شان  یرا برا یکهدامن رنگياز روانشاد ب يیسروده 

چه کنم که ره ندارم به درون خانه «: باز خواندم
 .»خود

 
با  یماه جوال 2 خيهر رو، عصر روز شنبه، تار به

از فرودگاه  »ريامان اس« نگيبو یمايهواپ
پرواز به . دوشنبه پرواز کردم یسوفرانکفورت به 

 يیتازه  يیها زيچ ميدوشنبه از مهان آغاز برا یسو
 یکلمه ها دنيمنونه، شن یبرا. آورد یبه ارمغان م

دروازه  یبه جا »هبرآمدگا«و » درآمدگاه« یبايز
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و به جا و  نديخوشا اريکه بس یو خروج یدخول یها
 .به مورد است

 
: دياندار آغاز گردمهم زهيدوش ريبا آواز ش پرواز

 »!...بانوان و جنابان ارمجند«
 

معمول در  »انيآقا« یبه جا» جنابان«کلمه  دنيشن
طرفه . جالب بود اريبس ميبرا ران،يافغانستان و ا

از کلمه  انيآقا یکه در قزاقستان به جا نيا
 .رنديگ یکار م »انيرزايم«
 

 یدر مهان فرودگاه م،يديکه به دوشنبه رس یهنگام
. بودم دهيد شيسال پ یس ست،يکه ب مينشست نيبه زم

تنها چند . نکرده بود رييدر آن تغ یزيچ چيه
 دهيسالون آن د یوارهايبر د ايساخت کور ونيزيتلو
فرودگاه  ريتصو »ريسامان ا«مگر، در جمله . شد یم
و قرار است  ستدوشنبه که در دست ساختمان ا ندهيآ

 یم يید مناساخته شود، خو یمهندسان فرانسو یاز سو
که از  یهنگام شهيراستش، در گذشته، مه. کرد

آدم،  یفرودگاه فرانکفورت به فرودگاه کابل م
مرا فرا  يی یاحساس درد روانگداز و حتا شرمندگ

را در خود  یاحساس نيبار هم چن نيا. گرفت یم
به من  یکه اندک يی یدواريتنها ام. کردم یجتربه م

بود که فرودگاه نو  یآرزومند نيا د،يخبش یآرامش م
در دست ساختمان است و خدا کند هر چه زود تر به 

 .برسد یهبره بردار
 
  

رحل » دوشنبه« یميدوشنبه، در مهان مهماخنانه قد در
 رييدر مهماخنانه تغ یزيچ چيه. مياقامت انداخت

 یها) نيشيکاند ريا(کولرها  یمنها. نکرده بود
 یج. ال یها ونيزيو تلو یجنوب یايساخت کور

را گرفته  یروس یها ونيزيتلو یکه جا يیايکور
 »تختيپا«بار آن را  نيبودند و نام آن که ا

 .مانده اند
 

از . ميرا در رستوران مهماخنانه صرف کرد صبحانه
 یجشن عروس کيخبت خوش، در رستوران، مراسم مردانه 
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 یکيدلنوار و روانپرور تاج یقيموس. برگزار بود
ما پلو خوش مزه با  یبرا .نواخت یگوش و جان را م

. کبود آوردند یو تربوز و انگور و چا ینان سنت
 ميخوردن پلو، تربوز و انگور هنگام صبحانه برا

مگر . مرتقبه و دشوار بود ريغ يیتا اندازه 
کرد که تا توان  یم رميناگز زبانانيم یپافشار
 .کنم» نوش جان«دارم، 

 
ان گرم گفتند و چن یم ديبه ما خوش آمد زبانانيم
سال  يیدادند که گو یکردند و نوازش م یم يیرايپذ

 کينزد اريها با هم نه تنها آشنا، بل دوستان بس
مهه مهر و  نيدر برابر ا. ميگرمابه و گلستان باش

 .بدهم یحمبت، مانده بودم که چه پاسخ
 
مهماندار ما و  -ديمجش یآقا یاز ظهر، به مهراه بعد 

ان به دره شاداب و از دوست یداکرت مدودف و مشار
 یرودک ابانيموتر ما از خ. ميورزاب رفت یبايز
شهر است، گذشت و  یاصل ابانيکه خ) نيشيپ نيلن(

 یزهايشد که چ یم دهيد. ورزاب روان شد یبه سو
بزرگ  یاز ساختمان ها. کرده است رييتغ یاريبس

 یمرمت شده و بازساز یمدرن گرفته تا ساختمان ها
را که  یميسفالت شده قدراه ا... و یميشده قد

بار مهندسان  نيساخته بودند، ا یمهندسان روس
 ديمجش. ساختند یم) با سرعت(خجند  یبه سو ینيچ

ها و تونل  یرانيتونل را ا کيراه  نيگفت که در ب
راه را به گونه  هها ساخته اند ک ینيرا چ گريد

 .کوتاه ساخته است یريچشمگ
 

به  یجملل یهااليورزاب، و یجاده به سو یدو سو در
 هيال کيآمدن  انيخوردند که گواه بر به م یچشم م

 .ها است کيپولدار و مرفه و مدرن تاج
 

و  ميرستوران کنار رودخانه نشست کيورزاب، در  در
 یمتفاوت از هوا. ميخورد السيتربوز و آلوبالو و گ

گوارا و  اريورزاب بس یگرم تابستان دوشنبه، هوا
. بود »نيسلق« یکستانياجخنک و به گفته دوستان ت

با جامه  یکيتاج» گلدخرتان«هبارستان  ونيزيدر تلو
آه سبزه جان آه « یبايترانه ز ،یرنگارنگ سنت یها



 

301 
 

 یخواندند و م یرا م» کالن آه سبزه یسبزه، باغ ها
 .دنديرقص

 
 یشبکه ها ن،يافزون بر ا کستانيگفت در تاج ديمجش
 »نهيسف«و » جهان منا« ،»کستانيتاج یمل ونيزيتلو«
 .نشرات دارند زين
 

کار در  یدامن که در سال ها یم یادآوري انيشا
وزارت خارجه  کيژيمرکز مطالعات اسرتات سيير یکرس

شد تا  ارميخبت  2006-2003 یافغانستان در سال ها
و دانشمندان  یرمس یها تياز شخص یاريمهماندار بس

به  یو دوست يیباشم و با آنان آشنا یکستانيتاج
به هم  »نجيت«و  »چيز« یکستانيه دوستان تاجگفت
 .رسامن

 
را گرفتم،  نيريد انيدوستان و آشنا سراغ 

را پدرود گفته  یاز آنان دار فان یدردمندانه مشار
داکرت  سوريو پروف ینيبودند، مانند داکرت کمال ع

و به گفته  ماريهم سخت ب گريد یاحرار خمتارف، مشار
 سوريد مانند پروفکسل بودن یکستانيبرادران تاج

دانشنامه  اديمشاور بن -انيمسلمان یانيقباد ميرح
 ...و یاسالم

 
 یبسرت مارستانيمومن قناعت در ب یکه آقا دميشن
رمحت  یپدرام به کمک آقا یآقا یبه مهراه. اند
شان به  ادتيبه ع ،یآزاد ويکارمند راد -دولت

از  شياستاد که چند روز پ. ميشتافت مارستانيب
در باره  یزيسخنان انتقاد آم ،یر دلسوزاز س نيا

که  ندمنوده بودند، به ما گفت رادياوضاع کشور ا
 یزيو صالح کشور و مردم چ ريمنظور شان جز از خ

 .نبوده است یگريد
 

در دوشنبه گزارش  یامللل نيگرد ب زيدر باره م من
جا از آن  نيرو، در ا نياز ا. نوشته ام یمفصل

چند نکته  یآور ادي تنها به. سمينو یمن یزيچ
 :کنم یبسنده م
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اهللا  فياستاد س ،یشنبه، سوم ماه جوال کيروز  چاشت 
فر اف در صاستاد . آمدند دارميبه د -فر افص

بودند  کستانيتاج یمجهور استيگذشته مشاور ارشد ر
و  کياکادم -یعلم یو کنون دست اندر کار، کارها

ت مطالعا توتياند و معاون انست یپژوهش -یسيتدر
 یدوست شانيبا ا. هستند یمجهور استير کيژياسرتات

در کابل در  2003که به سال  یهنگام. دارم نهيريد
 یکار م کيژيمرکز مطالعات اسرتات استير یکرس

را  هميکردم، در کابل مهمان ما شدند و چند روز پ
 .ميجا به سر برد کي شانيبا ا

 
 نيب یها شياستاد، بار ها در کنفرانس ها و مها با

منوده  داريد... و یآملاآت ک،يشکيدر هتران، ب یامللل
به من . ميهست نيريسخن دوستان د کيبودم و در 

خود در  یمنودند تا از رساله دکرتا شنهاديپ
در  یمن در گذشته بار. ميشان دفاع منا وتيانست

دکرتا آغاز  سالهر یمسکو کار را رو یدانشگاه دولت
ه آملان بر هم مهاجرت ب ليکرده بودم که به دل

آغاز کردم که  سکيربيبار دوم در شهر نووس. خورد
نا  ل،ييمهاجرت استاد راهنما به اسرا ليبه دل

 .متام ماند
 

کار را در تاشکنت به  نيخواستم ا یم گر،يد بار
اجنام نشد و  یليبرسامن که باز هم بنا به دال انيپا

کار را در  نيخواستم ا یسر اجنام بار آخر م
از  ميبرکنار ليبرسامن که به دل انيبه پا یآملاآت
 .سفارت در قزاقستان، نافرجام ماند یکرس

 
 یاستاد داکرت قاسم شاه اسکندر گر،يروز د شام
مرا » مرکز مطالعات افغانستان« سيير -)اسکندرف(

رستورانت دعوت  کيرمحت دولت به  یمهراه با آقا
بنده هستند، در  نيرياستاد که از دوستان د. کرد
راسر دوره بود و باش در دوشنبه، درست مانند س
 یمهربان وگونه  چيدر کنار ما بودند و از ه هيسا

 .فرمودند یمن غيو نوازش و لطف در
 

سفارت در آستانه، با برادر بزرگ  یدر سال ها من
و  یاکرب شاه اسکندرف، دوست یجناب آقا -شانيا

اکرب شاه،  یآقا. داشتم گيگرم و نزد اريروابط بس
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و سال ها  کستانيتاج یمجهور استيسرپرست ر یمانز
 یکشور در ترکمنستان و قزاقستان و مدت نيا ريسف

 یشانگها ازماندر س کستانيتاج ندهيو منا ريهم سف
به دوشنبه  یقرار بود از سفر ارومچ. بودند

دست  داريو د فتادياتفاق ن نيمگر ا. نديايب
 .بود تنها خاطره بد من از سفر دوشنبه نيا. نداد

 
جناب  -من ميقد یو آشنا نيريدوست د گر،يد روز 

 زياشرتاک در م یبرا انيامحد رياستاد داکرت هبرام ام
 انيبا داکرت امحد. آوردند فيگرد از هتران تشر

و  ميدوشنبه برو یبه بازار سنت ميگرفت ميتصم
و پسته ) گردو(کشمش و بادام و چهار مغز  یمقدار

دوشنبه  یها یب فروشبه کتا یمهچنان سر. ميخبر
 یکتاب ها یخواست یها تا م یدر کتابفروش. ميبزن
 کيليريبه رسم اخلط س یکيتاج یو کتاب ها یروس
 یزيچ یمگر دردمندانه به زبان فارس. شد یم دهيد

تنها به اصطالح خال، خال کتاب . خورد یبه چشم من
. بودند یمذهب شرتيشد که آن هم ب یم دهيد يیها
 یحنف شرتيب کستانيتاج مت که مرداس یدر حال نيا

مذهب،  عهياز آن ها ش یمذهب اند و تنها خبش کوچک
 .یليآن هم امساع

 
چاپ کابل و هتران به  یسخن، مشار کتاب ها کي در

کرد و  یاز مشار انگشتان جتاوز من یدر یزبان پارس
را  یو نگران دنيشيخود، ارزش اند یبه جا نيا

 .دارد
 
 شنهاديبه من پ انيامحد ريم امداکرت هبرا گر،يد روز 

به آرامگاه او به پنج  یرودک ارتيز یکردند برا
من سوگوارانه به رغم . ميپنجه کند برو ايکنت 

رو،  نياز ا. امکان رفنت نداشتم ،یقلب یدرون ليمتا
 .سفر رفت نيبه ا يیپوزش خواستم و او به تنها

 
 انا،ياجنمن آر سيير -وستوک یبا آقا گر،يد روز 

 یکه برا ،یباشنده آملاآت یافغان انيمن فرهنگاجن
اشرتاک در کنفرانس به دوشنبه آمده بود، به دره 

 45 کينزد ديرام. ميرفت »ديرام«خرم و شاداب 
 .از دوشنبه فاصله دارد قهيدق
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به نام  یساخته شده در دوره شورو شگاهيآسا کي به
که جمهز به مهماخنانه بزرگ،  ميرفت» راه آهن«

نان چاشت . بود) رستوران(رن و طرب خانه استخر مد
را کنار رودخانه خروشان کافرهنان صرف ) هنار(

خومشزه و دوغ سرد  اريبس یما ماه یبرا. ميکرد
هم در  انرتپس. ميخورد انيآوردند که آن را تا پا

 ريپ کيبه گفته . ميگرم شنا کرد یآب چشمه شفا
 یرمايدرمان از ب یاريبس یآب چشمه برا ،یمرد بوم

آن  دنياست و نوش» فارنده« یو مفصل یجلد یها
. سودخبش اريمعده و روده ها بس فيتکال یبرا
 یجا م نيبه ا کياز دور و نزد یاريبس مارانيب
 گريو د هيسحتا از رو ،یدر دوره شورو. نديآ

کورس . آمدند یجا م نيبه ا مارانيها ب یمجهور
 .هفته تا دو هفته است کي یبرا یتداو

 
به  ،یامللل نيگرد ب زيم انيو، پس از پاهر ر به

رقم  يیبه گونه  ريو قسمت و تقد بياصطالح، نص
 .ميدر دوشنبه بپا گريخورد که دو هفته د

 
 کيکه  - »یجنسير اتيح«خنست، در مهماخنانه  هفته 

متفاوت . مهماخنانه پنج ستاره است، ماندگار شدم
 اريمهماخنانه بس کي نيا تخت،ياز مهماخنانه پا

 اريکه بس یزيچ. است یجهان یمدرن به استانداردها
 اچهياست که مهماخنانه در کنار در نيجالب است، ا

 یها و آبنماها اهقرار دارد و با فور ،يی یمصنوع
 .آراسته شده است بايز اريبس

 
ساختمان بزرگ گنبدمنا در دست  کيمهماخنانه  یهپلو

از کارمندان  یکيساختمان است که به گفته 
 خانهيچا«خنانه، در برنامه است تا در آن مهما
 .بسازند »یمل

 
» باربد« یدنيساختمان بزرگ و د گر،يد یآن سو در
 شيو کنسرت ها و منا یقيشود که تاالر موس یم دهيد

 وند،يپ یروزها، آقا نيدر مه. رود یها به مشار م
هنرمند  -منصور ،یجوان افغان یاز بزنس من ها یکي
به دوشنبه دعوت  امريکات از کنسر یرا برا یرانيا

کنسرت  ديبازد یبرااز من هم  ونديپ. منوده بود
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ام  یبرنامه کار یفشردگ ليمگر به دل. دعوت کرد
 .نتوانستم و پوزش خواستم

 
و  یدفرت گردشگر کيدر شهر دوشنبه  ونديپ یآقا 

راه  یجهان یمدرن با استانداردها یمسافرت
در  انيمشرت یامدرن بر زاتيانداخته است که با جته

خدمات  ريکنند و سا یم هيهت تيسرتا سر جهان بل
 .دارد یعرضه م

 
 یاريبس هنانيسفر، با هم م نيهر رو، در ا به

 یسالم رووف یها، جناب آقا نياز ا یکي. آشنا شدم
. خونگرم و مهمان نواز و پرکار اريجوان بس. بود
 یرستوران تابستان کيمرا به  یشب یرووف یآقا
 ايتپه زب کي یرستوران رو. دعوت کرد ینکستايتاج

بود که  يیقايافر یقرار داشت و متشکل از چند چپر
 شيساخته شده بود و آرا يیبه گونه هنرمندانه 

ارکسرت رستوران را چند هنرمند جوان . بود افتهي
 یمهمانان افغان شرتيچون ب. بردند یم شيپ یرانيا

 یافغان یاآهنگ ه شرتيبودند، مهران، رهرب ارکسرت، ب
 یو روان پرور ادا م نيدلنش اريبس وهيرا با ش

ما  زيبرنامه به م انيپاپسان تر، پس از . کرد
 یمهربان اريبا ما سخن گفت و بس کيآمد و از نزد

 .کرد
 

 یکه در دوشنبه بودم، آقا یسخن، تا روز کي در
 یهنيم یسنت ینبود که مهمان نواز يیحلظه  یرووف
 شهيکه در اند يی مانهيپ به. منوده باشد یکوتاه

چگونه  د،يايبه فرانکفورت ب یبودم، هرگاه او روز
 یرستوران گرج کيمرا به  یاز مجله چاشت. جربان کنم

 ريش( »ليفر« مشزهخو اريبس یبرد که در آن جا ماه
 .ميخورد) یماه

 
هفته به مهماخنانه چهار  کيهر رو، پس از  به

منتقل ) »گراند هتل ايآس«(» تاج پاالس«ستاره 
 انهيهتل در م نيا تيکار، موقع نيا ليدل. شدم

 .از آن به هر جا رفت ادهيپ یشد پا یشهر بود که م
 

 یکه ب نيرياز دوستان د گرياز د یکيهر رو،  به
ستار  سوريفرمودند، پروف یاندازه لطف و مهرورز
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پژوهشکده  یخارج استيدفرت مطالعات س سيير -زاده
. بودند کستانيتاج یهورمج استير یمطالعات راهربد

از من در  يیگشاده رو ارياستاد ستار زاده با بس
کردند و سپس مرا به  يیرايدفرت کار شان پذ

 کستانيپژوهشگاه علوم تاج یپژوهشکده خاورشناس
 .کردند يیراهنما

 
اکرب  یخنست نزد استاد عل ،یدر پژوهشکده خاور شناس 

 اديبن –باربد  یامللل نيب اديبن سيير -رجب اف
استاد . ميو هنر به نام باربد، رفت یقيفرهنگ موس

لطف کردند و ما را در اتاق کار خود  اريبس
 ادياز گذشته ها  یبا اندوه و نوستالژ. رفتنديپذ

زاد روز  یسالگ دگفتند در ماه اکترب جشن ص. کردند
 یاز سو کيسخنور نامدار تاج -تورسون زاده رزايم
 یهستم مشار ليما رايبس. شود یم یبزرگدار ونسکوي

و  یانيکاو یخود مانند آقا نيرياز دوستان د
 یها یمگر نشان. را دعوت کنم گريو مشار د یبغالن

به  نهيتوامن در زم یگفتم م. شان را ندارم یليميا
 .ميکمک منا شانيا
 
دانشمند  -اکرب تورسون یخدمت جناب آقا سپس 

 سيپرآوازه که پس از بود و باش هفده ساله و تدر
به دوشنبه بازگشته اند و  امريکاو پژوهش در 

پژوهشگاه علوم  یپژوهشکده خاورشناس استيکنون ر
 .ميديرا به دوش دارند، رس کستانيتاج

 
 یاستاد ما را برا م،يچاشت آمده بود یکينزد چون 

. پژوهشکده مهمان کردند یايصرف نان در کافه تر
ف کبود صر یرا با چا یکيخومشزه و پلو تاج یشوربا
کارشناس  -زاده یهنگام هنار، استاد صوف. ميکرد

با ما بودند که در  زين یفلسفه و متخصص زبان عرب
 سميمدرن پست لياواخر سرگرم پژوهش در مسا نيا

 .هستند
 

مقاالت  نياز آخر یکياکرب تورسون از سر لطف  استاد
از  یدر آملاآت» نامه رانيا«شان را که در جمله 

به  رانيسفارت ا یفرهنگ یزنيرا یکانون فرهنگ یسو
 .بود، به من اهدا کردند دهيچاپ رس
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جناب  -نميرياز دوستان د یکيخواستم با  یم سخت
پژوهشکده  نيشيپ سيير – ینذر کيداکرت جوره ب یآقا

از  1992که در سفر سال  یخط راثيو م یخاورشناس
آشنا شده  یبا و ینياستاد داکرت کمال ع قيطر

 یبا و یلفونيت. شته باشمدا یداريد زيبودم، ن
 دمندانهمگر در. ميمتاس گرفتم و قرار هم گذاشت

 یسعادت نينبود از چن ريتقد ،یليبنا به دال
را گذاشتم  داريد نيا ن،ياز ا. برخوردار گردم

 .ندهيآ یسفرها یبرا
 
هر رو، پس از پدرود با استاد اکرب تورسون، به  به 
مسوول  -افجناب استاد داکرت عبداهللا غفور  ارتيز

و  ميرفت یدر پژوهشکده خاورشناس نينو خيدفرت تار
. ميپژوهشکده آشنا شد یبا کارها و برنامه پژوهش

 ر،ياخ یجالب پژوهشکده در سال ها یاز کارها یکي
. است »کيتاج لقخ خيتار« یکتاب بزرگ پنج جلد

تا کنون  یليکه جلد سوم آن بنا به دال نيطرفه ا
 .چاپ نشده است

 
در  یبزرگ یکارها رياخ یرفته، در سال هاهم  یرو 

. گوناگون اجنام شده است یها هيدر زمن کستانيتاج
مهه  باياست که تقر نيکه هست، ا يی يیتنها نارسا

که  یاند و کسان کيليريبه خط س ايو  یبه روس اي
 نيتوانند از ا یمن ستند،يدو زبان آشنا ن نيبا ا
 .هبره برند گانيشا نهيگنج

 
را از  شانيکه دوست داشتم ا یاز بزرگان گريد یکي 

 ريوز -تلبک نظر اف یکنم، جناب آقا ارتيز کينزد
بازنشسته  گريبودند که د کستانيتاج نيشيخارجه پ

 یزبانيمن در کابل، چند بار افتخار م. شده بودند
 یگونه، آشنا نيمه. را داشتم شانيا یو مهماندار

 نيمع -ولداشفيعبداهللا  یجناب آقا گريد نيريد
سفارت در کدام کشور  یوزارت خارجه در کرس نيشيپ
شان  داريداشتند که موفق به د فيتشر گريد

 .دمينگرد
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دانشور و  یبانو ن،يريد انياز آشنا گريد یکي
 نيالد یزل حموداکرت غ سورياستاد پروف -فرزانه

 نيمناسبات ب یوريو ت خيتار پارمتنتيمسوول د -اوا
 کيتيوپوليمطالعات جپژوهشکده  سييو ر یامللل

با . بودند یسالو یروس -یکستانيدانشگاه خمتلط تاج
 یمرخص درووا  نيالد یکه استاد حم نيتوجه به ا

بردند، از من دعوت منودند تا  یبه سر م یتابستان
 شانيشوهر ا. بنوشم یچا شانيدر خانه ا شانيبا ا

 کستانياز دانشوران بنام و شناخته شده تاج زين
نوساخت دوشنبه  هيناح کيزل در وانو غخانه ب. اند

حافظ واقع  ابانيدر کرانه رودخانه دوشنبه در خ
که تازه  یدولت یبايکاخ بزرگ و ز یکيدر نزد. است
ساخته شده  یخارج یاز مهمانان رمس يیرايپذ یبرا

 یشهر دوشنبه م انيدر م یدياست و به سان مروار
با  یبايکاخ، باغ ز نيا یکيدر نزد. درخشد
ماها و فوراه ها و گلستان ها آراسته اند و آبن

 کياز بزرگان تاج يیها سيدر گوش کنار آن، تند
 .ساخته اند... و ینساما ليمانند امساع

 
از هر  یزل، با ووبه هر رو، در آپارمتان بانو غ 

و با آثار و کتاب ها و مقاالت  ميگفت یسخن یمچن
ر د یو ريچند مقاله اخ ژهيبه و. آشنا شدم شانيا

بزرگ  یامپراتور -»رپانديک« یباره امپراتور
که به مدت پنج صد سال در  يی یرانيا -یکيتاج

 ساسکرد و تازه بر ا یم يیمانروا نيچ یمرزها
کشف شده  ینيچ یها یگانياسناد تازه نشر شده با

زبان هنوز ناشناخته مانده  یاست و در جهان پارس
ده وع شانيجالب بود که به ا اريبس مياست، برا
 .درنگ به ترمجه آن بپردازم یسپردم ب

 
زل از سر مهر، چند جلد کتاب ارزمشند را وغ بانو
 .رفتميپذ یداد که با سپاسگزار هيهد ميبرا

 
جناب  نم،يريو د ختهيام با دوست فره یبعد داريد 

مرکز مطالعات  سيير-اف فيداکرت سهراب شر یآقا
اب در با سهر. بود کستانيتاج یمجهور استير یراهربد

پوزش خواست  اريبس. داشتم یکوتاه داريدفرت کارش د
نتوانسته است به  یکار یها یگرفتار ليکه به دل

. او را درک کنم متوانست یالبته م. ديايب دارميد
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 یروزها که مهه دستگاه دولت نيدر ا ژهيبه و
بزرگ  یبرگزار یبرا یزيسرگرم برنامه ر کستانيتاج

استقالل کشور  یالگس ستيب – کستانيتاج یجشن مل
 .هستند

  
اتاق  سيير -فيشر ديسع یبا جناب آقا گريد داريد
. بود کستانيتاج عيو صنا یبازرگان یامللل نيب
 کستانيباز گفتند که کنون در تاج ميبرا شانيا
 یگذاران خارج هيسرما یبرا یخوب اريبس یها نهيزم

و  انهيپروژه بزرگ، م 360فراهم شده است و دولت 
ما . کنند یم شنهاديپ یگذار هيسرما یاکوچک بر

ما در  یکه برادران افغان ميهست دواريام اريبس
 یگذار هيپروژه ها در کشور خود شان سرما نيا

 .کنند
 
 نهيکه با بانو نگ یداريگونه با در د نيمه

 یگذار هيسرما یدولت تهيکم سيير -اسراروا
سهل  اريبس طياز شرا زين شانيداشتم، ا کستانيتاج
 هيسرما یبرا کستانيکه دولت تاج یازاتيامتو 

در نظر گرفته اند، سخن بر زبان  یگذران خارج
 .آوردند

 
و  ختهيبا دوست فره دارها،ياز د گريد یکي 

. بود یقادر ريشيداکرت ارد یفرزانه، جناب آقا
و  ايآس تيريمد یکه کنون در کرس یجناب قادر

 یم فهيوظ یفايا کستانيوزارت خارجه تاج یقايافر
لطف  ،یکار ديشد یها یکنند، به رغم گرفتار

 داريهنگام د. رفتنديفرموده، بنده را به حضور پذ
مودب و ورجاوند که  اريجوان بس کيبا  شانيبا ا
بود، آشنا  انيمنا یبزرگ منش ینشانه ها شيماياز س

جناب  شانيا -فرمودند اريشدم که با من حمبت بس
تازه به مست زاده بودند که  یمنوچهر حاج یآقا

امور افغانستان در وزارت خارجه گماشته  تيمسوول
 .شده اند

 
 یو آشنا نهيريبا دوست د دارها،يد گرازيد یکي 

جناب . بود فيداکرت اعظم شاه شر یجناب آقا -ميقد
 یاسيس ليدر مسا یمجهور استيکنون مشاور ر -شانيا
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 ديشد یها یاعظم شاه به رغم گرفتار یآقا. هستند
به ) صرف هنار(اوقات  یف فرموده مرا برالط ،یکار
 یرودک ابانيواقع در خ» راحت«معروف  خانهيچا

که در واقع رستوران  خانهيچا نيا. دعوت فرمودند
ساخته  یکيتاج یباستان یاست، با سبک معمار یبزرگ

در  خانهيچا نيبار من در ا نيخنست یبرا. شده است
 .هنار خورده بودم 1984سال 

 
 وهيبه ش ینيمعماران چ یاريبه  خانهيچا نيا کنون

 خانهيچا نيکه در ا يیغذاها. مرمت شده است یبايز
مانند مسبوسه،  یسنت یغذاها شرتيشود، ب یداده م

 یاند که معموال با چا... شوربا، پلو، منتو و
 .شود یصرف م) سبز(کبود 

 
 – کيرجب ب یبا جناب آقا ميدارهاياز د گريد یکي 

مدت ها در  –رجب اف  یآقا. ودب انيمعاون بانک آر
 نياز بزرگرت یکي انيبانک آر. کردند یکابل کار م

 یزير یپ 1992است که به سال  کستانيتاج یبانک ها
در دفرت کارش در  کيرجب ب یبا آقا. شده است

در  ميبرا شانيا. داشتم داريساختمان مدرن بانک د
شب هم . دادند حاتيبانک توض یباره دستاوردها

جملل و مدرن  یاز رستوران ها یکيدر  شانيمهمان ا
 .شهر بودم

 
جوان و پرکار  یاز بزنس من ها یکيدوشنبه، با  در 

 یسراپا پر از انرژ  یو. آشنا شدم یبه نام نورعل
گفت در  ینورعل. سرگرم کار وستهيو شور بود و پ

) تاور(بزنس سنرت شانزده طبقه  کيبرنامه دارد تا 
رستورانت مدرن به نام  کيبه  یاو مرا شب. بسازد

 .دعوت کرد یپ. یا. یو
 
استاد داکرت عصام  یبا جناب آقا دارميد نيآخر 

 یو فارس کانياجنمن تاج سيير -اف نيصالح الد نيالد
استاد کنون مهزمان . بود وند،يپ -زبانان جهان
 .هستند یمجهور در امور فرهنگ سييمشاور ارشد ر

 
پسر  -یتلفن یدرنگ پس از گفتگو یب استاد

. جان را دنبال من فرستادند ارياسفند -برومندش
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 انيکه در م» کاخ وحدت«ما با استاد در  داريد
 »ونديکاخ پ«به نام  یو افغان یرانيا انيفرهنگ

 داريد نياز خبت خوش، در ا. شهرت دارد، صورت گرفت
از  هک ميصم یجناب آقا -جوان فرزانه و فرهنگمند

 .حضور داشتند زيآورده بودند، ن فيتشر ميبلج
 

 نهييدر آ کانيتاج« یخنست کتاب سه جلد استاد،
اثر گرانسگ جناب  ،»انيتا سامان انياز آر: خيتار
 نيدادند که ا هيهد ميرمحان را برا یامام عل یآقا
 شانيهبا و گرانسنگ را با سپاس از ا یب هيهد
مودب  اريبس زهيدوش کيسپس زنگ زدند و . رفتميپذ

 شانيا. شدند دخامن وار هيام رمزبه ن ريو سر به ز
 »ونديپ«جلد فصلنامه  کيکاخ وحدت بودند که  ريدب

 یفصلنامه به زبان ها نيا. آوردند ميرا برا
 یو روس کيليريبا رسم اخلظ س یکيتاج ،یدر یپارس

 .رسد یبه چاپ م
 
 یو از هر مچن مسن ميداشت یدراز یاستاد گفتگو با 

. مين سخن گفتگوناگو ليو در باب مسا ميبرگرفت
استاد  یخود جناب آقا نيرياز دوستان د شانيا

... یانيکاو یو آقا یبغالن ريبش یآقا ن،يرسول ره
 نيستميکردند و گفتند قرار است، در نوروز، ب ادي

شود و  تهجشن گرف »ونديپ« یادگذاريسالگرد بن
 ختگانياز فره یمشار زبانياست بتوانند م دواريام

 .باشند امريکا باشنده اروپا و یافغان
 

به  اکانين نيبه سرزم يیو سراجنام، سفر سه هفته ... 
فرا  یو دوم جوال ستيشد و روز ب کيخود نزد انيپا
در  ميرا برا مايهواپ تيبل وند،يسلطان پ. ديرس

از دوستان که  یبا مشار. اتاقم در مهماخنانه آورد
. کردم یخدا حافظ یاز دوشنبه بودند، تلفن رونيب

 یخداحافظ یمن، برا ديدبه رغم خمالفت ش رگيمشار د
از مجله جناب استاد  -آوردند فيبه مهماخنانه تشر

دانستند  یبا وصف آن که م شانيا. نفيصالح الد
 تيشب است، با هنا مهيپرواز ساعت سه پس از ن

 یحاضر بودند تا فرودگاه مرا مهراه یبزرگوار
د را متقاع شانيتوانستم ا یبه دشوار اريبس. کنند

از دوستان قرار است، مرا  یگريد یکنم که کس
 ديهم فرمودند، پس بگذار نيبا ا. فرودگاه بربند
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 یگفتم، سپاسگزارم، کس. جان مشا را بربند ارياسفند
 .برد یمرا م یگريد
 

صرف نان شام با  یمرا برا اريچه بود، اسفند هر
» کنام پلنگان«به نام  بايرستورانت ز کيخود به 

برد و پس از صرف شام ) بالکا ايروواگيت یبه روس(
 .دو باره به مهماخنانه رساند

 
 فيچون استاد س یبه دشوار توانستم دوستان اريبس 

را متقاعد و جماب بسازم که  گرانياهللا صفر اف و د
شب تا فرودگاه صرف نظر  مهيمنودمن در ن یاز مهراه

 .نديفرما
 

 یمردم کان،يکه مهمان نواز تر از تاج یراست به
 یاستاد قاسم شاه اسکندر. شود یمن دايپ یتيدر گ

بردند،  یشهر به سر م رونيکه با خانواده در ب
به تلفن مهراه زنگ  ميساعت ده شب برا یها یکينزد

اند  دهياالن به دوشنبه رس نيزدند و فرمودند که مه
 فيتشر هماخنانهبدرقه من به م یخواهند برا یو م

زمحت استاد  که از نيا یتنها برا. اورنديب
 کيبه توسل جسنت به  ريکرده باشم، ناگز یريجلوگ

و گفتم که مهماخنانه  دميگرد »زيدروغ مصلحت آم«
از  یاز آن نزد کس رونيرا ترک گفته ام و در ب

تنها . برد یدوستان هستم و او مرا به فرودگاه م
 .رميآمدن استاد را بگ لوترفند، توانستم ج نيبا ا

 
شرکت غضنفر در  ندهيمنا -جان ديسر اجنام، جم ...

آشنا شده  بايشهر ز نيدر مه شانيدوشنبه که با ا
در فرودگاه، . بودم، مرا تا فرودگاه بدرقه منود

کبود  یبار چا نيآخر یبرا یپ. یا. یدر سالون و
احرتام ما را  تيو کارمندان فرودگاه با هنا دمينوش

 یمهراه »ريا امانس« نگيبو یمايتا دم پلکان هوپ
 یمتفاوت از فرودگاه فرانکفورت که هبا. ردندک

است،  ورويهزار  کياز  شيآن ب یپ. یآ. یسالون و
رو،  نياز مه. رنديگ یدر دوشنبه تنها چهل دالر م

 یايدهند تا از مزا یم حياز مسافران ترج یاريبس
 .هبره مند شوند هيرايپ یسالون ب نيا
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ان شهر بر فراز آمس کريغولپ نياز چند حلظه، ماش پس 
 مايهواپ چهياز در. دوشنبه به پرواز درآمده بود

که غرق  بايدوشنبه شهر ز یبار به سو نيآخر یبرا
در پرتو نور چراغ ها و نور افگن ها بود، 

 زيو دوستان عز بايپدورد دوشنبه ز. ستمينگر
از خاطرات  یو باکوله بار داريد ديبه ام! یکيتاج
 .فرانکفورت رهسپار شدم یبه سو نيريش
 
         

 گزارش نشست بين املللی خربگان 
 :زير  نام

افغانستان در راه ساخنت دولت و جامعه «
 »2011-2001در سال های  با ثبات

 در دبی 2011نوامرب  9-8به روزهای 
  

international expert meeting 
Afghanistan on the Way to the Stable State and 

Society (2001-2011)  
8-9 November 2011 in Dubai  

 
، در مهماخنانه 2011نوامرب سال روان  9-8به روزهای 

شهر دبی، نشستی بين املللی با اشرتاک » ال بوستان«
خربگان چندين کشور جهان در باره افغانستان زير 

افغانستان در راه ساخنت دولت و جامعه با «: نام
 .برگزار گرديد »2011-2001ثبات در سال های 

 
نشست، به سلسله نشست هايی برگزار گرديد که  اين

در سال های اخير از سوی دفرت آسيای ميانه بنياد 
مجهوری آملان به گونه منظم در  »فريدريش ايربت«

باره افغانستان و کشورهای آسيای ميانه متويل می 
هناد اجتماعی : سازمان دهندگان نشست. گردد

آملاآتی اجنمن افغان های باشنده شهر  -»آريانا«
» مرکز مطالعات افغانستان و منطقه«قزاقستان، 

شهر دوشنبه مجهوری تاجيکستان و سازمان آزاد غير 
» پوليت کانتکت«مرکز فناوری های سياسی «انتفاهی 

 .شهر مسکو بودند» 
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کانسپت ديدار «در خبشی از فراخوانی که زير عنوان 

از سوی سازماندهندگان نشست » بين املللی خربگان
 : ش شده بود، آمده استپخ
که در سال های دهه (کنارآيی نيروهای افغانی «

سده بيستم با ساختارهای تندرو بين املللی بر  1990
، با يک )سر قدرت در افغانستان می رزميدند

زمينه ساز آغاز کارزار عمليات ضد  77ديگر،
تروريستی که از سوی نيروهای انتالف بين املللی به 

به راه انداخته شد،  2001پاييز در  امريکارهربی 
 . گرديد

 
اين عمليات به پايان خود نزديک می شود، با اين 
هم، گره کور مساله افغانستان کماکان ناگشوده 
مانده است و ادامه تنش ها در اين کشور، مهه 
نيروهای خردورز را وا می دارد تا دست در دست هم 

ی در راستای تدوين راهربد و راهکاری موثر برا
برونرفت از بن بست افغانستان برآيند و در 

 .  جستجوی رويکردهای سازنده باشند
 

يکی از گونه های اين چنين بذل مساعی، می تواند 
با پايان يافنت جنگ . مهکاری جامعه خربگان باشد

سرد، خربگان کشورهای گوناگون می توانند با دانش 
از و جتارب خود، رسالت خود را در حل مسايل خمتلف 

چنين چيزی از راه . مجله افغانستان اجنام دهند
ديالوگ رو در روی خربگان دبستان های رنگارنگ با 

در يک نگرش (سنت های گوناگون، از مجله روسيه 
 .ممکن است) پسا شوروی -وسيع تر

 
افغان ها اين شانس را دارند تا به پيشواز صد 

ان يک کشور شان چون  (2021-2019)سالگی اسرتداد استقالل
بروند ) نه يک کشور ورشکسته و ناکام(ملت پيروز 

که کاتاکليسم ها و نا به هنجاری های  دوره گذار 
را به رغم موقعيت پيچيده و دشوار جيوپوليتيک 

در اين رهرو، سال . کشور شان، پشت سر گذاشته اند

                                                 
به رهربی » گروه روم«و » جبهه متحد«منظور از نيروهای .  77

حممد ظاهر شاه است که گروه خنست در جبهه نظامی و دومی در 
 .ا طالبان و القاعده مبارزه می کردندجبهه سياسی ب
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سده بيست و يکم می توانند دهه  2010های دهه 
راه دستيابی به  احيای ثبات و توسعه پايدار از

سازش های درونی و مهکاری های بين املللی مبدل 
 . گردند

 
آناليز ره آوردهای  –هدف از برگزاری نشست خربگان

چوناِن مرحله  -اساسی دهه خنست سده بيست و يکم
ويژه يی برای افغانستان و جهانيان و دوره يی که 
چونان دوره فرصت های مناسب و تعيين دورمنای 

عه  و دولت اقغانستان شناخته می شود، توسعه جام
 . می باشد

 
 -استقالل دهه فراگرد صد سالگی ،سده نودهه دوم 
سرشار از رويدادها  کوتاه، اما بس یخيدوره تار

و  نده،يآسوی به ) گاهیپرش(ترامپلين  به، که است
افغانستان ، خود از مشکالت  یاريبس خيزشگاه نيمهچن
 .دل گرديده استمب گريد یو کشورها گانيمهسا

 
بر ديدار بين املللی خربگان است تا توجه ويژه يی 
به گرايش های مثبت و پتسيال خود افغانستان و 
پارتنران آن در دو دهه خنست سده بيست و يکم 

هنگامی که گونه های نو تعامل دولتی و بين (
املللی در سراسر جهان شکل می گيرد، و اين روند 

ررنگ شدن نو چالش های در اوضاع جهانی شدن و پ
متدنی روان -دارای بار اقتصادی، سياسی و فرهنگی

 .؛ مبذول دارد)است
 

دستور کار ديدار بين املللی خربگان، مسايل زير را 
 :در بر می گيرد

: افغانستان در دهه های خنست سده بيست و يکم -1
گزينه ها و ويژگی های توسعه سياسی 

خنبگان سياسی  پارملانتاريسم، احزاب نو و قديمی،(
 ؛)و توده ها

اجتماعی، -ديناميسم تباری: جامعه افغانی  -2
 قبيله يی؛ -عوامل قومی

 ارتش افغانستان و منازعه درونی افغانستان؛  -3
گروه های رزمی غير دولتی و کشاکش های   -4

 درونی افغانستان؛
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سيمای اجتماعی دياسپاراهای افغانی در آسيا،  -5
 ... ، روسيه و امريکااروپا، 

 و در مناقشه افغانستان؛نات -6
هند، : جنبه منطقه يی منازعه افغانستان -7

 ايران، پاکستان و چين؛
 منازعه افغانستان و آسيای ميانه؛  -8
 منازعه افغانستان و سازمان مهکاری شانگهای؛ -9

پس منظر و دورمنای مناسبات روسيه و  -10
 . افغانستان

 
الگوی نو «  2010و مهچنين پيشگويی هايی در دهه ...
 »ری های بين املللی يا رويايی تازه؟مهکا

 
بسيار به خرج داده اند تا تالش  دهندگانسازمان

عاصر را به افغانستان م یاسيس یچهره هامشارکت 
از نشست  نيدر ا یه طور احنصارحد اقل برسانند و ب

 .مسايل افغانستان دعوت منايند کارشناسان
 یبه اندازه کافاشرتاک کنندگان نيز  یايجغراف
 ن،ي، چرانيلند، هند، ااآملان، ه -استده گسرت

 .کستانيو تاج غانستاناف ه،يپاکستان، روس
 

 :فهرست اشرتاک کنندگان
 :از کابل  -1
 کارشناس مستقل -وحيد مژده -
استاد دانشگاه  -داکرت داوود مراديان -

يی کابل، رييس پيشين مرکز مطالعات امريکا
 اسرتاتيژيک وزارت خارجه

علوم، وزير پيشين  از اکادمی -سليمان اليق -
 اقوام و قبايل

 وزير مشاور در امور قبايل -وحيداهللا سباوون -
معاون مرکز مطالعات منطقه يی  -رفيع نيازی -

 کابل
 از اکادمی علوم  -حبيب اهللا رفيع -
  
 :از افغان های باشنده خارج  -2
 از آملاآتی -رييس اجنمن آريانا -امحد اهللا وستوک -
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اعضای پيشين کارشناس مستقل، از  -فقير ودان -
 حزب وطن، از فرانکفورت 

کارشناس مستقل، از اعضای  -بشير پيوستون -
 پيشين حزب وطن، از هامبورگ

کارشناس مستقل، از اعضای  -جنرال حکيم سروری -
 پيشين حزب وطن، از هالند

رييس کانون مطالعات و پژوهش  -عزيز آريانفر -
 های افغانستان از فرانکفورت

 
 :از ساير کشورها -3
رييس مرکز حتقيقات آسيای  –ور ژانگ لیپروفيس -

 جنوبی دانشگاه سين هوا از چين
آی در . اس. رييس پيشين آی -جنرال اسد درانی -

 از پاکستان 1992-1990سال های 
 استاد دانشگاه هتران -داکرت هبرام امير امحديان -
رييس  -)اسکندراف(داکرت قاسم شاه اسکندری  -

 تاجيکستان مرکز مطالعات افغانستان و منطقه، از
 از دانشگاه برناول -داکرت والديمير بويکو -
استاد دانشگاه  -داکرت الکساندر کنيازيف  -

 از قرغيزستان -بيشکيک
 استاد دانشگاه دولتی مسکو -داکرت گئورگی يژف -
مسوول دفرت مطالعات  -داکرت ويکتور کارگون -

افغانستان در پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم 
 روسيه

 کارشناس مسايل نظامی -کوالکف داکرت اولگ -
استاد دانشگاه  -داکرت والديمير پالستون -

 نوواسيبيرسک
مدير عامل مرکز پوليت  -داکرت اندری مدوئُدف -

 کانتکت
مشاری از خربنگاران از کشورهای قزاقستان،  -

 قرغيزستان و روسيه
 

در اين نشست از مشار ديگری از : يادداشت
توانستند حضور کارشناسان نيز دعوت شده بود که ن

 :به هم رسانند
استاد دانشگاه جام  -پروفيسور استار  -1

 امريکاهوپکينز، از 
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رييس مرکز مطالعات افغانستان  -عمر نثار  -2
 معاصر،از مسکو

رييس مرکز مطالعات منطقه يی،  -غفور ليوال  -3
 از کابل

سفيران کشورهای فرانسه، ايتاليا، روسيه،   -4
زستان، ، انگلستان، قزاقستان، قرغيامريکا

تاجيکستان، ترکمنستان، ازبيکستان، آملان، هند، 
 .افغانستان و پاکستان در امارات متحده عربی

 
نشست با سخنرانی های داکرت اندری مدوئدف، آقای 
وستوک، پروفيسور قاسم شاه  اسکندری، داکرت يژوف 
و آقای اليق  در پی گشايش  جلسه آغاز آغاز 

 .گرديد
 

ن سخنرانی خوش آمدگويی خود ضم يژف پروفيسور داکرت
در افغانستان . گفتند که اقتصاد موتور توسعه است

بايد به مسايل راهسازی و توسعه انرژيتيک توجه 
به ويژه بايد به بازسازی بند نغلو . بايسته شود

که با يک چهارم ظرفيت کار می کند و پروژه خوش 
تپه در مشال و ساير پروژه های آبياری توجه بيشرت 

آب کم . کشور بدون برق منی تواند زندگی کند .شود
 250در افغانستان ساالنه . است و رودخانه ها کوچک
در حالی که برای رويش . ملی مرت باران می بارد

 .  ملی مرت بارندگی در سال نياز است 500گندم به 
آن چه مربوط به توسعه سياسی افغانستان می گردد، 

رشد يابد که کشور تنها در آن صورت می تواند 
باشندگان آن که وابستگی های قومی و قبيله يی را 
کنار بگذارند و تنها به اين درک مشرتک برسند که 

مادامی که هر . متلق به کشور افغانستان هستند
قوم و قبيله به خود بينديشد، کشور منی تواند در 

پيام من به افغان ها اين . انتظار چيز خوبی باشد
کشور های ديگر گوش فرا ندهند است که به  سخنان 

 ».و خود در باره سرنوشت شان تصميم بگيرند
 

صلح «در البه الی سخنان خود گفتند که  وستوکآقای 
و ثبات در افغانستان، متضمن صلح و ثبات در 

بدون صلح و ثبات در افغانستان ممکن . منطقه است
از اين رو . نيست که منطقه روی آرامی را ببينيد

ان ما است که بيشرت به اين نکته توجه بر مهسايگ
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نبايد با منفی گرايی با مسايل کشور ما . منايند
هويدا است مه مهسايگان می توانند . برخورد گردد

 .کمک بيشرتی به امر صلح منايند
 

مشار افغان های باشنده روسيه و کشورهای آسيای 
هزار نفر می رسد که بيشرت آن ها را  200ميانه به 
اين . و اشخاص حتصيل يافته تشکيل می دهدمتخصصان 

. پتنسيال بسيار بزرگی برای بازسازی کشور است
مگر دولت کنونی به آن توجهی بس اندک دارد و آن 

 .را ناديده می گيرد
 

. پاکستان گهواره تروريسم و فندامنتاليسم است
. کانون های القاعده و طالبان در پاکستان است

هر وقت . ر باج می دهدجامعه جهانی هم به آن کشو
که پاکستان کسی از رهربان القاعده يا تروريست ها 
را می کشد، جامعه جهانی به آن پاداش گزافی می 

مادامی که مهه آشيانه های دهشت افگنی از . پردازد
 ».ريشه نابود نگردد، ما خواب آرامی خنواهيم داشت

 
اميدوارم «: فرمودند قاسم شاه اسکندری پروفيسور

شه هايی که در اين جا پيشنهاد می گردد، به اندي
. رسيدن به صلح و دستيابی به آن مساعدت کنند
. نيروهای خارجی نتوانستند صلح را تامين کنند

کنون با خروج نيروهای ناتو نگرانی های کشورهای 
 .مهسايه افزايش می يابد

 
تاجيکستان با افغانستان هزاران رشته پيوند 

از اين رو . خی مشرتک داريمما سرنوشت تاري. دارد
در برابر آن چه که در افغانستان می گذرد، بی 

 . تفاوت مانده منی توانيم
 

ما برای آينده دو کشور برنامه های بزرگی در سر 
برای مثال، برای ما کشيدن راه آهن . می پرورانيم

از منطقه جالل الدين رومی تا کندز که دو کشور را 
حال . بس مهم می باشدبه هم پيوند خواهد داد، 

اگر وضع افغانستان حبرانی مباند، مهه طرح های ما 
 . روی کاغذ خواهد ماند
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در ميان طالبان، طالبان تاجيکستانی هم اند که 
مال امر . در مدارس پاکستان آموزش ديده اند

اين نگرانی هست . رهرب طالبان تاجيکی است -الدين
يند، ممکن که اگر طالبان به مشال افغانستان بيا
مهچنين . است حبران به تاجيکستان هم سرايت منايد

حرکت اسالمی ترکستان می تواند خطری برای 
 ».تاجيکستان باشد

 
ضمن خوش آمد گويی، سخنانی به اين شرح اليق آقای 

 : ايراد منودند
 از ميکده بيرون رو -چون پير شدی حافظ«

حاال که ما از ميکده سياسی پا کشيده ايم، تنها 
کاری که می توانيم بکنيم اين است که جتارب خود 

 .را در خدمت صلح و ثبات در کشور بگذاريم
  

مشاری از پژوهشگران حبران را ناشی از انقالب هفت 
واقعيت اين است که حبران روان . ثور می دانند

انی بافغانستان در واقع قر. جنگ سرد است دمولو
اکنون  .جنگ سرد و کشمکش رقابت شرق و غرب است

گرايش های ائدئولوژيک به حل پرابلم ها کمک منی 
انقالب هفت ثور واکنشی بود به نيم قرن . کنند

حال وارد آوردن اهتام و مالمت کردن . سلطنت مطلقه
بايد مهه مساعی خود . يک ديگر کاری را حل منی کند

. را در مسير دستيابی به صلح و ثبات معطوف منايم
اساسی، می شود دور يک  پس از نيل به اين مقصد

ميز بنشينيم و به بررسی اين مساله بپردازيم که 
در گذشته چه کسانی مرتکب چه اشتباهاتی شده 

 .بودند
 

پيامدهای شوم زهرپاشی يی که در دوره جنگ سرد در 
باز هم . کشور شد، تا مهين اکنون هم ديده می شود

تاکيد می دارم که نبايد انقالب ثور را علت العل 
ه تنش ها پنداشت، بل که علت اصلی فاجعه را در مه

در دوره جنگ سرد  امريکارقابت های ميان شوروی و 
حال اگر . دانست که تا مهين اکنون ادامه دارد

در قبال مسايل ما به تفاهم  امريکاروسيه و 
برسند، اين هم به سود ما و هم به سود منطقه و 

 ».هم به سود خود آن ها است
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چون او . بود مدوئدفين سخنرانان آقای يکی از خنست
در آستانه برگزاری کنفرانس از من خواهش منوده 
بود تا مقاله اش را به دری ترمجه منايم، منت کامل 

 . آن را در پيوست خدمت پيشکش می مناييم
 

. بودند حبيب اهللا رفيعيکی ديگر سخنرانان، آقای 
ی در حتوالت مثبت و منفی فرهنگ«عنوان سخنرانی شان 

ايشان . بود » 2011-2001افغانستان در سال های 
سال  32حتوالت فرهنگی در دوره حبران از «فرمودند که 

کشور از بنياد ويران . به اين سو آغاز شده است
. شده و ميليون ها انسان از بين رفته است

ساخنت خانه ها . ديوارها و خانه ها ويران شده است
. فرهنگی ناممکن است اما بازسازی. بسيار آسان است

زيانی که به معنويات ما رسيده است، بسيار جربان 
 . فرهنگ ملی ما فراموش شده است. ناپذير است

 
مردمی . شوروی چيزهايی بسياری را بر ما حتميل کرد

. که منی پذيرفتند، با تانک و توپ رو به رو شدند
در مهه جا . در مکاتب سيستم شوروی به ميان آمد

در هپلوی حبران . مهه چيز رنگ سرخ بگيرد کوشش می شد
در اين دوره  .اجتماعی، حبران فرهنگی به وجود آمد

آموزش تنها به شهرها حمدود شد و در مناطق 
. دورافتاده دروازه های مکاتب مهه بسته شدند

 .رسانه ها و مطبوعات آزادی نداشتند
 

افغان های مهاجر به ايران و پاکستان وضع بيشرتی 
در پاکستان کودکان ما ترانه قائد اعظم . نداشتند

را می خواندند و در آغوش مفکوره بيگانه پرورش 
نسل بی سوادی به ميان آمد که در . می يافتند

جنگی که به سود ديگران و . دامن جنگ بزرگ شدند
در ايران نيز به کودکان سنی، . به زيان ما بود

يس درس های مذهب شيعه داده می شد و فقه شيعی تدر
در دوره طالبان راديو و موسيقی منع . می شد

 . گرديد و تلويزيون بسته شد
 

، طالبان سقوط کرد و حتوالتی در امريکابا آمدن 
آزادی بيان تامين شد و . عرصه فرهنگی پديد آمد

راديو تاسيس  150عنوان جريده و روزنامه و  300
تلويزيون دولتی، شخصی و آزاد  40تا کنون . گرديد
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در مکاتب هفت ميليون شاگرد . ان آمده استبه مي
هر چند، وسايل، کتاب و معلم . درس می خوانند

 40-30. کيفيت تدريس هم بسيار پايين است. ندارند
مگر سويه پايين است . پوهنتون شخصی و آزاد داريم

يعنی از نظر . و در سطح زمان داوود خان نيست
. استکميت باال رفته است و از کيفيت پايين آمده 

در يک سخن، از نظر کيفيت چيزهای بسياری را از 
 .دست داده ايم

 
با اين هم؛ هتاجم فرهنگی بيگانگان از دور و 

پاکستان به پخش فرهنگ . نزديک آغاز گرديده است
. خود می پردازد و ايران به پخش فرهنگ خود

هندوستان در افغانستان مستعمره فرهنگی پيدا 
خود سرگرم تبليغات  غرب هم به سود. منوده است

خالصه در مهه خبش ها اغراض هجوم فرهنگی . است
فرهنگ ملی ما در حال از ميان . بيگانه هنفته است

 .رفنت است
 

مردم ما از جنگ خسته شده اند و خواهان آن اند 
که کشور بر سر پای خودش ايستاد شود و با 

 ».مهسايگان روابط نيک داشته باشد
 

 وحيداهللا سباووناول، آقای  سخنران بعدی، نشست روز
در کشور «: ايشان در سخنرانی خود گفتند. بودند

ما پيشرفت هايی در عرصه سياسی رو منا گرديده 
 . وضعيت خنبگان سياسی هم دگرگون شده است. است

گروه های . در گذشته افغانستان صدر اعظم داشت
سياسی شعار می دادند که بايد بدنه سياسی دولت 

در آن هنگام چپی ها پيشگام . ازدرا احزاب بس
. کسی مجهوری می خواست، کسی مجهوری دمکراتيک. شدند

برنامه . احزاب چپی متوجه عنعنات مردم نگرديدند
. های احزاب چپگرا خالف ارزش های دينی مردم بود

اين کار زمينه را برای پديد آمدن احزاب اسالمی 
 .فراهم گردانيد

 
. ستبدادی بودرژيم داوود مطلق العنان و ا

کمونيست ها با کودتای خونين قدرت را به دست 
سپس هتاجم غير قانونی شوروی خالف ميثاق . گرفتند

دستاورد جنگ حبران . های بين املللی آغاز گرديد
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پاکستان . کنونی است که پيامدهای سختی داشته است
 . از اين حبران سوء استفاده منوده است

 
ی وحدت ملی وارد شهر پس از سقوط جنيب، جماهدان ب
نظامی پرداختند و  -گرديدند و به رقابت سياسی

زمان طاليی را از دست دادند که به جنگ های خونين 
 . کشورهای مهسايه هم بی طرف مناندند. منجر شد

 
سپتامرب کشور وارد مرحله نوی گرديد و  11پس از 
و جامعه جهانی با طالبان وارد جنگ  امريکا
منيت قطعنامه يی را تصويب کرد شورای ا. گرديدند
محايت  امريکا. اجازه جنگ را می داد امريکاکه به 

جبهه مشال را به دست آورد و پس از چهل روز جنگ 
 . سنگين طالبان را سقوط دادند

 
 :پيشرفت های ما در سال اخير 

 تاسيس دولت و انتقال قدرت -1
توافق چهار طرف گروه روم، جبهه متحد،  -2

 جماهدان ايران در بن جماهدان پيشاور و
رو آوردن از وضع ناگوار به وضع نسبتا هبرت   -3

 کنونی
 49ما اکنون با  -برقراری ارتباط با جهان  -4

کشور  37کشور و سازمان بين املللی روابط داريم و 
 . و سازمان جهانی در کابل منايندگی دارند

 روی کار آمدن پول و پرچم   -5
 یبه دست آوردن عوايد و کمک های جهان  -6
 2004تصويب قانون اساسی در  -7
برگزاری انتخابات رياست مجهوری و پارملانی   -8

 2005در 
تا کنون ده نشست جهانی در باره افغانستالن   -9

برگزار شده است و مهه جامعه جهانی برای 
 90برای افغانستان . افغانستان وعده کمک منوده اند

ميليارد آن  69ميليارد دالر وعده داده اند که 
ميليارد آن  57شده است و از مجلع تا کنون تضمين 

درصد آن در خبش امنيت به  51پرداخت شده است که 
 . مصرف رسيده است

 .  ميليون تيلفون موبايل داريم 17ما  -10
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آن چه مربوط به جنبه های منفی می گردد، تداوم 
جنگ، افزايش مواد خمدر و گسرتش فساد و برخی ديگر 

 . از موارد است
 

نی به کمک های روسيه دلچسپی دارد و جامعه افغا
اکنون در کشور ما پايگاه . است امريکاخمالف حضور 
يی ها امريکاوجود دارد که به  امريکاهای نظامی 

اجازه می دهد شرايط خود را به حکومت ما ديکته 
دولت آقای کرزی از خود ديدگاهی ندارد و . منايند

ا مهه اين ها به م. زير فشار سنگينی می باشد
مزامحت می کنند تا مساله ثبات را حل کنيم و کشور 

ما به وحدت نياز داريم و . خود را بی طرف بسازيم
برای اين کار بايد با مهسايگان روابط نيک برقرار 
سازيم، مساله ملی را حل مناييم، رجال برجسته 
سياسی را در گير ودار جنگ ها و در دوره بی 

 » .ر باز گردانيمثباتی به خارج رفته اند، به کشو
 

 بشير پيوستونسخنران ديگر نشست روز خنست، آقای 
 . بودند

 
اوضاع در مهه عرصه ها «آقای پيوستون فرمودند که 

کشور در آستانه تراژدی و . رو به وخامت دارد
از وعده های جامعه . سقوط فاجعه بار قرار دارد

در بدن . جهانی چيز ملموسی ديده منی شود
روشن . س خطرناکی را زرق کرده اندافغانستان ويرو

است تنها يک بدن سامل می تواند در برابر اين 
 . ويروس ايستادگی کند

 
پند و عربت نگرفنت از گذشته، اشتباه بزرگی خواهد 

روشنفکران ما نتوانستند . بود و جفا در حق مردم
در دوره . از دهه دمکراسی استفاده موثر منايند

تند از دستاوردها داوود خان باز هم نتوانس
الشخوران منطقه از اين سهل انگاری . پاسداری کنند

در دوره جنيب باز هم با آن . ما هبره برداری منودند
که می دانستند سرنوشت ما به کجا خواهد کشيد، 

 .باز هم اشتباه کردند
 

تضاد . اکنون وارد مرحله نوی از حبران شده ايم
رجی، تضاد منافع ملی با منافع حضور نيروهای خا
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منافع يک اقليت فاسد با منافع اکثريت، تضاد صلح 
با خشونتگرايی و چندين تضاد ديگر در جامعه ما 
حکمفرما است که سر اجنام منجر به فروپاشی حاکميت 

 . خواهد گرديد
 

اکنون شعارهايی سر . مشکل ما راه حل نظامی ندارد
+ ظرفيت سازی+ مذاکره+ داده می شود مانند جنگ

مهين شعارها بيست سال پيش هم سر داده می  .دفاع
ما به يک نظام . مصاحله ملی الرتناتيف ندارد. شد

سياسی مشروع و شايسته نياز داريم که توانايی 
آن چه مربوط . دفع و طرد چالش ها را داشته باشد

به نيروهای چپ می گردد، انسجام حزب  وطن و 
و  برگزاری کنگره آن برای ايجاد جبهه وسيع صلح

وفاع از وطن با هبره گيری از جتارب گذشته از 
 .   نيازهای مربم است

 
آقای پيوستون گفتند که مهم ترين که اکنون مهم 
ترين مساله جامعه افغانی احيای کشور و انتخاب 
دولت نوی است که مطابق قانون کار منايد، نه 

کشور ما با مسايل . مطابق ديکته بازيگران خارجی
ما به کمک مهسايگان نياز . رو استبسياری رو به 

ما بايد به حل مسايل ملی توجه داشته . داريم
حاال مهسايه ها به اين دليل به  ما کمک منی . باشيم

کنند چون افغانستان را يک کشور باثبات منی 
ما خنبگان انتلکتوئل و سياسی بسياری را . پندارند

 از دست داده ايم که اکنون در بيرون از کشور بسر
 .  می برند

 
من . اعاده حيثيت بيطرفی کشور بسيار امهيت دارد

از کسانی که در بيرون هستند، می خواهم که در 
صورت امکان دو باره برگردند و در ساخنت دولت نو 

ايجاد هنادی برای اعاده موقف بی . مشارکت ورزند
در اين مساله . طرفی کشور از نيازهای مربم است

خنبگان سياسی منی توان کاری بدون کمک مهسايگان و 
وقت آن فرا رسيده است تا پايگاه . را پيش برد

پس از دستيابی به يک تفاهم جامع ييان امريکاهای 
. از کشور برچيده شوند، بين املللی و امجاع فراگير

ما از جنگ خسته شده ايم و خواهان توسعه فرهنگی 
 .کشور خود هستيم
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ز طالبان از نبود شناخت درست و واقعبينانه ا

طالب يک دستگاه انديشه يی . ريشه های حبران است
با طالب بايد . است که مرز را به رمسيت منی شناسد

به سان يک سيستم انديشه يی برخورد گردد، نه در 
 .چهارچوب قومی

 
بايد آشکار بگوييم که دنيا به خاطر چشمان زيبای 

بل که به خاطر . مردم افغانستان تشريف ندارند
 .ل منطقه آمده اندکنرت
 

يی برای کنار امريکاکانگرس من های  2000در سال 
مگر چرخش . آمدن با طالبان به کابل رفته بودند

هيچ تضمينی . رويدادها اين برنامه را برهم زد
وجود ندارد که باز هم بر سر سرنوشت ما معامله 

 .نشود
 

کنون مساله افغانستان به ابزار هبره برداری 
ت و مجهوری خواه در برابر يک ديگر احزاب دمکرا

مبدل شده است و می تواند  بر روند انتخابات آن 
 ».کشور تاثير گذار باشد

  
. بودند رفيع نيازیيکی ديگر از سخنرانان آقای 

در دهه نود سده گذشته جنگ در «ايشان فرمودند که 
. افغانستان به دليل اختالفات قومی آغاز گرديد

 . من زده می شداين جنگ از بيرون دا
 

مگر حاال . ده سال پيش در کشور ما هيچ چيزی نبود
روابط ما با . مهه چيز در حال رو به راه شدن است

در اين امر . چين، ايران و پاکستان هببود می يابد
بسياری از . يی ها به ما کمک کردندامريکا

ايران خمالف . مهاجران آغاز به بازگشت منوده اند
و پايگاه های آن ها در  يی هاامريکاحضور 

مگر درست مهين پايگاه ها به ما . افغانستان است
ما . کمک می کنند تا تروريسم را ريشه کن مناييم

حاال دولت نورمالی داريم که با هند مهکاری دارد و 
 .و طالبان را در هم می کوبد
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يی ها شناخت درستی از مردم امريکادر آغاز، 
ی پنداشتند که هر افغانستان نداشتند و چنين م

اين بود که خانه و . پشتون ريشدار طالب است
و حتا به ناموس . کاشانه شان را مبباران کردند

اين بود که مردم برای گرفنت انتقام . شان جتاوز شد
پدر کشته را کی بود «می گويند که . به پا خاستند

 .اين است راز آشتی ناپذير بودن طالبان. »آشتی
 

يل، منابع آبی افغانستان است که يکی ديگر از مسا
اگر . پاکستان به رودهای افغانستان نياز دارد

افغانستان آرامی باشد و از آب های خود برای 
آبياری هبره برداری منايد، پاکستان با کم آبی رو 

 .به رو خواهد گرديد
 

. نقش ايران در بازی افغانستان بسيار مبهم است
د را دوست دولت ايران در حالی که در مهه جا خو

افغانستان جا می زند، در کنفرانس بيداری جهان 
 . اسالم در هتران از هيات طالبان هم دعوت کرده بود

 
مهين گونه، عربستان سعودی هم از يک سو، خود را 
حامی دولت نشان می دهد و از سوی ديگر می خواهد 
تا نيروهای تندرو را از کشور خود تا جای امکان 

و آنان را در افغانستان سرگرم جنگ دور نگهدارد 
اين سياست عربستان در سه دهه اخير . نگه دارد
 » .بوده است

 
ايشان . بودند وحيد مژدهسخنران ديگر نشست، آقای 

بيشرت به ارزيابی مواضع طالبان در قبال صلح و 
تفسير طالبان از روندهای روان در کشور 

 1994 از زمانی که در«ايشان گفتند که . پرداختند
طالبان به اسپين بولدک آمدند و پا به عرصه 
سياسی گذاشتند، تا کنون شناخت دقيقی از آنان 

 .ندارند
 

اند ) يک سکت(بايد متوجه بود که طالبان يک فرقه 
آنان قدرت سياسی را با . تا يک گروه سياسی

ميان طالبان . ديگران غير قابل تقسيم می خوانند
مجله در زمينه امر  از. و خوارج شباهت هايی است
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طالبان حصاری به دور . به معروف و هنی از منکر
 . خود کشيده اند که رخنه ناپذير است

 
در دوره دوم شباهت هايی ميان پربوان حسن صباح و 

اکثريت طالبان فرزندان . طالبان ديده می شود
کسانی اند که در جنگ با روس ها کشته شده اند و 

شان در جنگ ها با  بسياری از آنان پدربزرگان
بسياری هم کسانی اند . انگليسی ها کشته شده است

. يی ها کشته شده استامريکاکه پدرانشان به دست 
 . آن ها بر اساس حس انتقام گيری می جنگند

 
گسست های اجتماعی طی چندين دهه جنگ نتيجه چنين 

کسانی که در کودکی از آغوش خانواده . حالتی است
دارس لباس و غذا داده می شد و در م. جدا شده اند

انسان متحد الشکل با طرز ديد .  تربيه می شدند
 ...با هم مشابه با ريش و

 
طالبان با . زن حق داخل شدن به مدرسه را ندارد

الگوبرداری از مدرسه می خواهند کشور را رهربی 
 . کنند

 
اين ديد که طالبان تنها مناينده پشتون ها هستند 

شته مشار بسياری از پاکستانی در گذ. درست نيست
ها، بنگاله ديشی ها، و عرب ها در ميان طالبان 

يی ها مشاری بسياری از امريکاپس از آمدن . بودند
از اين . ايغوری ها، چچنی ها و ازبيک ها آمدند

رو دشوار است بتوان گفت که طالبان تنها 
 . منايندگان پشتون ها است

 
صنوعی طالبان را يی ها می کوشند به گونه مامريکا

جالل الدين حقانی گفت نبايد . از هم جدا کنند
جتربه جهاد را تکرار کنند و به چند گروه تقسيم 

پرسشی که مطرح می گردد، اين است که آيا . شوند
 طالبان تضعيف شده اند يا برعکس قوی؟

 
نفر در مشال کشته دادند،  5000پس از آن که  2001در 

آهسته از پناهگاه ها مگر آهسته، . پنهان شدند
. برآمدند و امروز با قدرت بيشرت تبارز کرده اد
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يی ها در زمينه ارزيابی های امريکااز اين رو، 
 .شان در قبال مساله طالبان دچار اشتباه شدند

 
در مورد مدرسه ها بايد گفت که در  بسياری از 

در اکوره ختک در . مدارس طالبان آموزش می بينند
النا فضل الرمحان و موالنا مسيع احلق مدرسه حقانيه مو

 .دست اندر کار آموزش دهی به طلبه ها اند
 

آن چه مربوط به حکومت افغانستان می گردد، مهه 
آقای کرزی امروز يک چيز می . چيز سر در گم است

. فرمايند و فردا برعکس آن چيز ديگری می گويند
در نتيجه، هيچ کس حرف های ايشان را جدی منی 

منونه برجسته آن مهين تناقض است که از يک . گيرد
سو با هند پيمان اسرتاتيژيک امضاء می کند و از 
سوی ديگر می گويد که در صورت محله هند بر 

در کنار برادران پاکستانی خواهد  ،پاکستان
در اين حال پرسشی مطرح می گردد که پس ! ايستاد

 »  پيمان اسرتاتيژيک چه معنا دارد؟
 

. بودند الليتينروز خنست، آقای داکرت سخنران ديگر 
در اين اواخر توجه به «ايشان فرمودندکه 

در مسکو . افغانستان در روسيه رو به افزايش است
و سانکت پرت بورگ مطالعاتی در زمينه زبان پشتو 

افزايش می به اجنام می شود و دلچسپی به آن رو 
 . يابد

 
که آن چه مربوط به طالبان می گردد، روشن است 

نفر ارزيابی می  25000مشار نيروهای رزمی آنان تا 
آن ها ارگان های خود شان را دارند، از . گردد

قانون اساسی خود شان را . مردم ماليه می گيرند
روشن است طالبان يک جنبش ايدوئولوژيک . دارند
 . اند
 

آن ها خواهان . شرايط طالبان بسيار جالب است
ی خواهند تا ديگران بيرون رفت خارجيان هستند و م

گهواره طالبان . قانون اساسی شان را بپذيرند
سرزمين پاکستان است و ايشان از پشتيبانی طالبان 

آنان دسته های رزمی . پاکستانی برخوردار هستند
نزديک يک بر سه طالبان در ظاهر . خود را دارند
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اين گونه می توان گفت که . از دولت محايت می کنند
قبايل ضد دولت و حضور خارجيان  حد اقل نيمی از

اما هيچ کدام از قبايل خمالف طالبان . اند
دليل پشتيبانی پشتون ها از طالبان ريشه . نيستند

در نظام قبيله يی دارد که نياز به مطالعات ژرف 
 . دارد

 
گسرته بود و باش قبايل خدشه ناپذير است و نبايد 

جتاوز حال چه برسد به . به حريم آن دست درازی شود
. به آن که از سوی نيروهای خارجی صورت می گيرد

خارجيان با جتاوز به اين حريم اشتباه جربان 
مهان اشتباهی را که . ناپذيری را مرتکب شده اند
پشتون ها هرگز چنين . شوروی ها مرکتب شده بودند
از اين رو، خارجيان . جتاوزی را بر کسی منی خبشند

در غير آن، . دارندراهی جز رفنت از افغانستان ن
 .جنگ به گونه بی پايانی ادامه خواهد يافت

 
طالبان حتا با حزب اسالمی که مهسنگر شان است، 

حال . اختالفاتی جدی دارند و آنان را منی پذيرند
 .ييان را بپذيرندامريکاچه رسد به اين که 

 
هبرتين چيز آن است بگذارند تا افغان ها خود شان 

 »  .دمشکالت خود را حل کنن
 

يکی از کارشناسان برجسته مسايل افغانستان و 
. رييس پيشين سازمان آی -اسد درانیمنطقه جنرال 

کنون «: پاکستان در سخنرانی خود گفت. آی. اس
حضور نيرومندی در منطقه دارد و  امريکاناتو و 
برای تداوم حضور در افغانستان و منطقه  امريکا

 .   هبانه جويی می کند
 

ين که عمليات نيروهای بين املللی در در مورد ا
افغانستان موفق بوده است يا نه، بستگی به اين 

بايد خنست . دارد که چه تعريفی از موفقيت داريم
مشخص کرد که موفقيت در افغانستان چه است؟ و آيا 

 اصال به دست آمدنی است يا نه؟ 
 

در مسايل افغانستان بيشرت  امريکاتا کنون رويکرد 
بيشرت تکيه . ری بوده است تا نرم افزاریسخت ابزا
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حاال اين پرسش . بر راهکارهای نظامی بوده است
مطرح می گردد که اصال در افغانستان برد در عرصه 

 نظامی دستياب است يا نه؟ 
 

بيشرت با مساله راه ابريشم گره می  امريکاراهربد 
خورد که کشورهای منطقه با آن با تفاهم برخورد 

اری بر آن اند که دستيابی به منابع مش. منی کنند
نقش ناتو در اين . معدنی منطقه هدف اصلی است

ميان چيست؟ هرگونه پيروزی در پروژه راه ابريشم 
پرسشی که مطرح می . بسته به تامين امنيت است

گردد، اين است که چگونه می شود اين امنيت را 
بدون مهکاری کشورهای منطقه تامين کرد و آيا  اصال 

 ين چيزی ممکن است يا نه؟ چن
 

به گونه يی که از برنامه کنفرانس بر می آيد، 
آقای آريانفر در باره راه ابريشم در سخنرانی 

از اين رو من . شان روشنی بيشرتی خواهند انداخت
 .در اين جا بيشرت بر آن درنگ منی کنم

 
به يک جنگ ناخواسته کشيده شده  امريکاحاال پای 

ود که به يک جنگ ناخواسته است و خطر آن می ر
به سود . هند کشور بزرگی است.  ديگر کشيده شود

هند نيست که پای آن به منازعه درونی افغانستان 
حاال سخن هايی بسيار در باره نقش . کشيده شود

اردوی ملی افغانستان و نقش آن نه تنها در تامين 
امنيت اين کشور در آينده و مقابله در برابر 

پرسشی که . ومنرزی به ميان می آيدچالش های بر
مطرح می گردد، اين است که منظور از کدام چالش 

 10-8های خارجی است و اين که چه کسی ساالنه 
ميليارد دالر هزينه چنين ارتشی را خواهد پرداخت 

 و چه کسی جتهيزات آن را تامين خواهد کرد؟ 
 

روشن است که مهسايگان افغانستان قصد لشکرکشی و 
اين کشور را ندارند و بی ثباتی در آن به  اشغال

پس چه نيازی به چنين هزينه . سود هيچ کسی نيست
 های گزاف است؟

 
ما چه می خواهيم؟ آيا ما می خواهيم که ناتو 
شکست خبورد يا پيروز شود؟ در اين جا آرزومندی ما 
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درست مهين گونه عدم آرزومندی . چيزی را حل منی کند
باشيم، يا  امريکايروزی اگر ما آرزومند پ. ما

. برعکس شکست آن را خبواهيم، چيزی تغيير منی کند
واقعيت اين است که آن ها به پيروزی دست نيافته 

 . اند
 

راستش تا کنون تعريف روشنی از اهداف خود ارائه 
نداده اند تا ما بدانيم که آيا می توانند در 
دسرتسی به اين اهداف پيروز شوند يا شکست می 

تنها . مهه چيز در هاله يی از اهبام است.  خورند
چيزی که ما می دانيم اين است که آنان را متقاعد 
گردانيم که با داشنت اهداف مبهم و تعريف ناشده 
منی توان چشم به راه صلح و ثبات در افغانستان 

 .   بود
 

دولت افغانستان هم با چالش ها و سردرگمی های 
مشکل مشروعيت  هم. بسياری دست به گريبان است

دارد و هم در حل مسايل درونی از مجله مساله 
طالبان مواضع مشخصی ندارد و هر روز  ديدگاه 

در چنين حالت بسيار دشوار . تازه يی بروز می دهد
است تا کشورهای مهسايه بتوانند در دستيابی به 

 . صلح و ثبات در افغانستان کمک موثری منايند
 

ه چه می توانند بکنند؟ در اين ميان کشورهای منطق
. روشن است آن ها مواضع و منافع گوناگونی دارند

مهه در صلح و ثبات . مگر يک چيز روشن است
چون بی ثباتی در . افغانستان ذينفع اند

افغانستان به زيان مهه است و هيچ کسی از آن سود 
 . منی برد

 
بايسته است تا مهه کشورهای منطقه برای دستيابی 

ار پشت يک ميز بنشينند و برای به صلح پايد
 .دستيابی به تفاهم به افغان ها کمک منايند

 
نگرانی هايی هست که شايد با آمدن طالبان، پشتون 

مهين گونه، . ها نقش بيشرتی در افغانستان بگيرند
مشاری بر آن اند که اگر طالبان مشارکت داده 
نشوند، شايد نقش شيعيان در افغانستان بيشرت 

 . گردد
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سی دوست داشته باشد يا نه، نگاه کشورهای منطقه ک

. اين است که افغانستان يک کشور اشغال شده است
افغان ها مهيشه می گويند که پاکستان افغانستان 

برعکس، در پاکستان و ديگر . را هتديد می کند
کشورها بر آن اند که افغانستان دست کم در سه 

ست که دهه گذشته کانون حبران در منطقه بوده ا
امنيت ملی پاکستان و ديگر کشورها را با کشانيدن 
پای ابر قدرت ها با خماطرات مرگباری رو به رو 

پاکستان هيچ سودی از هتديد . گردانيده است
برعکس، از هتديدهايی که از . افغانستان ندارد

افغانستان بر می خيزد، زيان های فراوان می 
 . بيند

 
به تفاهم در منطقه رفتارهای افغانستان به رسيدن 

در گذشته افغان ها با شوروی ها . کمک منی کند
پيمان هايی بستند که به شدت امنيت پاکستان و 

پاکستان مهگام با ديگر . منطقه را هتديد می کرد
کشورهای منطقه و جهان ناگزير بود برای دفاع از 
خود و تامين مصوونيت خود دست به اقدامات واکنشی 

 .نامتعارف بيازد
 

امروز آقای کرزی با هند پيمان اسرتاتيژيک بسته 
بايد با صراحت بگويم که پاکستان از چنين . است

. رفتاری که انتظار آن را نداشت، خشنود نيست
اين . چنين چيزی اصال برای پاکستان خوشايند نيست

نيز با هند مناسبات  امريکادر حالی است که 
صدد آن است هند مهچنين در . راهربدی برپا کرده است

 .تا از راه ايران به افغانستان دست يابد
 
در چنين اوضاعی برای پاکستان ميدان مانور  

بزرگی منی ماند و بايد به انديشه تضمين امنيت 
 . ملی خود برآيد

 
آن چه مربوط به ايران می گردد، اين کشور با 

روشن است مناسبات پيچيده . جهان بيرون مشکل دارد
مشکالت افغانستان تاثير ناگواری  ايران با غرب بر
پروژه کشيدن لوله های صلح از . برجا می گذارد
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ايران به هند از راه پاکستان امهيت راهربدی دارد 
 . و هند مايل است به اين طرح بپيوندد

 
چين هم هوادار بزرگ تامين صلح و ثبات در 

اين گونه مهه کشورهای مهسايه در . افغانستان است
. دانی صلح و ثبات در افغانستان اندانديشه بازگر

 . مهه از اين ناحيه رنج می برند
 

روسيه شايد به حضور درازمدت نيروهای خارجی در 
بايد اين نکته در . افغانستان روی خوش نشان ندهد

 .  سنجش ها گرفته شود
  

در ظاهر مناسبات افغانستان و پاکستان بسيار 
قع، به رغم مگر در وا. پيچيده و در هم تنيده است

تبليغات رسانه ها در سال های اخير روابط در 
 . عرصه های گوناگون رو به توسعه دارد

 
. بايد به تبليغات رسانه ها زياد هبا نداد

ببينيد، گفته می شود که چين در انديشه احداث 
مگر اين درست . پايگاه های نظامی در پاکستان است

يشه ساخنت مهه می دانند که چين اصال در اند. نيست
پايگاه در کشورهای ديگر علی اخلصوص در پاکستان 

در افغانستان در حالی که به هواداری از . نيست
يی سخن گفته می شود، در امريکاساخنت پايگاه های 

عين حال پاکستان را به گناه ساخنت پايگاه های 
چين که اصال درست نيست به باد سرزنش و نکوهش می 

گانه به سود تفاهم و صلح چنين برخورد دو. گيرند
 .پايدار نيست

 
درست است که ما برای . در کشمير چالش هايی است

پاسداری از کشمير با گروه های تندرو از مجله 
چرا که در برابر . حقانی مهنوايی هايی داشته ايم

مهين گونه . هند در کشمير در کنار ما ايستاده است
ه با که هند از گروه های تندرو هندو در مبارز

 .   پاکستان کار می گيرد
 

. روشن است افغان ها از جنگ خسته شده اند
در اين جا بايد . کشورهای مهسايه هم خسته شده اند

. نشاندهی کنيم که تنها ابراز نگرانی بسنده نيست
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ممکن کسانی از طالبان خوش شان . بايد کاری کرد
مگر بايد بدانند . اين کار خود آن ها است. نيايد
البان با آن که خبشی از حبران هستند، خبشی از که ط

کشور نيز هستند و با ناديده گرفنت آنان منی شود، 
 . حبران را حل کرد

 
ما مهچنين از حضور نيروهای خارجی  در منطقه 

بايد از اين حضور  . احساس ناآرامی می کينم
 » .سبکبار شويم

 
در گذشته فرمانده عمومی جبهه  -حکيم سروریجنرال 

نوب و زمانی هم شهردار کابل، ضمن سخنرانی ج
جامعه جهانی در شعارهايی «کوتاه خود فرمودند که 

يا . که در افغانستان داده بود، ناکام مانده است
خنواستند يا نتوانستند گره مشکالت را در 

دست کم در زمينه دولت سازی . افغانستان بگشايند
 نيروهای ناتو بايد زير چرت. موفق نبوده اند

بايد قانون اساسی . سازمان ملل عمل می کردند
کشور  چگونه می توان برای يک. موقت تدوين می شد

مشکل در . جنگ زده قانون اساسی دايمی تدوين کرد؟
اين جا است که حتا در صدد تصحيح اشتباهات خود 

نتيجه اين خواهد شد که حبران ادامه . هم نيستند
 . يابد

 
شد و تضمين های الزم را افغانستان بايد بی طرف با

در پاکستان نيروهای هار و سرکش . به دست بياورد
مشکل اساسی ما نبود دولت ملی و . آموزش می بينند

مشارکت بين املللی و تفاهم کشورهای . مشروع است
بزرگ بر سر مسايل افغانستان يگانه الرتناتيف است 

  » .که بدون آن منی توان حبران را پايان خبشيد
 

. بودند وداناز سخنران روز دوم نشست، آقای يکی 
ايشان فرمودند که ثبات برای ما به آرزوی دست 

برای دستيابی به ثبات . نيافتنی تبديل شده است
سرزمين . بايد ريشه های حبران را به بررسی بگيريم

 :ما در درازای تاريخ مهواره سه مشخصه داشته است
 .معرب جهانگشايان بوده است -1
 . و آميزش فرهنگ ها بوده است مهد گسرتش -2
 .مهين گونه راه جتارت ميان قاره ها بوده است  -3
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اولی منشای مهه بدخبتی ها و دو خبش ديگر زمينه ساز 
. نزديکی ها و سازندگی ها را فراهم می منوده است

متاسفانه امروز هم جهان متمدن به مهان زمينه خنست 
شعار . چسپيده و به دو فاکتور آخر توجه منی کند

من اين است که بياييد کشور را به مرکز تفاهم 
 . جهانی مبدل سازيم

 
در دهه دمکراسی، احزاب و جريانات سياسی قد بلند 

دو جريان راست و چپ متاسفانه دارای . کردند
گرايش های افراطی متضاد بودند که با خصلت 

هر دو . اعتدال پسند مردم ما در تضاد بود
 .را مرتکب گرديدند اشتباهات جربان ناپذيری

 
افغانستان گذار کاهالنه يی از نظام قبيله يی و 
ساختارهای اقتصادی سنتی به سوی جامعه مدرن آغاز 

هم راست افراطی و هم چپ افراطی با . کرده بود
تکيه بر انرتناسيوناليسم های پرولرتی و اسالمی به 

هيچ يک از مهين رو پايگاه . پيش می تاختند
ک پيدا نکردند و هر دو ابزاری اجتماعی ارگاني

از مهين رو در بعد داخلی . شدند در دست بيگانگان
 . حبران آفرين و چالش ساز گرديدند

 
مهزمان، در منطقه هم بازی های پيچيده يی به راه 

سه نظام در منطقه در يک برهه . انداخته شده بود
 .  کوتاه واژگون شد

قوط بوتو جنرال ضياء با س 1977جوالی  5به تاريخ 
 . به قدرت رسيد
حزب با سرنگون ساخنت  1978اپريل  28به تاريخ 

 .سردار داوود خان به قدرت رسيد
با سقوط رضا شاه، در  1979نوامرب  19به تاريخ 

 . ايران مخينی به قدرت رسيد
 

درست، هنگامی که رژيم های قبلی گرايش های مثبت 
آن  پيدا منودند و مهگرايی منطقه يی آژندای کاری

. ها گرديده بود؛ کشور ما به آتشکده مبدل شد
حاال . هسته حبران کنونی در گذشته ريخته شده بود

در حالی . می دانند 1979عده يی آغاز حبران را از 
که در دوره داوود، کشور درگير حبران عميق گرديده 

 .بود
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ديد من اين است که بايد عوامل حبران را فرا تر 

هم کمونيسم و هم جهاد . ييماز اين ها جستجو منا
 . را بايد در منت بازی های بزرگ بررسی کنيم

 
آن چه مربوط به جنبش چپ در کشور می گردد، چپ 
گذشته خود را در کنگره حزب وطن به نقد کشيده 

ی را قاميدواريم راست نيز اين جرئت اخال. است
 . پيدا منايد که به نقد گذشته خود بپردازد

 
 :وضع کنونی بايسته است تابرای برونرفت از 

 .به توافقات ژنو برگرديم -1
 1992به پالن پنج فقره يی سازمان ملل در  -2

 . دوباره مراجعه کنيم
بايد جبهه نيرومندی از نيروهای هوادار صلح  -3

که توانايی رهربی روند را به طور سامل داشته 
 .باشد، ايجاد گردد

بلگراد داکرت جنيب خواستار آن  1989در کنفرانس  -4
شد تا افغانستان را منطقه صلح و غير نظامی اعالم 

 .و يک کشور بی طرف بسازند. کنند
علل و عوامل معضله نه در داخل  ،از ديد من  -5

حبران از بيرون . افغانستان، بل در بيرون آن است
 » .بر ما حتميل شده است

 
يکی ديگر از سخنرانان روز دوم نشست آقای داکرت 

. تاد دانشگاه هتران بودنداس -هبرام امير امحديان
ايشان پيش از سخنرانی تبصره يی در باره گفته 

 :های استاد حبيب اهللا رفيع داشتند
ايران در سه دهه گذشته ميزبان ميليون ها «

مهه . پناهگزين از کشور برادر افغانستان بوده است
دانيم که اين مشکل بزرگی است که چند ميليون نفر 

فت که هر کشوری در نظام بايد گ. را ميزبانی کرد
ما منی . آموزشی خود، نصاب معين درسی دارد

توانستيم و اين امکان را هم نداشتيم که به خاطر 
چند دانش آموز افغانی، نصاب درسی کشور را از 

. مجله نصاب درسی آموزه های مذهبی را تغيير بدهيم
کودکان افغانی و در کل کودکان خارجی در هر 

د، مطابق نصاب درسی مهان کشورها کشوری که بوده ان
تصور منی کنم که کدام کشوری در . درس خوانده اند
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جهان برای دانش آموزان يا دانشجويان خارجی از 
. کشورهای ديگر برنامه جداگانه يی داشته باشد
 . روشن است ايران نيز از اين قاعده مستثنی نيست

 
با اين هم، تا جايی که من آگاهی دارم، هم در 

ران و هم در پاکستان خود برادران افغانی برای اي
. خود شان مدرسه هايی داشته اند و حاال هم دارند

بنا براين شايد چنين واقعيتی برای دوستان 
مگر، چه . افغانی ما خوشايند نباشد و تلخ باشد

 چاره يی برای اين کار هست؟ 
 

تازه ما در ايران زيان های فراوانی از حبران 
ما دو و نيم ميليون . يده ايمافغانستان د

اين ها نسل جوان و فرزندان ما . هيرويينی داريم
هستند که به جای سازندگی و بالندگی، به سوی مرگ 

از اين رو، بی ثباتی . اين شوخی نيست. روان اند
در افغانستان به هيچ رو به سود ايران نيست و ما 

نا امنی در افغانستان باعث . از آن نفع منی بريم
امنيت اين دو کشور با . ناامنی در ايران می شود

 .هم گره خورده است
 

در کل پناهگزينان افغانی بايد به کشور خودشان 
کنون ده سال است که نيروهای بين . بر گردند

مگر باز هم . املللی در افغانستان مستقر هستند
 ».پناهگزينان منی روند

 
 : گفتندهبرام امير امحديان در ادامه سخنرانی خود 

متاسفانه افغانستان به يک آزمايشگاهی برای  -
 . سيستم های گوناگون دولتی مبدل شده است

اگر مرزها خوب کنرتل شوند، گروه های بی بند  -
 . و بار منی توانند دوام بياورند

در افغانستان هزينه  دالرميلياردها  امريکا -
 .کرد، مگر امنيت هبيود نيافت

مساله بزرگی  ضعف ساختارها در افغانستان -
 . آن هم با حضور نيروهای بين املللی. است
طالبان می گويند افغانستان سرزمين اسالمی  -

حاال مسيحيان آمده . است و سرزمين اسالمی مقدس است
اند و آن را جنس ساخته اند و بايد آن را پاک 

 . کرد
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و آن اين که بايد . من طرح ديگر و نوی دارم -
تامين صلح در  از پتنسيال های منطقه برای
برای مثال از . افغانستان هبره برداری شود

ما بايد از . نيروهای پاسدار صلح کشورهای اسالمی
 . ساختارهای منطقه يی و بومی هبره بگيريم

به نظر من بايد کشورهای مهسايه و منطقه جدی  -
نيرو بدهند و مرزها را کنرتل . وارد معادله شوند

 .  کنند
ستان و عربستان و منظور من ايران و پاک -

. چون مهه منافعی در افغانستان دارند. ترکيه نيست
منظور من کشورهايی مانند اندونيزی و ماليزی و 

 .مصر است
کشورهای ائتالف ميلياردها دالر مصرف کردند  -

آن ها نياز . مگر نتيجه مطلوب به دست نياوردند
آن ها تا . پاکستان کمک منی کند. به جلستيک دارند

د بار به ايران رو آورده اند مگر با کنون چن
ايران هرگز با . پاسخ منفی ايران برخورده اند

آوردن جنگ افزارها و مهمات به افغانستان موافقه 
اما اگر نيروهای کشورهای اسالمی . خنواهد کرد

 . بيايند، ما حاضر به هرگونه کمک هستيم
امنيت ما و آينده ما . ما بسيار نگران هستيم -

 . دی با خطر رو به رو استبه گونه ج
آن خود  –سال ها طلب جام جم از ما می کرد  -

حال اگر کشورهای . داشت ز بيگانه متنا می کرد
اسالمی توان تامين امنيت در افغانستان را داشته 

 باشند، چه نيازی به نيروهای بيگانه هست؟
بسياری چشم اميد به معجزه سازمان ملل دوخته  -

از . ل زاده جنگ سرد استساختار سازمان مل. اند
اين سازمان با . اين رو، نبايد به آن دل بست

گذشت هر روز به يک سازمان ابزاری مبدل می شود و 
. ناکارآيی خود را هر چه بيشرت به منايش می گذارد

 .بايد ساختار نوی برای صلح جهانی ايجاد کنند
داکرت امير امحديان در پايان به شوخی گفتند   -

می گردد، آن کشور  با  امريکاوط به که آن چه مرب
ندامن کاری های خود به ما کمک کرد تا از شر دو 

يعنی صدام حسين و طالبان خالص شويم و به  -دمشن
 »!.قدرت منطقه يی مبدل شويم
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سرفراز يکی ديگر از سخنرانان روز دوم، داکرت 
رييس مرکز مطالعات آسيای ميانه و روسيه در  -خان

دردمندانه به . پاکستان بودنددانشگاه پيشاور 
دليل گم شدن چند برگ از يادداشت هايم، نتوانستم 

. گوشه هايی از سخنرانی ايشان را در اين بياورم
مگر تا جايی که با يادم مانده است، ايشان حضور 
طالبان را در سرزمين پاکستان چالش بزرگی برای 
امنيت اين کشور خواندند و گفتند ادامه حبران می 

اند مهه منطقه را برباد دهد و از اين رو تو
 . پاکستان در تداوم آن ذينفع نيست

 
بايد روی اين مساله انديشيد که آيا مهسايه ها 
برای افغانستان منشای خطر هستند يا برعکس مهسايه 

متاسفانه در افغانستان ديد . ها برای افغانستان
. يک جانبه يی در زمينه است که بايد تغيير کند

ی دستيابی به تفاهم بايسته است تا پشت يک برا
ميز بنشينيم و به نگرانی های هر دو طرف گوش فرا 

در غير آن، به نتيجه يی خنواهيم . دهيم و هبا دهيم
 ».رسيد

 
 ويکتور کارگونسخنران بعدی روز دوم پروفيسور  

وی گفت آمادگی برای برونربی سپاهيان . بود
با . ن آغاز گرديديی در ماه فربوری سال رواامريکا

اين هم داليلی در دست هست که آن ها در نظر 
پنهان منی منايد  امريکا. ندارند برای مهيشه بروند

. که در افغانستان دلچسپی های اقتصادی نيز دارد
برای . سپاهيان می روند مگر حضور نظامی می ماند

اين که جلو ايران، و چين و نيز نشت جنگ 
ان را به ديگر کشورها افزارهای هسته يی پاکست

بازديد . بگيرند) منظور از عربستان سعودی است(
هيالری کلينتون از منطقه به اين حدس و گمانه ها 

 . مهر تاييد زد
 

مناسبات بس دشواری با  امريکاافزون بر اين، 
 . پاکستان دارد

 
 : کارگون در باره سناريوهای ممکنه حتول اوضاع گفت

 .صلح خنواهند کرد اامريکطالبان هيچگاهی با  -
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اين  امريکاروسيه و متحدان آن هيچگاهی به  -
اجازه را خنواهند داد که در مشال افغانستان 

مشال افغانستان گسرته سنتی تاثير و . ماندگار شود
 . نفوذ روسيه است

تصور منی شود که طالبان به صورت کامل  -
 . بتوانند به قدرت برسند

غانستان هر گاه طالبان حتا بتوانند بر اف -
تسلط پيدا منايند، در آسيای ميانه کسی به آن ها 

 . روی خوش نشان خنواهد داد
در گذشته پيشرفت های طالبان مهه به کمک  -

بسيار دشوار است . نيروهای پاکستانی بوده است
تصور کرد که طالبان به تنهايی بتوانند در مشال 

 . کاری بکنند
ل کنون روسيه سياست مدون و روشنی در قبا  -

 . مسايل افغانستان ندارد
يی ها خواستار بازگشت بی چون امريکادرصد  56 -

 . و چرای سپاهيان شان هستند
يی ها امريکامشکل در اين جا است که با رفنت  -

 .مشکالت حل ناشده می ماند
يی ها ماگزير اند با طالبان امريکااز يک سو  -

مگر از سوی ديگر، روشن . به مذاکره بپردازند
دشواری در اين . زی به دست شان بيايدنيست که چي

 . است که در بازی با طالبان سر کالوه گم است
بانو کليننت می داند که سر نخ به دست  -

مگر اين را هم می داند که پاکستان . پاکستان است
 . اين سر نخ را هرگز به دست کسی ديگری خنواهد داد

واکنش روسيه در برابر حتميل ارشيتکتور نوی  -
يی ها می خواهند بر منطقه ديکته کنند، کاامريکه 

 . آشکار است
پرسش جدی يی که مطرح است اين است که آيا  -

يی ها در صورت ترک جنوب خواهند توانست در امريکا
مشال در درازمدت ماندگار شوند؟ از ديد من، چنين 

يی ها در سراسر امريکايا . چيزی ممکن نيست
ی خود را در يعنی پايگاه ها. افغانستان می مانند

قندهار، هلمند و خوست هم نگه می دارند و يا اين 
 ».که افغانستان را بيخی ترک می گويند
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الکساندر سخنران بعدی نشست، پروفيسور داکرت 
مهانا تضادهای «خاطر نشان ساخت که  کنيازيف

ميانتباری يکی از مهم ترين علل منازعه در 
تان به از ديد من تقسيم افغانس. افغانستان است

من در . يک سناريوی اجتناب ناپذير است -دو خبش
يکی از روزنامه های تاجيکستان مطلبی را خواندم 
که نوشته بود که مناسبات ميان تاجيک ها و پشتون 
ها به چنان تيرگی رسيده است که يگانه راه 

 .برونرفت از وضع پديد آمده، تقسيم کشور است
 

تر سخن بگوييم اگر برهنه  -در مراکز قدرت جهانی
و انگليس، در نظر دارند چنين سناريوی  امريکادر 

). بلک وئل است» ب«منظور از طرح (را پياده کنند 
يی ها می توانند پايگاه امريکادر اين سناريو، 

های خود را از جنوب بيرون کنند و در مشال مستقر 
يی در امريکادر اين حال، خبشی از نيروهای . شوند

برای . ميانه متمرکز خواهند شدکشورهای آسيای 
مثال؛ در برنامه است تا هفت پايگاه در 

يی ها توان اين را امريکا. ازبيکستان بسازند
چون . ندارند که جنوب افغانستان را نگهدارند

از اين رو . هزينه و تلفات شان بسيار زياد است
روشن . ناگزير اند آن را به دست سرنوشت رها کنند

يی ها، طالبان جنوب را امريکا است پس از برآمدن
ارتش افغانستان تاب نگهداری آن را . خواهند گرفت

 . ندارد
 

در مشال ايجاد يک کنفدراسيون ناپايدار و شکننده 
تنها کسی که می توانست مشال را . در برنامه است

متحد نگهدارد، ترور شده است و از سر راه 
، از مهين رو، انتظار می رود. برداشته شده است

. چند ساختار دولت منای نو در مشال پديد بيايد
يی ها امکان می دهد با اجنام امريکاچنين چيزی به 

مانور در ميان ساختارهای شبه دولتی چند پاره به 
 .اهداف خود دست بيابند

 
مگر دشواری در اين است که هرگاه جنوب افغانستان 
از پيکر کشور جدا شود، بر اساس اصل دومينو، اين 

 انه حتول رويدادها می تواند سراسر منطقه را فرگو
برای مثال؛ قرغيزستان آماده است تا به . بگيرد
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جنگ داخلی تاجيکستان نيز . مشال و جنوب تقسيم شود
حتا در قزاقستان که در . منشای منطقه يی داشت

ظاهر با ثبات می منايد نيز اوضاع ناگواری پديد 
ند به روسيه، سپس اين بيماری می توا. خواهد آمد

قفقاز مشالی  و مناطق دور و بر رود ولگا سرايت 
 .  کند
 

برای جلوگيری از چنين سناريوهايی مشاری مشوره می 
روشن . دهند که از سازمان ملل ياری خواسته شود

است که سازمان ملل به يک سازمان بيهوده مبدل 
شده است که به غير پخش اعالميه های ميان هتی کاری 

خته نيست و به ابزار دست برخی از کشور از آن سا
 ».ها مبدل گرديده است

 
يکی ديگر از سخنرانان روز دوم، پروفيسور داکرت 

ايشان . از دانشگاه برناول بودند والديمير بويکو
ترس آن می رود «در خبشی از سخنرانی خود گفتند که 

که با افتادن جنوب به دست طالبان، حبران به مشال 
يی ها امريکادر چنين اوضاعی برای  .سرايت منايد

بسيار دشوار خواهد بود به رغم بسنت قراردادهای 
جداگانه با ساالران مشال، حضور خود را در اين خبش 

 . از افغانستان مصوون بسازند
 

مساله ازبيک در حبث مشال افغانستان از امهيت بسيار 
در صورت باال گرفنت تنش ها ميان . برخوردار است

ا و تاجيک ها و مهين گونه ميان هزاره ها ازبيک ه
و تاجيک ها در مشال، امکان دامنه يابی تنش های 

 . ميان تباری منتفی نيست
 

هرگاه جنوب به دست طالبان بيفتد، با توجه به 
و  امريکاتيره شدن روز افزون روابط ميان 

يی با امريکاپاکستان، راه های رس رسانی نيروهای 
يشرت و بيشرت به کريدور مشال گذشت هر روز هر چه ب
بسياری از کارشناسان . حمدود خواهد گرديد

يی ترس از آن دارند که در دام دستنگری و امريکا
 .باج ستانی روس ها اسير نشوند

يی ها منافع راهربدی روسيه امريکاالبته، هرگاه 
را در منطقه به خماطره بيفگنند، روسيه ابزارهای 

روهای در منگنه قرار نيرومند آوردن فشار بر ني
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. يی در مشال هندوکش را در دست داردامريکاگرفته 
از اين رو، اوضاع بس نوميد کننده و پيچيده و 

 .»ناگوار است
 
 

از سخنرانان ديگر روز دوم  والديمير پالستونداکرت 
او در باره تاثير بازيگران منطقه يی . نشست بود

 وی نشاندهی کرد که. بر افغانستان سخن گفت
دردمندانه امروز منی توان در باره گرايش های «

مثبت در باره اوضاع در افغانستان سخن بر زبان 
در دهه گذشته هيچ کدام از اهدافی که در . آورد

برابر حکومت افغانستان گذاشته شده بودند، 
چرخه بی ثباتی داخلی پيوسته . دستياب نگرديدند

ترانس به بازتوليد طالبان می پردازد و تروريسم 
پويايی سازمان هايی . ناسيونال را پرورش می دهد

و »  حزب التحرير«، »جنبش اسالمی ازبيکستان«چون 
 . در گسرته آسيای ميانه گواه بر مهين مطلب است...

 
تاثير بی ثبات کننده و ويرانگری را مهين گونه 

پالستون . منازعه بر کشور پاکستان بر جا می گذارد
از  2014يی پس از امريکاهيان در باره برونروی سپا

متاسفانه بيش از . افغانستان ابراز ترديد کرد
 .پيش تکيه بر روش های سخت ابزاری می شود

 
برای بيشرت کشورها و در گام خنست نزديک ترين 

ذينفع -مهسايگان افغانستان، فاکتور متحد کننده
بودن مهه آن ها در باثبات سازی اوضاع به مشول 

. ديکاليسم و اسالميزاسيون می باشدپذيرا نبودن را
با توجه به اين مطلب، جامعه جهانی کماکان 
ناگزير است به ارائه کمک و مساعدت به افغانستان 

 .به رغم هزينه های گوناگون ادامه بدهد
 

بايسته است تا زمينه سازی برای دولت سازی و 
تامين مستقالنه امنيت از سوی حکومت مرکزی به 

هر گونه تالش . ناتو مبدل گردد اولويت نيروهای
مبنی بر با ثبات سازی اوضاع از راه افزايش 
نيروهای خارجی يا کاربرد انواع نو جنگ افزارها 

 .تنها به گسرتش و ژرفايابی منازعه خواهد اجناميد
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روشن است کسی در رستوران موزيک فرمايش می دهد 
ارکسرت هم برای مهان کس که پول . که پول می دهد

در افغانستان درست اوضاع . ه است، می نوازدداد
يعنی حکومت افغانستان از . (بر مهين منوال است

 ). کشوری اطاعت می کند که برای آن پول می دهد
 

بر خالف تبليغات رسانه يی، در افغانستان مشار 
آن چه . گروه های ايدئولوژيک بسيار اندک است

و ) یبانديست(بسيار زياد است، گروه های تبهکار 
چونان  امريکاافغانستان برای . دهشت افگن اند

 » .ختته خيز است
 

 داکرت داوود مراديانآخرين سخنران نشست روز دوم، 
در آغاز می خواهم «: آقای مراديان گفتند. بودند

. در باره دستاوردها در کشور ما سخن بگويم
منظورم از پديدآيی دمکراسی است که حيثيت پل 

افغانستان و غرب را  دارا پيوند دهنده ميان 
 . است
 

ما باور داريم که بايد برای حل مسايل منطقه 
 . باهم مهکاری مناييم

 
آن چه مربوط به مناسبات روسيه و افغانستان می 
گردد، حضور نظامی آن کشور در گذشته در کشور ما 
هم بر روسيه و هم بر افغانستان تاثير منفی بر 

است تا با پيشگيری کنون بايسته . جا گذاشته است
) Restorative Diplomacy(جويانه  ديپلماسی سازنده آشتی

راه آشتی جويی را پيش گيريم تا )] مرمت کارانه[(
معتقد هستم که کشورهای . روابط مان را هببود خبشيم

 . ما برای چنين کاری متايل دارند
 

ديپلماسی روسيه در قبال افغانستان  ،از ديد من
توليد و قاچاق مواد خمدر . است بسيار پراگماتيک

نه تنها برای کشور ما به يک مشکل ملی مبدل شده 
در . است، بل که برای روسيه نيز چالش آفرين است

حل بامهی اين مساله دو کشور می توانند به تشريک 
درست اين امر می تواند به يک . مساعی بپردازند

 . نقطقه عطف در مهسويی مبدل شود
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کن سازی منازعه، روسيه نقش در سياست ريشه 
و حتا . سازنده يی دارد و از ما محايت می کند

. آغاز به ارائه کمک های اقتصادی به ما منوده است
ما اميدواريم  که روسيه با ديگر کشورهای جامعه 
جهانی در کشور ما در امر بازسازی و ساخت و ساز 

 . به رقابت بپردازد
 

ستقالل ما نقش پارتنرشپ راهربدی با غرب برای ا
از مهين رو، ما انتظار داريم که . کليدی دارد

ما هر گونه . روسيه به استقالل ما احرتام بگذارد
. مداخله در سياست داخلی خود را  مردود می مشاريم

 .از سوی هر کشوری  که باشد
 

داکرت مراديان در پيوند با حبران هويت در کشور 
 :چنين گفت

 :ويتی داريمما در افغانستان سه مدل ه
 هويت با حموريت يک قوم  -1
در افغانستان نزديک (هويت مولتی کلتورال   -2

 )گروه اجتماعی بود و باش دارند 200به 
هويت نو شهروندی برپايه ارزش های شهروندی   -3

 »و عدالت اجتماعی
 

شايان يادآوری است که در جريان کنفرانس جر و حبث 
رديد، های بسياری صورت گرفت، پرسش هايی مطرح گ

مالحظاتی ارائه شد و توضيحاتی در باره برخی از 
 . نکات داده شد

 
من در يک مورد توضيحاتی دادم که به اين شرح  

 :بود
بسياری از هم ميهنان ما واژه هايی چون مهاجر، «

پناهگزين يا پناهجو و گريزی يا فراری را درست 
در واقع، با يک نوع خلط مبحث . به کار منی برند

ما در وزارت خارجه تعاريف . و هستيمرو به ر
 :مشخصی در زمينه داشتيم

مهاجر يا اميگرانت در عرف بين املللی که به  -
کسی اطالق می گردد که ميهنش را بنا به داليلی 
برای مهيشه ترک گفته، به سرزمين ديگری رفته است 
و در آن جا تابعيت خنستين خود را ترک گفته و به 

آمده، پاسپورت آن کشور را تابعيت کشوری ديگری در
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به دست آورده است و قصد بازگشت دوباره به کشورش 
 . را ندارد

 
اهلجره  -با اين حال، بايد متوجه بود که مهاجرت

هجرت . از ديدگاه مسلمانان يک پديده تاريخی است
مسلمانان در دوره پيامرب اسالم از مکه به مدينه 

که حتا  يک حادثه بزرگ تاريخی در صدر اسالم است
از . هجری قرار گرفته است –مبدای تاريخ اسالمی

اين رو، در ميان تعريفی که در عرف بين امللل از 
مهاجر يا اميگرانت هست و تعريف سنتی مسلمانان 

 .از مهاجر، دو گانگی ديده می شود
 

به تابعيت  امريکاحال، کسانی که در اروپا و 
ورت در آمده و پاسپ امريکاکشورهای اروپايی و 

های آن کشورها را گرفته اند، مهاجر يا اميگرانت 
در اين حال، اطالق کلمه مهاجر . به مشار می روند

به افغان هايی که به ايران و پاکستان رفته اند، 
از اين رو درست نيست که حضور آنان در اين 
کشورها جنبه موقتی داشته و از سوی سازمان ملل و 

مهاجر يا اميگرانت در کتگوری .  سی آر. اچ. يو ا
در بيشرت موارد آن ها را فراريان . تعريف منی شوند

يا گريزيان می نامند که به زبان های اروپايی آن 
 .ها را دسيدنت می گويند

 
از سوی ديگر، آن ها در واقع از يک گوشه يک 
سرزمين به گوشه ديگر آن رفته اند و در حميط 

 .اند بيگانه از ديدگاه آيينی و فرهنگی نرفته
 

مجع آن پناهندگان،  -آن چه پناهنده خوانده می شود
اصطالحی است که از ديدگاه دستور زبان دری درست 

درست آن پناهگزين يا پناهجو است که به . نيست
زبان انگليسی ريفيوجی و به زبان آملاآنی ازول 

. خوانده می شود و يک تعريف حقوقی مشخص دارد
ه در کشور خود بنا پناهگزين يا پناهجو کسی است ک

به داليل سياسی، زير تعقيب سياسی قرار دارد و 
چنين می پندارد که زندگی وی در کشور متبوعش با 
خطر مواجه است و برای جنات جانش به يک کشور ديگر 

 . پناه آورده است
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در اين حال، پناهگزين يا پناهجو مادامی که از 
آن  کشور متوقف فيها درخواست درآمدن به تابعيت

کشور را نکرده باشد، و قصد اقامت دايمی را در 
آن کشور و ترک تابعيت خنستين خود را نداشته 
باشد، کماکان پناهگزين مشرده شده، مهاجر به حساب 

 . منی آيد
 

با اين هم، هم ميهنان ها مهه افغان هايی را که 
البته، . به خارج رفته اند، مهاجر می گويند

. ين می گويند، حرفی نيستهنگامی که مردم عادی چن
مگر در حمافل و حلقات اکادميک بايد اين واژه ها 

 » .با دقت به کار بروند
 

مهکشورانی که با گزارش های من در باره کنفرانس 
های گذشته آشنايی دارند، می دانند که به گونه 
سنتی دوست دارم از آخرين سخنرانان نشست ها 

رانس کتابواره چون در آستانه  برگزاری کنف. باشم
نوشته بودم، فشرده » راه ابريشم نو«يی  در باره 

اين کتابواره در . آن را در کنفرانس ارائه کردم
 نتارمنای کانون مطالعات و پژوهش های افغانستا

www.arianfar.com  بازتاب يافته است. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برداشت هايی از کنفرانس در پرتو سخنرانی 
 ها
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 و 
 دهای حاشيه يی آنگفت و شنو 

 
 :در منطقه امريکاراهربد  -يکم

در کل، از جمموعه برداشت های کارشناسان اشرتاک 
کننده در کنفرانس چنين بر می آيد که اسرتاتيژی 

چنين است که  2014در منطقه پس از  امريکابعدی 
نيروهای رزمی خود را از افغانستان بيرون برده، 

هزار  50-30ا تنها پايگاه های هوايی خود را ب
سپاهی از نيروی هوايی، نيروهای هوابرد و کماندو 
در در قندهار، هلمند، خوست، مزارشريف، شيندند، 

 .هرات، بگرام، کابل، شربغان و کندز نگهدارند
 

در اين حال، پيروزی اين راهربد وابسته به يک 
روشن است، خنستين مساله در اين . رشته متهيدات است

در  امريکا. م با پاکستان استراستا، رسيدن تفاه
نظر دارد خنست با پيشنهاد ارائه کمک های 
سخاورزانه پاکستان را متقاعد سازد که به دايمی 
بودن پايگاه های آن کشور در افغانستان تن در 

 امريکادر اين حال، پيشنهاد خواهد شد که . دهد
حاضر است، به شرط حفظ پايگاه ها، مناطق جنوب 

کسره به طالبان و در واقع افغانستان را ي
پاکستان واگذار گرديده و به منايندگان طالبان خبش 

 .بزرگی از حاکميت در کابل را بسپارند
 

در برنامه دارد تا با کشورهای  امريکامهين گونه، 
آسيای ميانه در زمينه ايجاد چندين پايگاه هوايی 
در کشورهای ازبيکستان، ترکمنستان، تاجيکستان و 

و ) از مجله هشت پايگاه در ازبيکستان( قزاقستان
نيز توسعه پايگاه ماناس در قرغيرستان به توافق 

 .برسد
 

کنون، جغرافيای جنگ در افغانستان تغيير يافته و 
به  جنوب خاوری و ) از قندهار و هلمند(از جنوب 

خاور کوچيده و بيشرت در مناطق خوست، پکتيا، 
در . ه استپکتيکا، کنر و نورستان متمرکز گرديد

اين حال، با توجه به اين که در جنوب نيروهای 
زير فرمان مال عمر شکست های سخت ديده اند، راهربد 
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در اين منطقه اين است که با هزينه کردن  امريکا
پول های کالن در توسعه کشاورزی و ساخت و ساز تا 

 .اندازه يی مردم را سرگرم زندگی صلح آميز سازند
 

نوب خاوری مهه مساعی متوجه برعکس، در مناطق ج
مشار جنگاوران اين گروه تا . است سرکوب گروه حقانی

 امريکاانتظار می رود . نفر ختمين زده می شود 4000
با دادن امتيازات فراوان پاکستان را به نابود 

 .ساخنت اين گروه تشويق منايد
 

در منطقه، جداسازی گسرته آسيای  امريکاهدف غايی 
. و گرفنت جلو تسلط چين بر آن استميانه از روسيه 

مهچنان، تغيير رژيم در کشورهای پاکستان و ايران 
 . در دستور کار واشنگنت است

 
در پياده کردن اين راهربد  امريکاچالش هايی که 

 :با آن رو به رو است، قرار زير اند
 
 :عدم مشروعيت تداوم حضور در افغانستان -
ملللی بر پايه روشن است که نيروهای ائتالف بين ا 

اين حضور . فيصله نامه شورای امنيت حضور دارند
هيچ گونه . مهه ساله برای مدت يک سال متديد می شود

حضور نيروهای يک کشور برای مدت نامعلوم بدون 
ماندات سازمان ملل در عرصه بين امللل توجه حقوقی 

 . ندارد
 

در پيوند با اين، فيصله نامه سازمان ملل مهه 
ملزم به تشريک مساعی با اين قطعنامه می کشور را 

ماموريت نيروهای صلحبانی سازمان ملل در . سازد
با اين . در نظر گرفته شده بود 2010آغاز تا سال 

هم، با توجه به اين که در آن سال اهداف پيش 
بينی شده در افغانستان به دست نيامده بود، مدت 

ی که مگر، به گونه ي. متديد کردند 2014آن را تا 
آملان و فرانسه اعالم کرده اند، اروپايی ها تا 

مهه نيروهای خود را از افغانستان برگردانده   2014
و ديگر حاضر نيستند در افغانستان حضور نظامی 

 . داشته باشند
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و شايد هم چند کشور ديگر  امريکامی ماند تنها 
 امريکاروشن است . که حضور منايشی خواهند داشت

ضور خود نياز به يک قرار داد با برای تداوم ح
امضای چنين قرار دادی، می . دولت افغانستان دارد

 امريکاتواند از سوی کشورهای خمالف حضور درازمدت 
در منطقه به ويژه روسيه، چونان سوء استفاده از 
فيصله نامه سازمان ملل و هبره برداری ناجايز از 

تياز آن ارزيابی و به ابزار فشار و باجگيری و ام
 . گيری از سوی آن ها مبدل گردد

 
از سوی ديگر، مشروعيت رژيم حاکم بر کابل و 
پارملان اين کشور با توجه به تقلبات بی سابقه در 
انتخابات سخت زير سوال است، هر گونه قرار دادی 
هم که به امضاء برسد، گذشته از اين که از سوی 

يت پارملان تصويب خنواهد گرديد، از ديدگاه مشروع
 .  سخت زير سوال خواهد بود

 
خطر انقطاب در کشور و راه افتادن جهاد  -

 :سراسری در افغانستان
و  امريکاروشن است، امضای پيمان راهربدی ميان 

نظامی -افغانستان، خنبگان سياسی و نيروهای سياسی
اين کشور را به دو خبش خمالفان و موافقان تقسيم 

ا جايی زير به ويژه روحانيون که ت. منوده است
تاثير ايران و پاکستان هستند، به شدت با آن 

اين کار هبانه يی را به دست خمالفان می . خمالف اند
، آن را »مواالت با کفار«دهد تا با تکيه بر اصل 

حرام دانسته و در برابر آن فتوای جهاد صادر 
مهين گونه، امضای اين پيمان عزم طالبان . منايند

يی ها جزم امريکادر برابر را برای ادامه پيکار 
تر خواهد منود و دريچه های هرگونه مصاحله و آشتی 

 .را خواهد بست
  
 : خمالفت روس ها -

روس ها که کنون مسيرهای هوايی و زمينی کشور خود 
يی در دسرتس آن امريکارا برای رس رسانی نيروهای 

کشور گذاشته اند، از پيش اعالم کرده اند، که پس 
. مهکاری خنواهند کرد امريکانه با در زمي 2014از 

روشن است که در صورت بسته شدن مسيرهای مشالی، 
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با دشواری های فراوانی در زمينه رس  امريکا
 . رسانی رو به رو خواهد شد

 
رييس مجهور تازه برگزيده شده قرغيزستان نيز اعالم 

قرار داد پايگاه هوايی   2014منوده است که پس از 
ترکمنستان . متديد خنواهد کرد کاامريماناس را با 

چيزی که در قانون اساسی آن . يک کشور بی طرف است
از اين رو، دشوار به نظر . کشور تسجيل شده است

 . موافقت منايد امريکامی رسد که با طرح های 
 

قزاقستان، ازبيکستان و تاجيکستان نيز عضو پيمان 
امنيت دسته مجعی بوده و روس ها با آن ها چندين 

از اين رو، بسيار . سازشنامه و قرار داد دارند
کم حمتمل به نظر می رسد که در دراز مدت پيشنهاد 

 .را بپذيرند امريکاهای 
 

البته، ممکن است برای چندی حاضر به بسنت قرار 
اما به هيچ رو منی توانند . دادهای ساالنه شوند

يعنی حتا . قراردادهای درازمدت به امضاء برسانند
را زير سوال  امريکاموافقت، کليت حضور  در صورت
زيرا می توانند هر موقعی که خواسته . می برند

باشند، شايد زير فشار مسکو، قرار را متديد نکنند 
يی ها امريکاو مهه سنجش ها و سرمايه گذاری های 

 .را يکسره برباد دهند
 

. بسنده است قزاقستان به تنهايی پای خود را بکشد
راه ها بسته خواهد شد و حتا  در آن صورت، مهه

موافقت کشورهايی چون ازبيکستان و تاجيکستان ره 
 .به جايی خنواهد برد

 
عدم اشرتاک وزير خارجه روسيه در نشست استانبول و 

مناينده ويژه رييس  -موضعگيری شديد ضمير قبولف
مجهور روسيه در امور افغانستان در اين نشست، 

ابزاری از سوی  گواه بر  پيشگيری روش های سخت
روسيه در قبال قرار داد مهکاری های راهربدی ميان 

و حضور درازمدت آن کشور در  امريکاافغانستان و 
 . افغانستان است

 



 

353 
 

روشن است روس ها ابزارهای بزرگی برای وارد  
يی ها در افغانستان در دست امريکاآوردن فشار بر 

دی از مجله بسنت کرديدورها و حماصره اقتصا. دارند
افغانستان ساالنه به سه ميليون تن . افغانستان

مواد نفتی نياز دارد که خبش بزرگ آن را از 
مهين . ترکمنستان، روسيه و قزاقستان وارد می منايد

گونه ساالنه به دو ميليون تن گندم ضرورت دارد که 
روشن . نيمی از آن را از قزاقستان وارد می منايد

ان و پاکستان، می است کوچکرتين مهاهنگی با اير
تواند نه تنها دولت افغانستان را به زانو در 

يی ها را با دردسرهای بزرگی امريکاآورد، بل که 
 . رو به رو سازد

 
 :  خمالفت پاکستان -

در افغانستان صد و  امريکامنافع پاکستان و 
پاکستان به . هشتاد درجه روياروی هم قرار دارد

در افغانستان  امريکاهيچ رو، با حضور بلند مدت 
موافقت خنواهد کرد و طالبان را هم خنواهد گذاشت 

اگر در اين راستا . تا پای ميز مذاکره حاضر شوند
کارهايی هم بکند، چيزی جز هبره برداری ابزاری و 

 .   يک منايش مسخره خنواهد بود
 

تالش خواهد ورزيد تا با دادن  امريکاروشن است، 
پاکستان را در  امتيازات فراوان مادی و مالی،

بسرت راهربدهای خود بکشاند و هرگاه پاکستان 
موافقت نکند، در برابر آن کشور از روش های سخت 
ابزاری مانند جتريد و به انزوا کشاندن آن کشور و 

مگر، روشن است پيشگيری .  حتا حتريم آن رو بياورد
چنين راهکارهايی پاکستان را هر چه بيشرت به آغوش 

از اين رو، . روسيه خواهد انداخت چين و ايران و
برای درمان اين درد،  امريکابه نظر منی رسد 

 .نوشداروی داشته باشد
 

از سوی ديگر، حتا اگر طالبان با پذيرفنت 
موافقت هم کنند، اين کار بی  امريکاپيشنهادهای 

درنگ خمالفت شديد نيروهای مشال را به دنبال خواهد 
رهان الدين ربانی داشت که به ويژه پس از ترور ب

 . خواهان هيچگونه سازش با طالبان نيستند
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افتادن جنوب و شرق افغانستان به دست طالبان، 
اصطالحی که انگليسی (» ياغستان«اين منطقه را به 

ها در اواخر سده نزدهم به نوار مرزی داده 
مبدل ساخته، توليد مواد خمدر و تروريسم ) بودند

ر اين حال، حبران از د. را به اوج خواهد رسانيد
جنوب به مشال خواهد لغزيد و اوضاع را در مشال بس 

 .پر تنش خواهد گردانيد
 

بسياری از کارشناسان بر آن اند که پس از بيرون 
يی، سقوط مناطق جنوب و امريکارفنت نيروهای رزمی 

. شرقی افغانستان به دست طالبان حمتوم است
ندی نگهداری نيروهای افغانی به داليل خمتلف توامن

تنها  امريکااز اين رو، . اين مناطق را ندارند
. می تواند بر استقرار در مشال سنجش داشته باشد

در اين حال، خمالفت روس ها با اين پايگاه ها می 
را با چالش های سختی رو به  امريکاتواند، راهربد 

 . رو گرداند
 

 :خمالفت ايران و چين
ضور دراز مدت روشن است ايران و چين نيز با ح

و استقرار نيروها و جنگ افزارهای آن  امريکا
کشور در پايگاه های هوايی افغانستان به شدت 

اين دو کشور به روشنی می دانند که . خمالف اند
در افغانستان ساخته  امريکاپايگاه های بزرگی که 

است، جتهيزاتی که در آن تعبيه گرديده و جنگ 
آينده هم آورده  افزارهايی که آورده شده و در

خواهد شد، برای مبارزه با تروريسم نه، بل که 
از اين رو، به . برای اهداف به بارها بزرگرت است

 .شدت با آن به خمالفت بر خواهند خاست
 

در اين حال، چين از ابزارهای فشار اقتصادی بر 
و ايران از ابزارهای جنگ روانی و شايد  امريکا

ه مشول وارد آوردن هم نفوذ خود در افغانستان ب
 . فشار اقتصادی و مذهبی بر افغانستان کار بگيرد

 
ايران راهربد مشخصی در قبال مسايل افغانستان 

تنها متوجه اين امر است که از ناحيه . ندارد
در آن کشور امريکاافغانستان و به ويژه از حضور 

از مهين رو، روش واکنشی را پيش . به آن زيان نرسد
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يک سو، سياست های خود را با از . گرفته است
مگر در عين حال، . پاکستان مهاهنگ گردانيده است

با توجه به عدم اعتماد بر پاکستان، به رغم بی 
اعتمادی بر روسيه، با اين کشور نيز مهاهنگ عمل 

 . از اين رو، يک نوع رفتار دوگانه دارد. می کند
 
 :ناکارايی دولت افغانستان -

در راستای پياده ساخنت  يکی از بزرگرتين چالش ها
، نداشنت يک شريک مطمئن در کابل امريکاراهربد 

آقای کرزی به عنوان يک مهره مورد اعتماد . است
و پاکستان، بر اساس توافق واشنگنت و  امريکاعميق 

از . اسالم آباد به روی صحنه سياسی کشانيده شد
اين رو پيوسته کوشيده است در ميان واشنگنت و 

 . مانور کنداسالم آباد 
 

مادامی که روابط دو کشور هر چند هم به گونه 
کجدار و مريز در ظاهر خوب بود، کرزی می توانست 
مهزمان روی دو کرسی يی که کنار هم گذاشته شده 

مگر کنون که کرسی ها در دو سوی . بود، بنشيند
و پاکستان  امريکاميز گذاشته شده است و روابط 

دترشدن گذاشته است، به گونه دراماتيکی رو به ب
و پاکستان يکی را  امريکاکرزی بايد ميان 

برگزيند که در هر صورت برای وی پيامدهای بسيار 
 . خطرناکی به دنبال خواهد داشت

 
در هر صورت، ناکارايی ساختاری و بافتاری دولت 
افغانستان از چالش هايی است که از پيش هر گونه 

اک ناممکن را در اين بازی خطرن امريکاپيروزی 
 .   گردانيده است

 
 :راهربد روسيه در افغانستان و منطقه -دوم

در قبال  امريکاروشن است روسيه از راهربد 
افغانستان و منطقه نيک آگاهی دارد و در روشنی 
مهه برنامه ها است و با دقت فراوان رفتارهای 

با اين هم، سياست . را زير نظر دارد امريکا
ست و چنين روشی را پيش روسيه بيشرت واکنشی ا

، يک حرکت امريکاگرفته است که در برابر هر حرکت 
خنثی کننده اجنام دهد و اين گونه جلو موفقيت 

 . را بگيرد امريکا
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سياست سنتی روسيه در افغانستان، فرصت طلبانه، 

: بر پايه اين سياست. ابزاری و هبره جويانه است
تا جای  در صورت باالدستی، رسانيدن نفوذ خود -1

 امکان و پيشگيری فارورد پاليسی 
و در صورت فرودستی، مبدل ساخنت افغانستان به  -2

باتالقی برای فرو بردن هر چه بيشرت حريف در آن، 
باالبردن هزينه های سياسی و مالی حريف و درگير 
کردن آن در يک جنگ فرسايشی دراز مدت با قبايل 

بيشرت  پشتون و باجستانی و گرفنت امتيازات هر چه
 . از آن در ديگر هپنه های سياست جهانی است

 
روس ها تالش فراوان دارند تا جنگ را تا جای 
امکان در نوار مرزی افغانستان و پاکستان نگه 
داشته و نگذارند به مشال و در هنايت به آسيای 

در اين حال، تا جای امکان . ميانه سرايت کند
و  خواهند کوشيد تا آتش آن خاموش نگرديده

جغرافيای آن گسرتش يابد و به مناطق پشتون نشين 
يی امريکادقيقا در انداخنت . پاکستان کشانيده شود

ها با قبايل سرحدی پاکستان، آرزوی ديرينه روس 
 . ها است

 
سياست سنتی روس ها در افغانستان، پشتيبانی از 
يک دولت اولرتاناسيوناليست پشتون است که با 

پاکستان ادعای ارضی داشته  ايران خمالف بوده و بر
از مهين رو، روابط بسيار گرمی با . و دمشن باشد

رژيم افغان ملتی کرزی برپا منوده و منتظر فرصت 
اند و در کمين نشسته اند که چه موقعی چرت محايتی 

آن . يی ها از سر اين رژيم پس خواهد شدامريکا
روی کار  امريکاگاه رايگان آن را که با هزينه 

شته شده است، به آغوش کشيده و اهداف نگه دا
 .راهربدی بعدی خود را پيگيری خواهند منود

 
در يک سخن، کنون سياست روسيه در قبال افغانستان 
يک سياست ماکياوليستی ريموت کنرتلی است که از 

 .راه دور مديريت می شود
 

 :راهربد پاکستان در قبال افغانستان -سوم
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ونه برخورد در قبال در پاکستان روی هم رفته سه گ
چيزی که در هر سه گزينه . مسايل افغانستان هست

مشرتک است، اين است که اسالم آباد به هيچ رو و 
زير هيچگونه اوضاعی روی کار آمدن و پا گرفنت يک 
دولت اولرتاناسيوناليست پشتون را در کابل که بر 
سه چهارم خاک آن کشور ادعای ارضی داشته باشد؛ 

ند و در برابر آن از حربه و دستاويز حتمل منی توا
بسيار خطرناک و مدهش تندروی و بنيادگرايی اسالمی 

 .  کار می گيرد
 

. استدالل اسالم آباد در زمينه بيخی روشن است
پاکستان در گذشته يک بار جتزيه را حتمل کرده و 
هرگونه جتزيه ديگر هستی آن کشور را با هتديد بس 

از اين رو، تاب . دانيدجدی يی رو به رو خواهد گر
هيچ گونه فروپاشی را ندارد و با آن با مهه توان 

 . رويارويی خواهد کرد
 

در اين حال، هر دولتی که هند نزديک بوده و 
خبواهد پاکستان را به مهکاری دهلی از دو سو زير 
فشار گاز انربی بگيرد، دمشن پاکستان تلقی شده و 

خنواهد داد پاکستان هرگز به چنين دولتی اجازه 
 . خواب آرام داشته باشد

 
دقيقا چنين دولتی  امريکادشواری در اين است که 

را در کابل روی کار آورده و سخت در تالش است تا 
از مهين جا است که راهربدهای . آن را حتکيم خبشد

و پاکستان در قبال افغانستان صد و هشتاد  امريکا
 . درجه روياروی هم قرار گرفته است

 
از هنگامی که پا به افغانستان  امريکااست،  روشن

گذشته است، حلظه يی هم از تغيير رژيم در اسالم 
آباد و هتران و حتا در ترکيه و سوريه و کشورهای 

از مهين رو هم است . آسيای ميانه غافل نبوده است
که ساخنت  امريکاکه مهه کشورهای منطقه با راهربد 

مای دولت يک اسراييل ديگر در منطقه در سي
اولرتاناسيوناليست کابل است، خمالف بوده و دست در 

 . دست هم در برابر آن صف آرايی منوده اند
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به هر رو راهربدهای پاکستان در قبال افغانستان 
 :چنين اند

جنرال های پنجابی پاکستان، مرز اسرتاتيژيک  -1
تامين کننده منافع ملی پاکستان را رود آمو می 

د که تنها ايجاد کنفدراسيون پندارند و بر آن ان
ميان پاکستان و افغانستان می تواند راه آن کشور 
را به سوی گنجينه های دست ناخورده آسيای ميانه 
گشوده، در برابر هند به آن کشور عمق اسرتاتيژيک 
ببخشد و با در دست گرفنت سرزمين های خاوری مرز 
ايران، موقعيت برتر جيوپوليتيک را برای پاکستان 

با اين کار، سر نخ های راهربدهای . امين منايدت
در قبال منطقه هر دو در دست  امريکاچين و 

 . پاکستان خواهد افتاد
 

در اين حال، سنجش جنرال های پنجابی بر آن است 
که با در دست داشنت مشال افغانستان، خواهند 
توانست گسرته پشتون را از دو سو زير کنرتل در 

ش ناسيوناليستی جدايی آورده و هر گونه جنب
 . طلبانه را در آن مهار کنند

 
برعکس، جنرال های پشتون پاکستانی که بيشرت   -2

باال دست ) آی.اس. آی(در سازمان اطالعات نظامی 
اند، مانند محيدگل و ديگران برآن اند که پاکستان 

. منی تواند مشال افغانستان را به گونه هنايی بگيرد
ان، هند و روسيه و حتا زيرا با خمالفت شديد اير

اين کار نه تنها .  چين رو به رو خواهد شد
موقعيت راهربدی پاکستان را حتکيم بل که لرزان 

 .خواهد گردانيد
 

از مهين رو، اين جنرال ها بر آن اند که پاکستان 
می تواند تنها تا دامنه های جنوبی کوه های 
هندوکش پيشروی کند و اين گونه عمق اسرتاتيژيک 

را در برابر هند تامين کند، بی آن که با  خود
زمينه هم برای اين کار . ايران و روسيه در افتد

بيخی فراهم است و پاکستان می تواند با تکيه بر 
طالبان، گروه حقانی و حزب اسالمی به آسانی به 

 .اين هدف دست يابد
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در اين حال، نوار مشالی هندوکش می تواند به يک 
کستان و کشورهای آسيای ميانه منطقه حايل ميان پا

 . زير نفوذ روسيه مبدل شود
 

در چنين سناريويی، روشن است نقش پشتون ها در 
ساختار و بافتار قدرت در پاکستان باال رفته و آن 
ها را به يک نيروی بزرگ تاثير گذار مبدل خواهد 

 . کرد
 
سومين راهربد در قبال افغانستان هرچند بسيار  -3

آن هم چونان يک راهربد خرد  کمرنگ هم است، با
ورزانه مطرح است و مبنی بر آن می باشد که 
پاکستان چاره يی ندارد جز اين که با ايران و 

در اين . افغانستان يک  احتاديه منطقه يی بسازد
حال، بسنده است در کابل رژيمی حاکم باشد که بر 
پاکستان ادعای ارضی نداشته و با آن کشور هرگاه 

در عين حال، . الف، حد اقل دمشن نباشدنه دوست و خم
چنين رژيمی بايد در ميان دهلی و اسالم آباد، 

. توازن منافع مشروع هند و پاکستان را رعايت کند
چنين چيزی تنها در صورت تامين موقف بيطرفی 
افغانستان و عقد قرار داد عدم تعرض، عدم مداخله 

 . و عدم ادعای ارضی بر يک ديگر ممکن است
 

مه اين کار اين است که در کابل به جای يک الز
رژيم اولرتاناسيوناليست پشتون، رژيمی روی کار 
آيد که پابند موازين دمکراسی و عدالت اجتماعی 
بوده و بر اساس حقوق شهروندی و ارزش های مدنی 
روی کار آيد و زير تاثير هيچ يک از ابر قدرت ها 

ونه خطر نباشد و هيچ گ امريکااعم از روسيه يا  –
 .راهربدی را متوجه پاکستان نگرداند
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 منت سخنرانی داکرت اندری مدودف
 »پوليت کانتکت«رييس عامل  مرکز 

 
 

اوضاع افغانستان و پيرامون آن از منظر «
 »نگاه روسيه -ديپلماسی اجتماعی

 
 !نشست خربگان حضار گرامی

ماندهی، بار اجازه دهيد به منايندگی از کميته ساز
ديگر خرسندی و سپاس خود را از مهه اشرتاک کنندگان 
که با گذاشنت امور روزمره خود به نشست کنونی 

 .خربگان آمده اند، ابراز منايم
 

خشنود هستيم که توانسته ايم که با ترکيب 
رنگارنگ، برای بررسی مسايلی که در دستور کار 

 .اييمنشست دو روزه ما گنجانيده شده است، گرد بي
 

کميته برگزاری با رضايتمندی ويژه خاطرنشان می 
سازد که پشت ميز امروزی آدم هايی گرد آمده اند 
که در گذشته نه چندان دور در اردوگاه های خمالف 
بودند و آشکار و پنهان در برابر هم قرار 

اما امروز آن ها پشت يک ميز و به خاطر . داشتند
ينده افغانستان برای آن ها آ. يک چيز نشسته اند

بی تفاوت نيست و آن ها آماده اند با هبره گيری 
از توانايی های انتلکتوئل خود در شکلگيری اين 

 .  آينده سهم بگيرند
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امروز ما ناگزير هستيم نشاندهی مناييم که پس از 
گذشت ده سال، به رغم حضور نيروهای نظامی خارجی 

ف هزينه و نيز صر امريکاکشور جهان به رهربی  43از 
های مالی چشمگير در افغانستان به اين کشور 
کماکان صلح ثبات دير رس فرا نرسيده است و توسعه 
اقتصادی راستين يا دست کم آغاز بازسازی اقتصادی 

 .به چشم منی خورد
  

نه تصويب قانون اساسی، نه انتخابات رياست مجهوری 
و نه انتخابات پارملانی، آرزوها و اميدها را  2009

در افغانستان دولت نيرومند . رآورده ساخته اندب
مرکزی به ميان نيامده است و کماکان اين کشور به 
عنوان کانون و خاستگاه هتديدات به امنيت منطقه 

 .   يی مانده است
 

بايسته است گفت که در ميان خنبگان روسی در باره 
حمتوی مشی آينده روسيه در قبال افغانستان مهبينی 

اين که امروز در اين جا خربگان . خورد به چشم منی
روسی با ديدگاه های گوناگون، چه قبال رخدادهای 
روان افغانستان و چه در باره آن که چه بايد 

 .  کرد؟ حضور دارند؛ خود گواه بر مهين مطلب است
 

عين چيز را می توان در باره ديدگاه ها در قبال 
های ميزان هتديدات بی ثبات سازی اوضاع در کشور

آسيای ميانه شوروی پيشين در صورت واژگونی حکومت 
 . يی گفتامريکاحامد کرزی و برآمدن سريع نيروهای 

 
می توان تنها قاطعانه خاطرنشان ساخت که در 
جامعه روسيه پس از گذشت بيست سال پس از بازگشت 

سيندرم «سپاهيان شوروی از افغانستان، 
ی آيد که هنوز زنده است و چنين بر م» افغانستان

در پيوند با اين، هم در . مدت ها خواهد زيست
جامعه در کل و هم در ميان خنبگان سياسی روسيه، 
درک دقيقی از غير جماز بودن مشارکت نيروهای روسی 

 . در حل حبران افغانستان دارند
 

بر پايه جتربه خودی در جامعه روسی اين باورمندی 
نظامی در به عنوان يک چيز بديهی هست که پيروزی 

در روسيه امروز اين . افغانستان ناممکن می باشد
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درک هست که جامعه افغانی که در آن تضادهای 
مذهبی، ملی، زبانی به شدت اوج دارد، جامعه يی 
است که در آن خبشی از آن حاضر است به سوی ارزش 
های اروپايی بشتابد و خبش ديگر آن در پی حفظ 

چيزی که مهم . تراز مناسبات قبيله يی می باشد
است، اين است که ميان اين خبش ها مرز جغرافيايی 

 .روشنی نيست و منی تواند هم کشيده شود
 

مهچنين اين درک هست که هر يک از اين خبش ها مهين 
گونه نظر به طبيعت خود متجانس نيستند و معضل 
درونی افغانی تنها به تضادها ميان خبش پشتونی و 

منازعات . صه منی شودغير پشتونی باشندگان خال
ديرپايی هم هستند که در پشت آن ها دمشنی های 

هم در ميان . ديرين خون و انتقام قرار دارد
نيروهای پشتونی و هم در ميان ديگر اقوام غير 

 . پشتون
 

چنين بر می آيد که حل اين جمموع تضادها امر 
داخلی خود افغان ها است که نيازی به مداخله 

نين مداخله يی به هيچ رو سودمند چ. بيرونی ندارد
از ديد من، در منت اين درک، . نيست و بيهوده است

تالش هايی مبنی بر بازمنايی طالبان به عنوان 
منايندگان منافع پشتون ها در افغانستان و پس از 
آن، تقسيم آنان به ميانه روان و آشتی ناپذيران، 
طالبان پاکستانی و افغانی،  تالشی هايی اند 

 . روانا
 

طالبان؛ نه فارغان مدرسه ها، بل مطلقا اعضای 
در عرصه سياسی » جنبش اسالمی طالبان افغانستان«

داخلی چونان ابزار رزمی آن سرويس های ويژه 
خارجی ظهور منودند که اين جنبش را به وجود آورده 

اين جنبش در سيمای آن نيروی تبارز کرد . بودند
پشتون ها را با هم که برای چندی توانست بيشرتينه 

متحد بسازد و به ياری مهين چيز قدرت را به دست 
 . بگيرد

 
با اين هم، مهانا جنبش اسالمی طالبان با قرار 
گرفنت در راس قدرت دولتی خود را بی آبرو و بی 
اعتبار ساخت و ناتوانی کامل خود را در پيشربد و 
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از اين رو، از ديد . اداره دولت به منايش گذاشت
يچ گونه رستاخيز جنبش طالبان به عنوان يک من، ه

نيروی سياسی که بار دوم بتواند باشندگان پشتون 
 .را باهم متحد بسازد، رخ خنواهد داد

از اين رو، از ديد من، وقت آن فرا رسيده است که 
از کاربرد واژه طالب به آن مفهومی که امروز 

يعنی بايد ميان . استفاده می شود، خود داری گردد
به عنوان فارغ مدرسه مذهبی و طالب  –هوم طالبمف

به عنوان عضو جنبش اسالمی طالبان و نيز طالب به 
عنوان ممثل منافع پشتون های افغانستان فرق 

 .  گذاشته شود و از تفکيک گردد
 

از اين رو، هرگاه در عرصه سياسی افغانستان بار 
ديگر نيروی پديد آيد که توانايی متحد ساخنت 

را داشته باشد، به دشوار جنبش اسالمی  پشتون ها
اين نام به هيچ رو ديگر . طالبان نام خواهد داشت

و حتا هرگاه اين نيرو به . اعاده خنواهد گرديد
عنوان جنگ ابزار نوی در دست کسانی و يا ابزار 
دستيابی به منافع کسانی قرار بگيرد، به گمان 

ری غالب، از ديدگاه حمتوی و طبيعت خود چيزی ديگ
از . خواهد بود، نه بازگشت به جنبش اسالمی طالبان

اين رو، خود به خود لزوم رده بندی طالبان به 
ميانه روان، راديکال ها، افغانی و پاکستانی 

 .منتفی می گردد
 

اکنون، سخنی هم در باره آن که ديپلماسی اجتماعی 
 چه ربطی می تواند به مساله داشته باشد؟

زی ما يکی از سازواره های از ديد من، ديدار امرو
در اين جا خربگان جمرب و . ديپلماسی اجتماعی است

آگاهان از کشورهای خمتلف حضور دارند که با پذيرش 
دعوت ما تشريف آورده اند و اين بدان معنا است 
که که با کانسپت ارائه شده از سوی ما در باره 

 .  نشست کنونی سازگار هستند
 

چند سازمان اجتماعی زمينه را برای اين کار 
فراهم آورده اند که مهه از سازه های ديپلماسی 

در نتيجه، ما امروز در جو دوستانه . اجتماعی اند
و غير رمسی، حال و آينده افغانستان را به بررسی 

.  می نشينيم  
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ما کسانی که گاهی دارای ديدگاه های بيخی متضاد 

د باهم هستيم، کسانی که بدون در نظر داشت پيون
با ديدگاه های دولت هايی که شهروند آن می 
باشيم، سخن می گوييم، چه نيرويی در اختيار 

 داريم؟ 
 

از ديد من، حقايق آشکاری پيشاروی ما قرار 
 .دارند

 
بر آمن که الزم نيست غيبگو بود برای آن که گمان 
بزنيم که در عرصه سياسی افغانستان نيروهای 

اين يک . آمد سياسی و احزاب نوی پديد خواهند
خبشی از اين احزاب و نيروها .  روند طبيعی است

بار ديگر از سوی بازيگران خارجی ايجاد خواهند 
شد و تنها با اين مقصد که ابزار نو دستيابی به 

و اين روند، . مقاصد شان در افغانستان گردند
مادامی ادامه خواهد يافت که در کشور انديشه 

تواند مهه اليه های سراسری ملی پديد نيايد که ب
جامعه را بدون بستگی به تعلق ملی و مذهبی آنان 

 .با هم متحد بگرداند
 

امروز در ميز ما منايندگان اکادمی علوم 
از ديد من اين نکته . افغانستان حضور دارند

من بسيار دوست دارم که در روند . بسيار مهمی است
جر و حبث ها، ايشان ديدگاه های خود را در باره 

ن ابراز دارند که چگونه می توان مساعی را برای آ
درک آن توحيد خبشيد که کدام کمک رومشندانه و 

اکادميک را خربگان گرد آمده در نشست  -علمی
امروزی می توانند به آنان برای ياری رساندن به 
خنبگان واقعی افغانی در زمينه تدوين جمموعه يی از 

کل از سوی  انديشه ها و طرح هايی که بتوانند در
 .جامعه افغانی پشتيبانی گردند؛ ارزانی منايند

 
در تدوين چنين انديشه ها و طرح ها بايسته است 
تا منايندگان خنبگان فکری افغانی از گروه های 
گوناگون تباری و دياسپاراهای برومنرزی مشارکت 

 . ورزند
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چرا خود به انديشه ايجاد جنبش سراسری افغانی 
ا شعارهای عدالت اجتماعی سياسی ب -اجتماعی
در حالی که می بينيم اين انديشه را . برنگرديم

بال استثناء نيروهای تندرو به مشول گروه های 
 .اسالمی چنين موثرانه به خدمت گرفته اند

می خواهم بشنوم که چگونه کارشناسان مسايل 
افغانستان از کشورهای خمتلف، بی آن که در امور 

رده باشند، می توانند در داخلی مشا مداخله يی ک
زمينه تدوين کانسپت طرح واقعی يی برای مثال زير 

افغانستان کثيراملله بی طرف در راه ساخنت «نام 
 .کمک منايند» دولت و جامعه پايدار

  
آن چه مربوط به من می گردد، انديشه احيای 
استاتوس بی طرف دايمی دولت افغانستان خوشم می 

ه ارزيابی مثبتی از اين درک من چنين است ک. آيد
انديشه در ممالک جامعه کشورهای مهسود هم مرز با 

 .افغانستان، ايران و روسيه هست
 

فکر می کنم  . درنگ کوتاهی می منايم بر مهين موضع
که وقت و زمانی که در اختيار دارم،  برای ارائه 

 .آن کافی باشد
  

امروز نگاه روسيه به افغانستان صرفا از مواضع 
بيشرت از الی منشور هتديداتی که . گماتيک استپرا

متوجه امنيت آن و مهسايگانش از مجله مجهوری های 
 .   آسيای ميانه شوروی پيشين است

 
می توان گفت که بدين گونه، امروز اهداف روسيه 

گرفنت جلو سيل مواد خمدر، به ويژه  -در افغانستان
ز به گسرته روسيه، دستيابی به حل و فصل صلح آمي

 .در افغانستان و احيای بيطرفی آن است
 

که (احيای موقف بيطرفی افغانستان برای روسيه 
هبای بزرگی به بيطرفی افغانستان در روند جنگ سرد 
تا اواخر سال های هفتاد سده بيستم، هنگامی که 
شوروی پس از پديد آيی هتديد سقوط رژيم چپی و پر 
ف شدن خالی قدرت در افغانستان از سوی حري

، بسيار با اکراه دست به امريکا -جيوپوليتيک آن
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، می داد، بس مهم )هتاجم نظامی به افغانستان زد
 . است

 
امروز تضادهای آشتی ناپذير برسر افغانستان ميان 

روسيه امروز . منافع روسيه و ديگر بازيگران نيست
می کوشد در روندهای سياسی افغانی مداخله ننمايد 

بر دولت حامد کرزی را به  امريکاو حتا تاثير 
 .چالش منی کشد

 
، آملان، فرانسه و اسپانيا امريکاروسيه با 

سازشنامه هايی در باره رسانايی بارهای نظامی 
دارای کاربرد غير رزمی از طريق خاک خود با راه 

در واشنگنت مهکاری . آهن و مسيرهای هوايی بسته است
مسير چون . با روسيه را بس مهم ارزيابی می کنند

مشالی رس رسانی سپاهيان ناتو، يگانه مسير امن 
اين گونه، امروز مساله افغانستان يکی از . است

سازواره های مناسبات جمموعه کامل مناسبات پيچيده 
 .مشرده می شود امريکاروسيه و 

 
با اين هم، بايد نشاندهی کرد که کارزار رقابت 

های نه افغانستان، بل که مجهوری  امريکاروسيه و 
 . پيشين آسيای ميانه شوروی است

 
به استفاده از  2001هنگامی که روسيه در سال 

پايگاه های هوايی در ازبيکستان و قرغيزستان 
ابراز موافقت کرد، خاطرنشان ساخت که حضور نظامی 

اما ما . بايد دارای بار صلح آميز باشد امريکا
 امريکاامروز چه می بينيم؟ در قلمرو افغانستان، 

ناتو نزديک به سی پايگاه نظامی ساخته اند که  و
نيمی از اين پايگاه ها هوايی اند که در آينده 
از آن ها می توانند نه به آن پيمانه در برابر 
تروريسم، بل که به منظور آوردن فشار بر روسيه، 

 .چين، ايران و هند هبره بگيرند
 

در اين حال، می خواهم خاطر نشان سازم که روسيه 
هنگام جتاوز نظامی شوروی در افغانستان  حتا

تاسيسات بسيار اقتصادی ساخت که پسان ويران 
 .  گرديد
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امروز در روسيه بيشرت انديشه هايی در باره 
مشارکت آن در صنعتی سازی افغانستان و بازسازی و 

موسسه ساخته شده از سوی شوروی پيشين  142نوسازی 
ن امر يکسره در اين حال، کنون اي .ارائه می گردد

چونان طرح های تشبثی برای شرکت های روسی 
ارزيابی  می گردد، نه به عنوان کمک به مقصد 

  .توسعه افغانستان
 

روسيه در وضعيت کنونی، در افغانستان سرمايه 
گذاری خنواهد کرد و تنها آماده است با منابعی که 
جامعه بين املللی برای بازسازی افغانستان ختصيص 

اما از اين منابع، جايگاه . ار منايدمی دهد، ک
روسيه و تضمين سرمايه گذاری ممکنه روسيه و 
شهروندان آن که می توانند در بازسای اقتصاد 

در پيوند با . افغانستان مشارکت ورزند، خربی نيست
اين، روسيه در بازگردانيدن استاتوس بيطرفی دولت 

 .افغانستان بس ذينفع است
 

ه را هم در دوشنبه و هم در چندی پيش ما اين مسال
آملاآتی بررسی کرديم و برای من اين فرصت دست داد  
تا سير تاريخی کوتاهی در ويژگی های توسعه بی 
طرفی چونان يک هناد ياموسسه حقوق بين املللی 

. منی خواهم حمتوای آن را امروز تکرار منايم. منايم
 :تنها می خواهم توجه مشا را به آن جلب منايم که

 
در را  تيوضع نيا ،طرف یب یاز کشورها کيهر  -

 کنونو برگزيده اند  اوضاع مشخص جيوپوليتيک
مبانی حقوقی پذيرفته شده و شيوه های دستيابی يا 

وجود ندارد و  طرف یکشور ب کي تيوضعبازگردانيدن 
 .منی تواند وجود داشته باشد

حمتوای مشخص مشی بيطرفی از سوی هر کشوری در  
معين می گردد که آن کشور اين بستگی از آن 

بيطرفی را چگونه درک می منايد يا درک آن از اين 
 بی طرفی چه است؟

 
در شالوده پيشگيری استاتوس بيطرفی دايمی   -

از سوی يک کشور، اصل داواطلبانه بودن قرار دارد 
که آن کشور را مکلف می گرداند به گونه جدی 

ا که آن اجرای صادقانه مهه مطالبات بی طرفی يی ر



 

368 
 

کشور در نتيجه باورمندی خودش به اين لزوم 
بيطرفی به مقصد حتکيم استقالل و آزادی خود، پيش 

 . گرفته است، نظارت منايد
به رمسيت شناخنت استاتوس بيطرفی هر کشوری،   -

از سوی جامعه جهانی، ديگر کشورها را مکلف می 
گرداند تا به متاميت ارضی و استقالل اين کشور 

 .بگذارنداحرتام  
موقف بيطرفی به کشور بيطرف اين امکان را می  -

دهد که نيروهايی مسلحی داشته باشد برای تامين و 
 .دفاع از متاميت ارضی و استقالل خود

بيطرفی در کل به معنای منع اتوماتيک حضور   -
. نيروهای بين املللی در قلمرو کشور بيطرف نيست

لزم امروز برای مهه يک رشته از مسايل که مست
مهاهنگی مساعی از مجله مهاهنگی مساعی نيروهای مسلح 

مانند مبارزه در برابر . است، روشن می باشد
تروريسم، مواد خمدر و بازرگانی غير قانونی جنگ 

 .افزارها
 

مگر، حضور نيروهای نظامی بين املللی در خاک يک 
کشور بيطرف تنها با فيصله سازمان ملل که دقيقا 

ف روشن باشد، بر پايه فيصله معين و دارای اهدا
نامه های بين املللی که اهداف، ترکيب و موعد 

 . حضور آن مشخص باشد، ممکن می باشد
 

از ديد من برای افغانستان جتربه فنلند که به سال 
فاکتو يک کشور بی طرف گرديد، می تواند  -د 1948

اين کشور توانست با . دلچسپی ويژه يی داشته باشد
ی متقارن با منايندگان اردوگاه های عقد قراردادها
در مواعيد ) امريکاشوروی پيشين و (باه م رقيب 

 . بس کوتاه به يک کشور بس شگوفا مبدل گردد
 

. روشن است جتربه فنلند، تنها جتربه در زمينه نيست
و باسته است تا مطالعه . مهه اين چيزها ممکن است

تان گردد و از آن، مهه چيزهای نيکو که در افغانس
.  کاربرد داشته باشد، برداشت شود و گرفته شود

در پايان، می خواهم از توجه مهه حضار سپاسگزاری 
منايم  و آماده هستم تديدگاه های  مشا را در باره 
موضوعاتی که در سخنرانی من بازتاب  يافته اند، 

 . بشنوم
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 از توجه تان سپاسگزارم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اعمو سام در راه اژده

 هفت سر یعمو سام با اژدها کاريپ تيحکا
 
 

است که  قتيحق نيا یايگو یمنطق نظام نيتر ساده
به  یروزيپ ینربد مهزمان در سه جبهه در کمرت مورد

 یرو، در راهربد نظام نياز مه. مهراه آورده است
 یمهزمان در سه جبهه جماز من دنيمتحده جنگ االتيا

 زيبر انگ یفتشگ اريمهه، آن چه بس نيبا ا. باشد
گورستان ابر  دراست که عمو سام  نيا ديمنا یم

 یزيچ. قدرت ها در هفت جبهه به جنگ پرداخته است
معجزه شباهت خواهد  کيبه  شرتيدر آن ب یروزيکه پ
 .داشت

 
 ريجبهه خنست، با اعراب تند رو که در کل ز در 

به هر  یابيدست. شوند ینام القاعده شناخته م
اعراب متعصب در  نيربد با ادر ن یروزيگونه پ



 

370 
 

چه، تندروان عرب . ستين شيب یافغانستان تومه
در افغانستان  امريکابا  یابتيجنگ ن کيسرگرم 
 یم یشرتيجنگ با گذشت هر روز دامنه ب نيا. هستند

شدن صدها هزار عرب در عراق در  یکشته و زمخ. ابدي
و  یتندرو یريو پا گ نيزخم خونچکان فلسط یهپلو
اعراب  ینفت یها نهيعرب و تاراج گنج سميوناليناس

و تولد  امريکا ینفت یاز غول ها یبرخ یاز سو
شدن آمدن حضرت  کيبا نزد نيدوباره اخوان املسلم

 یروح حسن ردنب یبرا اضيبه قاهره و ر لييعزرا
 یدواريام شرتيهر چه ب نيفيشر نيمبارک و خادم حرم

 یم شرتيب امريکابر  یروزيرا در پ روهاين نيا
 .سازد

 
 ريناپذ انيپا ليسخن،  با گذشت هر روز س کي در

و  سيانگل ،امريکاجهاد با  یکه برا یاعراب
 یافغانستان و پاکستان م یبه نوار مرز ليياسرا

توان  یرو، من نياز ا. گردد یم شرتيو ب شرتيب ند،يآ
 یآن هم در اوضاع. بر آنان سنجش داشت یروزياز پ

اعراب با  نيااز  یاريسکه در سه دهه گذشته مشار ب
بسته و  يیزناشو یوندهايپشتون پ لياز قبا یزنان

 .دارند شاونديهزاران فرزند و خو
 
  
 

مهزمان  کينزد ندهيرود که در آ یانتظار م نيچن
ها و اعراب  يیامريکا انيم یامان یب یکيجنگ چر

تند رو هم در عراق و هم در افغانستان در خواهد 
 .گرفت

 
 یتندروان افغان گريطالبان و د جبهه دوم با در

. یالقاعده و آله دست آ یکه در واقع شاخه افغان
 یروشن است که نابود ساز. پاکستان اند یآ. اس
در  امريکا یبرنامه ها  تيدر اولو یآ. اس. یآ

دهه گذشته قرار  کيقبال درد سر پاکستان در 
 همقابل یهم برا یهناد جهنم نيداشته است و ا

را هر چه  امريکاجنات خود  یاست برابوده  ريناگز
 نياز ا. جنگ فرو بربد نيدر مرداب ا شرتيو ب شرتيب

 .ستين شيب یبر طالبان تومه یروزيرو، هر گونه پ
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بر کشاندن  یهرگونه تالش مبن ن،ياز ا گذشته 
مذاکره و کنار آمدن با آن ها  زيطالبان پشت م

ن چنان که تا کنو. خنواهد داشت یجز ناکام یحاصل
تقابل صد و . آن هم روشن است ليدال. نداشته است

. و پاکستان امريکا یها استيس يیهشتاد درجه 
دولت  کيرو اجازه خنواهد داد تا  چيپاکستان به ه

پشتون که بر سه چهارم خاک آن  ستيونالياولرتا ناس
داشته باشد، آن هم با  یارض یکشور اداعا

 یه معناکار ب نيا. ابديقوام  امريکا یبانيپشت
 نياز ا. به نام پاکستان خواهد بود یکشور ینابود

 .ستين شيب یرو، طرح مصاحله با طالبان تومه
 
 زيجرگه صلح  ن یو برگزار یبا طالبان کرز گفتگو 

 یآ. اس. یندارد، به  آ یکه سود نيافزون بر ا
خود با طالبان  یدهد تا متاس ها یفرصت را م نيا

 یمتاس ها برا نيا يیکه گو نديمنا هيتوج یرا طور
با حکومت  الوگيد یآن ها به سازمانده قيتشو

 !رديگ یافغانستان صورت گرفته م
 

و  یشدن صدها هزار پشتون در نوار مرز یو زمخ کشته
در دو  ليبر گسرته قبا يیمهه روزه هوا یها ورشي
سخن گفنت از  یبرا یمرز به دشوار کدام جمال یسو
هم است که هم به  رو نياز مه. گذاشته است یآشت
و هم به اعرتاف  یکارشناسان نظام یابيارز

کابل افغانستان پا به مرحله  ميگردانندگان رژ
در  ینظام خيجتربه تار. گذاشته است یکيجنگ چر

تا به  یکيچر یدهد که جنگ ها یسراسر جهان نشان م
از . افتيخنواهند  انيملموس نرسند، پا جهيکدام نت

 نيتواند از ا یتان هم منرو، جنگ در افغانس نيا
 .باشد یقاعده مستثن

 
با حضور مهزمان در افغانستان  امريکاجبهه سوم  در

کشور منطقه در  نيتر یديکل -رانيو عراق با ا
 .است دهيکه به بن بست رس يیارويرو. افتاده است

 
در نربد  رانيو ا هيبا روس امريکاجبهه چهارم  در
که با  ید خاموشنرب. سر گرم است یاستخبارات نيسنگ

 .متام ادامه دارد یرويشدت و ن
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 نيدر نربد سنگ نيبا چ امريکاجبهه پنجم  در
 نينربد کنون که چ نيا. است ريدرگ یاطالعات

 یگذار هيسرما انهيم یايدالر در آس اردهايليم
 نيا یاطالعات یکشاکش ها یمنوده است، دامنه ها

به . شود یدر افغانستان هپن تر م امريکاکشور با 
 .تاندر مشال افغانس امريکاحضور  شيبا افزا ژهيو
 
دولت  کياز  یبانيبا پشت امريکاجبهه ششم  در 

ائتالف و مشال گرفتار نربد در  یروهايتبار گرا با ن
تقلب  یتواند در پ یاوضاع م. است یاسيجبهه س

بس  یدر انتخابات پارملان یکرز یگسرتده به سود آقا
است که  یدر حال نيا. ددو تار گر رهيو ت دهيچيپ

صلح با  یدر شورا ارهربان ائتالف مشال ر یکرز یآقا
 !طالبان گرد آورده است

 
با گشودن  امريکاو سر اجنام در جبهه هفتم .. 

در مشال  ینظام یها گاهيها و ساخنت پا یقونسلگر
 يیجبهه تازه  انهيم یايآس یافغانستان با کشورها

 یا به صدور دمکراسکشوره نيرا گشوده است تا در ا
 .بپردازد یتيوال اسرت

 
 کينزد ندهيتوان گمان زد که در آ یسخن، م کيدر  

اوضاع به شدت پر تنش خواهد شد و آتش جنگ مشال را 
ترسناک است  اريآن چه بس. فرا خواهد گرفت زين
 انيسپاه یرود، با برونرو یاست که انتظار م نيا

 زيکشور ن نياز عراق، آتش تنش ها در ا يیامريکا
امر بر  نيا یمنف ريتاث. شعله ور تر خواهد شد

 .ندارد انيبه شرح و ب ازيافغانستان ن
 

 ايکور یمنا رهيدر جز زياگر اوضاع انفجار آم حال
بارود لبنان و  یو کندو لييو اسرا نيو حبران فلسط

افق  یرگيتوان ت یم ميرا در کنار هم بگذار مني
 .را تصور کرد

 
  
و سام در گورستان ابر قدرت ها با سخن، عم کي در

در افتاده است که با زدن هر سر  یهفت سر یاژدها
 .دييخواهد رو گريآن هفت سر د یآن به جا
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ساخنت  یدياست مضحکه جنگ افغانستان که از کم نيا
 یب ینربد یکشور آغاز و به تراژد نيدر ا یدمکراس

 .است دهياجنام انيپا
 

 نيرا از ا شيرخت خوکه عمو سام بتواند  نيا یبرا
کور و فرو  یجز از گشودن گره ها یورطه بکشد، راه

 . حبران ندارد نيبسته کالوه سر درگم ا
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شبی چند در سخنگاه
 با يار گرمابه و گلستان 

  )سخنرانی در باره خط ديورند(
 

شبی دوست گرمابه و گلستان سال های برباد رفته 
شايان که گرداننده يکی از سخنگاه  فريد -زندگانی
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است، از من خواست تا سخنرانی ) پال تالک ها(ها 
يی در باره يکی از پيچيده ترين و سر در گم ترين 

مساله خط و موافقتنامه ديورند  -مسايل تاريخ ما
 . داشته باشم

 
 6به گونه يی که مهاهنگ شده بود، شب شنبه تاريخ 

مگر گپ به درازا . مسخنرانی کرد 2010ماه نوامرب 
کشيد و به رغم اين که سخنرانی و کنکاش ها 
پيرامون آن تا ساعت سه شب ادامه يافت، به پايان 
نرسيد و ناگزير دنباله آن را برای شب مجعه تاريخ 

دردمندانه باز هم تا ساعت سه . نوامرب گذاشتيم 12
و نيم شب متام نشد و قرار شد آن را شبی ديگر پی 

 .بگيريم
 
اين جا فشرده سخنرانی در زمينه را در يک  در

نبشته فشرده ساخته و برای خوانندگان گرامی 
 . پيشکش می مناييم

 گر بدينسان زيست بايد پست«

من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوايی « 
 نياويزم

  بر بلند کاِج خشِک کوچه بن بست 

 گر بدين سان زيست بايد پاک

 من از ايمان خود چون کوهمن چه ناپاکم اگر ننشا

 »يادگار جاودانه بر بلند بی بقای خاک

 شاملو

 !فرهيختگان ورجاوند و فرمهند مهمان در سخنگاه

با سپاس از مهه سروران، و با اجازه گرانندگان 
 سخنگاه

با درود بر مهه مشا دوستان نازنين و سپاس از 
 گرداننده سخنگاه گفتمان  -شايان ارمجند
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ادمان و شادکام و هبروز و پيروز اميدوار هستم ش
 .باشيد

در سخنگاه جای بسی خشنودی و خرسندی است که 
راستش، من تا مهين هفته . گفتمان در خدمت مشا هستم

گذشته که دوست بزرگوار و ارجندم جناب آقای 
شايان از من خواستند تا سخنرانی يی در سخنگاه 

 . داشته باشم، اصال با پال تالک سر و کار نداشتم

دليل آن از يک سو، مصروفيت های سنگين کار ترمجه 
کانون مطالعات «و پژوهش و گردانندگی وب بالگ 

و از سويی هم سرخوردگی و » وپژوهش های افغانستان
نوميدی ام از وضعيت پالک تالک های افغانی در 
خنستين باری که دو سال پيش دريچه جهان پال به 

 . رويم باز شد؛ بوده است

نگام، شبی به خانه يکی از نزديکامن مهمان در آن ه
وقتی به . بودم که دريچه پال تالکی خود را گشود

چند سخنگاه سر زديم، ديدم که سخنگاه نه بل که 
از مهين رو، سخت . دشنامگاه و پرخاشگاه هستند

نوميد شدم و با اين که وقوف به نقش رسانه های 
تا  شنيداری و گفتاری، با پال تالک بدرود گفتم

اين که شايان عزيز هفته گذشته در گفتگويی برايم 
نويد داد که طی اين دو سال اوضاع از ريشه 
دگرگون شده و امروز خوشبختانه دست کم دو، سه 
سخنگاه بسيار ارزنده داريم و فرهنگ نوينی در 

 . زمينه پديد آمده است که بايد به بالندگی برسد

د در باره در اين جا بايسته می دامن سخنانی چن
 :سخنگاه ها بگويم

ما بايد مبدل ساخنت سخنگاه ها از دشنامگاه ها و 
پرخاشگاه ها را به انديشگاه و هناد آفرينش تفکر 

بايد به  -نوين در راستای  بيدارگری آزاد انديشی
ما به دستيابی به . هدف راهربدی خود مبدل گردانيم

با . يک فرهنگ نوين در سخنگاه ها نياز داريم
اهنمايی ها و زهرپاشی منی تواند به سر منزل سي

 .مقصود رسيد
 

ما بايد بر پايه ارزش های مشرتک، آرمان های 
مشرتک، ديد مشرتک، اهداف مشرتک، منافع عليای مشرتک 
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ما بايد . و مهرنگی و مهدلی به قضايا بنگريم
مرزهای تباری، آيينی و زبانی را بشکنيم و 

انيم و يخ های ديوارهای تاباوری را فرو بريز
 .ناباوری را آب کنيم

 
در دنيايی که به سوی جهانی شدن و منطقه يی شدن 
پيش می رود، خزيدن به چارچوب های تنگ مذهبی و 

. زبانی و تباری سخت لغزش آميز است و زيانبار
بايد تفکر گسرته يی را فرا گيريم و بتوانيم افق 

 .مهای انديشه خود را گسرتش بدهيم و هپن تر سازي
 .ما بايد خرد ورزی را چراغ راه گردانيم

 

 ! عزيزان  نکته دان و فرهنگمند

در سخنگاه مشار . گفتيم نکته دان و فرهنگمند
بسيار دانشوران، روشن انديشان، سياستمداران، 
افسران پيشين اردوی ملی و رجال فرهيخته و 

از اين رو، بايسته است تا . فرزانه حضور دارند
 : به قول شاعر

 
 در بساط نکته دانان خودمنايی شرط نيست
 يا سخن دانسته گو ای مرد دانا يا مخوش

 
می خواهم در اين جا توضيحاتی در باره ففرهنگمند 

من فرهگمند را در برابر  فرهنگيالی . بدهم
دبستان خوشحال خان  .خوشحال خان ختک گذاشته ام

ختک عليه رمحه، دبستان فرهنگ مهرورزی و مهرگسرتی 
 .هنگ پروری و فرهنگمندی بوده استو فر

 
من به راستی از شنيدن برخی از سخنگاه ها تکان 

دشنام دادن به هزاره ها و . جای شرم است. خوردم
پشتون ها و سنی ها و شيعه ها و به پشتو و دری 

 ...و
 :ببينيد فردوسی بزرگ به پشتون ها می بالد

 
 نژادش ز افغان سپاهش –سپهدار چون قارن نامدار 

 هزار
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سردار  -در توصيف قارن -!! می گويد نژادش زافغان
حاال عده يی به اهانت به پشتون ! لشکر ايران زمين

ها می پردازند و آنان را با الفاظ ريکک و پوچ 
 .ياد می کنند

   
گروهی هم به برادران هزاره به نام بارکش و 

: چه خوش گفته است سخنور .خارکش اهانت می کنند
که خار غم کشد و منت  –الی بابه خارکشم غالم مهت وا
 کسان نکشد

 
 مگر بارکش بودن و خارکش بودن عيب است؟

 
دردمندانه و سوگوارانه در سخنگاه های ديگر هم 
عده يی از وهابيون به بدگويی ائمه اطهار سرگرم 
اند  و گروهی از کربالييان به طعن و لعن اصحاب 

 . کبار
 

اد منشی و ديد بياييد تسامح و بزرگمنشی و ر
گسرتده را از بزرگان خود از موالنا، از رودکی، 

 .بياموزيم.... حافظ و سعدی و فرودسی و 
 

بياييد از خوشحال خان ختک عليه رمحه ياد بگيريم 
 :که در قرن هفدهم می فرمايد

 پيغمرب می حممد عبداهللا دی
 مينه دار يی په اصحاب په چهار يار يم

 پر حق دیامامان يی د اوالد واره 
 .تر مهدی پوری د وارو خدمتگار يم

 
 په پارسی، ژبه می هم گويا ده

 په پشتو ژبه می خلق هبره مند کر
 په پارسی ژبه که نور تر ما هبرت دی
 په پشتو، ژبه می مه غواره مثال

 که تازی ژبه هر گوره شه ده
 فارسی هم ديره په خوند خوژه ده

 
ه پيمانه اما ب. خوشحال برزگ پشتون و سنی بود

برابری به اصحاب کبار و ائمه اطهار ارج می 
گذاشت و پشتو و پارسی را به پيمانه برابری دوست 

 .داشت و به هر دو زبان مهر می ورزيد
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سرزنش و نکوهش و  -پرهيز از اهانت و بسنت اهتام

دشنام و ناسزايی را بايد در دستور کار قرار 
 . م استپرهيز از حاشيه روی هم بسيار مه. بدهيم

 سخن اهل دل چو بشنوی مگو که خطاست
 سخن شناس نه يی جان من خطا اين جاست

 
بايد تالش های خود را برای راه اندازی گفتمان 

. های سازنده و بسرت سازی و مهسويی بسيج مناييم
در . عادت بد پشت سرگويی را بايد کنار بگذاريم

ساير سخنگاه ها مطرح کردن مسايل درست نيست آن 
 . با زهرپاشی و سيه منايی هم
 

هر چه است، من در نظر دارم بی آاليشانه کوشش 
منايم برای يافنت پاسخ به يکی از مسايل مهم دو 
سده اخير کشور که هنوز هم عامل ايجاد حبران های 

 .سياسی در منطقه ما
 

آن چه خجستگی دارد، ديد واقعيت گرايانه و 
ی و چکيده استوار بر مبانی مستند و شواهد تاريخ

هايی از انديشه علمی و استدالل های منطقی در 
تاريخ کشور است که عاری از تعصب های 

 .تبارگرايانه و گرايش های قهرمان پرورانه باشد

خوب به هر رو، شادمان هستم که چنين شده است و 
بنا به دعوت شايان گرامنايه در خدمت مشا هستم و 

در کنار مشا  اميدوار که در آينده بتوامن پيوسته
سروران گرامی باشم و آرزو دارم که مهين دو، سه 

انديشگاه و باشگاه سخنگاه ما با گذشت زمان به 
اگر ما پيگيرانه . ميهنی ما مبدل گردد تفکر نوين

عمل مناييم و خرد مجعی خود را بسيج بسازيم، شايد 
بتوانيم به عنوان يک نيروی فکری بسيار بزرگ 

درس مهين تريبون ها بتوانيم تبارز مناييم و از آ
برای برونرفت کشور از بن بست پديد آمده نسخه 

 .  بدهيم

من خود برای آموخنت و شنيدن به سخنگاه آمده ام و 
نيز آماده هستم ديدگاه های خود را پيرامون برخی 
از مسايل که در آن تا جايی کار و حتقيق کرده ام 



 

379 
 

عزيزان و از نزديک با آن آشنا بوده ام، با مشا 
 .در ميان بگذارم

 :به اجازه مشا به موضوع حبث امشب می پردازيم
 

که در روشن است در اوضاع دردناک و ناگوار کنونی 
کشور دريای خون روان است و روزانه به گونه های 
مستقيم و غير مستقيم تا صد نفر از  هم ميهنان 
ما و مردم بينوای قبايل مرزی کشته و زمخی می 

ما در لبه پرتگاه خطرناکی قرار  شوند و کشور
گرفته است و آينده و تاريک و مبهم است؛ راه 
اندازی گفتمان های سازنده، سامامنند و هدفمند به 
منظور روشنايی افگنی بر مسايل حاد و مربم کشور و 
زمينه سازی برای  دستيابی به امجاع ملی در باره 
يک رشته مسايل مهم حيات سياسی و اجتماعی و 

هنگی کشور از راه رسانه های گروهی از مجله فر
رسانه های شنيداری مانند سخنگاه ها بس ارزمشند و 

 .ارزنده است
 

يکي از مسايل بسيار نگران کننده، خونبار و 
دردناک، پرتنش شدن لگام گسيخته اوضاع در نوار 
مرزي و گسرته بود و باش عشاير بينوا و سيه روز 

بايسته است از بلنداي پشتون است که براي درک آن 
 .ارزش هاي  هاي انساني به مساله نگريست

 
در درامه خونبار قبايل، در سرزمني اسالمي 

در هتل هاي گرانبها و : پاکستان، در يک صحنه
دانسنگ ها و ديسکوهاي اسالم آباد و ديگر شهرهاي 
بزرگ پاکستان هرگونه مشروبات گواراي الکلي و 

ربي براي مشرتيان عرضه سازهاي پرشور و پرهنگامه غ
مي شود و دوشيزه هاي آراسته با آخرين مدهاي 
لندن و پاريس به عشوه گري و دلربي و طنازي مي 

در دانشگاه ها جر و حبث هاي داغي . پردازند
پريامون دمکراسي و جامعه مدني و دادگري و برابري 

 روان است ....حقوق زنان و مردان و
 

وي نوار مرزي، و در صحنه ديگر، در دو س...
کودکان بينوا به مدرسه هاي مرگ فرستاده مي 
شوند، دوشيزگان بيگناه در معامالت مواد خمدر و 
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دالالن و دکانداران دين داد و ستد مي شوند و 
شنيدن . تلويزيون ها به دار کشيده مي شوند

سه دهه آزگار است که از زمني و . موسيقي ممنوع است
ردهاي تکنولوژي معاصر هوا با پيشرفته ترين دستاو

بر آنان موشک و مبب و مخپاره مي ريزد و زنان 
نگونبخت عمري در سوگ عزيزان خويش با چشمان 

مشار زنان بيوه، . گريان و قلوب خوبار مي نشينند
کودکان يتيم و معلوالن و معيوبان جنگ به ارقام 

 . جنومي سر مي زند
 

در  تازه مهه اين ناروايي ها در سده بيست و يکم
عصر تسخري کيهان، در عصر تکنولوژي هاي پيشرفته، 
در عصر کامپيوتر، در عصري که داد از عدالت و 
برابري و دمکراسي و آزادخيواهي زده مي شود، صورت 

 .    مي گريد
 

مهني حلقات و حمافل بيش از چند دهه است که اين 
درامه خونبار را در سرزمني ما نيز کارگرداني مي 

  .کنند
 

ما است تا چهارچوبی برای راه اندازی گفتمان بر 
از ديد من چنين چهارچوبی می تواند . داشته باشيم

 :قرار زير باشد
 دادن نسخه برای کشور -1
 انتقال جتارب به درون کشور -2
 رسالت های روشنفکران است  که از روشنگری -3
 آموخنت و فراگرفنت -4
رهيافت ها بايد معطوف به برای برونرفت از  -5

نريزی و جنگ باشد، نه دامنه يابی تنش اوضاع و خو
 .ها و چالش ها

 پرهيز از نگرش های زبانی، تباری و آيينی -6
مساله يک مساله . حبث ما يک حبث ادکادميک است -7

ملی، منطقه يی و جهانی است و در چهارچوب های 
 .تنها افغانی منی گنجد

فرستادن پيام صلح، پيام آشتی و جلو گيری از  -8
هيمه انداخنت در آتش و نفرستان دامن زدن خشونت و 

شعارهای بيمار گونه يی چون رهايی ... پيام جنگ 
مسرقند و خبارا از چنگ روس ها، فتح  اصفهان و 
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رسيدن به آب های  اقيانوس هند، راهی به دهی منی 
اين ها مهه شعارهای تند و فتنه انگيزانه  -.برد
 .اند

 کشاندن بررسی ها به مدار علمی -9
ه از بلندای ديد انسانی، اسالمی نگرش بر مسال -10

 و افغانی
بررسی در چهار چوب جهانی شدن و منطقه يی  -11

 قاره -کانسپت کشور –شدن 
می کوشيم مساله را از ديدگاه توصيفی پرداز   -12

ديوررند «من چندی پيش کتابی را زير نام . مناييم
از راه کهکشان انرتنتی » پايان خط نزديک می شود

اين کتاب جمموعه يی از  .تمبه دسرتس عزيزان گذاش
آن چه در اين سخنرانی خدمت پيشکش می . مقاالت است

گردد، بيشرت از مهين کتاب است و من تنها در 
مواردی ديدگاه های خودم را بيان خواهم کرد، که 

 .ناگزير گردم تبصره هايی بر آن بيفزايم
 

 :تاب يافته در کتابز فهرست مقاالت با
... اهي افغانستاناياالت متحده و کشور ش .1

نوشته، ليون و ليال پاوالدا، ترمجه، استاد صفدر 
 پنجشريي 

 –خط ديورند و آينده روابط افغانستان .2
پژوهشگر در دانشگاه  –پاکستان، نوشته شايق قاسم

 ملي آسرتاليا
و عنوان ) مرز(نکاتي در باره نقشه، خط  .3
با )  (»کنوانسيون کابل«(» موافقتنامه ديورند«

. از   ع  –) نامه به فارسي و انگليسيمنت موافقت
 عزيز پور.  م
نگاهي تارخيي به تابوي   -آفت هاي يک افسون .4

 از غفار صفا –ديورند
بررسي روابط پاکستان و افغانستان دوست يا  .5

 از پري حممد مالزهي –دمشن 
شناسايي خط ديورند، رفع حبران ميان  .6

 از  نوانديش –افغانستان و پاکستان 
حبران «نفرانس بني املللی سخنراني در ک .7

 ، از داکرت مهدي»سناريو هاي ممکن حتول: افغانستان
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 –خط ديورند دعوايي از سابق در بسرت جديد .8
 »شعله جاويد«سايت : برگرفته از

! خط ديورند را به رمسيت مني شناسم«: براهويي .9
 از عابد حيدري -»

شکست بن بست در روابط افغانستان و پاکستان،  .10
  -اکرت بارنت روبني و ابوبکر صديقيد: نويسندگان

 برگردان از داکرت هارون امري زاده
از   -پشتونستان و زخم ناسور خط ديورند .11

 سيستاني
نگاهي به رد يا پذيرش موافقتنامه ديورند و  .12

 از  عزيز پور  -موازين حقوق بني امللل
رد پذيرش ( –تفريظي بر مقالًه آقاي عزيز پور .13

، از )قوق بني املللمعاهده ديورند و موازين ح
 سيستاني

. از  س  -ارتباط پايان جنگ با خط ديورند  .14
 نويد. ي

 نويد. ي. از س –ديورند با قلم نقد و حتليل  .15
در افغانستان و » مادر حبران موجود«: ديورند .16

سردبير جمله  شورای متحد ملی  -منطقه، از حممدی
 افغانستان

خ مي! (پايان خط نزديک مي شود: »ديورند « . 19
 ، از رويان )ديورند » تابوي«آخر بر تابوت 

نربد «مرزهای خونين، برگرفته از کتاب . 20       
سياست قدرت های بزرگ در : افغانی استالين

، پروفيسور داکرت يوری »افغانستان و قبايل پشتون
 .تيخانف، ترمجه آريانفر

گسرته مرزی افغانستان و پاکستان  خط ديورند -21
، ن، قبايلستان و طالبستانميان پشتونستا

، استاد دانشگاه بن -پروفيسور داکرت کنراد شيرت
 عزيز آريانفر: گزارنده به دری

کاوش در تاريخ براي خروج از بن بست، ژرژ     -22
 منوچهر مرزبانيان: لوفور، برگردان

 
آن چه ما از نويسندگان اين مقاالت نقل می کنيم، 

و من تنها راوی مسووليت آن به دوش خود آنان است 
مبادا طوری شود که به جرم بازخوانی و . هستم

بازگويی به باد نکوهش و سرزنش و دشنام قرار 
 . بگيرم
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زدند گردن  78به بلخو –گنه کرد در بلخ آهنگری 

 مسگری 
 

بياييد ببينيم سخن بر سر چه و پيرامون چه 
 تاپيکی است؟ 

ط اين بسيار مهم است چون در اين زمينه مهواره خل
 .مبحث در کار بوده است

يی است که » سرزمين های از دست رفته«مساله  -
از پيکر پاره های بازمانده از امپراتوری درانی 
پيش از درآمدن آن در سيمای افغانستان در 
چهارچوب مرزهای کنونی و با حدود و ثغور امروزی؛ 

 .جدا شده است
 –مساله مرز ميان افغانستان و پاکستان است  -

 ط ديورندمساله خ
مساله حق تعيين سرنوشت پشتون های پاکستان  -

 مساله پشتونستان -است
 

به هر ور، سخن ما در کل بر سر مساله يی است که 
 -»مساله پشتون«در ادبيات سياسی جهانی به نام  

پشتون خوانده می » تراژدی«يا هبرت است بگوييم، 
وقتی می گوييم مساله پشتون منظور ما . شود

شتون پاکستان کنونی و هند بريتانيايی باشندگان پ
که تا چندی (پيشين است که در استان پشتوخنواه 

پيش به نام صوبه سرحد يا استان سرحدی مشال باخرتی 
و منطقه قبايل آزاد و تا جايی هم ) خوانده می شد

 .در استان بلوچستان پاکستان بود و باش دارند
 

های نوار  خواهی خنواهی اين مساله مهچنان به پشتون
مری افغانستان هم ربط می گيرد و با سرنوشت کل 

 .کشور افغانستان
 

 :طرح موضوع
هنگام بررسي مساله بايد متوجه بود که چند موضوع 
درهم آميخته و خلط شده است و خلط مبحث در 

چنانچه . موضوعات علمي کار را به سفسطه مي کشاند

                                                 
نام خبشداری يی در استان بلخ (در ايران به جای بلخو .  78
 .شوشرت  آمده است –) 
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ف سر اين کار در  کشور ما شده است و از مساله کال
درگمي ساخته اند که  به دشوار کسي مي تواند سر 

 .نخ آن را بيابد
 

با شنيدن خط ديوند يا معاهده ديورند يا مساله 
پشتونستان و يا اختالفات ارضی ميان افغانستان 
مهواره يک نوع تداعی معانی دست می دهد و مشار 
بسياری از مفاهيم و مسايل و خاطرات مانند فيلم 

ای خاطر ما به منايش در می آيد و بر پرده سينم
پندارها و تصورات و حتا شعارها بسيار گسرتده يی 

 :پيش چشمان ما پديدار می گردد
 
ميدان پشتونستان با فواره های زيبايش و  -

 درفش پشتونستان در کابل
جشن پشتونستان با اتن ها و  -هنم سنبله -

پوشيدن لباس های ملی و پايکوبی ها با دهل و 
 سرنا

هر شب از » دا پشتونستان زمونز«دن سرود شني -
. راديو و سپس گم شدن اين سرود برای مهيشه 

راستش، در کودکی و نوجوانی برای ما  شنيدن اين 
چون با شنيدن آن به . سرود چونان يک رفلکس بود 

ساعت هفت شام می دانستيم که نان شام آماده است 
 .و می دويديم به طرف دسرتخوان

و گوينده يی » ديره حجره«يی برنامه راديو  -
 »...کهندله آشنا«: که  در راديو می گفت

يورش بر سفارت پاکستان و آتش زدن پرچم   -
 پاکستان از سوی تظاهرات کنندگان خشمگين در کابل

 ماجرای مغولگی،  اعالم سفربری داوود خان -
 1949لويه جرگه  -
و يا شعارهايی که در دوره جنگ سرد سر ... -

 :داده می شد
زندان توده ها است و اين  -نور مصنوعی پاکستاکش

 .ن بايد از بين برودزندا
 احقاق حقوق حقه برادران پشتون و بلوچ

 
در يک سخن، مساله پشتونستان و خط ديورند و 

اين ميراث شوم امپرياليسم در  -معاهده ديورند
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تاريخ ما به سان يک نقطه نيرنگی مهانند بوده 
 .است
 

اين مساله با نام های اين در حالی است که 
تا  1836گوناگون و اشکال رنگارنگ در واقع از 

سال حمور اصلی سياست خارجی ما  175کنون يعنی درست 
بر سر مهين مساله امير دوست حممد خان . بوده است

سرنگونی . امارت خود کنار زده شد از در بار اول
ظاهر خان و داوود هم با مهين مساله پيوند داشت و 

سخن اين مساله سرمنشاء حتوالت بسياری در در يک 
 . کشور ما بوده و خواهد هم بود

 
مساله يی با اين امهيت و تا کنون . مگر جالب است

در ) رساله(حتا يک کتاب يا حد اقل کتابواره 
 . باره آن نداريم

 
گرهخوردگی سرنوشت کشور ما با اين گره کورما را 

به پژوهش بر آن وا می دارد تا پيرامون آن دست 
چه مساله پشتون و در کل . های جدی يی بزنيم

پشتونستان يا بازپس گيری سرزمين های از دست 
رفته به سان سرابی بوده است که هر چه پيشرت می 
رويم از ما دور تر می رود و هرگا باز نيستيم، 

 .شايد ما را از پا بيندازد
 :چند نکته را شايان يادآوری می دامن 
 ساله مشخصات مسالهپرداز سيمای م -1
موضوع مهيشه در پرده يی از تاريکی و هاله يی  -2

 .از اهبام بوده است
مساله تعريف ناشده است و بيشرت شکل معما،   -3

 دارد...چيستان،  تابو  و
شبح بودن مساله و سر  -فانتومی بودن مساله  -4

 در گم بودن مساله
 شعاری بودن مساله -5
 ابزاری بودن مساله -6
هی بسيار گرم و داغ مطرح ناپيوستگی مساله گا -7

 . شده است و گاهی هم فروکش کرده است
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حتا مهين امروز هم مهين گونه است يک روز جناب 
رييس مجهور به ميدان می برآيد و با بر افروختگی 

 :می می فرمايد که
گر به ميدان آييم می   -گر ندانی غيرت افغانيم

 دانيم
 

آيد و مگر روز ديگر از در نرمش و کرنش پيش می 
 .کوتاه می آيد

 
وزير خارجه وقت با رجز خوانی بر  2007به سال 

پاکستان ادعادی ارضی می کند و چند روز بعد گپ 
 . خود را پس می گيرد

 
يک روز وزير سرحدات اسبق ما در پارملان با اشاره 
به خط ديورند می گويد که من اين سرحدات را به 

مطرح می  خوب پرسشی که بی درنگ(رمسيت منی شناسم
گردد اين است که پس جناب وزير صاحب وقتی سرحدات 

روز ) را به رمسيت منی شناسند، وزير چه هستند؟
ديگر معين مهان وزارت در گفتگوی تلويزيونی می 

سال گذشته  90فرمايد که چون از معاهده ديورند 
است، از اين رو اعتبار آن ساقط است و بايد 

 .   ت گرفته شودمساله سرحدات سر از نو روی دس
 

در يک سخن، ما هيچ وقت در قبال مساله موقف روشن 
و مشخص تدوين شده خردورزانه مبتنی بر منافع ملی 
نداشته ايم و هر چه بوده، شعار بوده و احساسات 
غير مسووالنه و حرف زدن مطابق سليقه ها و منافع 

 .شخصی
 

البته، اين تنها دولتمردان ما نبوده اند که 
ر مسووالنه سوار بر راهوار احساسات تاخته چنين غي

بسياری از رجال پاکستانی نيز اظهارات . اند
برای مثال باری قاضی حسين . مهانندی داشته اند

امحد با يکی از رهربان جماهدان به نزديکی مرز با 
افغانستان آمد و شعار داد ما از اين جا تا آمو 

 . را به رمسيت منی شناسيم
 
و منظری به مساله پرداخته از چه ديدگاه  -8

 :شود
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هر کس حق دارد  –برخورد کلی ديدگاه عاميانه  -
 .در باره مسايل سياسی ديد خود را داشته باشد

برخورد  ژورناليستيک با مساله است که بيشرت  -
 .بار اطالعاتی دارد

 برخورد ختصيصی و کارشناسانه -
 -ديد دانشمندان: ديد بيرونی -برخورد ديگران -

 )ديد ابزاری(اران ديد سياستمد
 ديد درونی –برخورد افغان ها  -
 برداشت تند روان اولرتاناسيوناليست -
 برداشت مردم عادی -
 ديد پژوهشگران  -
 
 برخورد احساسی با مساله 
برخورد خردورزانه از بلندای نگرش های انسانی  

 بر مساله است
 

از ديدگاه تاريخی مساله در کل چندمرحله را پشت 
با بازی بزرگ در پيوند بوده  سر گذاشته است که

 .است
 
 مساله پيشاور  -1
 مساله پشتون در جنگ جهانی اول -2
اکترب در  مساله پشتون پس از پيروزی انقالب -3

 روسيه 
مساله  -مساله پشتون پس از جنگ جهانی دوم   -4

خلق های  مساله حق تعيين سرنوشت -پشتونستان
 پشتون و بلوچ 

 
 :باشيم در کل بايد به چند مساله توجه داشته

 بررسی وضعيت کنونی -1
آيا شناخت ما از مساله  -بررسی وضعيت گذشته -2

و سياست های ما در گذشته در قبال مساله درست 
 بوده است؟

 
با دويدن جلو ارزيابی ها پيشاپيش می توانيم يک 

 :پاسخ عمومی بدهيم
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هرگاه در کشوري بي امنييت : در سياست يک حمک هست 
اقتصاد نا به سامان  باشد، هرگاه در کشوري وضع

باشد، هرگاه در کشوري اوضاع اجتماعي يا سياسي 
با چالش هاي درهم پيچيده و در هم تنيده رو به 
رو گردد يا  ناخشنودي مردم از دولت روزافزون 
شود، ترديدي مني توان کرد که منشاء اساسي مهه اين 

تنها يک ) در هپلوي ساير علل(نا به هنجاري ها 
سياست هاي نادرسيت که از سوي  -باشدچيز مي تواند 

سياستمداران در عرصه هاي سياست داخلي و خارجي 
    .اعمال گرديده و مي گردد

 
هر گاه از ديدگاه علمی مساله را بررسی  -3

 . کنيم، موضوع شکل ديگری را به خود می گيرد
نه کار . خنست اين که اين کار يک کار ختصصی است

 لگران رسانه يیژورناليست ها و نه کار حتلي
در کشورهای پيشرفته جهان پژوهشکده ها يا 

آپالی پاليسی ريسرج انستيتوت های هست به نام 
  انستيتوت

برای مثال در شهر مونشن آملان که تنها به 
ارزيابی سياست های اجنا شده و پياده شده در 
گذشته می پردازد و چونی و چرايی آن ها را 

 .ارزيابی می کند
ديگران هم به . هنادهايی نداريم خوب ما چنين

پس چه بايد . سفارش ما به جای ما کار منی کنند
 کرد؟

ناگزير هستيم دست به دست هم بدهيم و در پی چاره 
 .جويی برآييم

 مشوره دهی -بررسی وضعيت حال -4
 پيشگويی -پروگنوز -بررسی آينده -5
 

هدف ما معطوف به پايان دادن دادگرانه، 
ه و دموکراتيک مساله واقعبينانه، شرافتمندان

 .است
 و مطلقا  نه سخت ابزاری -با روش های نرم ابزاری

  
رهيافت مقايسه يی آيا تنها کشور ما در مهچو 
منگنه يی گير مانده است و يا اين که انالوگ 

 هايی هم در جهان دارد؟
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چگونه آملان ها و فرانسوی ها مسايل مرزی خود از 
 مجله متس را حل کردند؟

 
ت که مرزهاي کنوني سياسي، چارچوب هاي روشن اس

. حتميلي يي اند که کشورها را از هم جدا مي سازند
اين خطوط مصنوعي از روز ازل به چهره سياره ما 

بل بيشرت دستاورد کارپردازي ها و . حک نشده اند
از اين رو، گفته مي . کارروايي هاي استعمار اند

ان توانيم که هر چند در گذشته نيز مرزهاي مي
کشورها بنا به علل و اسباب گوناگون دستخوش 
دگرگوني و دگرديسي بوده است، در دو سده پسني 

به ويژه بريتانيا و روسيه و سپس (امپرياليسم
با توجه به منافع و مطامع بلندمدت ) شوروي پيشني

و اسرتاتيژيک خود براي بي ثبات ساخنت جيوپوليتيکي 
ه هاي از پيش کشورهاي کوچک، مهه آن ها را در قفس

ساخته سياسي انداخته، مهه را در تنگناها و منگنه 
 . هاي غري طبيعي گذاشته است

 
اين است که امروز مهه کشورهاي جهان سوم، به ويژه 
کشورهاي اسالمي، به عنوان واحدهاي سياسي ناقص 

به سر مي  79اخللقه در چهارچوب مرزهاي استعماري
شده اند که  برند و اين مرزها به گونه يي ترسيم

هر کشور جهان سوم به ويژه کشورهاي اسالمي با 
مهسايگانشان اختالفات و چالش هاي پيوسته مرزي، 

 . تباري، زباني و حقوقي داشته باشند
 

                                                 
دمکرات  -معمار پريوزي کشورهاي ليربال -نيکوالس اسپيکمن هالندي.  79

بر اروآسيا که مي توان او را پدر اتالنتيسم حواند، و درست بر 
و بود که پس از پايان جنگ جهاني دوم، احتاد پايه تيوري اتالنتيسم ا

اسرتاتيژيک امريکاي مشايل و اروپاي باخرتي در چهارچوب اتالنتيک مشايل 
و « اسرتاتيژي امريکا در سياست جهاني«آراسته شد؛ در کتاب هاي 

ده معيار را جدا مي کند که بر پايه آن بايست » جغرافياي جهان«
طبيعي (گسرته طبيعت مرزها : کرد قدرت جيوپوليتيک دولت را تعيني

، مشار نفوس، معادن، توسعه اقتصادي و تکنولوژيک، توان )بودن مرزها
اجتماعي، ثبات ) مهپيوندي( مايل، مهساني تباري، تراز انيت گراسيون

 .سياسي و روحيه ملي
يعين . اگر نيک بينديشيم، ما از مهه اين ديدگاه ها در تنگنا هستيم 

البته، تغيري مرزها نيز امروز عملي .  سته استدست و پاهاي ما ب
به اين خاطر، ما يک رشته دشواري هايي دارمي که به تنهايي . نيست

از اين رو، براي برونرفت از اين . توانايي حل آن ها را ندارمي
تنگناها بايد يکجا با ديگر کشورهاي مهسايه، در جستجوي ساختارهاي 

 . برآييممنطقه يي چون جامعه يي اروپايي 
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براي مثال، ترکيه و عراق تقريبا با مهه 
مهسايگانشان به گونه يي دست به گريبان اند و در 

از . خماصمواقع جزيره هايي اند در ميان کشورهاي 
اين مرزها به گونه يي ترسيم شده است سوي ديگر، 

که مليت ها و اقوام گوناگون در ميان چند کشور 
در  -اين است که پشتون ها. پراگنده باشند

در پاکستان،  -پاکستان و افغانستان؛ بلوچ ها
در  -)فارسيوان ها(ايران و افغانستان؛ تاجيک ها 

ازبيکستان؛ ايران، افغانستان، تاجيکستان و 
در ازبيکستان، تاجيکستان، قزاقستان،  -ازبيک ها

در  -ترکمنستان و افغانستان؛ ترکمن ها
در ايران  -ترکمنستان، ايران و افغانستان؛ کردها

 .شده اند» تربتقسيم«... و عراق و ترکيه و
 

چگونه از اين تنگناها برون رفت؟ را حل چيست؟ 
رگاه آيا بازنگري در مرزها راه حل است؟ ه

کشورهاي جهان سوم که هر يک به گونه يي در 
تنگناهاي جيوپوليتيک گري افتاده اند در پي يافنت 
به اصطالح عمق اسرتاتيژيک برآيند و خبواهند گسرته 
جيوپوليتيک خود را هپنرت سازند و مرزهاي سياسي 

متدني و طبيعي منطقه  -خود را با مرزهاي فرهنگي
اي يک تبار معني يي منطبق سازند و يا پاره ه

خبواهند با هم در يک کشور يکجا شوند، اوضاع چنان 
برهم خواهد خورد که پيامدهاي آن پيش بيين ناپذير 

 .خواهد بود
 

مرزها از روز خنست بر سياره زمين حک نشده بودند 
 .و زمانی هم از ميان خواهند رفت

 
ما در واحدهای سياسی ساختگی در چهار چوب مرزهای 

ا نام های ساختگی و جعلی و هويت های استعماری ب
مسخ شده به سر می بريم و با حبران هايی چند اليه 

ما از . يی رو به رو هستيم از مجله حبران هويت
 .نداشنت عمق اسرتاتيژيک رنج می بريم

 
جهانی شدن راه  برون رفت چيست؟ چون ما در عصر 

منطقه گرايی به سر ) ريگيوناليسم(و) گلوباليسم(
اين بدان معنا است که تنها يک راهيافت . يممی بر

در عصر جهانی . منطقه يی می تواند گرهگشا باشد
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قاره مطرح است يعنی ما از  -شدن مفهوم کشور
به سوی کشور ) ملت -دولت(ملت  -فارماسيون کشور

 .  قاره می رويم
آيا اگر افغانستان به سازمان شانگهای بپيوندد، -

 ؟ .مساله حل می شود
اگر  احتاديه يی ميان ايران، افغانستان و آيا -

 .پاکستان به ميان بيايد، مساله حل می شود
 

 :واريانت ها
در موضوع پشتونستان چند واريانت می تواند موجود 

 :باشد
و دادن خودگردانی يا  پذيرش استاتوس کوو  -1

 اتونومی به پشتون ها در پاکستان
تشکيل پشتونستان آزاد و جتزيه هر دو کشور  -2
 فغانستان و پاکستانا
 تشکيل کنفدراسيون افغانستان و پاکستان  -3
 تشکيل  افغانستان بزرگ و جتزيه پاکستان  -4
 مهگرايی منطقه يی  -5
 

از ديد من تنها راه خرد ورزانه  مهگرايی منطقه 
يی و تشکيل احتاديه سه کشور ايران، افغانستان و 

مهه واريانت های ديگر فاجعه می . پاکستان است
 .آفريند

 
 :آغاز پژوهش پيرامون مساله

در آن هنگام من در - 2004اوايل  -2003در اواخر 
کرسی رييس مرکز مطالعات اسرتاتيژيک وزارت خارجه 
بودم داکرت عبداهللا رهنمود داد تا در زمينه خط 

 . ديورند و معاهده ديورند پژوهش کنيم
 

خوب، امروز پس از گذشت هفت سال کار مساله برايم 
ولی در آن هنگام مانند باال شدن بر  .روشن است

فراز يک کوه بلند بود از راه دمخه ها و فرار و 
) کوهنورد(من بايد مانند يک آلپينيست . نشيب ها 

 .راه می پيمودم
 

موقف داکرت عبداهللا در زمينه بسيار ديپلماتيک مشخص 
و روشن بود و دوست نداشت زياد با آن متاس بگيرد 
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و آن هم به گفنت مهين . ی شدمگر اين که ناگزير م
 :مجله بسنده می کرد

 
موضوع در اوضاع جيوپوليتيکی ديگر مطرح بود و 
حال اوضاع از ريشه دگرگون شده و بايد با ديد 
واقعبينانه با توجه به واقعيت های کنونی 

 . جيوپوليتيک با مساله برخورد شود
 

. ما کار را بر پايه روش های علمی اغاز کرديدم
کارشناس ارشد يومنا و مشاور  -کارل فيشرداکرت 

کارشناس سابقه دار مسايل هند و  -ارشد خارجی من
مهکار ديگر ما داکرت . پاکستان و افغانستان بود

 .ريکس بود که کارشناس مسايل هند و پاکستان بود
 

 :کارهايی که اجنام شد
هم به زبان های انگليسی و  -ايجاد کتاخبانه -1

 پشتوآملانی و هم فارسی و 
با  -راه اندازی حتقيق بر پايه روش های علمی -2

 روش استقرايی از جز به کل و با روش از کل به جز
در جيو  -)مقايسه يی(با روش کريالسيون

 اسرتاتوگرافی
 راه اندازی سيمينارها -3
 نشست ها و کنفرانس ها -4
 پروژه حتقيقی -5

 کارشناسی –گرد آوری اطالعات 
 جتزيه و حتليل اطالعات

 طالعاتارزيابی ا
 اکسپرت ها خربگان 

 تدوين آپشن ها
 :چاپ کتاب ها

و کشور شاهی  امريکاکتاب اياالت متحده  -
 پروفيسور  صفدر پنجشيری -افغانستان

 آقای زمها -تاريخ روابط سياسی افغانستان  -
 ترمجه آقای صاحب زاده –جلد دوم مهين اثر  -
 ترمجه معاهده  - أ
 مجع آوری جمموعه مقاالت - ب
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بزرگ بر خورديم و آن نبود   ما با يک دشواری
نبود تعريفی . تعريف جامع  از  اسرتاتژی ملی بود

از منافع ملی که در مورد آن امجاع دست کم در 
منافع ملی . ميان روشنفکران وجود داشته باشد

 چيست؟

منافع ملی به منافعی که يک دولت در سطح (
. شود کند، اطالق می ها تالش می املللی برای حفظ آن بين

منافع ملی از حلاظ درجه امهيت به سه دسته تقسيم 
 :شوند  می

منافعی که با موجوديت يک دولت در : منافع حياتی 
 .ارتباط است و قابل مذاکره نيستند 

ها در  ها برای حفظ آن منافعی که دولت: منافع مهم 
 کنند مذاکرات تالش می

منافعی که تنها برای باال بردن : منافع حاشيه يی 
زنی يک دولت در مذاکرات ايجاد شده و  چانه قدرت

 .قابل چشم پوشی اند
 

مادامی که ما تعريف روشنی از منافع ملی در 
چهارچوب مرزهای کنونی افغانستان نداشته باشيم، 

يعنی در صورت داشنت ادعای . ره به جايی منی بريم
ارضی بر پاکستان مهواره در گير بدخبتی و حبران 

 .م بودپايان ناپذير خواهي
 

 جايگاه مساله پشتون در کجاست؟
 

 . ما تعريف روشنی از هتديدها نداريم
 آيا اين مساله برای ما هتديد است يا فرصت؟

نبود کانسپت امنيت ملی و کانسپت مبدل ساخنت 
 . هتديدات به فرصت ها از نارسايی های ما است

راه های باال بردن ضريب امنيتی کشور را در سنجش 
نين شناخت دقيقی از اقتدار ملی و مهچ. نداريم

 . ابزارهای دستيابی به آرمان های ملی نداريم
 

آيا مساله به راستی در راس آرمان های ملی ما 
 قرار دارد يا ريشه در بازی های استعمای دارد؟

 .بايد خنست به مهين پرسش پاسخ بگوييم
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 :در کل با چند مساله رو به رو هستيم 
 طرح مساله و فتح باب -1
بررسی تاريخی از  -سرزمين های از دست رفته -2

 )تاريخ ديپلماسی(تا استقالل آغاز بازی بزرگ
 )حبث حقوقی(چونان مرز بين املللی  -خط ديورند -3
 مساله مرزها پس از استقالل  -4
 مساله پشتونستان پس از تشکيل پاکستان -5
اختالفات ارضی، بررسی جيوپوليتيک، آناليز  -6

هار گانه نوارهای چ -جيوپوليتيک افپاک
 تشکيل پاکستان   فروپاشاندن پاکستاناسرتاتيژيک، 

 
  :رهيافت ها -1
ماهی گرفنت شوروی ها و هندی ها از آب گل  -2

ما در اين . آتش انداخنت هندی ها در هيمه-آلود
بازی، در دست های شوروی پيشين و هند بازيچه يی 

 .  بيش نبوده ايم
ما قربانی کشاکش های قدرت های بزرگ  -3

 .گرديديم
کشاکش های قدرت های منطقه يی زيان های  -4

 .بزرگی به ما رساند
سياست های پاکستان نيز دو هپلو و سر درگم  -5

 .بوده است و ابزاری
 

شوروی شعار مبارزات رهايی خبش  –در دوره جنگ سرد 
 .خلق های دربند را سر می داد

خروشچف در کابل از داعيه پشتون ها ابراز محايت 
 .کرد
 

ی از روشنفکران احساسی با سر دادن در گذشته مشار
 :شعارهای بی سر وته کار را پيچيده تر ساختند

 ندهد هومشند روشن رای
 به فرومايه کارهای خطير

 بورياباف اگر چه بافنده است
 نربندش به کارگاه حرير

 
از هم بيخي » مرز«و » سرحد«بايد توجه داشت که 

 frontier  -سرحد. تفاوت داشته و مهتا مني باشند
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)boundary  ( به نوار يا گسرته سرزميين  يي که در
گذشته، زماني که ميان  کشورها خط مرزي بني املللي 
وجود نداشت، به عنوان يک ساحه حايل ميان دو 

سر حد يک ساحه دو بعدی بود . کشور اطالق مي گرديد
 .که طول و عرض داشت

 
به روی زمين به خط فاصل ) border(برعکس، مرز 

ه شده بني املللي ميان دو کشور اطالق مي گردد شناخت
يعين . که به روی زمين دقيقا  داراي يک بعد است

از ديدگاه هندسي تنها داراي طول است و عرض و 
از ديدگاه ديگر ، -مرز بين املللی. هپنا ندارد

مستوی يی است فرضی که گسرته حاکميت دولت ها را 
وي زمني مي از هم جدا مي سازد که نه تنها شامل ر

شود، بلکه به صورت عمودي هم فضاي باالي تراز زمني 
و هم عمق زير زمني را در بر مي گريد که هم قلمرو 
هوايي و هم عمق زير زميين کشور شامل حاکميت ملي 

از مهني رو، کلمه سرحد تقريبا امروزه . مي شود
مرتوک شده است و کاربرد آن از ديدگاه حقوق بني 

سرحد براي مثال، هرگاه بگوييم . الدول درست نيست
نادرست است و بايد گفته  ميان افغانستان و ايران

و مانند آن و  مرز ميان افغانستان و ايرانشود 
از اين رو، بايد از کاربرد کلمه سرحد در مهچو 

 .موارد پرهيز شود
 

برای مثال در گذشته رود آمو سرحد ميان کشور ما 
ود و کنون ديگر و خان نشين های آسيای ميانه ب

مرز بين افغانستان و مجهوری های آسيای ميانه است 
 .که از خط تال وگ يا خط ميانگين آب می گذرد

 
 :البته به يک نکته ديگر هم توجه شود

»  باردر«من در مهه نوشته های خود مهتاواژه مرز را 
مگر در ترمجه ها از زبان روسی در . گذاشته ام

استان «لت پشتوخنواه يا ايا» صوبه سرحد«برابر 
نوشته ام چون در زبان روسی به » مرزی مشال باخرتی

نام ايالت سرحد ياد منی شود و به نام ايالت مرزی 
 .مشال باخرتی ياد می شود

 سيويرا زاپادنايا پوگرانيچنايا پرووينسيا

 :سه واژه دايم به زبان روسی
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 حدود -پريديل  

 حد -روبيژ

 .رفته شده استاز گرنس آملانی گ -گرانيتسا
برای امانت داری در ترمجه ناگزير استان مرزی مشال 

در حالی که هبرت می بود استان . باخرتی نوشته ايم
 .سرحدی مشال باخرتی ترمجه می شد

 
سرحد و مرز در افغانستان به يک معنا کاربرد 

مگر در ايران و پاکستان به گونه ديگری . دارد
 .است

تلقی های متفاوتی از از مهين رو می تواند موجب 
 .قرار داد ها و تفاهم نامه های مرزی شود

 
پوالدا در کتاب اياالت متحده و کشور شاهی 

 .افغانستان موضع پاکستان را شرح داده است
 

حال اگر از ديدگاه رئال پوليتيک بر موضوع 
افغانستان پاکستان را به رمسيت شناخته . بنگريم

ه رمسيت شناخته پاکستان هم افغانستان را ب. است
 مهه کشورهای جهان هم  هم افغانستان و هم. است
پس پرسشی که . اکستان را به رمسيت شناخته اندپ

 مطرح می گردد، اين است که حبث بر سر چيست؟ 
 

خوب، اگر موضوع دادن حق تعيين سرنوشت برای 
پشتون ها و بلوچ های پاکستان باشد، از ديدگاه 

هيچ ربطی به حقوق بين الدول اين مساله 
افغانستان ندارد و مساله داخلی پاکستان است و 
هرگونه مداخله در امور داخلی يک کشور مستقل و 

. آزاد ناقض اصول پذيرفته شده بين املللی است
ديگر چه حرفی برای زدن می . يعنی مساله حل است

 ماند؟ 
 

هر گونه آوند آوردن مانند خونشريکی، مهتباری 
ستان و دستاويز ساخنت آن برای از سوی افغان.... و

مداخله در امور اتباع پاکستان و خود را وکيل 
هيچ راهی به دهی منی برد و  ،مدافع آنان تراشيدن

پس موضوع حل . در هيچ جای جهان شنونده ندارد
 .است
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موقعيت کشور ما . مگر، موضوع به اين سادگی نيست

جيوپوليتيک، جيو اسرتاتيژيک و جيو اکونوميک 
افغانستان در مهسايگی ايران . ار حساسی داردبسي

درصد گاز و  18کشوری که ده درصد نفت،  -قرار دارد
افغانستان در نزديکی . پنج درصد مس جهان را دارد

درصد  25منطقه يی که  -آسيای ميانه واقع است
درصد نفت  10درصد مس، و حدود  15ذخاير يورانيم، 

  .و به مهين پيمانه گاز جهان را دارد
 . افغانستان با ابر قدرت چين مهسايه است

 
اگر از اين زاويه به مساله نگريسته شود، ديده 
می شود، که موضوع نه تنها ساده و حل شده، بل 
بسيار پيچيده است و به نظر منی رسد که به اين 

بل، برعکس با سرعت بسيار . زودی ها پايان يابد
 .   زيادی رو به پيچيده تر شدن دارد

  
اعم از نظامی و  -ر اين حال، تندروان پاکستانید

افغانستان را به آن متهم می مذهبی، پيوسته 
منايند که با هندوها مهدست شده و با کشور مهسايه و 
برادر خود دمشنی می ورزد و بر سه چهارم خاک آن 
ادعای بی جای ارضی دارد و در پی نابودی پاکستان 

ر خطرناک، در اين حال، بر سر مهين قما. است
استقالل و متاميت ارضی و آبروی خود را در گرو 
گذاشته و منطقه و در کل جهان اسالم را با خطرات 

 . فاجعه باری رو به رو گردانيده است
 

باری، ابر قدرت کمونيستی  شوروی را به جان 
پاکستان آورد که پاکستان با دادن قربانی ها و 

ای آن را تقبل رنج های فراوان توانست برنامه ه
گذشته از آن، کشور . با ناکامی رو به رو سازد

سرزمين های از «خود را در راه رسيدن به سراب 
ويران ساخته، يک ميليون از باشندگان » دست رفته

خود در اين بازی کودکانه به کشنت داده و نزديک 
به دو ميليون ديگر را زمخی و معلول و معيوب و بی 

ون نفر را آواره و در خامنان و بيش از پنج ميلي
به در گردانيد که بيشرتين بار اين خبط افغان ها 

 .  را پاکستان به دوش کشيد
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و انگليس و  اسراييل را  امريکاو اين بار هم   
در اين حال، برای . با عين هدف شوم آورده است

پاکستان راه ديگری منی ماند جز اين که با مهه 
فاع منايد و برای توان و نيرو و امکانات از خود د

 .بقا و پايداری و متاميت ارضی خود دفاع منايد
 

در پشت پرده اين طرز ديد حمافل تند رو نظامی و 
مذهبی پاکستان، به رغم آن که حقايقی تلخی هنفته 
است، اهداف شيطانی و ديده درايانه نيز آشکارا 

 . ديده می شود
 

 اين درست است که دولتمردان بی جتربه و نا آگاه
افغانستان در دست کم شش دهه اخير آله دست 

، انگليس و امريکابيگانگان از مجله شوروی، هند، 
اعراب و سر اجنام هم اسراييل بوده اند و پيوسته 
کوشيده اند با پاکستان از در دمشنی و مهچشمی بی 
جا و ناخبشودنی پيش بيايند و پيوسته به دست آن 

مگر، از سوی . دکشور هبانه و دستاويز مداخله بدهن
ديگر، پاکستان هم با سوء استفاده از سياست های 
ناخبردانه رهربان افغانستان حمله يی از مداخله و 
دست اندازی در امور افغانستان و کار در راستای 
مبدل ساخنت اين کشور به يکی صوبه های خود غافل 

 . نبوده اند
 

پاکستان برای دستيابی به اين اهداف شوم خود، از 
هيچ جنايتی در افغانستان رو گردانی ننموده و بی 
ترديد گناه خبش بزرگی از تباهی هايی که در کشور 

 .رخ داده است، را بر دوش می کشد
     

صدر  -زمانی داکرت موسی شفيق: زمانی موسی شفيق
 :اعظم پيشين ما گفته بود

 .ما نبايد افغانستان را قربانی پشتونستان کنيم
 

ها را با خط زرين ضبط تاريخ بايد اين گفته 
 . کنيم

 
حکيم تنی وال والی متوفی پاکتيا زمانی گفته 

 : بود
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افغانستان به خاطر اين کشمکش با پاکستان چه «
دليل دوستی افغانستان با : هبايی را پرداخته است

در .... شوروی پيشين انگيزه پشتونستان بودم
نتيجه ما نه تنها پشتونستان را به دست 

تقريبا متام افغانستان را نيز از دست . يمنياورد
 . داديم

 
اين به خير افغانستان خواهد بود  که که ما خط 
ديورند را به رمسيت بشناسيم و اين به خير مردم 
قبايل آزاد، ايالت سرحد مشال غرب و روابط 

اما در عوض . افغانستان و پاکستان نيز خواهد بود
راچی و گوادر ما بايد امتياز دستيابی به بندر ک

 .»را به دست بياوريم
 

پرسش ها بايد در پيوند با مساله مطرح شده مطرح 
مساله . گردد نه با مسايلی که مطرح نگرديده است

برادران پشتون و بلوچ است که با ما خونشريک، 
مهفرهنگ، مهسرزمني، مهسرنوشت و مهتاريخ و مهريشه اند 

ا بي و روشن است ما مني توانيم در برابر آن ه
مگر، در اين جا بايست به يک نکته .  تفاوت مبانيم

باريک تر از مو توجه منود که در اين زمينه سر و 
 : کار ما با دو مساله است

يکي مساله مهدردي و غمشريکي است که يک مساله 
در اين جا، هرگاه از بلنداي . عاطفي مي باشد

نگرش هاي انساني و مهنوعي بنگرمي، در صورت آمدن 
ام مصيبت بر سر آنان يا بروز نا آرامي ها و کد

يا رويدادهاي خشونبار در مناطق بود و باش شان 
، روشن است که متاثر )و در کل در کشور پاکستان(

مي شومي و در صورت امکان بايد آنان از جمراي رمسي 
مگر؛ در اين صورت به هيچ رو . ياري برسانيم

وعان و نبايد آنان را از ديگر انسان ها و مهن
هرگاه حادثه در مقياش کشور پاکستان باشد، از 

در اين . ديگر باشندگان آن کشور استثنا قرار داد
حالت، هر ناخوشي يي که بر سر آنان بياييد، 
مانند هر حادثه يي که در هر کجاي جهان رخ مي 
دهد، ما را به عنوان انسان علي السويه متاثر مي 

اثر ما بيشرت تنها در اين مورد ميزان ت. سازد
خواهد بود و در صورت امکان بايد کمک بيشرتي به 

هر گاه موضوع را از بعد اسالمي . ايشان مناييم
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بنگرمي، در هپلوي مهنوعي، روشن است مساله عواطف 
باز هم با توجه به . مذهيب و آييين نيز مطرح است

اين در آيني اسالم مهه پريوان آن با هم برابر اند و 
ي برتري نيست و نبايد در ميان کسي را بر کس

مسلمانان تبعيض باشد، سرنوشت برادران پشتون و 
. براي ما بي تفاوت نيست» امت اسالمي«بلوچ چونان 

هرگاه اتفاقي براي آنان پيش آيد، مني توانيم به 
عنوان مسلمان متاثر نشومي و در صورت امکان باز 
هم بايد به ياري آنان به عنوان مسلمانان 

 . مبشتابي
 

مهني گونه، هرگاه موضوع را در بعد مهسايگي و 
مهتباري بررسي مناييم،  باز هم ما نه تنها با 
پشتون ها و بلوچ ها، بل به مهه باشندگان کشورهاي 
مهسايه اعم از ايرانيان، ترکمن ها، ازبيک ها و 
تاجيک ها پيوندهاي مهسايگي، تباري، زباني، آييين، 

دارمي و باز هم روشن  فرهنگي، اقتصادي و تارخيي
است مني توانيم در قبال آنچه که در  کشورهاي 
مهسايه و به ويژه آنچه که با مهتباران و مهزبانان 
و مهفرهنگان ما رخ مي دهد، از ديدگاه اخالقي و 

روشن است باز هم متي توان . معنوي بي تفاوت باشيم
در اين ميان يکي يا دو قوم را استثناء قرار 

ين کار  براي ساير هم ميهنان ما قابل زير ا. داد
درک خنواهد بود و هم عادالنه نيست و هيچ دليلي 

موضوع آخري، مسايل .براي آن مني توان جستجو منود
سياسي است که در اين جا پاي کشورهاي منطقه و 
مسايل حقوق بني املللي و بني الدول کشانيده مي شود 

ر امور و آن اين که ما به هيچ رو، حق مداخله د
کشورهاي مهسايه و باشندگان شان را در پيوند با 
مسايل مهتبار بودن يا مهزبان بودن و مهفرهنگ بودن 

 . ندارمي... 
 

اين که دولت هاي ايران و ازبيکستان، :براي مثال
با ترکمن هاي باشنده در کشورهاي شان چه مي 
کنند، و يا اين که دولت هاي تاجيکستان، 

تان با ازبيک هاي باشنده در قرغيزستان و ترکمنس
کشورهاي شان چه روابطي دارند، و يا اين که دولت 
هاي ايران و پاکستان با بلوچ هاي شان چه 
مناسباتي دارند، و يا اين که دولت هاي 
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ازبيکستان، و ديگر کشورهاي آسياي ميانه با 
تاجيک هاي باشنده کشورهاي شان چه برخوردهايي 

هم، اين که ترکمن هاي دارند،  و به مهني گونه 
باشنده ايران و ازبيکستان،و ازبيک هاي باشنده 
ترکمنستان و قزاقستان و قرغيزستان،و ترکمن هاي  
ازبيکستان و ايران،و تاجيک هاي ازبيکستان و 
ديگر کشورهاي آسياي ميانه؛ خواهان چه چيزهايي 
در اين کشور ها هستند و چه مشکالت سياسي و چه 

د و مانند آن، هيچ ربطي به ما داعيه هايی دارن
ندارد و هر گونه مداخله در امور آنان زير هر 
نام نشان و عنواني که باشد، مغاير با قوانني بني 
املللي و موازين حقوق بني الدول است و هيچ توجيهي 

 . ندارد
 

مهني گونه، کشورهاي تاجيکستان، ازبيکستان، 
د زير ترکمنستان، ايران و پاکستان نيز حق ندارن

عنوان رسيدگي به مسايل تاجيک ها، ازبيک ها، 
ترکمن ها، پارسيوان ها، بلوچ ها و پشتون هاي 
افغانستان در امور داخلي افغانستان مداخله 

  .منايند
 

با توجه به مهني مسايل، مداخله دولت هاي پيشني 
افغانستان با سر دادن شعارهاي واهي و موهوم 

فاقد » ون و بلوچاحقاق حقوق حقه برادران پشت«
هرگونه پشتوانه منطقي و حقوق بني املللي بوده و  
از سوي جامعه جهاني چيزي جز مداخله آشکار در 
امور داخلي کشور پاکستان ارزيابي مني گرديده 

 . است
 

اين که پشتون ها و بلوچ هاي پاکستان در چهارچوب 
کشور پاکستان خواهان چه سيستمي هستند يا از چه 

اييب برخوردار اند يا مي خواهند آن را حقوق و وج
به دست بياورند، يا خواهان خودخمتاري يا چيز 
ديگري هستند، هيچ ربطي به ما ندارد و منافع ملي 
ما اجياب مني منايد که در امور  داخلي کشور 
پاکستان مداخله منوده و اين گونه دستاويز و هبانه 

. يمداخله متقابل از سوي آن کشور را به دست آ
به گفته معروف و تارخيي موسي . بدهيم. آي.اس
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ما «صدر اعظم پيشني و متويف افغانستان  -شفيق
     . »!نبايد افغانستان را قرباني پشتونستان سازمي

 
جدا شدن  -»سرزمني هاي از دست رفته«يکي، موضوع 

گسرته بازمانده از امپراتوري (خبش هاي سرزمني ما 
از اين سرزمني ها پس از است که خبشي بزرگي ) دراني

فروپاشي اين امپراتوري و تقسيم آن در ميان 
برادران وزير فتح خان با ترفندهاي انگليسي ها 

» افغانستان معاصر«ذريعه سيک ها پيش از تشکيل 
بر خبشي از پاره هاي برجا مانده (در سيماي کنوني 

و خبش هاي ديگر آن پس از ) از امپرانوري دراني
در دوره هاي امري دوست  -»فغانستانا«اجياد کشور 

حممد خان و امري يعقوب خان پس از امضاي معاهده 
هاي متعدد استعماري بنا به مالحظات جيو 
اسرتاتيژيک و جيوپوليتيک و منافع بريتانياي کبري 

، قبال از پيکر »گندمک«از مجله  -»بازي بزرگ«در 
کشور جدا شده بود و اين موضوع ربطي به امري 

. ندارد» موافقتنامه ديورند«رمحان خان و عبدال
شايان يادآوری است که خبش هايی از کشور با 

. موافقتنامه ديورند هم از پيکر آن جدا شده است
مگر بايد متوجه بود که خبش بيشرت سرزمين های از 

» کشور«دست رفته پيش از موافقتنامه ديورند از 
 .  جدا گرديده بود

 
امضاء شده ميان در اين جا، موافقتنامه 

عبدالرمحان خان و سر مارتيمور ديورند تنها چونان 
زدن مهر تاييد دوباره يي بوده است بر معاهدات 

 . 80پيشني در زمينه مسايل سرحدي

                                                 
در اين زمينه بايد متوجه بود که عبدالرمحان خان پيش از آن که امري .  80

افغانستان شود، در مسرقند در تبعيد بسر مي برد و از سوي بريتانيايي ها 
شرط انگليسي ها . با موافقت روس ها به امارت افغانستان گماشته شد

ده گندمک از سوي او تاييد معاهرا از پيش  گماشنت وي بر امارت افغانستان
از اين رو، ادعاي کساني که . گذاشته بودند که وي پذيرفته بود

موافقتنامه ديورند حتميلي بوده است و به زور سر عبدالرمحان خان امضاء 
زيرا او با آگاهي کامل با توجه به منافع . شده است، ادعايی بيش نيست

 .شخصي خويش اين موافقتنامه را امضاء منوده بود
 
نوشته داکرت » افغانستان و ايران«کتاب  291-290. ر  اين باره در صصد

در اثناي اين حتوالت در افغانستان، ... « : يوسف حقيقي چنني مي خوانيم
جماهدان افغاني، انگليسي ها را در حومه کابل شکست داده  و آن ها را 

را به نام جمبور به عقب نشيين کرده و عده يي از جماهدان در غزني، حکوميت 
نگاه شود به ( پسر خرد سال  يعقوب خان تشکيل داده بودند -موسي خان
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موضوع ديگر، مساله مرزهاي بني املللي ميان 

) و سپس پاکستان(افغانستان و هند بريتانيايي 
ز نيمقاره و است که پس از رفنت بريتانيايي ها ا

آزاد شدن هند و تقسيم سرزمني هپناور هند به دو 
کشور هند و پاکستان  با به رمسيت شناخنت پاکستان 
از سوي افغانستان به گونه هنايي حل و فصل شده و 
از سوي مهه کشورهاي جهان چونان مرزهاي شناخته 
شده بني املللي به رمسيت شناخته مي شود و موضوع آن 

حل است و افغانستان هم کدام  در تراز جهاني
در واقع، چنني . ادعاي ارضي بر پاکستان ندارد

مساله يي در تراز روابط بني املللي اصال براي کسي 
مطرح نيست به جز از سياست بازاني چند در 
افغانستان که از سوي حمافل معلوم احلال خارجي 
برانگيخته مي شوند که خود مني دانند که چه مي 

ر، هر چند گاهي موضوع را به اشکال سر خواهند؟ مگ
برداري هاي ابزاري ه در گم و پيچيده براي هبر

مطرح مي منايند و پس از آن که خواست هاي شان 
برآورده شد، خاموش مي شوند و منتظر فرصت ديگر 

هر چند، هيچگاهي مني خواهند اين آتش . مي مانند
 . زير خاکسرت خاموش شود

، چند رويکرد وجود »ديورندخط «به هر رو، پريامون 
 :دارد

رويکرد آرمانگرايانه و بلندپروازانه  -
ماجراجويانه که معطوف به دگرگوني مرزهاي کنوني 
شناخته شده بني املللي در منطقه به ياري يک ابر 

و در بر ) حال مهم نيست کدام ابرقدرت(قدرت است
 :گرينده سه رويکرد زير مي باشد

                                                                                                                                                             
پسر ديگر شري علي  -ايوب خان). 119، ص »افغان، افغانستان«کاکر، : کتاب 

خان، که حاکم هرات و طرفدار ايران بود، به رهربي گروهي ديگر از جماهدان 
وارد کرد و  1880در سال شکست سنگيين به نريوهاي انگليسي  -هرات و قندهار

 .مهه افراد يک لشکر انگليسي را به استثناي يک پزشک  از ميان برد 
، انگليسي ها که وضعيت در افغانستان را براي خود بسيار حبراني مي ديدند
. مذاکرات حمرمانه يي را با عبدالرمحان خان که در مسرقند بود، آغاز کردند

يرفت که قندهار از حکومت کابل جمزا عبدالرمحان خان در اين مذاکرات پذ
باشد و قضيه هرات نيز به وسيله وزارت خارجه بريتانيا حل شود و رابطه 

نگاه (  انگلستان و افغانستان نيز بر پايه پيمان گندمک استوار گردد
بعد از ). 26شود به کتاب توکلي، روابط سياسي ايران و افغانستان، ص 

ستان محايت مي شد، به افغانستان محله کرد اين توافق، او که از سوي انگل
 .  و با نريوهاي ايوب خان رويارو شد
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کنون در -تندرو پشتون رويکرد ناسيوناليست هاي-
سيماي گردانندگان برتري خواه و ماجراجوي پشتون 
دولت کنوني افغانستان که به باور برخی از 
کارشناسان، در پشت پرده سر نخ هاي اين رويکرد 

است و ماهرانه  به دست ماجراجويان تندرو چپگرا
در واقع (رويکرد جتزيه  -کارگرداني مي شود

ت گسرته پشتون نشني پاکستان و پيوس) نابودي
افغانستان «پاکستان به افغانستان و تشکيل 

 ؛»بزرگ

رويکرد نظاميان و بسياري از سياستمداران  -
تندرو پاکستاني از مجله تندروان مذهيب آن کشور که 
از پشتيباني عربستان سعودي و ديگر اعراب وهابي 

امارت «اجياد کنفدراسيون نامنهاد  -برخوردار اند
در (پاکستان  –متشکل بر افغانستان »اسالمستان

واقع، پايان دادن به عمر سياسي کشوري به نام 
، يا دست کم پيوسنت خبش هاي پشتون نشني )افغانستان

باز هم  -جتزيه افغانستان(افغانستان به پاکستان
 )   در واقع پايان دادن به هسيت کشور

با باشندگان  –رويکرد تشکيل کشورهاي مستقل -
ري تاجيک، ازبيک، ترکمن، پشتون و بلوچ مهگون تبا

در منطقه يعين در واقع دگرگوني ريشه يي جغرافياي 
منطقه که در واقع به معناي پايان يافنت زندگي 

 . سياسي هر دو کشور افغانستان و پاکستان است

پذيرفنت  -رويکرد خرد ورزانه و واقعبينانه -
وضعيت واقعي جيوپوليتيک کنوني در چهارچوب 

هاي شناخته شده بني املللي کنوني و پرهيز از مرز
بلند پروازي هاي تباهکن و بربادساز و ماجراجويي 

 .هاي خطرناک و موهوم و گسرتش مهگرايي منطقه يي

به هر رو، براي حل هنايي مساله تراژيک پشتون و 
آوردن صلح و ثبات، آرامي، آسايش و شگوفايي 

دگرديسي  پايدار در اين منطقه، در گام خنست، به
ريشه يي و بنيادي تفکر حاکم بر  خنبگان فکري و 

. نياز است روشنفکران پشتون باشنده افغانستان
چيزي که تنها با تعويض فرمانروايان کنوني مسلط [

 ].بر سرنوشت کشور ممکن است
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خنبگان فکري و سياستمداران پشتون به بازنگري 
ال ريشه يي و بنيادي ديدگاه هاي کنوني شان در قب

مساله گسرته نوار مرزي و نيز بازنگري نقش پشتون 
ها در چهارچوب کشور و فراموش منودن افسانه واهي 

و در نتيجه فزوخنواهي و برتري جويي (» اکثريت«
تباري و زباني که به نوبه خود موجب بر انگيخته 
شدن تاجيکيسم، هزاره ايسم، ازبيکيسم و ترکمنيسم 

ينه ساز نابه هنجاري افراطي در کشور گرديده و زم
ها، نارسايي ها و بسا نا به ساماني هاي ديگر مي 

و پذيرش تز مهزيسيت دادگرانه مساملت آميز )  گردد
با ديگران مهسرزمينان و برادران خويش و از اين 
راه شکسنت بن بست زيانبار موجود بر سر راه روند 

. ملت سازي  و دولت سازي در کشور، نياز دارند
حاکم بر خنبگان پشتون، دردمندانه هنوز چه، تفکر 

هم بر شالوده مهان بينش منحط و واهي سراب گونه 
مسلط بر جيوپوليتيک در دوره جنگ سرد و آمارهاي 

تا کنون بارها قدرت هاي موهوم استوار است که 
بزرگ و نيز پاکستان از آن براي دستيابي به 

ي منافع آزمندانه خود به زيان ما هبره گريي ابزار
 .ناروا منوده اند

 
موضوع نفوس افغانستان و تناسب درصدی اقوام در 
آن نيز يک مساله پيچيده سياسی است و با توجه به 
اين که تا کنون کدام آمار گيری دقيق صورت 
نگرفته است، در بازار مکاره سياسی کشور، هر قوم 
در پی باال نشان دادن مشار خود و در نتيجه در پی 

هبره گيری . ياسی از آن می برآيدهبره برداری س
ابزاری از اين موضوع به گونه سر درگمی با موضوع 
پشتونستان گره خورده است که پسلگد آن در ميدان 
سياست داخلی افغانستان نيز در سيمای مساله 

. آشکارا به چشم می خورد» اقليت«و » اکثريت«
توضيح اين که الزمه داغ نگاه داشنت مهواره تنور 

، »خط ديورند«پشتونستان و چانه زنی بر سر  مساله
فرمانروايی يک دولت مطلقه پشتونتبار مورد محايت 
يک ابر قدرت در کابل است که پيوسته در اين تنور 

روشن است چنين دولتی به نوبه خود . هيمه بيندازد
موجب بر انگيخته شدن تنش های تباری و پيدايی 

ازبيکی و  ناسيوناليسم افراطی تاجيکی، ترکمنی،
هزاره يی در برابر ناسيوناليسم لگام گسيخته 
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پشتونی در کشور گرديده و آن را به سوی فروپاشی 
حال بگذريم از اين . و از هم گسيختگی می کشاند

که کشور را ميدانگاه تاخت و تاز و کشاکش های 
 .قدرت های خماصم خارجی نيز می گرداند

 
 -ی طرفانه روشن است در نبود آمار گيری دقيق و ب

چيزی که در آينده نزديک ممکن نيست، مهه آمارها 
کماکان بر پايه حدس و گمان استوار خواهند بود و 
بسرت برای هر گونه هبره گيری ابزاری سياسی از آن 

 .مهوار
 

ره آورد اين تفکر سخيف هم براي مردم بينواي 
نوار مرزي و در کل مهه پشتون ها و ديگر باشندگان 

جز تباهي، بربادي، سيه روزي و  کشور، چيزي
نابودي در گام خنست براي مردم آزاده پشتون نبوده 

 .است

روشن است مادامي که تفکر سخت ابزاري غري  
ريالستيک فاجعه بار بازمانده از دوران جنگ سرد 

جتزيه پاکستان و بازپسگريي سرزمني هاي پشتون نشني  -
درت حال مهم نيست کدام ق(به ياري يک ابر قدرت

زيرا خود پشتون هاي افغانستان به تنهايي توان 
و دستيابي به سرزمني هاي از ) اين کار را ندارند
در واقع ( »!افغانستان بزرگ؟«دست رفته و اجياد 

و احنصار گرايي افراطي در قدرت ) پشتونستان بزرگ
دوليت  در درون دولت که جلو مشارکت راستني ملي را 

ذاشته نشده و جاي آن را در کشور مي گريد؛ کنار گ
تفکر نوين، خردورزانه، آگاهانه، واقعبينانه يک 

و سازنده که تنها متوجه هبروزي و رهايي پشتون ها 
و ساير باشندگان اين مرز و بوم از زندان 
ترسناکي که سياستمداران پريامون آن ها برافراشته 

در چهار چوب گسرته کنوني (اند، باشد، 
دشوار خواهد بود کشور و نگريد،  ،)افغانستان

منطقه به ويژه باشندگان خوار و زار و نگونبخت 
» دايره شيطاني مصيبت«نوار مرزي بتوانند از اين 

 . بريون گردند

چه، حتا در صورت حتقق اين آرمان، توازن شکننده 
کنوني در کشور  به شدت برهم خورده و بر اساس مهني 
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هاي مشايل تاجيک فرمول، مهني تفکر و مهني شعار، استان 
نشني، ازبيک نشني و ترکمن نشني افغانستان به ترتيب 
براي اجياد تاجيکستان، ازبيکستان و ترکمنستان 
بزرگ به برادران مهتبار خود به تاجيکستان، 
ازبيکستان و ترکمنستان خواهند پيوست و تاجيکان 
مناطق غربي و باشندگان مناطق مرکزي هم بنا به 

آييين به ايران و سر اجنام  نشانه هاي زباني و
. افغانستان جتزيه خواهد گرديد و فرو خواهد پاشيد

روشن است که اين فروپاشي به آساني خط کشي هندسي 
روي صفحه کاغذ نيست و يک فروپاشي خونبار، 

 . دراماتيک و اندوهبار خواهد بود

از اين رو، بر انديشمندان و نريوهاي خرد ورز و  
مهه نريو و توان خود را به جاي آگاه پشتون است تا 

تاخنت به سوي سراب هاي فريبنده و نادسرتس و واهي 
، در چهارچوب گسرته واقعي »پشتونستان بزرگ«اجياد 

کنوني کشور با باشندگان آن متمرکز گردانند و با 
پيشگريي يک راهربد ريالستيک و خردمندانه در 

ه شگوفايي و هبروزي و رهايي آن از بدخبيت و نا ب
 .ساماني و سيه روزي کنوني بکوشند

تنها با شگوفايي و بالندگي گسرته ها و ساختارهاي 
نوين منطقه يي، هنگامي که مرزهاي خط کشي شده 
استعماري امهيت خود را از دست بدهند و رنگ 
ببازند، هنگامي که اقتصاد مشرتک با پول واحد در 

ي منطقه اجياد شود و منافع اسرتاتيژيک مهه کشورها
منطقه مانند جامعه اروپايي و ديگر ساختارهاي 
منطقه يي در ديگر نقاط جهان به هم گروه خبورد، 
با فرورخينت ديوارهاي سترب بي اعتمادي برپا شده از 
سوي استعمار در ميان کشورهاي منطقه و آب شدن يخ 
هاي دمشين هاي مصنوعي ميان اقوان گوناگون باشنده 

نشسنت مهگرايي منطقه يي،  اين سرزمني ها، با به بار
در اوضاع و احوال آرامش و صلح و تفاهم، حل 
دمکراتيک و دادگرانه مسايل پيچيده و دردناکي 
چون مساله پشتون ها و خط ديورند و نه تنها 
پشتون ها بل مهه تريه هاي ستمديده و رنج  کشيده 

اعم از تاجيک ها، ازبيک (از هم جدا شده منطقه 
به شيوه ...) وچ ها، کردها وها، ترکمن ها، بل
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بر شالوده ارزش هاي » ترب تقسيم جيوپوليتيک«
 .انساني و آرماني ممکن است

هر گونه مطرح ساخنت چنني مسايل پيچيده و سر در 
گم،  پيش از فراهم گرديدن زمينه، نه تنها دردي 
را دوا مني کند، بل تنها بر سر زخم هاي خونبار و 

  .چرکني منطقه منک مي پاشد

با توجه به اين که مهه دولتمردان ما از شاه شجاع 
گرفته تا دوست حممدخان، شريعلي خان، امري يعقوب 
خان، عبدالرمحان خان، حبيب اهللا خان، امان اهللا خان 

با به رمسيت شناخنت (و نادر خان و ظاهر خان 
مهه فاکت از دست رفنت سرزمني هاي برباد ) پاکستان

ند و از سوي ديگر، مهه رفته را رمسا پذيرفته ا
مرزهاي کنوني به رمسيت شناخته بني املللي بال 
استثناء استعماري اند، شعار بازپسگريي سرزمني هاي 
از دست رفته و تغيري مرزهاي شناخته شده بني 
املللي، آن هم در بيچارگي و ناتواني و سيه روزي 
کنوني به زور سرنيزه نريوهاي خارجي، رويايي بيش 

ر دادن چنني شعارهاي بيمارگونه، چناني نيست و س
که در گذشته تنها به سود دمشنان ما بوده است، 

 .  باز هم خواهد بود

بايد به يک نکته توجه داشت که افغانستان با به 
رمسيت شناخنت پاکستان به عنوان يک کشور با حدود و 
ثغور و نقشه سياسي کنوني، در واقع خط ديورند را 

ي سياسي ميان افغانستان و به عنوان مرز رمس
پاکستان به رمسيت شناخته است و اين که شايع است 
که افغانستان اين خط را  و در واقع مرز را به 
رمسيت نشناخته است و مني شناسد، ناشي از ناآگاهي 

آيا مي شود چه، . از مسايل حقوق بني الدول است
کشوري را به رمسيت شناخت و مرزهاي بني املللي آن 

 کيلومرت به رمسيت نشناخت؟ 2640آن هم به درازاي را 

يک تعريف مشخص علمي از ديدگاه حقوق بني » کشور«
گسرته جغرافيايي يي است که در : املللي دارد

چهارچوب مرزهاي معني شناحته شده بني 
حال . موقعيت دارد )جغرافياي سياسي مشخص(املللي

د، وقيت کشوري يک کشور ديگر را به رمسيت مي شناس
آن را با مهه مرزهاي مشخص و معني شناخته شده بني 
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در غري آن، به رمسيت . املللي آن به رمسيت مي شناسد
پرسشي . شناخنت آن مفهمومي ندارد و رنگ مي بازد

که مطرح مي گردد اين است که آيا مي شود کشوري 
را به رمسيت شناخت و مرزهاي مشخص و معني بني املللي 

 آن را نه؟ 

در واقع، مشکل . ت پاسخ منفي استروشن اس
افغانستان و پاکستان در به رمسيت شناخنت مرز ميان 

چون دولت هاي افغانستان از دولت . (دو کشور نيست
شاه شجاع و امري دوست حممد خان گرفته تا يعقوب 
خان و عبدالرمحان خان و حبيب اهللا خان و امان اهللا 

ا بسنت شاه و ظاهر شاه مهه اين مرز را بارها ب
قرار دادها و معاهدات به رمسيت شناخته اند و 
دربارهاي امريان و پارملان هاي کشور آن را تصويب 

، بل بر سر اين است که پارملان )منوده اند
افغانستان بر فاکت رمسيت مرز کنوني ميان دو کشور 

  .نزده است 81مهر تاييد جمدد

کنواسيون کابل که ميان شخص امري عبدالرمحان و  
تنها   دولت هند بريتانيايي به امضا رسيده بود و

و نادرست در کشور ما   در زمان حيات وي رمسيت داشت
در هر (شهرت يافته است » معاهده  ديورند«به نام 

، )حايل که چنني معاهده يي اصال وجود خارجي ندارد
مرتوک و باطل و فسخ شده مي باشد » موافقتنامه«يک 

مهم ترين موضوع اين است  .که اصال مطرح حبث نيست
که اين مرز در دو قرار داد مهم ميان دولت امري 
امان اهللا خان و هند بريتانيايي از سوي افغانستان 

و پيشرت از آن در معاهده گندمگ از سوي امري حممد (
يعقوب خان و مقاوالت ميان دولت هند بريتانيايي و 

در . تبه رمسيت شناخته شده اس)  82امري حبيب اهللا خان
کبري شرط به رمسيت شناخنت بريتانياي آن هنگام، 

استقالل افغانستان را به رمسيت شناخنت و پذيرفنت خط 

                                                 
چناني که در باال در يکي از مقاالت يادآوري گرديده است، .  81

مهه قرار دادها، معاهدات و توافقنامه  1949پارملان افغانستان در 
ه هايي را که دولت هاي پيشني افغانستان با هند بريتانيايي در زمين

به رمسيت شناخنت خط ديورند به عنوان مرزر رمسي ميان افغانستان و 
هند بريتانايي به امضا رسيده بود؛ قرار دادهاي استعماري و حتميلي 

 .خواند و به گونه يک جانبه مهه آن ها را يک سره باطل اعالم منود
حال مي گذرمي از قرار دادهاي استعماريي که انگليسي ها با شاه .  82

 .و امري دوست حممد خان در زمينه به امضا رسانيده بودند شجاع
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ديورند به عنوان مرز سياسي ميان افغانستان و 
قلمرو هند بريتانيايي گذاشته بود که افغانستان 

 .آن را دو بار رمسا پذيرفت

و اين اعرتاض مشاري از دولتمردان پيشن افغان 
تندروان پشتون مبين بر اين که مهه معاهدات و قرار 
دادها ميان دولت هاي دست نشانده پيشن افغانستان 
و دولت انگليس استعماري و بنا بر اين غري قانوني 
و نامشروع بوده است، از اين رو، قرار داد 
ديورند هم  نامشروع و غري قانوني مي باشد، هم مني 

را گذشته از اين که مي زي. تواند ره به جايي بربد
توان با قاطعيت گفت که حد اقل دولت هاي امان اهللا 

مستقل بوده اند و قراردادهايي  83خان و ظاهر خان

                                                 
سياست قدرت هاي بزرگ در افغانستان و کتاب  270-268در صص .  83

نوشته پروفيسور يوري تيخانف، ، جنگ افغاني استالني -قبايل پشتون
موضوع جاليب بر پايه اسناد تازه افشاء شده بايگاني  2009مسکو، 

يک هيات انگليسي   1938اکترب  6ه تاريخ ب«:  هاي روسيه آمده است
به رياست متکف وارد کابل گرديد و چندين روز با ظاهر خان و هاشم 

. ... خان گفتگوهايي حمرمانه يي پريامون مسايل مرزي اجنام داد
ديپلومات بريتانيايي هاشم خان را به ضرورت عقد يک موافقتنامه 

پيشگريي يک سياست بامهي در حمرمانه در باره ) جنتلمين(» جوامنردانه«
او به حکومت . زمينه حفظ ثبات در گسرته قبايل پشتون متقاعد ساخت

 :افغانستان شرايط زير را پيشنهاد کرد
پشتون هند [(بريتانياي کبري متعهد مي شود  قبايل  -1

 .را در برابر کابل استعمال نکند] گزارنده-)بريتانيايي
» ابراز هر گونه مهدردي«افغانستان به نوبه خود مي بايست از  -2

 .با قبايل پشتون هند بريتانيايي خود داري ورزد
انگلستان به حکومت افغانستان پول و جنگ افزارهايي براي  -3

 . حتکيم مرزهاي افغانستان و هند بدهد
خاندان . ديپلمات بريتانيايي مهه چيز را درست ارزيابي کرده بود

شني پشتون کمرت از انگليسي حييي خيل، از قبايل مرزن -حاکم افغانستان
از اين رو، هنگامي که انگليسي ها به افغان ها . ها  مني ترسيد

پيشنهاد منودند مرزهاي خود را حتکيم منايند، هاشم خان به اين امر 
بريتانياي کبري تعهد سپرد، ده هزار ميل تفنگ يازده . موافقت منود

.   ه افغانستان بدهدتري، يک هزار قبضه  تريبار و پنج ميليون گلوله ب
. گزارش آتشه نظامي سفارت شوروي در افغانستان ي: بر گرفته از(

، 14.08.1940، تارخيي »در باره سياست خارجي حکومت افغانستان«کارپف، 
، کارتن 071،1942بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند // 

سي ها بنا راستش پسان ها انگلي). 17، برگ 8، پوشه 200، پرونده 24
ر سفارت بريتانيا به جاي تريبارها بيست فروند هواپيماي ابه ابتک

زيرا نريوي هوايي موثر ترين جنگ افزار . جنگي به افغانستان دادند
 . در برابر قبايل کوچي بود

 
براي نگهداري و  بازآرايي سپاهيان مرزي افغانستان، انگليسي ها 

ظاهرا .  ر پوند ختصيص دادندهزا 170ساالنه سوبسايدي يي به ميزان  
متکف موفق شد هاشم  افزون بر پيشکشي چنني ياري هاي سخاورزانه،
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که با انگليسي ها بسته اند، به گونه يي مشروعيت 
دارد؛ پاسخي در برابر اين پرسش ندارد که کدام 
قرار داد و کدام معاهده ميان کشورهاي غربي به 

گليس و کشورهاي شرقي استعماري نبوده ويژه ان
 است؟ 

پاي اين استدالل که اين قرار دادها زير فشارهاي 
زيرا . سنگني استعماري بسته شده اند، هم چوبني است

بي درنگ با اين پرسش متقابل رو به رو مي شود که 
کدام قرار داد استعماري زير فشار و اجبار امضاء 

 نشده است؟

وع را تنها براي نکوهش حال، اگر به اين موض
سياست هاي مزورانه و نارواي جهاخنواران مطرح 

مگر اگر آن را . مناييم، کاري است درست و به جا
که (براي بازنگري اين قرار دادها و معاهدات 

، دگرگونسازي تاريخ و سرنوشت )کاريست ناممکن
منطقه و تغيري نقشه سياسي جهان و جتزيه چندين 

کشور جديد بنا به نشانه هاي کشور و برپايي چند 
پيش بيندازمي، در اوضاع و ... تباري، زباني و

به ( احوال پيچيده  کنوني چيزي جز کوبيدن خون
 .در هاون خنواهد بود) جاي آب

اين که مشاري از تندروان، منتقدان طرح بازپسگريي 
سرزمني هاي از دست رفته و نامشروع اعالم کردن 

د نکوهش و سرزنش مي را به با» معاهده ديورند«
گريند و آنان را متهم به خيانت گذاشنت مهر تاييد 
زير معاهدات استعماري مي منايند، هم فاقد هرگونه 

چه، امروزه ما در برابر عمل اجنام شده . منطق است
دو سده يي قرار دارمي و حبث اصال  -تارخيي يک و نيم

چون سودي . بر سر تاييد يا رد کدامني معاهده نيست
در بر ندارد، بل حبث اساسا بر سر اين است که 
چگونه پيامدهاي زيانبار اين معاهدات و قرار 

                                                                                                                                                             
صدر اعظم را نيز خبرد که ساالنه پنهاني به حساب جاري شخصي وي  –خان

هند پنج ميليون روپيه واريز مي ) امپراتوري(در بانک امپريال
خاور ميانه  دستيار  ارشد دفرت -گزارش يرشف: بر گرفته از( .منود

اوضاع سياسي « -کميسارياي خلق در امور خارجي  شوروي زير نام
بايگاني سياست خارجي فدراسيون // »1942افغانستان در آغاز سال 

، 8، پوشه 200، پرونده ويژه 24کارتن  1942، 071روسيه، فوند 
     .ويراستار -).17برگ
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دادهاي ننگني و ناروا را به حد اقل برسانيم و 
راه هاي واقعبينانه و خردورزانه و به دور از 
احساسات براي گشايش گره هاي فروبسته و کور ناشي 

 .  از اين قرار داد ها بيابيم

به اين که مهه مرزهاي کنوني کشورهاي با توجه  
منطقه ما مرزهاي استعماري بوده و مهه کشورهاي 
شرق به ويژه کشورهاي مسلمان در چهارچوب واحدهاي 
سياسي استعماري بسر مي برند و با توجه به اين 

مانند پشتون ها، (که اقوام باشنده اين سرزمني ها 
ذري بلوچ ها، تاجيک ها، ازبيک ها، ترکمن ها، آ

مهه در ميان چند ....) ها، ارمين ها، کرد ها و 
کشور تقسيم شده اند، دليلي براي اين که تنها يک 

حل ). قوم استثناء قرار داده شود، وجود ندارد
نه به گونه جتريدي و جز به (مشکل تنها در جمموع 

، با رخينت يک طرح نو، با تفکر نو در چهارچوب )جز
 . ير استمهگرايي منطقه يي امکان پذ

اعرتاض ديگر تندروان پشتون افغانستان مبين بر اين 
که چرا در رفراندوم کذايي تعيني سرنوشت پشتون 
هاي باشنده پاکستان، حق پيوسنت پشتون ها به 
افغانستان به آنان داده نشده بود؟ هم خينه بعد 

چون، دولت هاي وقت . از عيد و بيجا است
مساله را با  افغانستان در آن هنگام، خنست اين

تاخري توجيه ناپذير مطرح کردند و سپس جدي پيگريي 
چون تاريخ الرتناتيف ندارد و ديگر اين . نکردند
کاريست که گذشته است و سبويي است که شکسته «کار 
، طرح آن کنون بي مورد و مداخله آشکار در »است

امور يک کشور مستقل است که از ديدگاه حقوق بني 
سرزنش و نکوهش دولتمردان . ارداملللي معنايي ند

وقت افغانستان به خاطر سهل انگاري شان در زمينه 
در آن هنگام هم شايد در حد يک داوري تارخيي، آن 
هم هرگاه بر پايه معيارهاي علمي و اجنام پژوهش 
هاي سامامنند تارخيي با توجه به جمموع اوضاع و 
ت شرايط و عوامل تاثري گذار بر آن برهه معني، صور

مگر امروز چه دردي را در . گريد، به جا باشد
 قرينه سرزمني هاي از دست رفته دوا مي کند؟ 

موضوع خونشريکي و پيوندهاي تباري، زباني، 
نيز از ديدگاه حقوق بني املللي ..... فرهنگي و 
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نيز مني تواند برهان قاطعي در حل مسايل پيچيده 
کشورها حقوقي در تراز بني املللي و مناسبات ميان 

تازه اين هم تنها خمتص به افغانستان و . گردد
هرگاه قرار باشد چنني مسايلي . پاکستان مني باشد

در تراز جهاني مطرح گردد، صلح در سراسر جهان 
برهم خواهد خورد و کشورهاي بسياري درگري جنگ هاي 

 .بي پايان و خونني خواهند گرديد

ي که در مهچنان مساله تعيني سرنوشت يک اقليت تبار
يک کشور مهسايه بود و باش دارد، از سوي دولت بر 

آن هم از سوي کشوري (سر اقتدار مهسايه ديگر نيز 
چون افغانستان که در آن ده ها اقليت تباري بود 

منطق استواري ندارد و در آيني ) و باش دارند
حقوقي بني املللي مداخله آشکار در امور داخلي 

 . کشور ديگري ارزيابي مي شود

روشن است حق تعيني سرنوشت، حقي است انساني، 
طبيعي و دادگرانه که بسياري از  اقليت ها در 

از مجله پشتون ها و بلوچ هاي باشنده (جهان 
بنا به جرب جيوپوليتيک از آن حمروم ) پاکستان
شايد در يک فضاي ديگر، در جهان آينده . هستند

ار رهيده از رويارويي ها و قطب بندي هاي زيانب
کنوني با توجه به ارزش هاي واالي انساني روزي 
رهيافت خردورزانه يي براي اين مشکل که در سراسر 

ناگفته . جهان با آن رو به رو هستيم، پيدا شود
پيداست که مبارزه در اين راه هم آرماني است 

هرگاه اين مبارزه . آزادخيواهانه و عادالنه
بزاري و خردورزانه و صلحجويانه باشد، نه سخت ا

باز هم اين . ماجراجويانه و با تکيه دستاويز زور
مساله يک مساله سراسري است و چرا براي يک منطقه 
مشخص و يک تبار مشخص و  يک کشور مشخص، آن هم از 

دو ديگر اين که . سوي يک کشور ديگر مطرح مي شود؟
اين موضوع، موضوع داخلی خود پشتون های پاکستان 

حق مداخله در آن را  است و ما  به هيچ رو
 .    نداريم

نکته شگفيت آور اين است که در حايل که بيش از يک 
» پشتونستان«و » معاهده ديورند«قرن مي شود که 

حمور اصلي سياست خارجي افغانستان را تشکيل مي 
دهد، نه دولت افغانستان و نه مردم مي دانند که 
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 موضوع بر سر چيست؟ آيا دولت افغانستان رمسا بر
پاکستان ادعاي ارضي دارد؟ روشن است پاسخ اين 

چون چنني ادعايي در تراز . پرسش منفي مي باشد
جهاني فاقد هرگونه پايه حقوقي است و در هيچ 
مرجع و دادگاهي بني املللي کسي به آن گوش فرا 

از مهني رو هم تا کنون هيچ يک از دولت . خنواهد داد
ي ننموده هاي افغانستان بر پاکستان ادعاي ارض

 پس ما چه مي خواهيم؟. است

احقاق حقوق حقه برداران پشتون «فرمول بندي مبهم 
که دولت هاي گذشته افغانستان از آن هبره » و بلوچ

برداري ابزاري مي منودند، هم چيزي بيش از يک 
شعار دوران جنگ سرد  بر اساس سناريوي نوشته شده 

گر به در مسکو و دهلي نو نبوده است که امروزه دي
دليل موهوم بودن و بي معنا بودن به دست فراموشي 

 .سپرده شده است

شگفيت آور از آن اين که حتا تا چندي پيش کدام   
) »معاهده ديورند«(ترمجه دقيق از کنوانسيون کابل 
ترمجه هايي که در . به زبان دري  هم در دست نبود

کتاب هاي روانشاد غبار و روانشاد فرهنگ بازتاب 
. است، از دقت چنداني برخوردار  نيستند يافته

چگونه مي توان توضيح داد که مساله يي به اين 
امهيت باشد که چندين دهه حمور اصلي سياست خارجي 
دوليت را تشکيل دهد و تا کنون ترمجه دقيقي از آن 
به دسرتس مردم چه که خود دولت آن کشور نباشد؟ پس 

که تا  دعواي ما بر سر چه است؟ اين رازي است
 . کنون کسي مهر آن را بر نگشوده است

فشرده سخن اين که در دوره جنگ سرد، هند و شوروي 
پيشني برای جلوگيری از پيوسنت افغانستان به پيمان 

در منطقه، با هبره  امريکاهای منطقه يی هوادار 
گريي از ناآگاهي سياستمداران افغانستان از تاريخ 

سات و با به جوش و ديپلماسي، با بر انگيخنت احسا
خروش در آوردن جوانان خونگرم و متويل برخي از 
احزاب و گروه هاي تندرو، از افغانستان در برابر 
پاکستان هبره برداري ابزاري منودند که از اين 
بازي چيزي جز بدخبيت و تباهي نصيب کشور افغانستان 
نشد که هنوز هم پايان اين درامه خونني را پيدايي 

 . نيست
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چه هست، ديگر امروز که تراز آگاهي هم ميهنان  هر
ما باال رفته است، چنني بر مي آيد که افسانه 

به پايان » ديورند«و » سرزمني هاي از دست رفته«
خط نزديک مي شود و با گذشت هر ورز به مشار کساني 
افزوده مي شود که خواستار پايان خبشيدن به 

دن ماجراجويي هاي بيهوده و زيانبار و گشو
خردورزانه کورگرهي که به دست خود آن را بسته امي 
و آبپاشي بر روي خاکسرتي که در ز ير آن آتش 

  .خامنانسوز هنفته است، مي باشند
 

در آغاز سده بيستم، خنست آملاني ها و ترک ها در 
آستانه جنگ جهاني اول و سپس روس ها در فاصله 
ميان جنگ هاي جهاني اول و دوم در پي هبره  

رداري ابزاري از درگري ساخنت پشتون ها با ب
براي . انگليسي ها براي ضربه زدن بر آن ها بودند

خنستني سفري شوروي در کابل در يکي  -براوين منونه،
از نامه هاي خود به وزارت خارجه روسيه شوروي 

سازماندهي خيزش نريومند مسلحانه ضد «: نوشته بود
بلشويک » ترکش آخرين تري در«بريتانيايي پشتون ها 

هر چه بود، روس ها . »ها در خاور خواهد بود
توانسته بودند با برانگيخنت مسلمانان هند از مجله 
پشتون ها و با مسلح ساخنت غري مستقيم آن ها زمينه 
را براي شورش و سپس انقالب در هند فراهم سازند 
که در سر اجنام منجر به بريون رفنت انگليسي ها از 

پايان جنگ جهاني دوم و آزادي هند  هند در فرداي
 . گرديد

  
در سال هاي دهه هشتاد، انگليسي ها به کمک 
امريکا و اعراب توانستند با سرازير ساخنت 
رودباري از دالرهاي بادآورده نفيت اعراب و 
ايدئولوژي هاي اخوانيسم و وهابيسم به نوار 
پشتون نشني پاکستان و افغانستان و با راه اندازي 

در برابر کمونيسم، شوروي را درگري يک جنگ  جهاد
فرسايشي خونني و مرگبار با پشتون ها منايند و اين 

 .گونه انتقام خود را از روس ها بگريند
 

اين بار ديگر نوبت روس ها بود که با گسرتدانيدن 
دام بزرگ در گسرته پشتون نشني افغانستان و 

ن، پاکستان، با عقب  نشيين تاکتيکي از افغانستا
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بي «امريکا و انگليس را درگري يک جنگ فرسايشي  
 .با پشتون ها منايند که چنني هم شد» پايان

 
 .ما به يک آناليز جيوپوليتيک تاريخی نياز داريم

 
در پنج سده  -شاهرخ تيموری -امپراتوری تيموری

اکنون . پيش از امروز کشور ما ابر قدرت جهان بود
بدخبت ترين کشور  ما پس از گذشت چند سده امروز ما

پس از فروپاشی امپرتوری تيموری . جهان  هستيم
 :چهار امپراتوری در جهان اسالم  تشکيل شد

 
 ترکيه عثمانی -
 ترکی -ايران صفوی -
 ترکی -خان نشين های آسيای ميانه -
 ترکی -هند  مغولی کورگانی -
 

نادر افشار توانست بزرگرتين امپراتوری عصر خود 
سر فالت قاره ايران تسلط را ايجاد منايد و در سرا

پس ار نادر آزاد خان غلزايی در آذربايجان  .يابد
 .قندهار -اعالم پادشاهی کرد و امحد شاه درانی

 .فاجعه بعد از زمانشاه آغاز شد
 

 :حبث سرزمين های از دست رفته
امپراتوری درانی پس از يک رشته دگرديسی های 
جيوپوليتيک پس از يک سده و نيم به دو کشور 

در واقع هيچ . افغانستان و پاکستان تقسيم شد
 .سرزمينی از دست نرفته است

 
اگر پاکستان تشکيل منی شد و سرزمين های درانی در 

 . در آن صورت درست بود ،قلمرو هند می ماند
از سوی ديگر بلوچستان و پيشاور پيش از به وجود 

به هند نيمه مستقل بودند و  آمدن افغانستان
 .وسته بودندبريتانيايی پي

 
در يک سخن، اگر ما دعوی امپراتوری درانی را 

نه . داشته باشيم، بايد کل پاکستان را دعوی کنيم
. و نه تنها پاکستان را. ه چهارم خاک آن راس

کشمير هند هم شامل گسرته امپراتوری درانی بود، 
پس . مشهد و نيشابور هم و پنجده و چهارجو نيز
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هم دعوی داشته  بايد با ايران و ترکمنستان
 . باشيم

 
از سوی ديگر، خبش هايی بزرگی از بدخشان و واخان 

اين خبش ها . و پامير شامل امپراتوری درانی نبود
کسانی . به زور به امير عبدالرمحان خان داده شد

که دعوی امپراتوری درانی را دارند، بايد اين 
تازه . خاک ها را به تاجيکستان پس بدهند

ی به نام افغانستان ياد منی شده امپراتوری دران
 . است
 

مگر، هرگاه ما افغانستان را مبناء قرار دهيم، 
کشوری به نام افغانستان در چند مرحله پس از 
امارات دوم دوست حممد خان تشکيل شده است که در 
مرحله خنست تنها شامل قندهار و کابل می شده است 

در مرحله دوم . و پيشاور بيرون آن بوده است
مناطق مشال به آن پيوند داده شده است و در آخرين 
روز های زندگانی امير، پس از آن که انگليسی ها 

را بر ايران حتميل کردند و آن  سقرار داد پاري
ساختند از هرات دست بردارد، يری کشور را ناگز

 . هرات نيز به آن پيوست گرديد
 

افغانستان در چهارچوب و سيمای کنونی پس از 
کنوانسيون کابل با امير عبدالرمحان خان در امضای 

 . سيمای کنونی درآمد
 
از تشکيل هنايی افغانستان در چهارچوب مرزهای  سپ

کنونی و تثبيت مرزهای آن با توافق روس ها و 
. انگليسی ها ديگر هيچ چيزی از آن جدا نشده است

از اين رو، دعوی بر سر اين موضوع آب در هاون 
 . کوبيدن است

  
ده سخن، به هر پيمانه که بر اين دهل بکوبيم، فشر

به مهان پيمانه سرسختی پاکستان از هبره برداری 
ابزاری از بنيادگرايی و تندروی اسالمی طراز 
پشتونی برای رويارويی يا اين مساله بيشرت می شود 

 . و ما تنها زيان می بينيم
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چون مساله، يک مساله بسيار پيچيده و حساس است، 
ت در دو، سه سخنرانی منی توان بر مهه روشن اس

من دوستان را از اين رو، . ابعاد آن روشنی افگند
ديورند پايان خط نزديک می «به خواندن کتاب 

کانون مطالعات و پژوهش های «در تارمنای ، »شود
اين تنها کتابی است در . دعوت می کنم» افغانستان

يه در کل من راه حل را در ايجاد يک احتاد. زمينه
منطقه يی ميان افغانستان، پاکستان و ايران می 

راه ديگری برای حل اين مساله پيچيده سراغ . بينم
 .ندارم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 84 (Zhang Li)پروفيسور داکرت ژانگ لی
 عزيز آريانفر: گزارنده

 
  

افغانستان بايد پيش از رفنت ارتش 
 بيطرفی خود را باز يابد امريکا

 
 : يادداشت گزارنده

نگارنده از انگشت مشار کسانی بوده ام که چه در آستانه و 
چه پس از ورود نيروهای ائتالف بين املللی به کشور، بارها 

                                                 
ی توده يی مدير مرکز پژوهش های آسيای جنوبی مجهوررييس .  84

 چين
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اعاده استاتوس بيطرفی افغانستان را که برخاسته از سرشت 
جيوپوليتيک کشور و فلسفه وجودی آن است، شاهکليد گشايش 

ه راه برونرفت حبران های چنداليه و درهم پيچيده آن و يگان
 . از تنگناهای پيشاروی آن خوانده ام

 
مگر . دردمندانه در اوايل اين موضوع گوش شنوايی نداشت

در اين اواخر هر چه بيشرت و بيشرت به مشار کسانی که به 
از مجله . اين مساله باورمند تر می شوند، افزوده می شود

مناينده پيشين جامعه اروپايی در  -فرانسس وندرل
افغانستان در «نستان نيز چندی پيش اظهار داشت که افغا

 .».گذشته هم بيطرف بود و در آينده هم بيطرف خواهد ماند
 
به مهين سلسله، اينک گوشه هايی از گفتگوی يک کارشناس  

در زمينه خدمت » فرغانه رو«سرشناس چينی را با تارمنای 
 .پيشکش می منايم

 
افغانستان به يک به اميد روزی که شعار بيطرف ساخنت  

شعار سراسری ملی مبدل شود و در دستور کار جامعه جهانی 
 .قرار بگيرد

 
مدير مرکز پژوهش رييس  -پروفيسور داکرت ژانگ لی

های آسيای جنوبی مجهوری توده يی چين در يک 
 -گفتگوی اختصاصی با بانو کاترين ايواشنکو

افغانستان بايد : گفت» فرغانه رو«خربنگار تارمنای 
يش از رفنت ارتش اياالت متحده بيطرفی خود را باز پ

اين بدان معنا است که واشنگنت داوطلبانه . يابد
در راستای حتديد نفوذ خود گام بر می دارد و مصمم 
به احرتام به بی طرفی افغانستان است و در انتظار 

چين به . رفتارهای مهانند از ديگر کشورها است
ور بيطرف بس ذينفع  مبدل شدن افغانستان به يک کش

است و اميدوار است نفوذ اقتصادی و سياسی خود را 
تنها بدين گونه ما می . در اين کشور افزايش خبشد

توانيم از سرمايه گذاری های صورت گرفته حراست و 
برای حتقق پروژه های نو اقتصادی زمينه سازی 

 .مناييم
 

  :وی در پاسخ به اين پرسش بانو کاترين که
 

مربوط می گردد به امنيت منطقه يی، به  آن چه -
نظر می رسد که اياالت متحده در صدد ترک منطقه منی 
باشد و بر به دست آوردن جای پا در آسيای ميانه 
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سنجش دارد، در گام خنست از راه ايجاد پايگاه های 
آيا مشا اين کار را به عنوان هتديدی برای . نظامی

 نيد؟منافع ملی کشور خود ارزيابی منی ک
 :چنين پاسخ داد

 
نگاه خبش چشمگير . البته، اين يک هتديد است«  -

بنا بر . خنبگان چينی  به اين فرايند چنين است
اين، چين با اين که اياالت متحده در آسيای ميانه 

در اين رابطه، . ماندگار شود، خمالفت خواهد منود
چين با روسيه، که بيجنگ با آن مهنوا در قبال 

يی ماناس در قرقيزستان مواضع مشرتکی پايگاه هوا
 .اختاذ منود، متحد است

 
با اين حال، در جامعه کارشناسی چينی ديدگاه 

بسياری بر آن اند که که حضور . ديگری هم هست
اياالت متحده يک هتديد نيست و می توان به 

. يی ها اجازه داد تا در منطقه مبانندامريکا
کنند که حضور هواداران اين ديدگاه، استدالل می 

اياالت متحده  هم برای تثبيت اوضاع در افغانستان 
خروج نيروهای . و هم در تراز منطقه کمک می منايد

اياالت متحده بس ناخوشايند است، چون بار گران 
امنيت را در اين صورت بايد دولت چين به گردن 

با اين حال، از ديد من کسانی که بر اين . بگيرد
هبرت خواهد بود تا امنيت خود  باورند که برای چين

چين بايد . را خودش تامين کند، حق به جانب  اند
برای اقدامات پويا در افغانستان، هرگاه هتديد بی 
ثباتی اوضاع و گسرتش درگيری به کشورهای ديگر 

 .منطقه پديد آيد، آماده باشد
 

جر و حبث های مربوط به نگرش های گوناگون در قبال 
ه در منطقه، جامعه کارشناسان را حضور اياالت متحد

 .به گونه مطلق سر در گريبان ساخته است
 

حفظ  -نگاه خنبگان سياسی و اسرتاتيژی رهربان چين
مناسبات مهکاری با واشنگنت را در نظر دارد و به 
مهين دليل، چين از رويارويی با اياالت متحده صرف 

يی ها در منطقه حفظ امريکانظر از اين که حضور 
 ».د گرديد يا نه، اجتناب خواهد کردخواه
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 :وی در خبش ديگری از مصاحبه خود چنين می گويد
چين در برابر مبدل شدن افغانستان به ميدان «

رويارويی ها ميان اياالت متحده و ديگر کشورها 
. به ويژه ميان هند و پاکستان. خمالفت خواهد منود

رت متفاوت از اياالت متحده، چين امکان بازی با کا
به عنوان مثال، . ديگر کشورها را در دست ندارد

يی ها می توانند با پاکستان به کمک لفاظی امريکا
ها و سر دادن شعارهای مهکاری، روابط خود را به 
رغم اختالفات جدی بر سر راهکارها و ساز و کارها 

) اسرتاتيژيک(در تراز راهربدی ) تاکتيک ها(
نندی در دست بيجنگ مکانيسم های مها. نگهدارند

از مهين رو چين می کوشد با پويايی هر چه . ندارد
بيشرت  از کشورهايی پشتيبانی کند که با آنان 
اهداف سياست خارجی مشرتک دارند و برای چين بسيار 
مهم است که کشورهای ديگر تالش نورزند موقف 

اين دولت در . پاکستان را ناديده بگيرند
رکی دارد که بايد افغانستان منافع کامال  قابل د

 .به آن ارج گذاشته شود
 

ما بيش از حد نگران حبران در روابط با پاکستان و 
منی تواند پاکستان را به  امريکا. نيستيم امريکا

دست سرنوشت رها کند و روابط خود را با آن کشور 
حتا در صورت وخامت بيشرت  مناسبات کنونی برهم 

دن روابط اما ما منی خواهيم که کمرنگ ش. بزند
ميان اياالت متحده و پاکستان دستاويز هبره برداری 

چين هر آن چه را که ممکن است برای . هند  گردد
و پاکستان  امريکازدايش تنش ها در روابط ميان 

ما اميدواريم که اياالت متحده . اجنام خواهد داد
متوجه خواهد شد که به سود آن کشور خنواهد بود که 

ان را تيره تر و پيچيده تر روابط خود با پاکست
سازد، زيرا اين کشور از ارکان اصلی امنيت منطقه 

 ».يی است
 

پروفيسور ژانگ لی در پاسخ به پرسش ديگر خربنگار 
چنين به نظر می رسد : فرغانه رو مبنی بر اين که

که چين در دستيابی به وضعيت بيطرفی افغانستان  
مهه که تضمين معينی برای در نظر داشت منافع 

 کشورهای درگير خواهد بود، ذينفع است؟
 :چنين پاسخ گفت
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سخن گفنت از مبدل ساخنت واقعی افغانستان به يک «

کشور بيطرف می تواند تنها در صورتی که 
اجنام  2014تصميمگيری بايسته در زمينه پيش از 

يعنی پيش از خروج . گيرد، مفهوم داشته باشد
ت، وضعيت در اين صور. نيروهای اياالت متحده

بيطرفی افغانستان گواه بر آن خواهد بود که 
اياالت متحده به گونه داوطلبانه دست به حمدود 
ساخنت نفوذ خود يازيده است و در نظر دارد به 
بيطرفی افغانستان ارج گذارد و  در انتظار 

 . رفتارهای مهانند از سوی کشورهای ديگر است
 

ی از هت 2014دستيابی به وضعيت بيطرفی پس از 
زيرا هيچ تضمينی وجود . هرگونه مفهوم عملی است
به عنوان بزرگرتين بازيگر  -ندارد که اياالت متحده

جيوپوليتيک که وضعيت را در مناطق کليدی جهان 
تعيين می منايد، بيطرفی يی را در افغانستان که 
يا ره آورد کدامين راندمان تاکتيکی بازی يکی از 

تابی از مبارزه سياسی بازيکنان بيرونی و يا باز
 .درونی باشد، جدی بگيرد

 
چين و اياالت متحده منافع مشرتک راهربدی در 
افغانستان ندارند، اما اهداف مشرتک تاکتيکی يی 
هست، که شالوده استواری را از مجله برای مهکاری 

من به عنوان کارشناسی که . های اقتصادی می سازند
، با اطمينان مدتی در اياالت متحده کار کرده ام

يی امريکامی توامن بگويم که در جامعه کارشناسی 
اين درک هست که اهداف تاکتيکی واشنگنت و بيجنگ 

اما نبود اهداف . در افغانستان به هم نزديک اند
هرگاه . اسرتاتيژيک مشرتک هم يک واقعيت آشکار است

چنين اهدافی موجود نباشند، روشن است منی توان آن 
مصنوعی ايجاد کرد و يا در باره ها را به گونه 

تنها بايد کوشيد که چنين . آن ها خيالپردازی کرد
 .چيزی منبع تنش ها و يا خماصمات متقابل نگردد

 
 

يی امريکاتثبيت بيطرفی افغانستان پيش از برآمدن 
ها می تواند به عامل پر کردن شکاف ها و يافنت 

چنين چيزی اصوال . زمينه های مشرتک مبدل گردد
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اممکن خواهد بود هرگاه اياالت متحده تصميم به ن
چشمپوشی و انصراف از خبشی از برتری اسرتاتيژيک 
خود به منظور حل مشکالت تاکتيکی مربوط به تامين 

 .صلح و زمينه سازی برای توسعه اقتصادی نگيرد
 
بنا بر اين، چين کنون به تبديل شدن افغانستان  

ما تنها در به يک کشور بيطرف بس ذينفع است، ا
مريکايی ها آن را به چنين وضعيتی اصورتی که  خود 

در غير آن، دشوار است درک کرد که . در بياورند
چرا چين خواهان بيطرفی افغانستان باشد، زيرا 
برای چين سودمندتر است تا بر سر افزايش نفوذ 

 .خود در اين کشور مبارزه کند
 

. نيستيمدر افغانستان  امريکاما در پی گرفنت جای 
ما برای اين کار نه امکانات مالی، نه امکانات 
نظامی، نه امکانات اطالعاتی و سياست خارجی مانند 

 امريکاچين هرگاه تالش کند مانند . واشنگنت داريم
به افغانستان بيايد، منی تواند در اين کار محايت 

با اين هم، . جامعه بين املللی را به دست بياورد
نفوذ سياسی و اقتصادی خود را  بيجنگ بايد به شدت

تنها در اين صورت ما . در اين کشور افزايش ببخشد
می توانيم از سرمايه گذاری های اجنام داده خود 
حراست و برای پياده ساخنت پروژه های اقتصادی نو 

 ».زمينه سازی مناييم
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ، يک توطيه بزرگ و خامنانسوز است»فتنه طالبان«
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 85».سال های سال افغانستان را خواهد سوزانيدکه آتش آن  
 

 سپهر تيره و تار افغانستان
 2014پس از 

 
 چه خواهد شد؟ 2014پس از 

اين پرسشی است که امروز بسياری از هم ميهنان و 
آگاهان مسايل افغانستان در جهان را به خود 

 . سرگرم ساخته است
 

در اين رهرو، روشن است چيزهای بسياری بستگی به 
بزرگرتين بازيگر  -امريکافتارهای اياالت متحده ر

از ديد بسياری . در ميدان سياسی افغانستان، دارد
 امريکااز کارشناسان و آگاهان، هرگاه در راهربد 

در قبال افغانستان و منطقه دگرگونی ريشه يی رخ 
بل با . ندهد، نبايد انتظار آينده روشنی را داشت

پيچيده تر، چنداليه  گذشت هر روز، حبران افغانستان
 .تر و خونبارتر خواهد گرديد

 
کنون، در برابر اياالت متحده در قبال افغانستان 

 :دو گزينه قرار دارد
ادامه پافشاری به پيش بری راهربد کنونی و  -

حضور داراز مدت به هر هبايی که شده، به رغم مهه 
پيامدهای ناگوار آن برای افغانستان و منطقه با 

 . در برابر پاکستانکوتاه آمدن 
تغيير اسرتاتيژی و دست برداشنت از فارورد  -

پاليسی در حمور آسيای ميانه و روآوردن به حل 
 مساملت آميز مساله

 
برای گزينه  امريکاچنين به نظر می رسد که هنوز 

 : می ماند گزينه خنست، يعنی. دوم آماده نيست
ادامه پافشاری به پيش بری راهربد کنونی و حضور 

 .راز مدتدا
                                                 

با   1995در اوايل سال  ی نگارندهبرگرفته از گفتگو .  85
که چند سال متواتر در شهر مونشن (»  مقاومت«هفته نامه 

، در پيوند با ظهور پديده )مجهوري فدرال آملان چاپ مي شد
طالبان در کشور در مهان ماه هاي خنست پديدآيي طالبان در 

 .»قندهار
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 :در اين جا به بررسی هر دو گزينه می پردازيم

 
 

 : Aشکست حمتوم گزينه 
راهربد اياالت متحده در قبال افغانستان، از مهان 

سپتامرب به گونه يی بوده  11آغاز کارزار پس از 
است که القاعده، طالبان تند رو، شبکه حقانی و 

ان خبش نظامی حزب اسالمی را سرکوب و نابود و طالب
و خبش هايی از کادرهای سياسی پشتون » ميانه رو«

حزب اسالمی را در يک ساختار اولرتاناسيوناليست 
فراگير پشتونی به رهربی آقای کرزی و حزب افغان 

و نيز بقايای  امريکاملت و عناصر پشتون هوادار 
افسران پشتون از حزب منحله دمکراتيک خلق جلب و 

در کابل تشکيل  يک دولت نيرومند مرکزی پشتونی
بدهد که به کمک آن بتواند رژيم کنونی پاکستان 
را زير فشار گرفته و مهه مساعی خود را در راستای 

متمايل به » دمکراتيک«روی کار آوردن يک دولت 
واشنگنت در پاکستان و در صورت نياز، حتا جتزيه آن 

و » پشتونستان«کشور و ايجاد کشورهای نو 
 .متمرکز کند» بلوچستان«
 

در چنين دولتی، برای طالبان نقش نيروهای رزمی 
 .داده می شود امريکااجير آماده جنگ زير فرمان 

 
مهين گونه، برای خبش هايی از نيروهای جماهدان مشال 
که زير تاثير روس ها، کشورهای آسيای ميانه و 
ايران نباشند، نيز به عنوان نيروهای خمالف 

شده است که بيشرت پاکستان، جايگاهی در نظر گرفته 
نقش سپاهيان اجير را بازی کنند و در عرصه سياسی 
برخی از رهربان سر به زير آنان، با دادن 
امتيازات مادی شخصی، نقش کارگزاران منايشی معاش 

. بگير دولت بدون مشارکت در تصميمگيری ها را
مهچنان، در نظر است از آنان در بازی های آينده 

 .رداری ابزاری صورت گيرددر آسيای ميانه هبره ب
 

از اين دولت اولرتاناسيوناليستی پشتونی در 
برنامه است تا برای زير فشار گرفنت ايران و رخنه 
. به آسيای ميانه و سين کيانگ چين هبره گرفته شود
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برای کنرتل  اسراييل يعنی در واقع، دولتی مانند
 . آسيای ميانه و منطقه در کل به وجود بيايد

 
شوروی . ستی در افغانستان تازگی نداردچنين سيا

پيشين در سراسر سده بيستم يک چنين سياست فرصت 
مگر تنها . طالبانه و ابزاری را پيش گرفته بود

روس ها در نظر داشتند تا . جهت آن تفاوت می کرد
با روی کار آوردن يک دولت نيرومند 
اولرتاناسيوناليست پشتون در کابل، با دامن زدن 

به کمک هند، » پشتونستان«نامنهاد به مساله 
پاکستان را از نقشه گيتايی سرتده و به آب های 
آزاد راه پيدا منايند و حلقه حماصره ايران را 

را در جزيره منای عرب  امريکاکامل منايند و منافع 
با هتديد جدی رو به رو گردانند که به ناکامی 

 .  اجناميد
  

مای ديگر به هر رو، کنون چنين سياستی در سي
مگر به نظر . ادامه دارد امريکاکماکان از سوی 

کارشناسان . می رسد که به پايان خط رسيده باشد
هيچ شانسی برای پيروزی اين اسرتاتيژی، يعنی 

زيرا اصوال . منی بينند Aاسرتاتيژی نامنهاد 
اولرتاناسيوناليسم پشتون هيچ شانسی برای پيروزی 

 . در افغانستان و منطقه ندارد
 

از مهين رو، کابل نتوانسته است خبش اصلی طالبان 
را جلب کند و با نيروهای جماهدان نيز در جبهه 
سياسی پس از تصفيه های گسرتده پی در پی و راندن 
سامامنند آنان از ساختارهای سياسی و نظامی دولت؛ 
به گونه آشتی ناپذيری در افتاده است و گذشته از 

ا، از هيچگونه آن، در هپلوی ساير بيماری ه
 .پشتوانه مردمی هم برخودار نيست

 
دوست ندارد به زودی و آسانی  امريکابا اين هم، 

 . از اين گزينه دست بردارد
 

دشواری در آن است که به باور بيشرت کارشناسان، 
يی، نيروهای رزمی دولت در امريکابا رفنت نيروهای 

از مجله تراز (جنوب و خاور کشور به داليل خمتلف 
پايين آمادگی رزمی، نداشنت جنگ افزارهای مدرن به 
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ويژه هوايی و موشکی، نداشنت انگيزه و روحيه 
توانايی ايستادگی در برابر طالبان را ...) و

ندارند و افتادن اين مناطق به دست طالبان پس از 
و سر اجنام هم واژگونی رژيم، در پی به   2014

گاه وضع به حماصره افتادن کابل و شهرهای بزرگ، هر
 . مهين منوال ادامه يابد، اجتناب ناپذير است

 
 -مهين گونه، شاخه سياسی حاکميت، در جبهه سياسی

تاب ايستادگی در برابر فشارهای فزاينده نيروهای 
جماهدان مشال را ندارد و واژگونی آن حمتوم مشرده می 

 . شود
 

از سوی ديگر، با حماصره اقتصادی افغانستان از 
، پاکستان، ايران و کشورهای آسيای سوی روسيه

ميانه و قطع صادرات مواد نفتی، گندم و برق به 
کشور، در هپلوی بازگرداندن اجباری پناهگزينان از 

با اقدام  امريکاايران و پاکستان، در صورتی که 
به برپايی پايگاه های هوايی در افغانستان پس از 

بسنت به پايان رسيدن ماندات سازمان ملل بر پايه 
روسيه چين و پيمان راهربدی با کابل منافع راهربدی 

را با خطر جدی رو به رو بسازد، واژگونی دولت 
يعنی پروژه اسراييلی  Aافغانستان و شکست راهربد 

 .ساخنت افغانستان حمتوم می گردد
 

ظاهرا برای جلوگيری از سرنگونی رژيم در 
د کوتامهدت، وارد آوردن ويرايش های کامسيتيک شاي

اين ويراش ها می . بتواند برای مدتی کارساز باشد
 :تواند در دو شکل تبارز منايد

 
تعويض رهربی، تغيير تيم، ويرايش :   A1گزينه  

قانون اساسی، مشارکت دادن بيشرت نيروهای مشال در 
قدرت و تسليح و جتهيز ارتش افغانستان با جنگ 

 ادامه سرکوب طالبان در سال های. افزارهای مدرن
مگر  .و به ويژه نابودساخنت گروه حقانی 2013و  2012

در واشنگنت به داليلی، متايل چندانی به اين کار 
نشان منی دهند که شايد عدم متايل به دادن جنگ 

کاربرد  افزارهای مدرن به ارتش افغانستان از ترس
افتادن آن به  آن در برابر نيروهای امريکايی و

 امريکاو بی اعتمادی دست پاکستان در فرجام کار، 
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به نيروهای مشال و از مهم تر از مهه، از دست رفنت 
پاکستان چونان يک شريک راهربدی در منطقه، از 

 .  داليل اصلی آن باشد
 

در اين : فدرالی ساخنت افغانستان:    A2گزينه  
است، می شود تا  امريکاراهکار، که بسيار به سود 

به گونه . شود افغانستان به هفت، هشت خبش تقسيم
يی که در کابل، اولرتاناسيوناليست های حاکم به 
رهربی آقای کرزی بر سر قدرت مبانند، واليات شش 
گانه و شايد هم نه گانه، هم به طالبان داده 
شود، حوزه واليات قندهار و هلمند به يک رهرب بومی 

داده شود، در واليات مشرقی مهين  امريکاهوادار 
ال غرب و مناطق مرکزی، هم در گونه؛ در مشال و مش

. سه، چهار حوزه، قدرت به سران بومی سپرده شود
می تواند به جنگ های داخلی  امريکااين گونه، 

پايان خبشيده، با هزينه کردن پول اندک در کنار 
کمک های مالی احتاديه اروپايی، جاپان، کوريا و 
کشورهای عربی مانند عربستان و قطر و امارات؛ 

ان را کنرتل و پايگاه های هوايی خود را افغانست
 .نگهدارد

 
در اين طرح، از يک سو، گويا دستاوردهای دهه 
اخير مانند آزادی زنان، قانون اساسی، پارملان، 

حفظ می گردد، رژيم ... ازادی مطبوعات و
اولرتاناسيوناليست کابل بر سر اقتدار می ماند و 

راهربد  در هپلوی کاهش چشمگير هزينه ها و تلفات،
اصلی مبنی بر حفظ پايگاه های هوايی به گونه 
موفقيت آميز پياده می شود و مهچنان ميدان فراخی 
برای مانورهای اطالعاتی و راهربدی آينده در حمور 
ايران و آسيای ميانه، به دسرتس قرار می گيرد، 

قرار می  امريکاطالبان رام می شوند و در اختيار 
قراری نظام دمکراتيک، گيرند و شعارهايی چون بر

حقوق بشر و زنان و برابری و دادگری اجتماعی هم 
تا جايی حفظ می شوند، آزادی های بيان و مطبوعات 

 . هم سر جای شان می مانند... و تلويزيون ها و 
 

دشواری اين طرح در آن است که نه طالبان، نه 
پاکستان و نه تيم اولرتاناسيوناليست حاکم بر 

يسم را معادل با جتزيه می پندارند، کابل که فدرال
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از ديد تيوريک، شايد بتوان . با آن موافق هستند
با رويکار آوردن يک رهربی نو در کابل، خبشی از 

مگر، مانع اصلی بر . مشکل را از سر راه برداشت
سر آن، خمالفت طالبان و پاکستان است که به هيچ 

 .رو، چنين طرحی را منی پذيرند
 
 
 

 

 
 

ناگزير گرديده، دست به  امريکات که اين اس
تکاپوهای تازه يی بر ای برونرفت از تنگنا 

 .بيازد
 

 :چيرگی راهربدی اسالم آباد بر واشنگن
چنين بر می آيد که اسالم آباد در کشاکش بر سر 

 امريکاافغانستان، در آستانه پيروزی راهربدی بر 
هر چه است، با گذشت هر روز، ابتکار . باشد
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هر چه بيشرت از دست واشنگنت بيرون می شود راهربدی 
در اين ميان، سکان . و به دست اسالم آباد می افتد

ابتکار عمل بيخی از دست دستگاه ديپلماسی کابل و 
 . ارگ رفته است

 
فرصت  2013و شايد هم تا پايان  2012در سال  امريکا

دارد واپسين تالش های خود را برای کشاندن طالبان 
لت با دادن امتيازات فراوان و گذشت به ساختار دو

های چشمگير در برابر طالبان، يعنی در واقع برای 
مگر چنين به نظر می . به خرج دهد Aپيروزی گزينه 

آيد که هرگونه تالشی بدون متکين و عقب نشينی در 
 . برابر اسالم آباد در اين راستا بيهوده باشد

 
ن در سال اسالم آباد از مهان آغاز کارزار افغانستا

های اواخر دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد سده 
به افغانستان،  امريکابيستم، تا لشکرکشی 

. سکاندار و معرکه گردان اين کارزار بوده است
تنها در يک دهه گذشته بوده است که واشنگنت 
کوشيده است نه تنها پاکستان را در اين بازی 
ش کنار بگذارد و به حاشيه براند، بل نيز  تال

ورزيده است تا در آن کشور يک دولت وابسته به 
روی کار بياورد » دموکراتيک«خود و گوش به فرمان 

و حتا تا مرز فروپاشانی و يورش به آن کشور به 
مگر، توفيقی در اين کار . ياری هند هم بينديشد

چون، پاکستان از پشتيبانی نيرومند . نداشته است
روسيه برخوردار چين، کشورهای عربی، ايران و حتا 

 .است
 

آن چه مربوط به افغانستان می گردد، به گونه يی 
که جتربه نشان داده است، به مصداق سخن نصراهللا 
بابر در پيام غير رمسی يی که به داوود خان 

ما اين دهل را هبرت از مشا نواخته «، فرستاده بود
ديگر  امريکا، چنين بر می آيد که »می توانيم

دهل را نداشته باشد و خود هم از  توان نواخنت اين
 . شنيدن آوای کر کننده آن خسته شده باشد

 
 :از اين رو، دو چيز مسلم می گردد

در برابر پاکستان  امريکاکوتاه آمدن ناگزير  -1
و دستيابی به سازش با آن کشور بر سر پشتيبانی 
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پاکستان از طرح پايگاه های دايمی در مشال و غرب 
ی کار آوردن دولت طالبان افغانستان در ازای رو

متمايل به پاکستان در کابل و واليات جنوبی و 
مشرقی و سپردن امور اداری و سياسی افغانستان به 

 پاکستان
به خاطر گرفنت  امريکاچانه زنی پاکستان با  -2

امتيازات هرچه بيشرت و گرفنت ابتکار راهربدی در 
 مساله افغانستان و نيز آسيای ميانه

 
است که پاکستان با درک درماندگی و در مهين بسرت 

، بازی ابزاری پيچيده يی را با امريکانيازمندی 
 :کارت طالبان آغاز منوده است که سه رخ دارد

از يک سو، خبشی از طالبان و حزب اسالمی را از  -
پيش وارد ساختار دولت ساخته تا از آن چونان 

 ستون پنجم خود هبره برداری منايد،
خبش ديگر اصلی طالبان را در قطر از سوی ديگر،  -

در ختته شطرنج افغانستان  امريکابرای مات کردن 
 .گماشته است

و سر اجنام هم برای سرگرم ساخنت کابل و در  -
آينده ترغيب آن در زمينه سپردن قدرت به طالبان 
و نيز فريب متحدان ديگر خود مانند عربستان، چين 

ام گفتگوها و ايران، خبشی از طالبان را برای اجن
با کابل توظيف منوده است که در برنامه است گويا 
چونان الرتناتيو روند قطر، در رياض به راه 

 .    بيفتد
 

 :روند قطر
در اين گفتگوها، که چنين بر می آيد که از يک 
سال بدين سو در پس پرده دور از چشم مردم 
افغانستان در جاها گوناگون و به مناسبت های 

يی ها با طالبانی که امريکان است، گوناگون روا
گويا از اسالم آباد بريده باشند، اين بار با 

مگر بر . پادرميانی دولت قطر رمسا مذاکره می کنند
آگاهان امور روشن است که طالبان هيچ گامی بدون 

اين گروه، در . دستور پاکستان برداشته منی توانند
عمر   واقع، طالبانی اند که زير فرمان مستقيم مال

اعضای هيات اين خبش از طالبان که . قرار دارند
برای اجنام گفتگوها وارد دوحه شده اند، کسانی 

وزير  -اند مانند مال طيب آغا، شير عباس استانکزی
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خارجه پيشين طالبان، مال شهاب الدين دالور، مال 
که مشار ... حفيظ عزيز الرمحان، مال سهيل شاهين و

ن می زنند از مجله نصير کل آنان را چهل نفر گما
از رهربان شاخه حقانی که از گروه  -الدين حقانی

آی پاکستان . اس. های مسلح وابسته به سازمان آی
 .  به مشار می رود

 
 :مواضع آغازين دو طرف  را می توان چنين گمان زد

 :امريکامواضع  -1
 انفاذ آتش بس بی قيد و شرط -
 پيوسنت طالبان به دولت افغانستان -
 از القاعدهبريدن  -
 پذيرفنت قانون اساسی افغانستان  -
 امريکاپذيرفنت پايگاه های هوايی  -
 ...و -
 

، بسته امريکادر ازای اين کار، به گمان بسيار، 
پيشنهادی خود را مشتمل بر ارانه کمک های مالی 
هنگفت به رهربان طالبان، شايد هم دادن خانه های 

رسی لوکس به آنان در دبی و دوحه، سپردن چندين ک
تن از نيروهای  25000وزارت، واليت و سفارت، پذيرش 

رزمی طالبان در ساختارهای نظامی افغانستان، 
سپردن کامل امور شش واليت ارزگان، زابل، پکتيکا، 

پيشکش می ...  پکتيا، خوست و کنر به طالبان و
 . کند
 

در ظاهر در اين پيشنهاد ها هيچ نوی ديده منی شود 
است که  امريکانهادهای پيشين و در واقع مهان پيش

در ده سال گذشته تکرار شده و با موقف دولت 
 .افغانستان سازگار است

 
که به نيابت از ) شاخه مال عمر( مواضع طالبان -2

 :پاکستان در اين گفتگوها شرکت دارند
 ما دولت افغانستان را به رمسيت منی شناسيم، -
به عنوان طرف  امريکاما خواهان گفتگو با  -

 مذاکرات هستيم،اصلی 
بايد بدون قيد و شرط از افغانستان  امريکا -

 بيرون گردد
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قدرت در افغانستان بايد به گونه کامل به  -
 .طالبان واگذار شود

هيچ گونه آتش بسی تا دستيابی به تفاهم   -
 .اصولی پذيرفته خنواهد شد

مهه زندانيان طالبان از گوانتانامو رها  -
 .شوند

 و...  -
 

م هيچ چيز نوی ديده منی شود و در اين پيشنهادها ه
در واقع مهان مواضع سرسختانه، آشتی ناپذير و 

مگر . انعطاف ناپذير طالبان در يک دهه گذشته است
روشن است که اين مواضع قابل تعديل اند و تنها 

 .برای چانه زنی در آغاز مطرح گرديده اند
 

 و اما چرا قطر؟...
وچک خليج اين امير نشين ک -در سال های اخير قطر

فارس با هبره مند شدن از درآمدهای سرشار گازی، 
قطر هم . به يک کشور کليدی منطقه مبدل شده است

با عربستان سعودی بر سر رهربی جهان عرب و حتا 
. جهان اسالم رقابت  دارد و هم با ايران دمشنی

با خزيدن در شکاف اين اختالفات کوشيده  امريکا
کنون که اروپايی ها . است حد اکثر هبره را بربد

پای خود را از کارزار افغانستان کشيده و حاضر 
نيستند بيش از يک ميليارد دالر در سال پول 

هم خود توان برداشنت بار سنگين  امريکابدهند و 
جنگ افغانستان را به تنهايی ندارد، با بزرگ 

دادن آن کشور می  همنايی نقش قطر و مهم جلو
ه گردن قطر بياندازد و تواند، اين بار گران را ب

قطر هم بی ميل نيست اين نقش را برای ارضای 
 . بلندپروازی های خود بازی منايد

 
تازه آغاز کار است و برای به بار نشسنت روند 

ميليون دالر به عنوان پيش پرداخت هزينه  100قطر، 
 .شده است

 
پاکستان نيز برای هبره مند شده از اين خوان 

از منوده است و سفر يوسف رضا يغما، کيسه گشادی ب
خنست وزير پاکستان به دوحه، در هپلوی مهه  -گيالنی
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اين ها، گرفنت پول بيشرت از قطری ها، خريد ارزان 
گاز مايع و جذب سرمايه های چند ميليارد دالری 
آن کشور در اقتصاد بيمار و در حال ورشکستگی 

برای . پاکستان به ويژه در عرصه انرژيتيک است
 -کار پاکستان برگ برنده بزرگی در دست دارداين 

پروژه رسانايی گاز صلح از ايران که تنها حاضر 
خواهد بود با گرفنت امتيازات بزرگ از قطر آن را 

 . به تاخير بيفگند
 

با توجه به ) چانه زنی ها(روشن است اين گفتگوها 
درجه  180اين که مواضع دو طرف در مهه موارد 

رند، شايد مدت ها بی نتيجه روياروی هم قرار دا
مگر در سر اجنام، امکان رسيدن به . ادامه يابد

و  امريکايعنی (توافق پذيرا برای دو طرف 
روشن است در پشت پرده مهه اين ها، . هست) پاکستان

مطالبات اسالم آباد هنفته است که به گمان بسيار، 
 :در اين بندها خالصه می گردند

 
ميليارد دالر کمک های  1.2پرداخت ساالنه مبلغ  -1

مستمر موعود به پاکستان و شايد هم افزايش آن تا 
» ته جايی«ساالنه دو ميليارد دالر بابت اجاره و 

 پايگاه ها در مشال و غرب افغانستان 
که  16 -دادن ده ها فروند هواپيمای اف -2

پول آن را از پاکستان گرفته و هنوز  امريکا
 .هواپيماها را نداده است

اشنت هنايی از سياست براندازی دولت در دست برد -3
 پاکستان

پايان خبشيدن به مهه انواع پويايی های  -4
 اطالعاتی در برابر پاکستان

 کاهش مهکاری های راهربدی با هند -5
لغو هر گونه پالن محله بر خاک پاکستان به  -6

 مهراهی هند
سپردن قدرت در کابل و مناطق جنوبی و خاوری  -7

دن اولرتاناسيوناليست افغانستان به طالبان و ران
 های پشتون از دولت افغانستان

تغيير قانون اساسی در افغانستان مطابق ميل  -8
 طالبان بر پايه شريعت
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آوردن رهربی در راس دولت کابل که مورد  -9
 اعتماد کامل طالبان باشد مانند متوکل 

بسنت پايگاه های نظامی در هلمند، قندهار و  -10
برای حفظ آن تا پايان  امريکاخوست که البته 

 . خواهد کوشيد
می تواند پايگاه های خود را در مشال  امريکا -11

و غرب افغانستان در مرزهای کشورهای آسيای ميانه 
و ايران داشته باشد و پاکستان راه های اکماالتی 

 . آن را تامين خواهد کرد
شريک ساخنت پاکستان در برنامه های راهربدی  -12

ون به گمان چ. آينده در کشورهای آسيای ميانه
برای اين پروژه پول های کالنی را  امريکابسيار 

ختصيص خواهد داد؛ پاکستان سنجش بر آن دارد که در 
مهاهنگی با ترکيه، قطر و عربستان، سکان 

 .  بگيرد امريکاگردانندگی اين پروژه را از دست 
از سر راه برداشنت مشاری از رهربان خمالف  -13

ر مشال به عناصر طالبان در مشال و سپردن قدرت د
. سازشکاری که با پاکستان سر دمشنی نداشته باشند

بر مشال و غرب  امريکادر اين حال، کنرتل امسی 
 .افغانستان از سوی پاکستان پذيرفته می شود

 
در هنايت، راهی جز پذيرفنت شرايط پاکستان  امريکا

و سر کشيدن جام زهر تن دادن به خواست های اسالم 
به باور بسياری از کارشناسان آباد ندارد  که 

چنين خواهند بود و گسرته افغانستان ميان طالبان 
زير کنرتل پاکستان و خبشی از جماهدان مشال زير کنرتل 

 .تقسيم خواهد شد امريکا
 

اين گونه، روند قطر، روند اصلی گفتگوهای نيابتی 
و پاکستان است که زير چرت گفتگوهای  امريکاميان 
 .صحنه آرايی می گردد و طالبان امريکا

 
 :روند رياض

 و اما چرا گفتگوهای موازی در رياض؟... 
برای پاسخ به اين پرسش، بايد نقش زيرکانه 
پاکستان بازشناسی و واکاوی گردد که می خواهد به 

در  امريکاکشور کليدی در پياده ساخنت راهربد 
نيک می  امريکاپاکستان و هم . منطقه مبدل گردد

از رسيدن سازش هنايی بر سر تقسيم دانند که پس 
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افغانستان، از يک سو، خطر برهم خوردن پيمان 
اسرتاتيژيک با کابل می رود و شايد کابل که تنها 
حاضر است در ازای دريافت تضمين حمکم تداوم 

 .حاکميت کرزی، چنين پيمانی را ابه امضاء برساند
 

 –از سوی ديگر، پاکستان می داند که چين و ايران
متحد راهربدی ديگر آن کشور، به هيچ رو  سازش دو 

را بر خنواهند  امريکاو معامله پاکستان با 
 . تابيد

 
مهچنين، عربستان سعودی که در سه دهه گذشته يکی 
از اصلی ترين متويل کنندگان کارزار افغانستان 
بوده است، نيز از اين که در حاشيه قرار می گيرد 

قطر می دهد،  –اش  و جايگاه خود را به رقيب تازه
از اين کار ناخشنود خواهد بود و هند و روسيه 

 . کشورهای اروپايی نيز مهين گونه. نيز خمالف هستند
 

اين است که اسالم آباد پروژه رياض را پيش می 
در اين پروژه، از يک سو، آبروی رفته . کشد

عربستان تا جايی اعاده می شود، از سوی ديگر، 
بيخی از روند کشيده شده کابل نيز که پای آن 

است، دستاويزی برای توجيه شکست و درماندگی خود 
می يابد و پاکستان با بازی منودن نقش گويا کشور 

و متحد صادق چين و » يیامريکاحمور ضد «اصلی 
. ايران، گويا بر ضد روند قطر قرار می گيرد

پاکستان چنين منايش می دهد که آن کشور  گويا از 
چه (گذاشته شده باشد و چون کابل  روند قطر کنار

نيز در چنين موقعيتی قرار ) دولت و چه اپوزيسيون
دارد، پس زمينه برای نزديکی کابل و اسالم آباد 

پاکستان می تواند با بازی منودن . فراهم می گرد
اين نقش، تا جايی روی محايت ايران و نيز 
پشتيبانی روسيه و چين از اين روند نيز سنجش 

 . اشدداشته ب
 

مگر، روشن است که اين بازی، بازی اغفال کننده و 
با اين هم، هم .  مانور فريبنده يی بيش نيست

کابل و هم رياض، که از بازی اصلی بيرون مانده 
اند؛ جز مشارکت در اين روند و هم ايران که به 
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حاشيه کشانيده شده است، چاره يی جز محايت از آن 
 !لت افغانستانبا شعار محايت از دو. ندارند

 
ببينيم، پاکستان در اين بازی، از کارت طالبان 

 :چگونه ماهرانه استفاده می کند
 

روشن است که خبشی از طالبان و حزب اسالمی به 
دستور اسالم آباد از پيش در ساختار دولت 

در اين کار، پاکستان . افغانستان جاسازی شده اند
نه سازی را نيز به هبانه زمي امريکاتوانسته است 

برای جلب طالبان به روند صلح، با پادرميانی اين 
 . افراد؛ جماب کند

 
کنون که اسالم آباد بار ديگر در راستای راه 
اندازی بازی اوپراتيفی تازه، باز هم طالبان را 

خبش خنست به رهربی مال : به دو گروه تقسيم کرده است
حکومت دست نشانده کابل را به «عمر که می گويد 

را طرف اصلی گفتگو می  امريکايت منی شناسد و رمس
و خبش دوم که متشکل از طالبان جوان تر و  »مشارد

جنگنده گويا خمالف مالعمر که از وی جدا شده و با 
را  امريکا«کابل وارد گفتگو شده است که گويا 

اشغالگر می خواند و حاضر نيست با آن پای مذاکره 
  .»و کندبنشيند و آماده است با کابل گفتگ

 
ببينيم، که اين گروه نو، چه نقشی را برای راهربد 

اين گروه، گروه مال عمر . اسالم آباد بازی می منايد
يعنی شورای کويته را منحرف و سازشکار اعالم 
داشته و بيشرت به نام شورای وزيرستان ياد می شود 

. که در گذشته زير فرمان شورای کويته بوده است
مولوی سيد آغا معتصم به دوش  رهربی اين گروه را

 .دارد
 

اشغالگر است و  امريکااين گروه شعار می دهد که 
بايد از افغانستان به گونه بی قيد و شرط برآيد 

الی راندن کامل  -و مبارزه را تا پايان
 .اشغالگران ادامه خواهد داد

 
اين گروه، اشکالی در گفتگو با دولت کابل برای 

از مهين رو است که . ی بيندواگذاری قدرت به خود من
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با پادرميانی گروه طالبان و حزبی های جاگرفته 
در پيرامون کرزی و با پشتيبانی پاکستان، پا به 
ميدان گذاشته است و قرار است گفتگوهايی را در 

مگر . رياض زير داربست پول های عربستان اجنام دهد
از پيش روشن است که گفتگوهای رياض به هيچ نتيجه 

واهد رسيد و مانور سرگرم کننده است برای يی خن
اغفال و سرگرم نگهداشنت کرزی و فريب عربستان و 

نزد ايران  امريکانيز پرده پوشی از سازش خود با 
 . و چين

 
 -کرگس ها بر سر نعش خونين  افغانستان 

 :Bپياده شدن گزينه 
امکان دستيابی به  به گونه يی که ديده می شود،

سر مساله افغانستان ميان  سازش و معامله بر
طالبان به رهربی مال عمر، با » قطری«و خبش  امريکا

افتادن نقش اول به دست پاکستان با گذشت هر روز 
ناگزير می گردد برای  امريکاحمتمل تر می شود و 

حفظ پايگاه های هوايی خود در افغانستان، 
دستاوردهای هرچند هم شکننده دمکراتيک و نيز 

اسيوناليست کابل را وجه املصاحله قرار دولت اولرتان
کم و بيش » ب«دهد و دست به پياده ساخنت گزينه 

سفير پيشين خود در  -مهانند طرح روبرت بلک ويل
دهلی بيازد و کابل و خبش بزرگی از جنوب و خاور 

 .کشور به طالبان و در واقع پاکستان بسپارد
 

 و پاکستان با کارت امريکايعنی، در بازی کنونی 
افغانستان  کنفدرالطالبان، امکان ايجاد ساختار 

امارت خود گردان اسالمی در آينده که در جنوب آن 
متشکل از واليات از هلمند گرفته تا کنر  طالبان

و ) زير کنرتل پاکستان، عربستان، امارات و قطر(
از فراه  اداره خودگردان خراسان جماهداندر مشال 

و ترکيه که  امريکا در آغاز زير کنرتل(تا بدخشان 
) پای آن کشور هم به بازی کشانيده خواهد شد

تشکيل خواهد شد و در کابل يک اداره خمتلط با 
مشارکت هر دو گروه با باالدستی طالبان روی کار 

روشن است از جماهدان تنها کسانی . خواهد آمد
. آورده خواهند شد که حاکميت طالبان را بپذيرند

الفت کنند، از سر راه کسانی که ايستادگی و خم
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چنان چه برخی از پيش از سر . برداشته خواهند شد
 .راه برداشته شده اند

در اين حال، جنگ زرگری ميان طالبان قطری به 
به رهربی مال معتصم، (رهربی مال عمر و طالبان رياضی 

با اين وصف هم ادامه خواهد ) مال حقانی و حکمتيار
 است؟ببينيم حکمت اين کار چه . يافت

از يک سو، پاکستان در مهه احوال به هيچ رو  -
اعتماد ندارد و با توجه به نازک بودن  امريکابه 

 امريکاروی دالر، می ترسد که مبادا سر اجنام 
 .موفق شود، خبش هايی از طالبان را خبرد

، کماکان امريکاپاکستان برای اخاذی بيشرت از  -
در  خواهد کوشيد تا با داغ نگه داشنت تنور جنگ

را چونان گروگانی  امريکاافغانستان، پايگاه های 
در دست داشته باشد و تا بتواند هبره برداری مالی 

 .بيشرتی منايد
مهين گونه، با باال نگه داشنت هزينه جنگ و داغ  -

نگه داشنت تنور نربدها و چالش ها، از پول های باد 
آورده نفتی عربستان، پول های باد آورده گازی 

 .نيز هبره مند باشد... قطر و
در هپلوی اين ها، به هبانه  راندن و کشيدن   -

و  امريکاو رها ساخنت افغانستان از چنگ  امريکا
طالبان ياغی که گويا از کنرتل پاکستان بيرون شده 

، کماکان از ايران، چين و روسيه پول بگيرد !اند
و طالبان ديگر حاکم  امريکاو باج و خود را خمالف 

 .نشان بدهد! امريکاويا دست نشانده بر کابل و گ
پاکستان به هيچ رو، يک رژيم  -

. اولرتاناسيوناليست پشتون را در کابل بر منی تابد
بل، برعکس هوادار حاکميت پشتون های تندرو 

کسانی که  -اسالمگرا زير فرمان خود در کابل است
خواستار برپايی نظام خالفت اسالمی باشند و مرزهای 

ت نشناسند و در نتيجه هوادار ملی را به رسيم
متشکل از پاکستان » اسالمستان«تشکيل کنفدراسيون 
از سوی ديگر، پاکستان نيک . و افغانستان باشند

می داند که آرامش، رفاه و زرق و برق، می تواند 
جتربه هم . موجب کمرنگ شدن گرايش های باوری گردد

نشان می دهد که به حمض فروکش کردن گرايش های 
ولِوژک، جای آن را متايالت ناسيوناليستی، آن ايدئ



 

440 
 

از اين رو، برای روز . هم از نوع تند آن می گيرد
مبادا به گروه تند رو طالبان نياز دارد که جنگ 

چنين نيروهايی را پاکستان در . را ادامه بدهند
گروه مال معتصم، گروه حقانی و خبشی : اختيار دارد

  .از حزب اسالمی به رهربی حکمتيار

اين راهربد پاکستان را سال ها پيش از امروز 
جنرال ضياء برجسته ساخته بود که زمانی گفته 

ديگ جوشان افغانستان را بايد مهواره در «: بود
   .»درجه حرارت مشخصي نگه داشت

 :اين گونه، ديده می شود که 
اوضاع کنونی کشور مهانند اوضاع در سال های  -1

 .واپسين حاکميت داکرت جنيب است
واژگونی رژيم کنونی به باور بسياری از  -2

 کنو حتا پيش تر از آن، مم  2014کارشناسان پس از 
 .است

جای نربدها و راهکارهای سخت ابزاری را بازی   -3
های ديپلماتيک و نربدهای اطالعاتی و استخباراتی 

 .می گيرد
ناتو ناگزير است نيروهای خود را از کشور  -4

هنايی خود را به خرج  در اين حال، تالش. بيرون بربد
خواهد داد تا تلفات و هزينه خود را در دو، سه 

 .سال باقی مانده به حد اقل برساند و کاهش بدهد
به هيچ رو در نظر ندارد نيروهای  امريکا -5

هوايی و کماندويی و اطالعاتی خود را از کشور 
بيرون بربد و در اين راستا شايد حاضر شود با 

و وجه املصاحله قرار دادن  قربانی منودن افغانستان
رژيم کابل، با سازش با پاکستان و با تقسيم کشور 

 .به دو خبش، به هدف خود دست يابد
روشن است تا پياده شدن اين برنامه ها،   -6

واشنگنت کابل را با دادن وعده ها و اميدواری ها 
کابل هم به بسنت پيمان . سرگرم نگه خواهد داشت

شدن آن ها بسته و تصويب های راهربدی يی که پياده 
پارملان های کشورهای امضاء کننده است، دل خوش 

 .خواهد کرد
چيزی که بسيار تصور آن دشوار است، سناريوی   -7

در آغاز گمان می . پياده سازی اين برنامه است
و پاکستان به مهکاری دوحه و رياض  امريکارود تا 
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از راه آوردن فشارهای روانی و سياسی برکرزی که 
شن است از درون از سوی حلقه ها و حمافل از پيش رو

جاسازی شده دامن زده خواهد شد؛ وی را وادار به 
در غير آن، امکان راه بر . کناره گيری منايند

اندازی او در اثر يک کوتاه سفيد از سوی يک 
شورای نظامی احتماال هنگام يک سفر خارجی بررسی 

ماه  در اين حال، پس از دو، سه. خواهد گرديد
برقراری حکومت نظامی با برگزاری يک لويه جرگه 
قالبی ديگر، قدرت از سوی رهربان مذهبی واپسگرای 
دست نشانده در کابل به هبانه تامين صلح در کشور 
و جلوگيری از خونريزی و برادر کشی مطابق ارزش 
های اسالمی به مال عمر به عنوان امير املومنين 

روصداها و خمالفت هايی ممکن است س. سپرده خواهد شد
مگر، راه . از سوی برخی از رهربان مشال صورت گيرد

اندازی موفقيت آميز لويه جرگه اخير نشان داد که 
برگزاری لويه جرگه واگذاری قدرت به مال عمر نيز 

 .پيروزمندانه خواهد بود
 

در اين حال، از پيش برای افتادن بسياری از 
ابل و شهرهای مناطق به دست طالبان و حماصره ک

 .بزرگ، زمينه سازی خواهد شد
آن چه مربوط به انتخابات می گردد، به باور 
بسياری از کارشناسان ديگر انتخاباتی در کار 
خنواهد بود و هرگاه اگر هم برپا شود، يک مهره 

. نزديک به پاکستان و طالبان روی کار خواهد آمد
ی و پاکستان برای دلداری کرز امريکادر اين حال، 

از پيش به وی وعده هايی چون موافقت با متديد 
معياد رياست مجهوری کنونی برای چندی به هبانه 
خرابی اوضاع و شايد هم تغيير نظام با ايجاد 

 .کرسی خنست وزيری خواهند داد
  
پادشاه «در اين حال، پس از به اصطالح   -8

، مال عمر بار ديگر به دارالقرار قندهار »گردشی
ه نيابت از خود شايد يک مالی ديگر خواهد رفت و ب

انتظار می رود اين بار . را در کابل بگمارد
طالبان تغيير تاکتيک بدهند و از سختگيری های 

برای . دوره پيش تا اندازه يی عقب نشينی منايند
مثال، با آموزش دخرتان خمالفت خنواهند کرد و از 

 ...     اين مانند
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ين است که به باور چيزی که شايان يادآوری است، ا
بسياری از کارشناسان، حتا با معامله تازه 

با پاکستان و طالبان، گره از مشکل  امريکا
بل آن را وارد دور تازه . افغانستان خنواهد گشود

چه، روس ها . يی از حبران سر در گم خواهد گردانيد
يی ها با طالبان امريکاتنها در صورت ادامه نربد 

يک دولت اولرتاناسيوناليست و محايت آن کشور از 
پشتون، حاضر هستند با آن کشور در کارزار 

در غير آن، مهه راه های . افغانستان مهراهی کنند
اکماالتی مشال از مجله داالن های هوايی و پايگاه 

خواهند بست و به کمک  امريکاماناس را به روی 
ايران، افغانستان را به حماصره اقتصادی خواهند 

ر ديپلماتيک را بر امربکا برای راندن کشيد و فشا
آن از مشال افزايش خواهند داد و جنگ متام عيار 

در افغانستان به  امريکااطالعاتی را در برابر 
 . راه خواهند انداخت

 
چگونه ساالنه  امريکادر اين حال، روشن نيست که 

ميلون تنی گندم  5-4ميليون تنی نفتی و  5-3نياز 
ه زمانی تامين خواهد افغانستان را و تا چ

توانست؟ مهين گونه، پايين آمدن هزينه جنگ نيز 
 .زير سوال است

 
در چنين سناريويی، جنوب و خاور افغانستان به 
گسرته يی مهانند آن چه انگليسی ها در سده نزدهم 

می خواندند، مبدل خواهد شد و » ياغستان«آن را 
و  توليد لگام گسيخته و بازرگانی جهانی مواد خمدر

شبکه های دهشت افگنی بين املللی به دست پاکستان 
 .خواهد افتاد

 
روشن است اوضاع در مشال بسيار پيچيده و پرتنش 

هرگاه اوضاع در مجهوری های آسيای . خواهد گرديد
ميانه به ويژه تاجيکستان وخيم گردد، استقرار 
نيروهای پيمان امنيت دسته مجعی به رهربی روسيه به 

در امتداد مرزهای آن کشور با  تعداد سی هزار
افغانستان ناگزير خواهد گرديد و اين به معنای 
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بازگشت دو باره روسيه به منطقه به هبانه جلوگيری 
 .  خواهد بود» امريکاصدور بی ثباتی از سوی «از 
 

پيش بينی بسياری از کارشناسان اين است که در 
 .خنواهد بود امريکافرجام، برنده چنين کارزاری 

 
 مگر، آيا راهيافت خردورزنه هم هست؟

 
می تواند در صورت کنار آمدن با  امريکاروشن است 

اعالم افغانستان به يعنی روسيه و چين و  -شانگهای
، مانع از روی کارآمدن عنوان يک کشور بيطرف

دوباره دهشت افگنان طالب، سرکوب دسته های حقانی 
گردد و برپايی يک دولت فراگير ملی در افغانستان 

که روشن است ايران نيز از چنين روندی پشتيبانی 
نگهداشنت پايگاه ها  امريکامگر برای . خواهد کرد

حد اقل در مشال و غرب و منافع راهربدی در آسيای 
ميانه و خاور ميانه مهم تر از بسته شدن پرونده 
دمکراسی سازی در افغانستان و سپردن خبشی از 

 .اکستان استافغانستان به دست طالبان و پ
 

می تواند با دستيابی به  امريکادر گزينه دوم، 
تفاهم با سازمان شانگهای، به گونه يی به روندی 
مانند روند ژنو که منجر به امضای يک سری 
توافقات در قبال مساله افغانستان شد، برگردد و 

 :ترتيباتی را بپذيرد که
در برگيرنده بندهای زير  عرصه سياست خارجیدر  

 :دباش
برگرداندن استاتوس بيطرفی افغانستان زير نظر  -

 سازمان ملل، 
زمينه سازی برای امضای قرار دادی ميان  -

افغانستان و پاکستان در زمينه عدم مداخله در 
امور يک ديگر و نداشنت ادعای ارضی بر يک ديگر؛ 
با تضمين سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسالمی، 

وسيه، چين، عربستان ، جامعه اروپايی، رامريکا
 سعودی، قطر، ايران، ترکيه و هندوستان؛

در برگيرنده ساختاری  در عرصه سياست داخلیو 
 :مهانند به ساختار دولت در دوره جنيب باشد

 با ويرايش قانون اساسی،-
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تغيير ساختار نظام از رياستی به رياستی خمتلط -
 با ايجاد کرسی خنست وزيری،

ت فراگير ملی با مشارکت روی کار آوردن يک دول -
مهه اليه های جامعه، به گونه يی که در آن کرسی 
رياست مجهوری به يک پشتون، کرسی خنست وزيری به يک 
تاجيک، کرسی رياست جملس به يک ازبيک و کرسی سنا 
به يک هزاره سپرده شود و رييس و مجهور و خنست 
وزير دارای چهار معاون از چهار تبار بزرگ کشور 

 .باشد
 
در چنين ساختاری، بايد برای مشارکتی ساخنت -

تصميم گيری ها، وظايف سياست خارجی و امنيتی به 
رييس مجهور و وظايف اداری و اقتصادی به صدر اعظم 

 .  سپرده شود
 
بومی سازی اداره، اقتصاد و امنيت و سپردن -

اداره استان ها به خود مردم و انتخابی شدن 
و عالقه داران ) رانخبشدا(واليان، ولسوال ها 

بايد در دستور کار چنين دولتی )  فرمانداران(
وظايف واليان بايد به مسايل اداری و . قرار گيرد

 .اقتصادی خالصه شود
 
تقسيم کشور به هفت، هشت زون و گماشنت مناينده -

فوق العاده رييس مجهور در مسايل سياسی، امنيتی و 
 نظامی در راس هر زون

اين بار با  -نيروهای آيسافمتديد ماموريت  -
مشارکت نيروهای سازمان ناتو و سازمان شانگهای 

 .در جنوب و مشال کشور
 

با اين هم، با توجه با دامنه يابی اختالفات 
و ايران  امريکاو چين،  امريکاو روسيه،  امريکا

پاکستان؛ و نيز  امريکاو عربستان و  امريکاو 
مذهبی در  دامنه يابی چالش های تباری، زبانی و

درون کشور؛ گمان منی رود که زمينه برای صلح و 
ثبات در افغانستان فراهم باشد و راه دور درازی 

  86.تا آن پيش رو است
                                                 

حتا در صورت برآمدن کامل امريکايی آتش فتنه طالبان .  86
 زيرا پاکستان با پيش انداخنت. د شدها هم خاموش خنواه

چه، چين مايل است . البان برای اشغال کشور خواهد کوشيدط
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اين وضعيت ناگوار بر اين پيش بينی بنده در هژده 

 :سال پيش از امروز مهر تاييد زد که گفته بودم
 
است    آغاز يک توطيه بزرگ و خامنانسوز» فتنه طالبان« 

  .»که آتش آن سال های سال افغانستان را خواهد سوزانيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 گزارش 

 نشست بين املللی خربگان
 :زير نام

امنيت منطقه يی در پيوند با اوضاع « 
 »مبهم افغانستان

 )، آملاآتی2012اپريل  9(
  

اپريل سال روان ميالدی نشست بين  9به تاريخ 
نطقه يی در پيوند با امنيت م«املللی يی زير نام 

با اشرتاک نزديک به پنجاه » اوضاع مبهم افغانستان

                                                                                                                                                             
با کنرتل پاکستان و افغانستان با ايران و آسيای ميانه 

روشن است روسيه، هند و ايران چنين چيزی را . هم مرز شود
در چنين . غرب نيز با آن خمالف است. خنواهند پذيرفت

سنازيويی، روسيه، ايران و هندوستان به تقويت نيروهای 
مشال خواهند پرداخت و در نتيجه نربدهای خونينی در خواهد 
گرفت که فرجام آن تقسيم فيزيکی کشور و ايجاد 

 .کنفدراسيون است
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کارشناس مسايل منطقه، منايندگان رسانه ها و 
 . خربنگاران در شهر آملاآتی برگزار گرديد

مرکز افغان های  -»آريانا«اين نشست از سوی اجنمن 
» قرغيزستان» کنيازيف«باشنده آملاآتی و بنياد 

در کار نشست، کارشناسان زير . دبرگزار گرديده بو
 :اشرتاک ورزيده بودند

 
 :از افغانستان -
 آملاآتی؛ -رييس اجنمن آريانا -آقای امحد وستوک -
معاون پيشين وزارت امنيت  -آقای جنرال فروزان -

 دولتی افغانستان؛
رايزن جتاری افغانستان در  -آقای حممود الياس -

 آملاآتی؛
ده پيشين قوای زرهدار فرمان -آقای جنرال درانی -

 گارد؛
از مرکز مطالعات افغانستان  -داکرت داوود -

 معاصر؛
حتليلگر و کارشناس آزاد مسايل  -آقای داد حممد -

 افغانستان؛
معاون پيشين پايگاه هوايی  -جنرال ميرعلم -

 بگرام؛
والی پيشين کندز؛ کارشناس آزاد  -سناتور جنيب -

 از هالند؛
کانون مطالعات و پژوهش رييس  -عزيز آريانفر -

 های افغانستان در فرانکفورت؛
 
 :  از قزاقستان -
معاون رياست اداره سياست  -آقای رشيد دولت اوف-

 داخلی استانداری آملاآتی؛
رييس دفرت اسامبله  -بانو عبداله يوا مارگاريتا -

 مردم قزاقستان؛
سنرتال «سر دبير جمله  -آقای سلطان حکيم بکف -

 ؛»آسيا
رييس اداره مرکز پژوهش های  -ای رفيق طاهرفآق  -

 راهربدی وزارت دفاع قزاقستان؛ -نظامی
کارمند ارشد علمی  -داکرت صنعت کوشکومبايف  -

پژوهشکده مطالعات راهربدی رياست مجهوری، 
 قزاقستان؛
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گرداننده ديپارمتنت   -داکرت رستم بورناشيف -
مسايل حتليلی پژوهشکده تصميمگيری های سياسی 

 اقستان؛قز
 -بانو پروفيسور داکرت مرواريد ابو سعيد وا -

رييس پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم 
 قزاقستان؛

کارمند ارشد علمی    -بانو داکرت ايرينا چرنيخ -
 پژوهشکده مطالعات راهربدی رياست مجهوری قزاقستان؛  

کارمند ارشد علمی  -پروفيسور داکرت الومولين -
 راهربدی رياست مجهوری قزاقستان؛پژوهشکده مطالعات 

  
 :از تاجيکستان-
رييس مرکز ايران  -پروفيسور داکرت صفر عبداله -

 شناسی در آملاآتی؛
 
 :از ازبيکستان-
مشاور پيشين  -پروفيسور داکرت رفيق سيفو لين -

 رياست مجهوری ازبيکستان؛
کارشناس مسايل  -داکرت اولگ اوستالپفسکی  -

 افغانستان
 
 :تاناز ارمنس-
کارشناس مسايل آسيای  -داکرت اندريانيک درنيکيان-

 ميانه و افغانستان؛
 
 :  از قرغيزستان-
 رييس مرکز پژوهش های دورمنايی؛ -داکرت مسوولف -
رييس بنياد  -پروفيسور داکرت الکساندر کنيازيف -

 کنازيف؛
 
 :از روسيه-
استاد در  -پروفيسور داکرت والديمير پالستون-

 رشناسی دانشگاه نووسيبيرسکپژوهشکده خاو
مشاور دولتی فدراسيون  -داکرت مودست کورليف -

 روسيه؛
 
در روند کار نشست، سخنرانی ها و مقاالت و نيز  

پيشنهادهايی برای برونرفت از حبران مزمن سه دهه 
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يی در کشور ارائه گرديد و مهچنين جر و حبث ها و 
 .کنکاش های در برخی موارد تندی هم درگرفت

 
 :سخنرانی های ارائه شده در نشست 
 -افغانستان در حمراق توجه دولت های آسيای ميانه-

 آقای  رفيق طاهر اوف؛
موقف دولت ازبيکستان در قبال اوضاع روان در  -

 داکرت رفيق سيفولين؛ -منطقه
پيچيدگی اوضاع روان و دورمنای ممکنه توسعه  -

 -نروندها در منطقه در پرتو اوضاع مبهم افغانستا
 داکرت اندريانيک درنيکيان؛

يکی از راه  -کمک به توسعه اقتصادی افغانستان -
 داکرت داوود؛ -های پايان دادن به حبران

هتديدات باالقوه برای امنيت منطقه در پيوند با -
داکرت  -گسرتش تندروی اسالمی از افغانستان

 استولپوفسکی؛
مبارزه با : وظايف اصلی ناتو در افغانستان -

روی، القاعده، و طالبان و باثبات سازی اوضاع تند
 امحد وستوک؛ -در افغانستان

سناريوهای جنجال برانگيز توسعه اوضاع در  -
تاثير دومينويی فروپاشی : افغانستان و منطقه 

بررسی پروژه [( افغانستان بر سراسر آسيای ميانه
بلوچستان «و » پشتونستان بزرگ«يی امريکاهای 
 سور داکرت الکساندر کنيازيف؛پروفي-   )]»بزرگ

 
 –ساختار آينده نظام سياسی در افغانستان  -

عزيز  -کنفدراسيون افغانستان: بررسی موردی 
 .آريانفر

 
 :يادداشت ها و برداشت هايی از نشست

 
 :رفيق طاهرف

احيای بی طرفی افغانستان برای ما يک هدف  -
 .اساسی است

يه و خطر فشار نظامی بر آسيای ميانه، روس -
 .ايران از افغانستان بسيار است

تراز پايين کفايت و درايت ارگان های دولتی در  -
افغانستان در تامين امنيت نقش منفی بر جا 

 .گذاشته است
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ناتوانی غرب در حل مسايل نيز مزيد بر علت  -
 .گرديده است

مادامی که يک ايده سراسری در افغانستان پديد   -
 .د يافتنيايد، حبران ادامه خواه

 
 :داکرت صفر عبداله

ايجاد دولت فراگير مشروع طرف اعتماد مردم که  -
توانايی ايستادگی در برابر طالبان را داشته 

 .باشد، شرط اصلی پايان حبران در افغانستان است
حل دموکراتيک مساله ملی در افغانستان و تامين  -

 . برابری ملی از نکات تاخير ناپذير است
در  امريکاگروگان بازی روسيه و  آسيای ميانه -

 . افغانستان گرديده است
 

 :داکرت رفيق سيفولين
در افغانستان نه شکست است و  امريکااقدامات  -

اين مهان . دادن تعريف مشخص دشوار است. نه پيروزی
چيزی است که شوروی پيشين در سال های دهه هشتاد 

 . بن بست -سده گذشته با آن برخورده بود
 
يا حفظ : دو راه بيشرت پيش رو ندارد کاامري -

مصنوعی رژيم کرزی با پمپاژ هزينه های ميلياردی 
و يا تعويض او با يک چهره پذيراتر و يا هم روی 

دشواری  در . کار آوردن يک رژيم معتدل طالبان
در گزينش هر دو رويکرد با  امريکااين جا است که 

 .بن بست برخورده است
زمانی يک هيات . خاطره دارمدر باره طالبان يک  -

طالبان در يکی از هتل های مدرن يکی از کشورهای 
تابستان بود و در . آسيای ميانه اقامت داشتند

من . استخر هتل تنی چند از بانوان شنا می کردند
متوجه شدم که طالبان با چشمان حريص ساعت ها 

در خاور زمين . سرگرم متاشای خامن های برهنه بودند
طالبان هم . »خوپذير است نفس انسانی«د می گوين

مگر برخورد دوستان . باالخره انسان هستند
يی ما با طالبان مهانند برخورد با امريکا

موجوداتی از سيارات ديگر و شايد هم موجودات 
روشن است با چنين برخوردی، نبايد .  ديگر است

 .   انتظار چيز خوبی را داشته باشيم
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در صورتی که . ن منی ترسيمراستش ما از طالبا -  
هرگاه طالبان بر سرتاسر افغانستان تسلط بيابند، 
هم سازمان امنيت دسته مجعی آماده رويارويی متام 

 .عيار با طالبان است
برای ما تسلط طالبان بر افغانستان خطرناک تر   -

 .نيست امريکااز اشغال دايمی افغانستان از سوی 
ن پويايی بيشرتی طالبا 2014از ديد من پس از  -

 .خواهند يافت
با تسلط يابی طالبان حتا در جنوب افغانستان،  -

گروه های تندرو ازبيکستانی نيز حتريک بيشرتی 
از مهين رو، ازبيکستان برای حفظ . خواهند يافت

ماتقدم از مهين اکنون مرزهای خود را با 
 .تاجيکستان و قرغيزستان حتکيم می خبشد

گر نه آن چنان که در رسانه م. ما نگرانی داريم -
گو اين که مهين فردا طالبان در . ها تبليغ می شود

نه هرگز . خيابان های تاشکنت پرسه خواهند زد
روسيه تضمين کننده امنيت و . چنين خنواهد شد

 . متاميت ارضی ازبيکستان هست و خواهد بود
برای ما مهم است که مرکز ثقل حبران را تا جای  -

آن چه . ای ازبيکستان دور سازيمامکان از مرزه
مربوط به اوضاع پيرامون خط ديورند و مساله 

بگذار خود شان . پشتون می گردد، اين کار ما نيست
 .حل کنند

در ) نوار حايل(ما به يک کمربند هبداشتی  -
 .امتداد مرزهای خود نياز داريم

مهه . در قبال مسايل افغانستان شعارها مهگون اند -
مهه می گويند در . نوا شعار می دهنديک سان و مه

افغانستان امنيت حتکيم يابد، ثبات بيايد، 
بازسازی شود، حکومت قانون روی کار بيايد، دولت 
نيرومند مرکزی ايجاد شود، در برابر تروريسم 
مبارزه شود، جنگ پايان يابد، مسايل ملی حل شود، 
با فساد مبارزه شود، کشت و توليد مواد خمدر ريشه 

مگر در عمل هر يک مطابق منافع ملی ... شود  و کن
در چنين اوضاعی برای ما ميدان . خود عمل می کنند

ما هم مطابق منافع ملی . مانور چندانی منی ماند
در پشت مهه اين شعارها کشورها . خود عمل می کنيم

 .با راهربدها و برنامه های خود شان ايستاده اند
ی گردد، مهه حرف آن چه مربوط به سازمان ملل م -

مفت است و بر کسی پوشيده نيست که سازمان ملل به 
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دستاويز  و ابزار دست برخی از کشورهای بزرگ 
.  اميدی به اين سازمان نبايد بست. درآمده است

ما ديديم که سازمان ملل با چه شعارهايی وارد 
افغانستان شد و اکنون کار به کجا کشيده است؟ 

در  امريکاهای دايمی  منظور از ايجاد پايگاه(
 .).آ -افغانستان است

  
در . مهه شعار مبارزه با مواد خمدر سر می دهند -

. زمان طالبان چهل بار مواد خمدر کمرت توليد می شد
پس نتيجه مبارزه جهانی با کشت و قاچاق مواد خمدر 
چه است؟ اين مهه هزينه ها برای چه برباد داده 

يک چيز گفته می شده است؟ می بينيم که در حرف 
پس مهه . شود و در عمل کار ديگری اجنام می شود

 .شعارهای مبارزه با مواد خمدر حرف مفتی بيش نيست
 

 :داکرت   استولوپفسکی
يی از افغانستان امريکامهه نيروهای  2014در  -

قرار است در ماه می سند مهکاری . بيرون خنواهند شد
و در واقع  امريکاهای راهربدی ميان افغانستان و 

 .هنايی شود امريکااجاره دايمی پايگاه هايی به 
برای ما مهم است تا نوار حايلی در مشال ايجاد  -

سی سال است که افغانستان کانون هتديد گسرتش . کنيم
ابوموسی السوری در . تندروی اسالمی گرديده است

کتاب خود آسيای ميانه را مرکز اصلی جنبش جهانی 
ناتوانی . و اين شوخی نيستاسالمی خوانده است 
يی باعث شده است که امريکانيروهای دولتی و 

تندروان اسالمی در تار و پود ساختارهای دولتی 
اين گونه امروز افغانستان به کانون . رخنه کنند

پخش و گسرتش تندروی اسالمی و بنيادگرايی مبدل 
 . گرديده است

. پرسش هايی هست که ما برای آن ها پاسخ نداريم -
برای منونه چند سال پيش چهار تن از جنگجويان 
اسالمی آسيای ميانه از زندان پايگاه بگرام 

 مگر چگونه؟. گريختند
دبير مبارزه با مواد خمدر  -چندی پيش ايوانف -

و ناتو به خاطر  امريکاروسيه گفت که بايد 
افزايش چهل باره مواد خمدر به پيشگاه دادگاه بين 

    .املللی پاسخ بگويند
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 :اندرانيک درانيکيان
خواهان آرامش و ثبات در  امريکاهرگاه -

افغانستان می بود، چنين چيزی سال ها پيش از 
اصال چنين چيزی در برنامه . امروز رخ می داد

چون برای تداوم حضور به يک جنگ زرگری . نيست
 . درازمدت با پويايی پايين نياز است

صلح و ثبات  اميدی هم نيست که در آينده نزديک -
 .را بياورند

از مهين رو در افغانستان نياز به راه اندازی  -
. جنبش سراسری ملی صلح، ثبات و بی طرفی است

 . خنواهند برآمد 2014يی ها پس از امريکا
. هدف اصلی آن ها بی ثبات ساخنت آسيای ميانه است-

يی ها اين است که روابط رو به گسرتش امريکاهدف 
آسيای ميانه را با تيره ساخنت چين با کشورهای 

 . اوضاع در منطقه بگيرند
يی در افغانستان امريکاحضور دايمی نيروهای  -

بايد با مهه نيرو و توان . خطر بسيار جدی يی است
زيرا خطر . در پی بيرون راندن آن ها برآييم

 . بسيار جدی است
 

 :امحد وستوک
ی تندرو) ماشين چوچه کشی(پاکستان به انکوباتور -

 . اسالمی مبدل گرديده است
برای مبارزه با اين خطر افغانستان به يک  -

بايد در افغانستان . استالين ديگر نياز دارد
 . برای چندی يک حکومت نظامی روی کار بيايد

 
 :جنرال درانی

طالبانيسم يک ايدئولوژی است و با قوم ارتباط -
در ميان طالبان هم تاجيکستانی ها اند، . ندارد
 . ايغوری ها و هم چينی هاهم 
. پشتون ها بزرگرتين قربانی طاعون طالبان اند -

ببينيد، هنگامی که طالبان به کابل درآمدند، 
. خنستين کسی را که کشتند، داکرت جنيب و برادرش بود

اين بدان معنا است که . هر دو را به دار زدند
هر . برای طالبان پشتون و غير پشتون مطرح نيست

ه دمشن تشخيص دهند، از سر راه بر می کسی را ک
مگر سال . من خودم يک جنرال پشتون هستم. دارند

 . ها در خط خنست جبهه در برابر طالبان جنگيده ام
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و پاکستان منی خواهند که در  امريکابه باور من -
پاکستان پيوسته به ناامنی . افغانستان صلح بيايد

 .ها در افغانستان دامن می زند
 

 :والديمير پالستون پروفيسور
من بارها گفته ام که به خاطر جتاوز شوروی  -

پيشين به افغانستان که سيه روزی های بسياری را 
برای مردم اين کشور به مهراه داشت، احساس 

مگر بايد خاطر نشان ساخت که . شرمندگی می کنم
بر افغانستان شايد بارها برای  امريکاجتاوز 

 . شودافغانستان سهمگين تر متام 
در افغانستان پايگاه های هوايی دايمی  امريکا -

ما نيک می دانيم که اين پايگاه ها . ساخته است
گذشته از آن مهه شبکه های . بر ضد ما و چين اند

يی امريکاترانسپورتی افغانستان در خدمت جلستيک 
خط آهنی که از ترمز به مزارشريف کشيده . ها است

ندن بارهای نظامی شده است مهين گونه برای رسا
 . تدارک ديده شده است

لکه «خطری که هست، اين است که خط ديورند به  -
بازی با برگ پشتون بسيار . مبدل می شود» ديورند

يی ها برداشت امريکادردمندانه . خطرناک است
سرسری و شناخت ساده انگارانه يی از اين بازی 

 . اين بازی با آتش است. دارند
ما با . يی استامريکان يک طرح جتزيه افغانستا -

اميدوارم کار به جايی نکشد که . آن خمالف هستيم
. ناگزير به پذيرش يک دولت خودگردان در مشال شويم

اگر اوضاع مهين گونه ادامه پيدا کند، شايد در 
حيات خود شاهد يک افغانستان باثبات و متحد 

 . خنواهيم بود
افغانستان يی ها از نظام فدرالی در امريکاکنون -

شوروی ها هم در زمان جنيب . سخن بر زبان می آورند
. فدرالی ساخنت افغانستان را بررسی کرده بودند

با اين هم، تا زمانی . مگر چنين چيزی عملی نيست
که مساله ملی در افغانستان به گونه دموکراتيک 

از اين . حل نگردد، ساير مسايل حل خنواهد گرديد
دل فدرالی و يا نظام بيش از رو هبرت است، به جای م

حد متمرکز، به دنبال روی کار آوردن نظامی باشيم 
که مشارکت دادگرانه مهه اليه های جامعه را به 

 .گونه اعظمی تامين منايد
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دشواری کار در اين جا است که در افغانستان  -
گروهی به دنبال احنصار گرايی مطلقه در قدرت 

اليست پشتون منظور از تندروان ناسيون(هستند 
و گروهی ديگر به دنبال مرکز گريزی .) آ-است

منظور از گروه های ناسيوناليست غير (تندروانه 
بايد از اعتدال کار گرفته شود و .). آ-پشتون است

در جستجوی يک واريانت بين البينی که منافع مهه 
در غير آن شاهد جتزيه . را تامين کند، برآييم

 .ودبسيار خونين کشور خواهيم ب
. هزار مدرسه هست 40گفته می شود که در پاکستان  -

 . اين خطر بسيار جدی برای ما است
يی ها در دشت مرغاب امريکاکنون می گويند که  -

اگر چنين باشد، تا . کان های يورانيوم يافته اند
به چند سال برای اين . آن را نربند، خنواهند برآمد

 .کار نياز است، دشوار است چيزی بگويم
اگر . کنون چندين پروژه طالبان وجود دارد -

يی ها بتوانند خبشی از طالبان را روی کار امريکا
البته به شرط . بياورند يک واريانت خواهد بود

اگر پاکستانی ها بياورند، . حفظ پايگاه ها
اين در صورتی ممکن است که . واريانت ديگر است

ن هر چند در آينده نزديک چني. يی برآيندامريکا
 . چيزی ممکن نيست

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :» کنفدراسيون افغانستان«
پيشگويی های راهربدی در باره ساختار 

   آينده نظام
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 در کشور 
روشن است در شکلگيری ساختار نظام سياسی کشورهای 

، به ويژه کشور ما، هم عوامل بيرونی »جهان سوم«
از اين رو، . و هم عوامل درونی تاثيرگذار اند

ظرداشت اين عوامل، به ويژه عوامل بدون درن
بيرونی سخن گفنت در باره ساختار نظام امر بيهوده 

 .يی بيش نيست
 

پرسشی که مطرح می گردد، اين است که ساختار نظام 
سياسی آينده افغانستان چگونه خواهد بود؟ و اصوال 
هبرتين ساختار نظام برای آينده کشور چه ساختاری 

پاسخ به اين پرسش، به است؟ روشن است برای دادن 
پيشگويی راهربدی در زمينه در گزينه های متنوع 

 .نياز است
 

در کشورهای پيشرفته جهان، پيشگويی راهربدی 
يکی از مسايل ) اسرتافور -اسرتاتيژيک فورکاستينگ(

اکادميک ويژه  -مهم است و موسسات و هنادهای علمی
دردمندانه . بزرگی دست اندر کار چنين مسايل اند

ر کشور ما نه چنين هنادهايی وجود دارند و نه د
کسی را سراغ  داريم که توانايی دست يازيدن به 

بيشرتينه حتليلگران ما . چنين کاری را داشته باشد
هم حتليگران رسانه يی اند تا حتليلگران حرفه يی 

 .هنادهای پژوهشی
 

به هر رو، در نبشته دست داشته با تکيه بر حتليل 
، سياست های اعمال )رئتورسپکتيف(های پسمنظری 
و حتليل اوضاع ) آپالی پاليسی ريسرچ(شده در گذشته 

، می کوشيم پيشگويی )کارنت ستويشن آنااليزس(کنونی
هايی در باره حتول دورمنايی اوضاع در کشور بيشرت 

داشته باشيم که در  87با تکيه بر عوامل بيرونی
 :چند حمور می چرخند

 

                                                 
يکی از هبرتين کارها در بررسی ساختار نظام سياسی کشور .  87
جناب آقای رحيمی  -ر زير داربست عوامل درونی، تز دکرتاید

 . دانشمند جوان است
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يک کدام دگرگونی ريشه يی هرگاه در آينده نزد: آ
در راهربد اياالت متحده در قبال مسايل گلوبال و 

 :علی اخلصوص در قبال حبران افغانستان رخ ندهد
با توجه به روند کنونی حتول اوضاع، به گمان  -1

بسيار، ساختار نظام سياسی در افغانستان در 
خواهد بود، در ) کنفدراسيون(آينده کانفدرال 

: بافتارهای خودگردان داخلی سيمای دو اداره يا
در جنوب و شرق با » امارت اسالمی پشتونی طالبان«

» اداره اسالمی خراسان«پايتخت در قندهار و 
ازبيکی جماهدان در مشال و غرب  -هزاره يی -تاجيکی

با پايتخت در مزار شريف، با اين حال، پايتخت 
کابل، مدت ها در دست مشاليان زير محايت  -مرکزی

روشن است جامعه جهانی موجويت . خواهد بودامريکا 
دو دولت جداگانه در کشور را مدت ها به رمسيت 

 -با اين هم، ناگزير به گونه دو. خنواهد شناخت
فاکتو تقسيم فيزيکی کشور به دو خبش زير نام يک 

 .  مجهوری اسالمی افغانستان را بپذيرد -کشور  واحد
رو به در کشور به شدت  2014اوضاع پس از سال  -2

 وخامت و لگام گسيختگی خواهد گذاشت،
با توجه به اوضاع داخلی، منطقه يی و جهانی،  -3

امکان دستيابی به هيچگونه صلحی با  به گونه قطعی
از اين رو، با ضرس قاطع می توان . طالبان نيست

گمان زد که به رغم ادامه درامه مضحک گفتگوهای 
 بيهوده و سر در گم با طالبان در چهار دانگ
جهان، با سناريوی نوشته شده در اسالم آباد، که 
با کارگردانی سياستمداران شياد پاکستانی، به 

هيچ چيزی به دست خنواهد صحنه کشيده شده است، 
، اما شايد خبش هايی از طالبان به گونه آمد

دستوری با کارروايی های پاکستان وارد ساختار 
 نظام کنونی شوند،  

سر افغانستان در دوره  کشمکش اصلی راهربدی بر -4
خنست ميان چين و امريکا و سپس هم ميان  2014پس از 

چين و روسيه خواهد بود، که سر اجنام منجر به 
فاکتوی کشور به دو خبش خواهد  -تقسيم فيزيکی د

 گرديد،
اياالت متحده در کشاکش با چين بر سر   -5

پاکستان بيگمان بازنده است و پاکستان با گذشت 
و بيشرت به چين متمايل تر و وابسته  هر روز بيشرت
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هر چند، با مهه نيرو تالش خواهد . تر خواهد گرديد
کرد تا امريکايی ها را به بازی بگيرد و از آنان 
در ازای موافقت با تداوم حضور شان در مشال 

مهين گونه، باجگيری . افغانستان، باج بستاند
پاکستان از کشورهای عربی، ايران و حتا روسيه 

 .امه پيدا خواهد کرداد
پاکستان با محايت چين و پشتيبانی برخی از  -6

کشورهای عربی به خصوص عربستان و قطر و نيز 
ايران، به تقويت روز افزون طالبان، شبکه حقانی 
و حزب اسالمی خواهد پرداخت، از اين رو، نربدهای 
خونينی با بازی با کارت پشتون در کشور پيش رو 

 خواهد بود،
بزرگی از نيروهای مسلح افغانستان خبش های   -7

نيروهای پشتون (در مناطق جنوب و شرقی کشور 
پس از رفنت نيروهای زمينی امريکا، به گمان ) تبار

با مهه جنگ افزارهای دست   2014بسيار پس از 
 داشته، به طالبان خواهند پيوست،

سقوط واليات شرقی و جنوبی به دست طالبان پس  -8
 حمتوم است، 2014نين، پس از از يک رشته جنگ های خو

با توجه به اين موضوع، اياالت متحده به   -9
گونه پيشگيرانه ناگزير خواهد گرديد اين مناطق 
را  در  چهارچوب يک معامله و سازش با پاکستان 
با پرداخت هبای بسيار گزافی از پيش به طالبان 

در غير آن، سقوط نظامی اين مناطق . واگذار منايد
ن در اثر جنگ های خونين فرسايشی، به دست طالبا

به ويژه قندهار و هلمند، ضربه سختی به آبروی 
 نيروهای امريکايی خواهد زد،

احتمال تغييرات کامسيتيک در رهربی دولت در  -10
به گمان . آينده نه چندان دور، بسيار می رود

فراوان، امريکايی ها ناگزير خواهند گرديد مهره 
ار آمدن و سازش با های ديگری را که توانايی کن

نيروهای مشال را داشته باشند، روی کار  بياورند، 
امکان کنارآمدن استبلشمنت کنونی با جماهدان مشال، 

در اين ميان، امريکا هنايت تالش . بيخی منتفی است
را به خرج بدهد تا يک امکان ديگر را نيز 
بيازمايد و آن پياده ساخنت طرح فدرالی ساخنت 

  .افغانستان است
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نقش نيروهای مشال در دولت آينده در خبش مشالی  -11
افغانستان برجسته تر خواهد گرديد و برعکس، نقش 
نيروهای اولرتاناسيوناليست پشتون کاهش خواهد 
يافت و پس از افتادن جنوب به دست طالبان، شايد 
به پايين ترين تراز برسد و سر اجنام بيخی منتفی 

 گردد،
نظام در آينده آوردن تغييرات در ساختار   -12

امريکايی ها پس از . نزديک، يک امر ناگزيراست
پيوسنت کامل خبش پشتونی نيروهای مسلح به طالبان 
که امر حمتومی پنداشته می شود، و حتا پيش از آن، 

سياسی نيروهای  -با توجه به باال رفنت وزن نظامی
مشال، وادار خواهند گرديد تا يک نظام رياستی 

داکرت جنيب و شايد هم بسيار با خمتلط مانند دوره 
اکراه نظام پارملانی را روی کار بياورند، در غير 

بگذار هر (آن، در شرايط حضور نيروهای امريکايی 
سقوط رژيم در اثر اقدام نظامی ) چند هم حمدود

نيروهای مشال، بی آبرويی بزرگی را برای امريکا 
 .به بار خواهد آورد

نی ميان جنگ فرسايشی دراز مدت و خوني -13
در اين حال،  .نيروهای مشال و طالبان در راه است

نيروهای امريکايی مدت ها به پشتيبانی هوايی، 
جلستيکی و اطالعاتی از نيروهای جماهدان مشال ادامه 

روشن است به درازا کشيدن اين جنگ . خواهند داد
فرسايشی، در فرجام شکل جنگ بی پايان امريکا در 

هد گرفت و اين نيشخند برابر پشتون ها را خوا
تاريخ خواهد بود که شکست امريکا در بازی با 

 . کارت پشتون را رقم خواهد زد
روشن است به سود روس ها است تا امريکايی ها  -14

با هزينه خود سال ها جلو افتادن مشال و غرب 
افغانستان به دست پاکستان و در واقع چين را که 

زهای ايران متمايل به رسيدن به آسيای ميانه و مر
از اين . به هر هبايی که شده است، اند؛ بگيرند

رو، در وهله خنست، بيگمان از حضور امريکايی ها 
در مشال و غرب محايت خواهند کرد، مگر روشن است 
چنين محايتی تا هنگامی ادامه خواهد يافت که حضور 
امريکايی ها برای امنيت ملی روسيه در آسيای 

از ديدگاه راهربدی خطر ميانه و در حمور ايران 
آفرين نباشد و به حمض اين که چنين خطری را احساس 
کنند، بی درنگ از ابزارهای گوناگون برای بيرون 
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راندن امريکايی ها از مشال و غرب افغانستان کار 
خواهند گرفت، از مجله حماصره اقتصادی و بسنت راه 
های مشال و راه اندازی جنگ اطالعاتی گسرتده به 

در اين حال، . ايران و مهاهنگی با پاکستان ياری
شکست و گريز امريکايی ها از مشال  کشور به گونه 

 .افتضاح آوری اجتناب ناپذير خواهد بود
شکست راهربدی امريکا در افغانستان و در کل  -15

در اين حال، . در آسيای ميانه اجتناب ناپذير است
شايد روزی فرا برسد که امريکايی های نوميد و 

مانده از جنگ سر درگم فرسايشی، برای جلوگيری در
در (از افتادن کامل افغانستان به دست پاکستان 

و رسيدن چين به مرزهای ايران، ) واقع به دست چين
در اين . با شرمساری دست به دامن روس ها شوند

حال، طرح هايی مانند بيطرفی افغانستان و بازگشت 
سرپرستی  به روندی مهانند با توافقات ژنو زير

 .سازمان ملل مطرح خواهد گرديد
اگر چنين توافقی دستياب نگردد، امريکايی ها  -16

 ناگزير به ترک مشال افغانستان خواهند گرديد،
پس از برآمدن امريکايی ها از مشال و غرب  -17

کشور، بی درنگ ايران در مشال و غرب حرف اول را 
مگر روشن است ايران به تنهايی خنواهد . خواهد گفت

وانست جلو طالبان، پاکستان و در واقع، چين را نت
از اين رو، روس ها نيز وارد ميدان . بگيرد

باز هم بسيار دشوار به نظر می رسد . خواهند شد
. که زور روسيه و ايران به چين و پاکستان برسد

از اين رو، خواهند کوشيد تا پای هند و حتا 
ترکيه و کشورهای آسيای ميانه را هم به ميدان 

 بکشند،
به هر رو، تصور منی رود که چين و پاکستان  -18

بتوانند به رغم راه اندازی جنگ های فرسايشی 
دراز مدت و خونبار، به مشال افغانستان و غرب دست 

هر چند، ممکن است بتوانند کابل را با راه . يابند
 .اندازی جنگ های خونينی بگيرند

از سوی ديگر، برخی از کشورهای عربی مانند   -19
بستان، امارات و قطر نيز به نوبه خود خواهند عر

کوشيد برای حماصره ايران از طالبان پشتيبانی 
منايند و هنايت خواهند کوشيد تا بر طالبان سيطره 

اما روشن است که در سر اجنام کار، به رغم . يابند
برباد دادن هزينه های سنگين مالی چيزی دستياب 
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تا جای امکان البته، پاکستان . ايشان خنواهد شد
 از اين کشورها اخاذی و باجگيری خواهد کرد،

با توجه به مهه اين ها، می توان گمان برد که  -20
ساختار سياسی نظام در کشور در چنين سناريويی، 

کنفدراسيون  -سر اجنام کنفدرال خواهد بود
در جنوب و شرق طالبان و در مشال و : افغانستان

 .غرب جماهدان
ايی ها دريابند که سقوط به حمض اين که امريک -21

کابل حمتوم است، بی درنگ از پيش باز هم در اثر 
يک معامله، کابل را از پيش در اختيار پاکستان 

در اين حال، تشکيل يک اداره به . خوهند گذاشت
شدت مذهبی خمتلط متشکل از برخی از مالهای مشال و 
طالبان با پا در ميانی عربستان و قطر برای ماست 

روشن است در اين حال، . ری ناگزير استمالی ظاه
امريکايی ها در مشال خواهند ماند و جنگ ميان 
نيروهای مشال و حاميان امريکايی شان و طالبان و 
حاميان پاکستانی و چينی و عربی شان در امتداد 
مرزهای خبش مشالی و جنوبی افغانستان، ادامه خواهد 

 .يافت
ن و با افتادن جنوب و شرق به دست طالبا -22

پاکستان، بازرگانی جهانی مواد خمدر و دهشت افگنی 
بين املللی بيخی در احنصار پاکستان در خواهد آمد، 
چيزی که امنيت سراسری جهانی را با خماطرات 

 .سنگينی رو به رو خواهد گردانيد
اسرتاتيژی . به هر رو، يک چيز روشن است  -23

کنونی امريکا در قبال افغانستان و منطقه به بن 
زيرا به رغم برباد دادن هزينه . ت رسيده استبس

های چند صد ميليارد دالری، به هيچ يک از اهداف 
مهم ترين بندهای اين . راهربدی دست نيافته است

اهداف را می توان در روی کار آوردن نظام های 
وابسته در ايران و پاکستان، جلوگيری از رسيدن 
چين به خليج پارس، حتکيم پايه های نظام 
اولرتاناسيوناليست حاکم بر افغانستان و بی ثبات 
سازی اوضاع در آسيای ميانه، پياده سازی طرح 

از مجله حتقق پروژه هايی چون » جاده ابريشم نو«
... کوشکا و  -نابوکو، تاپی، تراسيکا و گوادر

يعنی به هيچ يک از اهداف پيش بينی . خالصه کرد
عکس، در  بر. شده نه رسيده است و نه خواهد رسيد

باتالق گسرته پشتون مرزی درگير جنگ بی پايان 
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هر چند تا جايی توانسته است . فرسايشی شده است
جلو رسيدن چين به مرزهای آسيای ميانه و ايران 

 .را بگيرد
روشن است امريکا می تواند با تقبل هزينه  -24

های سنگين مالی و جانی، مدت ها در مشال و غرب 
ايش های جدايی خواهانه افغانستان مباند و به گر

در استان های بلوچستان و خيرب پشتوخنواه دامن 
بزند و به صدور بی ثباتی به ايران و آسيای 
ميانه و ايالت سينکيانگ چين ادامه بدهد، مگر 
بيهوده، چون به اهداف راهربدی خود دست خنواهد 

 .يافت
ادامه وضع کنونی در منطقه می تواند امريکا  -25

ی جنگ هستيريک و ديوانه وار را به راه انداز
منطقه يی گسرتده بر انگيزد که بازندگان اصلی آن 
خود امريکا، اروپا، اسراييل و مهه کشورهای منطقه 

روسيه  تنها برنده بزرگ آنو  افغانستان به مشول
اين جنگ خامنانسوز، موجب نابودی کامل . خواهد بود

مهه تاسيسات و زير ساخت های نفتی و گازی و 
ی سراسر )ترمينال ها(يشگاه ها و پايانه ها پاال

منطقه خاورميانه از مجله ايران، عراق، عربستان، 
روسيه کويت، عمان، امارات و قطر خواهد گرديد که 

را به تنها صادرکننده بزرگ احنصاری نفت و گاز در 
جهان  دست کم در پنج سال پس از جنگ، مبدل خواهد 

می تواند هبای نفت  که در مهاهنگی با ونزويال ساخت
دالر و هبای گاز احنصاری خود  300 -250را تا بشکه 

را به گونه دخلواه به گونه سرسام آوری باال بربد و 
پروژه های  گازی، -از ناحيه درآمد سرشار نفتی

بزرگ نظامی خود را به سرعت پيش بربد و اروپا را 
چيزی که برای  -به گروگان خود مبدل گرداند

روشن است، پيامد . رتين کابوس استامريکا بزرگ
چنين نربد خونين، بروز بزرگرتين حبران اقتصادی در 
سراسر  جهان و به ويژه در اروپا و امريکا خواهد 

 . گرديد
 

چنين جنگی، ايران و حتا عراق را به گونه هنايی 
به روسيه وابسته خواهد ساخت و موجب شکست کامل 

چون در . يدپروژه افغانستان امريکا خواهد گرد
صورت درگيری جنگ، بی گفتگو دامنه آن به خبش 

 .بزرگی از افغانستان و عراق نيز کشيده خواهد شد
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در اين صورت، روشن است بنيادگرايی و تندروی 
اسالمی و دهشت افگنی در ابعاد منطقه يی و سراسری 

. جهانی به گونه لگام گسيخته گسرتش خواهد يافت
ن جنگ، ناگزير خواهد تلفات بزرگ انسانی در اي

 .بود
 
در صورت بروز دگرگونی ريشه يی در راهربد : ب  

 : امريکا
 
برای بيرون رفت از اين وضعيت، تنها راهکاری  -1

را که می تواند برای امريکا، منطقه و جهان و به 
ويژه افغانستان؛ نويدخبش و جنات خبش باشد، اين است 

تبارز  که بارک اوباما در سيمای گرباچف امريکايی
ی )پرواسرتويکا(منايد و با راه اندازی يک دگرسازی 

امريکايی و ويرايش ريشه يی راهربدهای اين کشور 
در تراز جهانی، با روسيه، اروپا، چين و جهان 

کانسپت گلوبال برای امنيت جهان چند اسالم روی يک 
قطبی، تقسيم دادگرانه منابع انرژی و تقسيم گسرته 

 .ر برسدبه تفاهم فراگي نفوذ
 
در اين راستا، کارساز ترين راهکار در مساله  -2

در  شانگهای -مهکاری  ناتوافغانستان، راهکار 
.  است 2014پيش از سال زمينه مساله افغانستان، 

روشن است اياالت متحده و ناتو می توانند با 
سازمان شانگهای با مهکاری سازمان ملل به يک 

هارچوب آن توافق مهه جانبه دست يابند که در چ
امنيت خبش مشال افغانستان به سازمان شانگهای و 
امنيت جنوب به ناتو سپرده شود و ماندات حضور 
نيروهای ائتالف بين املللی تا برپايی کامل صلح و 

تنها در . امنيت پايدار در افغانستان متديد شود
اين صورت، يعنی آرايش جبهه فراگير بين املللی ضد 

ارضی و حاکميت ملی افغانستان دهشت افگنی، متاميت 
چه مهکاری امريکا، اروپا، . تضمين خواهد شد

روسيه، هند، جاپان، کوريا، ترکيه و ايران؛ جلو 
هرگونه بلندپروازی های کشورهای واپسگرای عربی، 
پاکستان و غير مستقيم چين را خواهد گرفت و 
زمينه را برای پی ريزی يک دولت مستقل ملی در 

 .هم سازدافغانستان فرا
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با توجه به مهه اين ها، می توان گفت که  -3
وضعيت بيطرفی افغانستان الرتناتيف ندارد و تثبيت 

 . بايد به شعار سراسری ملی کشور تبديل شود
برگزاری خنستين لويه جرگه به  -در ُبعد داخلی -4

راستی ملی با اشرتاک منايندگان واقعی مردم، تغيير 
تار نظام، ايجاد ريشه يی قانون اساسی، تغيير ساخ

دولت فراگير ملی با مشارکت راستين مهه اليه های 
جامعه به گونه که مشارکت ارگانيک مهه باشندگان 
را در ساختار قدرت تامين و هنادينه منايد، روی 
کار آوردن رهربی سامل ملی، بومی سازی امنيت، 
انتخابی ساخنت ارگان های حملی قدرت و سپردن امور 

مردم، برای برون رفت از حبران، واليات به خود 
در غير آن حبران به گونه اجتناب . امريست ضروری

 .ناپذيری کماکان ادامه خواهد يافت
 

در اين جا، خنست به بررسی تاثير عوامل بيرونی می 
 :پردازيم

 
 ):پسمنظری(بررسی رئتورسپکتيف 

در  سال های پس از جنگ جهانی دوم، در خاور 
ونه يی شکل گرفت که گسرته ميانه آرايش قوا به گ

کشورهای نفت و گاز خيز خاورميانه عربی چون 
عربستان، قطر، حبرين، کويت، عمان و امارات يعنی 

زير کنرتل امريکا ] پارس[کشورهای عضو شورای خليج 
و کشورهای نفت و گاز خيز گسرته آسيای ميانه  و 

مانند ) گسرته دو سوی دريای کسپين(قفقاز 
اقستان، ترکمنستان و ازبيکستان آذربايجان، قز

 .گرفتند زير کنرتل شوروی قرار
 

در ميان اين دو حوزه، نواری از کشورها ميان دو 
اردوگاه ناتو و وارسا متنازع فيه ماندند که 
کشورهايی چون پاکستان، افغانستان، ايران، عراق، 
سوريه، لبنان، فلسطين، مصر، ليبيا، اجلزاير، 

در اين سال ها، . ر می گرفتتونس و مراکش را در ب
امريکا  و ناتو بر پاکستان، ايران، تونس و 
مراکش سيطره داشتند و شوروی بر افغانستان، 

 .عراق، سوريه، مصر، ليبيا و اجلزاير
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در دو دهه اخير سده بيستم و دهه خنست سده بيست و 
يکم، کانفيگراسيون اين نوار دچار دگرگونی 

تان با گذشت زمان گرديد، به گونه يی که پاکس
بيشرت به سوی چين متمايل گرديد و با گذشت هر روز 

افغانستان . بيشرت و بيشرت از امريکا فاصله گرفت
ايران پس از . نيز زير کنرتل امريکا قرار گرفت

پيروزی انقالب اسالمی بيخی از امريکا بريد و بيشرت 
مهين گونه . زير تاثير روسيه و چين قرار گرفت

اق، مصر و ليبی از روسيه بريدند و به کشورهای عر
 .اردوگاه ناتو زير کنرتل امريکا پيوستند

 
مگر، روشن است که اين جا به جايی ها قطعی و 

کشاکش بر سر تسلط بر اين نوار يا . هنايی نيستند
کمربند که در ادبيات سياسی می توان آن را 
کمربند جنوب يا نوار جنوب خواند، کماکان با شدت 

بيشرت ادامه دارد و روشن است مادامی که هر چه 
کانسپت جهان مشول و مهه جانبه يی برای دستيابی به 
امنيت و ثبات سراسری جهانی تدوين و پياده 

 .نگردد،  ادامه خواهد يافت
 

 :بررسی اوضاع کنونی
پس از فروپاشی شوروی، امريکايی ها با هبره گيری 

اشی از خالی قدرت به ميان آمده به خاطر فروپ
شوروی به سرعت به اين کمربند تاختند و با طرح 
پروژه های پر طمطراقی مانند طرح خاور ميانه 
بزرگ، آسيای جنوبی بزرگ و آسيای ميانه بزرگ، 
کوشيدند، زمينه را برای تسلط جهانی اياالت متحده 

در اين ميان، دو کشور عراق و . فراهم آورند
وارد آن  افغانستان را اشغال و نيروی بزرگی را

 .ساختند
 

کنون نربد اطالعاتی پر دامنه و بی امانی بر سر 
پس از رويدادهای معروف . کمربند جنوب روان است

هبار عربی، حتوالتی در کشورهای ليبی، مصر و تونس 
رخ داد که منجر به تعويض رهربی در اين کشورها 

مهين گونه، رويدادهای بس خشونتباری در . گرديد
عربستان، يمن، کويت و اردن روان  کشورهای حبرين،

است که حاکميت رژيم های استبدادی ارتدکس و 
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حمافظه کار واپسگرای عربی و نيز در سوريه در اين 
 . کشورها را با چالش جدی رو به رو گردانيده است

 
گذشته از اين ها، لرزه هايی در کشورهای گسرته 

ه آسيای ميانه و قفقاز نيز رخ داده است که از مجل
می توان بريدن گرجستان از روسيه، بی ثبات شدن 
اوضاع در انديجان ازبيکستان، نا آرامی ها و 
خشونت های تباری در قرغيزستان و تاجيکستان ياد 

 .کرد
 

امروز پس از گذشت يک دهه، امريکا با دادن تلفات 
سنگين جانی و مالی ناگزير گرديده است نيروهای 

. نستان بيرون بربدزمينی خود را از عراق و افغا
در اين حال، خبشی از نيروهای اطالعاتی و کماندويی 
خود را زير پوشش حفظ امنيت سفارت امريکا در 
بغداد در عراق گذاشته است و در نظر دارد بيست 
تا سی هزار نيروهای کماندويی هوابرد، هوايی و 
اطالعاتی خود را برای مدت درازی در افغانستان 

 .بگذارد
 

ت امريکا برای گلگشت به افغانستان روشن اس
نيامده است و در صورت حضور دارز مدت، کارزار 
اطالعاتی گسرتده يی را برای دستيابی به اهداف 
. راهربدی خود در منطقه به راه خواهد انداخت

ناگفته پيداست که چين، روسيه، ايران و برخی 
کشورهای عربی و پاکستان با اين حضور خمالف 

مگر بدشان منی آيد که امريکا در گير  .خواهند بود
يک جنگ فرسايشی سر درگم دراز مدت در باتالق گسرته 

 .قبايل پشتون شوند
 

 ):دورمنايی(بررسی پرسپکيف 
پيشگويی های هنادهای اسرتاتيژيک تاکيد بر آن 

چين جايگاه امريکا را در  2025دارند که تا سال 
 2050 سامانه اقتصادی جهان خواهد گرفت و در سال

به فرا قدرت بی رقيب جهان از ديدگاه اقتصادی 
مبدل خواهد گرديد که درآمد ناخالص ملی ساالنه آن 

تريليون دالر خواهد رسيد که دو برابر  50به 
 .درآمد ناخالص ملی امريکا خواهد گرديد

 



 

466 
 

روشن است چين با اين دريای پول، می تواند خبشی 
کشور در   بزرگی از جهان سوم را خبرد که خنستين

روسيه نيز . فهرست خريدهای آن پاکستان خواهد بود
با توجه به گنجينه های بزرگ معدنی خود می تواند 

. به راحتی به سومين فرا قدرت جهان مبدل گردد
فرا قدرت های ديگر عبارت خواهند بود از هند و 

کشورهايی چون جاپان، آملان، انگليس و . برازيل
مای ابرقدرت هايی در فرانسه، می توانند در سي

 .آيند
 

بی ترديد، کشورهايی چون ايتاليا، هالند، کوريای 
جنوبی، کانادا، آسرتاليا، اندونيزيا، ترکيه و 
ايران نيز می توانند در سيمای نيمه ابر قدرت ها 

به ويژه ترکيه و ايران می توانند . تبارز منايند
 .جايگاه هايی باالتری را بگيرند

 
ا کماکان می تواند مدت ها از روشن است، امريک

مگر . ديدگاه نظامی بزرگرتين قدرت جهان مباند
روسيه، چين و هند نيز به شدت به توانايی های 

دست کم چين و هند تا . نظامی خود خواهند افزود
چند سال ديگر هر يک دارای يک ناو هواپيمابر 

مهين گونه، کشورهايی چون اسراييل، . خواهند شد
، پاکستان، ايران و ترکيه نيز جزو کوريای مشالی

به ويژه . قدرت های بزرگ نظامی جهان خواهند ماند
ايران به يکی از بزرگرتين قدرت های نظامی مبدل 

 .خواهد گرديد
 
در چنين اوضاع، با توجه به کاهش يافنت و به ته  

کشيدن ذخاير نفتی و گازی و ديگر منابع معدنی 
د باقی مانده به جهان،  کشمکش بر سر منابع حمدو

 .شدت افزايش خواهد يافت
 

در روشنی چيزهايی که آورديم، پيداست اميد بسنت 
به اين که کشاکش ها بر سر افغانستان در آينده 
نزديک پايان يابد، امريکا پيروز شود، طالبان به 
روند صلح بپيوندند و رژيم اولرتاناسيوناليست 

ای خونين و نربده. حاکم حتکيم يابد، تومهی بيش نيست
 .سهمگينی در پيش رو است
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 :نگاهی کوتاه به اوضاع درونی
نيازی به گفنت ندارد که اوضاع در داخل کشور به 
شدت حبرانی و رو به بدترشدن است و هيچ اميدی به 

در اثر لغزش . هببود با ادامه حالت کنونی منی رود
ناخبشودنی امريکا، رژيمی در کابل حاکم شده است 

ژی رمسی آن را ناسيوناليسم لگام که ايدئولو
در اثر سياست . گسيخته تباری و زبانی می سازد

های ناخبردانه اين رژيم، دردمندانه و شورخبتانه 
گسيختگی ها و شگاف های تباری، زبانی و مذهبی در 

يافته است که در تاريخ یکشور چنان ژرفا و هپنا 
 .کشور نظير ندارد

 
تی خودکامه با کپی ساختار رژيم حاکم، نظام رياس

برداری ناقص از ساختار امريکا است که قدرت در 
آن در دست يک گروه تند رو تبارگرا با انديشه 

. های قرون وسطايی ارجتاعی قبيله يی متمرکز است
ساير باشندگان در تصميمگيری ها مشارکت ندارند و 
منايندگان آن ها چونان کارمندان دولت در آن کار 

بدون اين . منادين و منايشی دارند می کنند و حضور
که صالحيتی داشته باشند و هر موقعی که رييس نظام 
و تيم حاکم تصميم بگيرد، می تواند هرکسی از 

 .آنان را به آسانی کنار بزند
 

گذشته از اين ها، در اثر سياست های فرصت طلبانه 
و ناخبردانه اين تيم، در خبش های جنوبی و خاوری 

البی و تند رو اسالمی طراز وهابی کشور، فرهنگ ط
اين در حالی است که در مشال و .  حاکم گرديده است

مرکز به پيمانه شايان توجهی ارزش های کمابيش 
. مدرن و يک اسالم ميانه رو و معتدل رواج دارد

اين دو فرهنگ متفاوت با هم آشتی ناپذير اند و 
زمينه را از پيش برای تقسيم فيزيکی کشور به دو 

 .ش مشالی و جنوبی فراهم می آورندخب
 

روشن است گناه چنين چيزی به گردن امريکا، 
از .  پاکستان و تيم اولرتاناسيوناليست حاکم است

اين رو، برای جلوگيری از فروپاشی کشور بايسته 
است تا هر چه سريع تر اين تيم از گردونه قدرت 

امريکا نيز برای جربان . دولتی کنار گذاشته شود
ش های پی در پی خود هم که شده، و برای اعاده لغز
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حيثيت خود در جهان، بايد راه خود را از اين تيم 
 .   جدا سازد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پروفيسور داکرت الکساندر کنيازيف
کارمند ارشد علمی پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه 

 علوم 
 

 عزيز آريانفر: گزارنده
 

تاثير دومينويی فروپاشی افغانستان بر 
 راسر آسيای ميانهس

يی امريکابررسی پروژه های [(
 )]»بلوچستان بزرگ«و » پشتونستان بزرگ«

 
 
 در را که چه  آنآوندی در دست نداريم که  

آن رو می دهد، از الی افغانستان و مناطق مهسايه 
خاور «.] گ-يیامريکا[پر آوازه  پروژهمنشور 
ی رويدادها. بررسی ننمايم» بزرگ) ميانه(نزديک 

چنين رويکرد و برخوردی اعتبار  تنها» یعرب ارهب«
 . را تاييد می کنند

 
به در مناطق کليدی جهان، تاريخ جهانی دست کم 

 . خود را از دست داده استطبيعی ی بار هنايگونه 
هم يک و افغانستان  ه استشدپروژه يی تاريخ 
که ، ديرين و پارين هایپروژه يکی از . استپروژه 

های خودش را  دارد و هم  تسنهم تاريخ و  هم
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انين حتقق خود را و ريختيابی و شکلگيری خنستين قو
 .معروف» بازی بزرگ«خود را در 

 
تنها   2000-1990در مرزهای سال های دهه های و ...

 .آن دگرگون شده است و ديناميسم آن ساختار
 
مگر در عين ، گرايش ها يکی از جنجال آفرين ترين 

 وخامتافغانستان تشديد  در حال حادترين گرايش ها
روند مشهود تقسيم اين  و تضادهای ميان تباری

» ه تقسيم افغانستانپروژ« –مشروطبه گونه کشور، 
 .است

 
تناقض غالب يگانه که با آن ) اتنيکی(عامل تباری  

حال، عين در  نيست،در توسعه جامعه افغانستان، 
نقشی تعيين کننده، به خصوص در موارد و در دوره 

از معموال که ، دارد سياسیهای سراسری حبران ای ه
ن مهي. دوشبر انگيخته می قدرت های خارجی سوی 

 توده ها و اقواماحتاد مهه  -حل مساله ملی گونه، 
 افغانستانزير درفش دولت تاريخی واحد شالوده بر 
 .ه استدر اين کشور بود مزيدیمنبع تنش  –واحد

  
ری باشندگان سم دگرگونی در ساختار تبايناميد

و نيم، سده يک در روند نزديک به  افغانستان
برخی به باور زمان، عين در . استبوده بسيار باال 

سياسی  -تباری، توازن پژوهشگراناز 
در مرزهای سده جامعه افغانی، که ) اتنوپوليتيک(

، منوده است آغاز به ريختيابی بيستم  -نوزدهم های
باهم ژمونيک با تسلط هبرخوردار از کاربرد الگوی 

تثبيت شده از طبيعی مهگرايی مکانيسم های آميزی 
بوده است ) اسيميالسيون(ديدگاه تاريخی و مهگونسازی

تنش های قبيله دريجی زدايش تبرای  که زمينه را
 یدر روند مدرنيزه کردن دولت مل يی و تباری

 .است فراهم می منوده افغانستان
  

منايانگر   2011ل نيمه اول سا - 2010نيمه دوم سال 
يکی از خطرناک ترين گرايش ها در جنگ پوياترشدن 
 ،تضادهای ميان تباری چشمگيرافزايش  -افغانستان

خنبگان دغدغه های عمومی و در متايالت  بوده است که
 . حتول يافته است جتزيه طلبی ویبه س تباریسياسی 
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در حميط سياسی افغانستان موضوع جتزيه طلبی ايده 
 چنين بر می آيد کهنيست، اما کنون  یيتازه 
 .ستتازه يی گرفته اکيفيت 

نزديک خاور «پروژه اصلی سازواره های يکی از  
رای افغانستان و ب) خاورميانه بزرگ(» بزرگ

ايجاد  نام آشنایکشورهای مهسايه، برنامه 
 .است »پشتونستان بزرگ«
 
خبشی از  از سویديگر، پروژه های مانند ين پروژه ا

و مشکل حل نشده تعادل با توجه به ن پشتون، خنبگا
مورد هبره  88سياسی و قومی در کشور -توازن تباری

زمان، افزايش  عيندر . برداری قرار می گيرد
برانگيخته باعث ی دولتپشتونيزاسيون ساختارهای 

که  می گرددغير پشتون های باشندگان واکنش شدن 
کارزار  رونددر آن نشانه های غير مستقيم 

و  2009ارزات انتخاباتی رياست مجهوری در سال مب
نتايج انتخابات پارملانی در  دربه روشنی بسيار 

ی ميزآشکست افتضاح در آن پشتون ها  که، 2010سال 
در جملس کرسی ها اکثريت ديدند، آشکار گرديد که 

 .تباری رسيدديگر گروه های به 
 

تنها به می تواند ی دولتپشتونيزاسيون بيشرت قدرت 
به تبع کل و  چالش ها درپيکربندی پيچيده تر شدن 

] سازگاری ملی[روند  گسرته و ميدانشدن تر تنگ به 
 .و گفتگوها بينجامد

 
خط «باالشدن دوباره مساله  کنون در اين زمينه، 

حامد آمادگی اداره . بسيار جالب است» ديورند

                                                 
با توجه به اين که اولرتاناسيوناليست های پشتون .  88

ادعا دارند که پشتون ها اکثريت تباری را در افغانستان 
 35-30کنون پشتون ها بين (می سازند و در عمل چنين نيست 

ز اين رو، نيک به اين ، ا)درصد باشندگان را می سازند
حقيقت واقف اند و از ديد آنان تعادل و توازن تباری به 
سود پشتون ها، تنها با جتزيه پاکستان و پيوسنت زمين های 

 . پشتون های پاکستان به افغانستان ممکن است
از مهين جا است که با مطرح منودن ادعای ارضی بر پاکستان، 

برای گسرتش مداخالت در  دستاويز وزنينی را به دست پاکستان
 . گ-.امور افغانستان می گذارند
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 در اصلکه (به تاييد و شناخت خط ديورند کرزی 
مرز به عنوان ) اری يا تفاهم استمبتنی بر سازگ

منفی حمافل و واکنش  ،رمسی افغانستان و پاکستان
خنبگان غير و تاييد پشتون حلقات ناسيوناليست 

 .کشور را بر می انگيزدپشتون 
 

بر  ادعاهاسخن بر سر آن است که چشم پوشيدن از 
 ،منطقه قبايل و ديگر سرزمين های مورد مناقشهسر 

را » ط ديورندخ«شرق باشنده پشتون  رای دهندگان
که باالقوه می توانند در روند رای گيری ها در 
افغانستان مشارکت ورزند، از بازی بيرون می 

کنونی آنان را در آرای سهم اندازد و اين گونه 
 .می کاهدانتخابات افغانستان باشندگان کل 
 
گوها با طالبان از انه روند گفتطعاقنپذيرفنت  

بی مبتنی بر شتون، به نوبه خود، ير پسوی خنبگان غ
خبشی از رهربان  آنان به مشارکت دادن آنميلی 

، در هستند »طالبان«امروز در کنار پشتون که 
 . روند سياسی است

گواه بر ساختار يک بار ديگر  ،با هم ،اين مهه 
 در طول سياسی دگرگونشده جامعه افغانستان  -تباری

نقش چشمگير يش و افزا 2000-1980سال های دهه های 
روند سياسی آنان در غير پشتون و خنبگان باشندگان 

 . در افغانستان است
 

در تالش های دولت حامد کرزی در اين حال، مهه 
حمکوم به تا زمانی گفتگوها روند راستای پيشربد 

روند رهربان غير پشتون شکست خواهد بود که به اين 
ه جاخواست ها و و ها منافع، ادعانپيوندند و 

 .در نظر گرفته نشود طلبی های جامعه غير پشتون
فروپاشی هتديد جتزيه طلبی و متايالت در غير اين، 

گونه سناريوهای گريز از مرکز به حتقق کشور، 
 .خواهند داشتپيشرفت  شتابانی رو به

 
مهانند آن در افغانستان،  روان هایاز روندمشاری  

ای دهه چه اند که در يوگوسالويای پيشين در سال ه
نود سده بيستم رخ داده بودند و گواه بر آمادگی 

اند که در صورت حتول معين رخدادها  امريکاجانب  
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را حتت  1995سناريويی مهانند با سناريوی ديتون  
 .  شرايط خاص پياده منايند

 
ديتون سال سازشنامه اما جتزيه و حتليل ابتدايی 

رونی دسرشتی بسياری از تناقضات  دهندهنشان 1995
بوسنی و هرزگوين در گذشته . است در مفاد آن

ستقل وجود متحد و مبه عنوان يک کشور هيچگاهی 
بافتار در چونان استانی و مهواره تنها  شتندا

ا هدف سازشنامه باين  .بوده است کشورهای ديگر
به تکانه نيرومندی  عمل، در »يگانگی«حفظ 

ن هم آ. داد بوسنی و هرزگوينتباری بيشرت فروپاشی 
گونه، منازعه و اين خبش به سه به دو خبش، بل نه 

 گرديده و اوضاع تنها » فاز هنفته«وارد به سادگی 
 .زير کنرتل درآمد حضور ناتو نظامی با 

  
بسيار  شدن افغانستانپارچه پارچه احتمال چنين 

در با توجه به اين واقعيت که ويژه ، به باال است
ز مدت ها بدين سو يی اامريکاکانون های آناليتيک 

 -مهانند طبيعت ديدگاه پروژه از روی يک 
عالمی آن هدف ا می انديشند که» آزاد بلوچستان«

بلوچ افغانستان، پاکستان و متحد ساخنت باشندگان 
 .استزير چرت يک دولت واحد  ايران

پرهرج و مرج ساخنت هدف اين پروژه در گام خنست، 
ستان ايرانی در ا. در پاکستان و ايران استاوضاع 

 يک ميليون بلوچ،نزديک به سيستان و بلوچستان 
  .بود و باش دارند

 
. در ايران وجود ندارد» بلوچ مساله«چيزی به نام 

در  با پويايی ستيز ، نيروهای ايرانبا اين هم
تالش برای بی ثبات کردن اوضاع در مناطق بلوچ ها 

را کار اصلی . ندو سياسی کشور ا و فروپاشی تباری
و » خلق جماهدين«اسالمی های ر اين راستا، سازمان د
 پيش می برند که زمانی چونان» فداييان خلق«
. گرا و حتا مارکسيست تبارز منوده بودندب چپاحزا

فاکتو چونان  -کنون هر دو گروه را می توان د
هر دو . دهشت افگن ارزيابی کردو  گروه های تندرو

و امنيت عات طالو سازمان ا امريکا CIA سازمان با 
 .خمابرات موفقانه ارتباط دارند –عراق
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جتزيه های  گرايشناسيوناليسم و نديشه های ا 
در بلوچستان (بلوچستان خاوری در  انهطلب

بود ميليون بلوچ  4نزديک به ، که در آن )پاکستان
 .و باش دارند، رواج دارد

 
، بيشرت بلوچ در خارجاجتماعی  -های سياسی سازمان 

ها در تالش برای مهو مهين سازمان و اند  ستاناز پاک
در بلوچستان ايران  برانگيخنت گرايش های تباری

 . ندا
 

اما . اندکشمار اندبسيار ها در افغانستان، بلوچ 
حفظ متاميت ارضی افغانستان به از ديد موضوع 

ی به يثبات منطقه از ديدگاه و  کشورعنوان يک 
 .استحساس طور کلی 

 
. است چه خودشفغانستان دارای تاريخاجتزيه ايده 

 -هوادار چهارآتشه تقسيم اداری -حفيظ اهللا امين
گسرته يی افغانستان با الگوبرداری ساده از 
ساختار شوروی پيشين بود که هوای ايجاد مجهوری 

 -)»احتاد مجاهير افغانستان«(های احتادی افغانستان 
متشکل از  مجهوری های احتادی بر شالوده ساده 

را در سر ... پشتونی، بلوچی، تاجيکی، و –باریت
 .می پرورانيد

 
در رهربی شوروی  یزمانفدرالی سازی افغانستان 

حل و فصل  يکی از واريانت هایبه عنوان پيشين 
و سياسی  -، مسائل قومیپيچيدگی های ميانتباری

بازگشت در کشور پس از سازی اوضاع ثبات با
برای منونه،  .سپاهيان شوروی در دست بررسی بود

ی در گسرته بود جيکمنطقه خودخمتار تا امکان ايجاد
با و باش  تاجيک ها در ساختار افغانستان واحد 

های بدخشان، ختار، بغالن و خبش هايی  گنجاندن استان
 89.از استان های پروان و کاپيسا بررسی می شد

 

                                                 
اين طرح به گونه يی که  الکساندر لياخفسکی در کتاب .  89

توفان در افغانستان نوشته است،  از سوی فرماندهی شوروی 
به امحدشاه مسعود پيشنهاد شده بود، مگر مسعود آن را با 

 .گ -.قاطعيت رد کرد
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 -مهين گونه، چنانی که ارتشبد واالنتين وارينيکف 
ت خود نوشته است، مساله مشارکت در کتاب خاطرا

و وارد ساخنت  يی دولتیدر مقامات باالها تاجيک 
در ( اسالمی افغانستان دسته های منظم رزمی مجعيت

) چهارجوب سپاهيان منظم مجهوری خودگرادان تاجيکی
مجهوری  نيروهای نيروهای مسلحبه بافتار 

 . افغانستان بررسی می گرديد
 

درک افغانستان، هم با  رد اين گونه طرح ساختاری
از سوی دولت بيشرت ابتکار  آتش افروزانه بودن اين

.] گ -پشتون تبار او[حواريون جنيب و داکرت  یپشتون
گروه های اصلی  پراکندگی باالی اسکانهم با درک و 

 غير واقعی بودنو تباری باشندگان در سراسر کشور 
اداره کشور بنا به نشانه ها و معيارهای  آشکار

 .اری پيوند داشتتب
 
جيوپوليتيکی تقسيم افغانستاِن معاصر طرح های  در 

در جنوب  »پشتونستان« -اصلیپيکره  -هايی امريکا
در مشال » ترکستان افغانی«.] گ -ايجاد کشور[و 
نشانه های چنين طرح هايی پديدار شدن مشاری . است

 است که ارزيابی ها و  در رسانه هااز نوشتارها 
  .سناريوها می دهندز چنين اهايی برآورد

 
آملانی فريدريش ايربت بنياد مناينده   -رستم حيدرف

 زانفرت پشتون ها «: بر آن است که  در تاجيکستان
 هامهه تاجيک و در کل از  افغانستان،  هایتاجيک 

 ايل بياسرادمشنی  اين دمشنی مهانند. بسيار باال است
جيک ها ميان تااز مهين رو، هيچگاهی و است  اعراب

اگر  .صلح رو خنواهند دادو پشتون ها در افغانستان 
يی د دولت جداگانه نواهخب ستانافغانهای تاجيک 

بسازند، » کنفدراسيون مشال افغانستان« برای مثال
ملی مجهوری  به سود منافع بی ترديد چنين چيزیپس 

در يک منطقه حائل  مند تاجيکستان، که نياز
 .مرزهايش است، خواهد بود

 
تقسيم من پس از  از ديدصلح در افغانستان  

کنفدراسيون   پشتونستان و :افغانستان به دو کشور 
 ل باشندهبقيه ملبا اشرتاک مشال افغانستان، 

 .، برقرار خواهد شدافغانستان
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اين گونه ارزيابی ) فريکانس(فزونی يابی بسامد 

گواه بر راه اندازی کارزار  ،در رسانه هاها 
مند در راستای جا انداخنت تصورات در هدفاطالعاتی 

تغيير جماز بودن و ممکن بودن  باره حمتمل بودن،
در افکار عمومی جهانيان جغرافيای سياسی منطقه 

 .است
پنداشت های  سلط برمجزمی ديدگاه های به رغم 

نيز بود و  غير پشتون انمجعی، در جنوب کشور مردم
 ارههز -شيعهو تاجيک  باش دارند و جوامع بزرگ

مهين گونه مساله پشتون های دری . ديده می شوند
 . زبان مطرح است

 
. استموجود بزرگ پشتون ها جمتمع های  در مشال کشور

تثبيت شده ثابت و  از اين رو، سخن گفنت از مشار
جغرافيای هر باشندگان و باالتر از آن پراگندگی 

غير در عمل افغانستان، تباری يک از گروه های 
 .ممکن است

 
سرمشاری برای هايی ، تالش در افغانستان، بارها 

نفوس برای مدون ساخنت و تنظيم درآمدهای مالياتی 
-رمسی[شده اطالعات  داده ها و اما . است اجنام شده

که راغب ( خنبگان پشتون حاکم که بر وفق ميل.] گ
در چهارچوب غير پشتون به شامل ساخنت باشندگان 

ند نمنی توااست،  ؛ بوده)اند» ملت واحد افغان«
 گذشتهتدوين نقشه تباری برای چونان منبع عينی 

افغانستان چه برسد به  .کشور کار گرفته شوند
 .مدرن

 
دوره حاکميت حزب در تالش های جداگانه يی 

نفوس به راه سرمشاری دموکراتيک  خلق در زمينه 
مگر اين تالش ها بس ناهنجارمند . بودانداخته شده 

را به دست ارقام تقريبی  د تنهامی تواننو بودند 
 90.بدهند

                                                 
به واقعيت در باره بافتار يکی از آمارهای نزديک .  90

نفوس افغانستان را لويی دوپری فقيد که از کارشناسان 
برجسته مسايل افغانستان بود و سال های دراز در 

او . افغانستان می زيست و کار می کرد، ارائه داده است
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 های دهه های زمان، مهاجرت های گسرتده سالعين در 
که  منظره تباری کشور را جدی  به گونه 1990 -1980

روند سده های اخير هيچگاهی آمارمند در بی آن هم 
 .نبوده است، دگرگون گردانيدند

                                                                                                                                                             
در اوايل دهه هشتاد سده بيستم می  در مقاله اتنوگرافی

 :نويسد
 نفر  4800000 -پشتون ها

 نفر 3500000  -ک هاتاجي
 نفر 600000 -پارسيوان ها

 نفر 500000 -ايماق ها
 نفر 1000000 -هزاره ها
 نفر 1000000 -ازبيک ها
 نفر 400000 -ترکمن ها
 نفر 200000 -بلوچ ها

 نفر 70000 -نورستانی ها
 نفر 30000 -هندوها و سيک ها

 نفر 10000 -براهويی ها
ها، قزاق ها،  دوپری در باره نفوس قزلباش ها، فرملی

قرغيزها، کوهستانی ها، گلچه ها يا تاجيک های کوهنشين، 
 . گجرها، عرب ها و يهودها آماری منی دهد

 
اين گونه، او مشار نفوس کشور را در اين هنگام  نزديک به 

درصد  40ميليون نفر ختمين می زند که از مجله پشتون ها  12
مسير تاريخ  روانشاد غبار در افغانستان در. را می سازند

و روانشاد فرهنگ در افغانستان در پنج قرن اخيز نيز 
 .پشتون ها نزديک به چهل درصد ختمين زده اند

 
 5.6بر پايه آمار دوپری پارسی زبانان در اين هنگام  

ميليون نفر اند که اگر قزلباشان، گلچه ها يا تاجيک های 
ها کوهنشين، عرب ها  و ديگر پارسی زبانان مانند فرملی 

ميليون نفر می  6را به آن بيفزاييم، نزديک به ... و 
شوند که پنجاه در صد نفوس يعنی اکثريت زبانی را می 

 .سازند
 

شايان يادآوری است که درصدی پشتون ها در سال های دهه 
 35-30هشتاد و نود به دليل تلفات سنگين در نربدها به 
اشنده درصد کاهش يافته است و برعکس وزن ساير اقوام ب

 . مشال باال رفته است
 

افغانستان جمموعه مقاالت، ترمجه شيرانی : نگاه شود به کتاب
 .گ–. 1376و هوشنگ اعلم، هتران، 
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تبار  -پشتون هادر باره مشار ثابت  ا سخن گفنتحت
مهاجرت  چون. کشور بس دشوار است» ساز دولت«

و ) هند بريتانوی(پاکستان ميان قبايل پشتون 
از سوی هيچ کشور باخرتی افغانستان در منطقه جنوب 

 .استنگرديده کنرتل کسی هيچگاهی 
 

مرزهای به چهارچوب  تشکيل دولت افغانستان در نفس
نو حقيقت تاريخی  رمسيت شناخته شده کنونی، يک

  .به مشار می رود) متاخر(
 

اساسا مرحله خلع ) 1818-1747(دولت درانی دوره در 
و تبعيت  ی شاناز زمين هايد و راندن تاجيک ها 

در جنوب افغانستان به پايان آنان از پشتون ها 
قبايل  ،یمحد شاه دراناپادشاهی در دوران . رسيد

 اه وپشتون در مناطق جالل آباد، غزنی، قندهار، فر
زمان، زمين در عين  .به اسکان منودند آغاز هرات

ها در منطقه قندهار تاجيک های پربار متعلق به 
، و درآمددرانی يکسره به قبضه ملکيت خان های 

ماليات  باجگزار ووابسته  اليهبه يک  ها تاجيک
 . تبديل شدند زپردا

 
هنگامی که کابل پايتخت دولت درانی  1770 به سال 

مجعيت پشتون در  ستين بار برگزيده می شود، برای خن
با اين هم، در اين  .اسکان می ياندکابل منطقه 

زمين  و ديگر( یتاجيکهنگام، ملکيت های فئودالی 
و سراسر جنوبی هندوکش دره های ) های غير پشتونی

منوده بودند و را حفظ استقالل خود افغانستان  مشال
خبارا و  تنها گهگاهی باج های ناچيزی برای اميران

 .می فرستادند غاناف
 
مشی مستعمره پس از جنگ اول افغان و انگليس،  

در . گرفتشدت بيش از پيش  اراضی غير پشتونسازی 
زمين های تاجيک نشين چاريکار به تصرف ، 1845سال 

قره باغ، قلعه بند  امير کابل درآمد و پروان، 
پس از جنگ دوم افغان و انگليس ) شايد قلعه بلند(
ملکيت ن خان مهه اامير عبدالرمح. دکابل متصل ش به

های کوهستان و کوهدامن را زير  تاجيکه خردها 
دره پنجشير تنها تاجيک های . فرمان خود درآورد
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خود را حفظ  نوزدهم استقالل  سدهر نيمه دوم د
 .منودند

 
نشين های مشال کرانه های چپ  خانمستعمره سازی 

برخی افزايش يافته، و  1880سال های دهه  آمو در
از استان ها در خبش های مرکزی و مشالی کشور به 

نزدهم به  تنها مقارن با اواخر سده افغانستان 
 .شامل گردانيده شدندخاک 

 
از سوی  یهنايبه گونه   91)هزارستان(هزاره جات 

نورستان در  تصرف گرديد و  1893پشتون ها در سال 
 .1896سال 

 به تدريجه آن اجناميد کمناطق غير پشتون به تصرف  
ی درونبس پيچيده تضادهای ی يجمموعه  عامل تباری در

 .يافت ارزش بسيار مهمی 
 

 برخیخط ديورند  ها بامرزتثبيت می که پس از هنگا
 از قبايل پشتون در قلمرو بريتانيايی هند

سرازيری ه آغاز باز پشتون ها ديگری  خبش ماندند، 
 . منودندافغانستان  به سوی

 
کنرتل زير قلمرو  تنهاهم و بيستم نزد سده هایدر 

در نتيجه ، یو مشال یمرکزافغانستان در ها هزاره 
ز هند اپشتون ها کوچيدن و اسکان دادن 

 100.000هزار کيلومرت مربع به  150از يی بريتانيا
 .کيلومرت مربع کاهش يافت

 

                                                 
. از ديد اماليی درست نيست» هزاره جات«کاربرد واژه .  91

پيشينه » هزارستان«مهين گونه، از ديدگاه تاريخی واژه 
دوين شده و چاپ به گونه منونه، در نقشه ت. کاربرد دارد
، نوشته گروهی از »افغانستان«در کتاب  1915ل شده به سا

که در خنستين  بروزدين دانشمندان شوروی به رهربی پروفيسور
سال های فرمانروايی امان اهللا خان برای اجنام پژوهش های 
ميدانی به افغانستان گسيل شده بودند، آشکارا کلمه 

انشمندان شوروی منی روشن است د. هزارستان ديده می شود
توانستند خود چنين واژه يی را روی نقشه بنويسند و بی 
ترديد بر پايه کاوش ها و دريافت های واقعی و عينی چنين 
کلمه يی را برای بازتابدهی گسرته بود وباش هزاره ها 

 .بازيافته بودند
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زمان  ،بيستمسده اوايل  -نزدهمسده ر اخيربع 
شتون در مناطق قبايل پ دهیاسکان فشرده ترين 

از  1884در سال . مشالی و مرکزی کشور بوده است
مناطق  ، بهخانواده 3،000 واليت ميمنه منطقه کابل به

کوچرو اسحاق  عشايراز  خانواده 1300بادغيس مرزی 
 .جا داده شد پشتونزايی 

 
 4،000. ندخانواده منتقل شد 800بلخ  به 1885در سال 

ه زمين های چار ب  1890در اوايل ديگر خانواده 
 . باخرتی برده شدنددر مشال  ايماک ها

 
در اواخر  آقچه، سرپلشربغان،  به نواحی اندخوی،

خانواده  62،000بيستم  سده اوايل  -سده نزدهم
نشاندهی   1930در هنوز . پشتون اسکان داده شدند

دهکده های نواحی  بسياری از روستاها ومی شد که 
تاجيک ها ه در آن ها در گذشتکه  کندز و خان آباد

نشين پشتون يکسره ، ندکردمی ک ها زندگی يو ازب
 .شدند

 
منظره های مهانندی در قطغن در نواحی تاشقرغان 

و خواجه هنرو به چشم می ) مسنگان(، آيبک )خلم(
، خانواده های پشتون در بدخشان مشار بسيار. خورد

 .در نواحی رستاق و چاه آب پديدار شدند
 

کندز، استان های مشال هندوکش، در  مهين گونه، در
، جوزجان، هرات، در نزديکی مزار بادغيسفارياب، 

پشتون  قدرمتند چند ناحيه  بدخشان و در  شريف،
 .نشين ايجاد گرديد

  
مشار و  ومندها، مها امحد زیستان بيشرت ر هزارد

 . شدندداده قبايل پشتون اسکان ديگر 
 

ان توجه نبوده شايپشتون در نورستان، مشار ناقالن 
 .است
 

ين گونه کوچ و مه(جنوب پشتون رو اسکان قبايل کوچ
ی از مواد بسياردر ) مجعيت مستقر مناطق مشالدادن 

 در. ه استخشونت آميز بود دارای بار اجباری و
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 و ، مزاراستان های قطغن به 1951-1939 سال های
خانواده از قبايل پشتون  6000بيش از ميمنه 

ساالرزی، جاجی، چرتالی، ، منگل، صافیشينواری، 
ميانه های سال در . افريدی منتقل شدندتوری و 

 درصد 65ها نزديک به پشتون  1960های دهه 
در بدخشان،  .را می ساختند هرات باشندگان استان

کوهستانی   مناطق دور افتادهپشتون ها را حتا در 
 .يی چون درواز و زيباک اسکان دادند

 
يکی  :را دنبال می کردف دو هدمشی اسکان دهی 

به منظور کمک کوچروان به طرز زندگانی ساکن گذار 
به رشد کلی اقتصادی و افزايش درآمدهای مالياتی 

در متايالت  مولفه سياسی اين فرايند. بوده است
مناطق اميران کابل مبنی بر حتکيم مستعمره سازی 

يعنی پشتونيزاسيون بس . غير پشتون بودمتصرفه 
 .ه يی روان بودجتاوزکاران

 
در مسايل جدی دولت های ناقل از پشتيبانی پشتون 

از (ها  آنبرای  .برخوردار بودند مالياتپرداخت 
های کشتزار داده  زمين) غير پشتون کيسه باشندگان

در  .می شدکمک های مالی می شد و مهچنين به آن ها 
هم نه چندان به گونه هر چند مواردی زمان، عين 
به گسرته بود و غير پشتون باشندگان  اسکان -گسرتده
يکی از اهداف  .ها ديده می شدسنتی پشتون باش 
با مجعيت غير پشتون مهگونسازی  دهی، اسکان مشی 

برای مثال؛ خبشی از باشندگان . پشتون ها بود
و  به آرامیتاجيک وادی های ننگرهار و کنر 

شان نام های ديگر  از دست دادن زبانآهستگی با 
 . ی را می پذيرفتندعشيره ي

 
از و باشندگان اصيل و بومی کشور تاجيک ها  

گسرته  .اند افغانستان دومين گروه قومیديدگاه مشار 
بدخشان، استان های  –ها تاجيکپراگندگی صلی های ا

نيز  ختار، هرات، جوزجان، مسنگان، بلخ، کندز، و
در برگيرنده خبش هايی  (و وادی مشالی پنجشير دره 

با . است )کاپيساپروان و  واليات کابل، از گسرته
های کشور  استان مههتقريبا در ها ، تاجيک اين هم

 .اسکان دارند
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 ،مينگ قبايل قطغن،منايندگان  بيشرت -ک هايازب 
در   -ديگر عشاير و برخی کون گارد کنيگيس   ساری،

مسنگان، و به  و واليات فارياب، جوزجان، بلخساحات 
بود و باش  ار، کندز و بدخشانکمرتی در ختپيمانه 

 .دارند
  
از ديدگاه مشار پس از ازبيک ها دومين رکمن ها ت

مشار آن ها نزديک به  1980اوايل در  .اندترک  گروه
، )Ersari (ارساری  قبايلمی رسيد که شامل  300.000
می  ديگربرخی و تکين ، ايلی، ساالری، سارقیعلی 

 .گرديدند
 

هزاره (انی مرکزی کشور طق کوهستامنهزاره ها در 
گام خنست در در . بود و باش دارند) هزارستان/ جات

ها در بلخ  بسياری از آنمشاری استان باميان، 
ر ارزگان، غزنی، د مهچنينها هزاره  .زندگی می کنند

 .زندگانی می کنند کندهار و وردک، هرات
 

کوچک برخی از اقوام افغانستان باخرتی در مشال 
ها گاهی آميخته با آن اره ها و هزخويشاوند با 
ی مجشيد تايمنی ها،، فيروزکوهی ها :زندگانی دارند

 . هزاره قلعه نو 92،ها
 

افغانستان، دو گروه قومی کوچک خاوری در جنوب 
که  اورمری ها و پراجی ها بود و باش دارند -ديگر

در واحه  .ی سخن می گويندبه زبان های گروه ايران
فغانستان و ايران، کردها هرات و در امتداد مرز ا

 . سخن می گويند کرماجنیبا گويش که زندگی دارند 
 

و براهويی به قبايل بلوچ باخرتی کشور در جنوب 
در کابل و . شيوه کوچروی زندگانی به سر می برند

ی ها و افشارقزلباشان در قندهار تا جايی هم 

                                                 
روشن است که تايمنی ها، فيروزکوهی ها و مجشيدی ها .  92

تاجيک -) ايماک(اند و خود را  ايماق بيشرت سنی مذهب 
. تبار به مشار می آورند تا اين که هزاره و شيعه مذهب

مگر با اين هم، منتفی نيست با توجه به هم مرز بودن 
گسرته بود و باش شان با هزاره ها، با آن ها آميزش هايی 

 .گ-.داشته باشند
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 ميانه های سده، که از ايران در زندگی می کنند
  93.نده ان داده شددهم اسکاژه
 

ريخ ها، (روشانی ها،  -ی هادر بدخشان، پامير
واخ ها، خيک (، اشکامشی ها، واخانی ها )روخنی ها

سنگليچی ها، زيباکی ها، منجانی ها، شغنانی ) ها
، دروازی ها و ديگران بود وباش )خوگنی ها(ها 

 .   دارند
 

افغانستان چند گروه کوچک خاوری و جنوب در خاور 
های زبان  ووآريايی  های هند که به زبانقومی 

ی از ديد تيپولوژی به آن ها نزديک می نورستان
 .باشند، زندگی می کنند

 
که مشار شان (ها  اند  ه يیپش –ها  بزرگرتين آن 

در دره های کوه نفر می رسد و ) 100.000نزديک به 
در منطقه جالل  ،)بود و باش دارند های کابل و کنر

 .ا مسکون اندتيرايی ه آباد
 

کاتی، وايگلی، اشکون،  وچکاقوام کدر نورستان 
ی سخن می نورستانهای گروه به زبان  پارسون، که

می نفر  180.000نزديک به ها  کل آنگويند، و مشار 
 .رسد، مسکون می باشند

 
در آستانه سال های دهه هشتاد و قندهار،  در کابل

ی هند از چهل هزار نفر حدود ی درمجعيتسده بيستم 
و زبان که (پنجابی  بيشرت آن هاو پاکستان، که  ها

نيز و  )منوده اندحفظ را پنجابی جنبه های فرهنگی 
 .به سر می بردند سندی

 
بی آن هم تصوير  تر شدن پيچيده مضاعف عامل 

، جدايی تقريبا )سياسی به تبع و (تباری پيچيده 
بين چند  افغانستانباشنده بزرگ توده های  مهه 
  . است کشور
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توده های ) مجعيتی -تباری(دموگرافی  -اتنوتصوير  
و کشورهای مهسايه در پارچه شده باشنده افغانستان 

 :می منودشرح زير به   1990
در  ،ميليون نفر 9-8 -افغانستان در : پشتون ها - 

 نفر؛ ميليون  14-13 -پاکستان 
 ميليون 4نزديک به  افغانستان در  : ها تاجيک - 

 7.5 -6بر پايه برخی ديگر از داده ها بين [نفر 
 ؛نفر ميليون 3،5 -، در تاجيکستان ]ميليون نفر

در ازبيکستان در اين هنگام مشار تاجيک ها را به [
 .] ميليون نفر ختمين می زدند 6تا  5.5
در ، نفر ميليون 1،7 -افغانستان در : ک هايازب - 

ار در اين هنگام مش[نفر  ميليون 19 -کستانيازب
 1باشندگان ازبيک تبار تاجيکستان را نزديک به 

 .] ميليون نفر ختمين می زنند
در  نفر،  ميليون 0،5 -افغانستان  در : ها ترکمن - 

 0،7 -در ايران  ،دو ميليون نفر -ترکمنستان 
 ؛نفر ميليون

، در نفر 170000 – در افغانستان: ها بلوچ - 
 .نفر ميليون 1 -نميليون نفر در ايرا 3،1 -پاکستان 

 
 پوياتر شدن موضوع خودگردانی تباریبه طور کلی،  

ی نشانگر نوع –در تاريخ دهه های اخير افغانستان
هر بار اين . بوده استسياسی جامعه  -تباریضعيت و

ها چونان پشتون  هنگامی پوياتر می شود که له امس
 در کشوررا احنصار سياسی و نظامی ساز، دولت تبار 

شورش معروف روند مثال، در برای . نداز دست می ده
امير [(به رهربی بچه سقاء  1929سال ) جنگ داخلی(

مشال  مساله جدايیکه مهچنين  .]گ-)حبيب اهللا کلکانی
 .بررسی شدافغانستان 

 
اداره حضور  -کشور کنونی تقسيمويژگی پروژه  

 ياده سازیپ الزم برای... و و منابع مادی  خارجی
  .آن است

 
 کانتکستر سته است دبايرا افغانستان  مطرح تقسي

در سال سپاهيان خارجی  بازگشت برنامه ريزی شده
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وليت حفظ امنيت ومسواگذاری از اين کشور و   2014
 .و پليس افغانستان بررسی  کرد ارتش ملیبه 
 
اقدامات رزمی، حال چه کاهش شدت اين حال، در   

 .رسد به پايان رسيدن آن، پيدا نيست
 
ژی اياالت يحتليل الگوهای اساسی اسرتات جتزيه و 

امکان می دهند ريخت دهی متحده و ناتو در منطقه 
راه اندازی وضعيت هرج و مرج  خشن پياده سازی و

 . را گمان زددر منطقه » شده مديريت«
 
به که محله اياالت متحده و ناتو  بپذيريماگر  

اجزای يک پروژه ) 2003(و عراق ) 2001(افغانستان 
 خاوری طرح نامنهادخبش زمينه بازآرايی سيمای در 

اوايل بوده است، مقارن با  »خاور ميانه بزرگ«
مغرب و خاور ميانه  لسله رخدادهایس  2011ل سا
باخرتی خبش  سيمای حتول در می توان را )»یهبار عرب«(

 . گسرتده ديدمنطقه يک 
 

، مترکز تقريبا اجتناب ناپذير ليبیجتزيه از پس 
امر  اين  . می لغزدايران و سوريه  ویاصلی به س
، عربستان )اهداف اصلی(سوريه و ايران افزون بر 

و به پيمانه  عمانشايد هم سعودی، يمن، حبرين، 
 .نيز در بر خواهد گرفتترکيه را  باال 

 
می توان با باورمندی گمان زد که به رغم هرگونه  

ترکيه در کشانيده شدن پای ، حتول منازعه در سوريه
کردستان های شامل  ردستان مستقلک پديدآيی ؛آن

و عراق و شايد هم کردستان ايران  ترکيه ،سوريه
 .را به دنبال خواهد داشت

 
سرزمين خبش های از متشکل  -لوچستان مستقلبايجاد  

جزء بسيار مهم  -افغانستان و پاکستان   ايران،
چون ايران . است اياالت متحدهبرنامه های راهربدی 

 .حتق آن کشانيده می شودر دابه م
 
به  –يا واقعیبه گونه شکلی  –جداسازی پشتونستان 

 ميزان بااليی برخاسته از اين واقعيت است که 
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حضور  ديگر توانايینيروهای اياالت متحده و ناتو 
 .را ندارندمستقيم در جنوب افغانستان متام عيار 

 
 شيندند -در آن جا پايگاه های اصلی، شايد

قدرت بر کنرتل که (، بگرام )ا سبزواراسفزار ي(
قندهار،  و) را تامين خواهد کرد سياسی در کابل

يی در حوزه امريکاشايد فرماندهی . حفظ گردد
از  یبا خبش هاقراردادباخرتی افغانستان بر پايه 

بتواند يک نوعی حالت منازعه کنرتل ، پشتون خنبگان
 .دشونده را تامين کن

 
ائتالف  اصلی نيروهایکه ين چيز اين و مهمرت ...
ی ترين ه کليدک(به مشال افغانستان  امريکا -ناتو

پايگاه در آن، پايگاه هوايی مزار شريف خواهد 
) ها می باشديی امريکادر خدمت گرديد که کنون هم 

يانه؛ خواهند کشورهای آسيای مقسما هم به و 
 .کوچيد

 
ستقرار پايگاه های نظامی اياالت متحده و ناتو ا 

ميان دولت حامد  مناسبات کليدیترند  2014از پس 
کرزی و دولت اياالت متحده و برخی کشورهای 

 . اروپايی است
 

نظامی  یمنايندگان وزارت خارجه و رهرب 2011 سالدر 
مهه   انبا رهربيی را فشرده گفتگوهای  امريکا

پيرامون استقرار نظاميان و  يانهکشورهای آسيای م
در اين اياالت متحده  نظامی یزيرساختتاسيسات 

شيفتگی  بيشرتينميان اين در  .کشور ها اجنام دادند
 :به چيزهای زير بود اياالت متحده

حضور نظامی در فرودگاه بين املللی افزايش  - 
 در قرقيزستان؛ »ماناس«

دره  یقرقيزستانخبش امکانات نظامی در تاسيس  - 
 ؛)اوش و باتکندر (فرغانه 

ی در کوالب، عينی، خاروغ و امکانات نظام ساخت - 
 ؛)تاجيکستان(مرغاب 

 واز فرودگاه نظامی در مرهبره برداری  - 
 ؛)ترکمنستان(
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در (توزل  نظامیهای از فرودگاه هبره برداری  - 
خان در (کوکايدی  ،)در ترمز(، چرچيک )تاشکنت
های قديمی  فرودگاه بازسازیخبارا، در ، )آباد

 کستان؛يدر ازب مانند ژاسليک در قره قلپاکستان
بورالدايی،  آملاتی،ها در استفاده از فرودگاه  - 

پايگاه های بازسازی فرودگاه ارکالک و ساخنت 
 .)قزاقستان(آکتاو  در ) دريايی و هوايی(نظامی 

  
گفتگوها در رسانه ها اين بازمنايی شده روند ش خب

هتديدات با تصورات پا گرفته در باره افزايش 
در رسانه  2014ان پس از سال امنيتی از افغانست

مهچنين با که  های منطقه يی آميخته می شود
دهشت افگن زير کنرتل گروه های اقدامات جداگانه 

، به ويژه در امريکاسازمان های اطالعاتی 
 . مهراهی می گردندقرقيزستان و قزاقستان 

 
ها که متوجه گروه افزايش پويايی های اين چنين 

، حضور نظامی اياالت اند ايجاد وضعيت بی ثباتی
 .را مدلل می سازدمتحده 

 
جتزيه و حتليل کلی وضعيت در افغانستان، تاجيکستان  

سه هر  ورود احتمالامکان می دهند و قرقيزستان 
چون . در گسرته واحد منازعه پيشگويی کردکشور را 

افغانستان و ميان از مرزهای دولتی تراز پاسداری 
بسيار ان و تاجيکستان قرقيزست و ميان تاجيکستان
 .پايين است

 
کانون درگيری ها بی چون و چرا نزديکی  بی ترديد،

تاثير بر جا خواهد کستان و قزاقستان يبر ازب
می توانند به کشيده  اوضاع حتولگونه اين . گذاشت

چهارچوب در درگيری ها به ويژه در  شدن پای روسيه
به ، که بيشرت بينجامند سازمان پيمان امنيت مجعی

با  ،جنگ در سراسر منطقهادامه گسرتش و افزايش، 
) ، بل به»پروژه«نه  ديگر(مبدل گردانيدن آن به 

گسرته تعارضات  خبشی ازبه  -راستينبس گسرته 
 .بينجامد» خاور ميانه بزرگ« مسلحانه دايمی

 
در کل، بدتر شدن و رو به وخامت گراييدن مناسبات 

از . ی منايدهم تصادفی منکستان يتاجيکستان و ازب
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جنوب  ميانتباری درسرگيری درگيری های 
مهاهنگ با مناقشه تاجيکستان و که قرقيزستان، 

ند کاتاليزور نمی توا نيز ،است کستانيازب
 .گردندمنطقه سراسر بی ثباتی در ) شتابدهنده(
 

 تاثير افغانستان ناگزير فرضی ) کنون(  تقسيم
 .يی خواهد داشتدومينو

 
به گونه در تاجيکستان  1990 ههای ده جنگ سال  

 -کشور با يک ديگر را داشتمناطق مطلق بار نربد 
به ، و نه منطقه يی با يک ديگر را مواجهه خنبگان

اغلب به نظر می چنانی که ، ها ايدئولوژیهيچ رو 
روند هايی که تا جايی با راه افتادن تضاد .رسد

فروکش منوده بودند، ، 1997-1992 گفتگوهای سال های
 کهدوشنبه رژيم ناکارآمد های سياست  نون باک

پيوسته افزايش پويای متايالت پرخاشجويانه را دامن 
 .می زند، پيچيده تر می گردد

  
فرضی فروپاشی ی يمنطقه  -شالوده عشيره يی

ميان اصلی افرتاقات ترکمنستان به طور کامل با 
که  یغربواليت بلکان خنبگان  :مهخوانی دارد یيقبيله 
خستگی گان آن ايمودها اند، مدت ها است که باشند

را احساس می ) آخال ها(ی تکين ها احنصارحاکمين 
و، در نتيجه، پايه ( شان اسکان کنند که گسرته 

 و خبشو آخال و مرواليات  -)شان های اجتماعی محايت
ارسارها و  .است کشورخاوری جنوب مرکزی و ی ها

زيادی از  ترکمن نيز بعيد است که لذتديگر قبايل 
که برای چندين دهه از مشارکت بربند اين واقعيت 

کنار گذاشته شده در قدرت و کنرتل جريان های مالی 
 . اند
 

مسايل مالی از امهيت بسيار بااليی  ايمودها برای 
آن ها در کرانه در زيستگاه چون . برخوردار است

 و گازکسپين خاستگاه های بزرگ نفت دريای های 
 .قرار دارد

 
تقسيم قرقيزستان به مشال و جنوب در سال باره در  

تنبل چيزی های اخير تنها کارشناسان و حتليلگران 
 .ننگاشته اند
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 ضعيف امجاعتنها پايگاه  ست، و وقايع کنونیهمشکل 

خودخواهی و ، بر خالف انتظار، را نشان می دهند
ی در وهله يمنافع شخصی خنبگان منطقه باالتر گذاشنت 

کامل قدرت راستش بالفعل   احنصار ان کهاول، مشالي
 .را در دست دارند قرقيزستانهر چند ضعيف 

 
چشم هم از مهان آغاز از کستان و قزاقستان يازب  

و اجتماعی  -تباری جغرافيايی و بافتار انداز 
 .ندابوده ترکيب مجعيتی دولت پيچيده 

 
 هنوز رمحانکه يس مجهور تاجيکستان ير 1998در هنوز 

با منايندگان  یدر ديداربود، رمحانف ود و نشده ب
خبارا های جيک ردانيدن تابازگ انديشه ،روشنفکران
اين که چرا ازبيکستان . را ابراز داشت و مسرقند

رفتار  -به اين اظهارات هيچ واکنشی نشان ندادند
 .است یشگفتتنها مايه کستان يازبتيک ديپلما

 
های  جنبانيدن تاجيک برایها تالش با اين هم، 

خنبگان منطقه ازبيکستان در نبود مهبستگی بايسته 
مجهوری  ثباترای توجهی بشايان کستان هتديد يی ازبي

 .است ازبيکستان
   
چگونه که اين جانشينی قدرت در مساله هبام در ا

 طايفه يی ميان منطقه يی خواهد بود،  ائتالف های
چه پيمانه نظام سياسی در آينده قابل پيش به 

در حاد يک مشکل خواهد ماند، چونان عادل متبينی 
 .مانده است کستان و قزاقستانيازب
 

ادايی ها،  -جدايی خواهی پيدای قزاق های باخرتی
جنوبی، مشکالت قزاقستان ويژگی های خنبگان 

ی و در کل باشندگان غير قزاق اويغوردياسپاراهای 
و  گرای  قزاقی، ميهن پرستی مليبا  مهراهکشور 

يس ره ها را تا کنون پيروزمندانه ريديگر سازوا
اين که . کنونی توانسته است حل و فصل کند مجهور

 –چه اندازه موفق خواهد بود رييس مجهور آينده تا 
 .اصلی است سوالبرای باشندگان قزاقستان 
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قزاقستان، از برای و توسعه پيکان مهم مثبت ثبات 
روس با روسيه و بالمهگرايی مجله متاميت ارضی، روند 

تا هنوز به يک الگوی   هم است، اما اين الگو
 .شده استنبدل مپايدار و برگشت ناپذير 

 
فرمايش ها  ، کاهشیناپديد شدن موانع محايتی مرز 
، جهانی شدن بازارها و رشد ی دولتی)سفارش ها(

 دولتمواضع قدرت نيروهای فراملی و چند مليتی 
روشن اين با آن که  .را تضعيف می منايدهای ملی 
ملی چونان نيست، اما دولت  »پايان تاريخ«است که 

حممول گسرته  ديگر چونان احد خاص فرآيند تاريخی و
يک واقعيت  اين - راهربدی رو به از ميان رفنت دارد

 . عينی است
 

به دست فراموشی ی امعن به هيچ رو بهاما اين 
مرزها و  و خدشه ناپذيریونيت ومصمسايل  سپردن

 . ستينمتاميت ارضی 
 

چگونه خنبگان يه چه پيمانه و که  استی ديگرحبث 
به  اند بود برای خودشندولت قادر خواهاين يا آن 

و استقالل را نگه ی حاکميت اجزا یحداکثرگونه 
 بار  دولتبه دولت خود به طور کامل دارند و يا 

  .بدهند) اقمار(يی ماهواره 
 

های ، مجهوری ءپس از فروپاشی شوروی، بدون استثنا
و ( مفهوم حرکت جيواکونوميکتوجه به  ی، بپيشين

کامل  مهگرايی، سياست خود حرکت) پوليتيکحتا جيو
هايی تالش  .را برگزيدندجهانی  یاقتصادبه گسرته 

 يافت تا در وضعيت دولتی خود در بعداجنام 
ها از جذب سرمايه گذاری به يک پرش با اقتصادی، 

 .دست بيابند قدرتمراکز جهانی سوی 
 

، پس هرک نسياست ها، هرگاه داين ويرايش کنونی 
ناکارآيی کشور های نوپا قطعا به رمسيت شناخنت 

 . بين املللی است نوزيکنان چونان با
 

منطقه (ريگيوناليسم ها در فرايند  و پيوسنت آن
در  خنستدر وهله شکل تغيير  بابازگشت ، )گرايی

ر در سايمنابع، و مهچنين ارتباطات و عرصه های 
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و اين يک روند طبيعی . حوزه های غير اقتصادی است
  .است
 

کشورهای پذيرش وضعيت به شکل (گرايی منطقه 
شيوه يی ) ی واقعی کلمهامعن به) اقمار(ماهواره 

و است در اين سرزمين، و به طور کل برای حفظ خود 
اين . دومينوی سراسری منطقه يی سرايتجلوگيری از 

يا کستان و يزبمشکل نه تنها قزاقستان، ا
 -باالتر جهانی تراز بازيکنان نيز  ترکمنستان، بل

 .چين و روسيه است
 

منطقه برای حفظ وضع کشورهای ايل خنبگان متنشانگر 
کوتاه دورمنای بس موجود سياسی و جغرافيايی در 

 .مدت، افغانستان است
 

برای مشکل افغانستان، با هدف يافت راستين راه
و  منطقه بزرگ خاور ميانهبازسازی و حفظ ثبات در 

در گرو گفتگوها و مرکزی،  یجنوبآسيای ، نزديک
 .است

 
ر بمی تواند درونی افغانی ی هاگفتگودهی سازمان 

 دوم سالدر نيمه  سياست ملی آشتیکاربرد  پيشينه
مساله جتربه حل و فصل  و نيز منونه 1980 های دهه

 با مشارکت ايران و 1990 سال های دهه درستان تاجيک
 .استوار گردد روسيه

  
مهه  کاملخروج در صورت اما اين فرآيند تنها  

حضور . از کشور ممکن استنيروهای نظامی خارجی 
نظامی اياالت متحده و ناتو در افغانستان به خودی 

 .خود يک عامل بی ثبات کننده است
 

گروه هايی که در برابر دولت و نيروهای خارجی 
به پيمانه  رند،را پيش می بمبارزه مسلحانه 

ها  خبش زيادی از آن و بسيار نامهگن هستند، بااليی
از محايت هم و برخی  ی دارندداخلخاستگاه های 

 .برخوردار اندمردم افغانستان 
 
دارای حقوق کامل به شرکت کنندگان بايد ها  آن 

بيرون نگه داشنت تنها معيار  .گفتگوها گردندروند 
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می وند گفتگوها جريانات از رگروه های خمتلف و 
پيوندهای آن ها با دهشت افگنان تواند و بايد 

 .تندرو باشد بين املللی و نيروهای
 
افزايش سازمان های منطقه رو به با توجه به نقش  
در که بين املللی، حقوق ی در سراسر جهان و حبران ي

منی تواند پاسخگوی سازمان ملل متحد آن مرکز 
بايسته است  ی ميانه باشد،سياآاورنيازهای 

به مسايل زير جمموعه که از طريق آن ی مکانيزم خود
روابط بين املللی در دهه های آينده يی سياآاور

 .رسيدگی شود، به ميان بيايد
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فرزاد رمضانی بونش

 عزيز آريانفرگفتگوی 
پيشين مرکز مطالعات اسرتاتژيک وزرات  رييس

 خارجه افغانستان
 با

 عات صلحمرکز بين املللی مطال
کابل و چشم انداز  -روابط دوشنبه 

 فرارو
در دو دهه پس از  استقالل مجهوری تاجيکستان از 
شوروی، هر چند اين کشور درگير مسائل درونی خود 

اما با توجه به  ،مهانند جنگ داخلی نيز بوده
نگاه ويژه ... پيوندهای نژادی، زبانی، فرهنگی و 

ن حال، جدا از در اي. ای به افغانستان داشته است
برخی از دوره ها مهانند دوران طالبان در 
افغانستان، روابط دو کشور در وضعيت خوبی قرار 

در اين راستا، برای درک بيشرتی از . داشته است
دامنه روابط، چشم انداز، هتديدها و چالش های 
آينده، به گفتگويی با  عزيز آريانفر، سفير 
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کز مطالعات مر سابق رييسپيشين افغانستان  و 
. پرداختيم اسرتاتژيک وزرات خارجه افغانستان

ايشان  نويسنده و دارای نوشته ها و کتاب های  
زيادی در حوزه مسائل تاريخی و سياسی در  

 .    افغانستان هستند 
 

های  سند مهكاری ميان دولت 25اخيرا : پرسش
افغانستان و تاجيكستان در جريان سفر اخير قسيم 

مجهوری افغانستان به امضا  رييسول معاون ا فهيم
در اين حال، اگر مقايسه ای بين روابط . رسيد

کنونی و يک دهه قبل دو کشور داشته  باشيم اين 
 روابط را چگونه ارزيابی می کنيد؟

 
روشن است روابط مردم افغانستان با مردم : پاسخ

کشور مهسرزمين، مهتاريخ، مهفرهنگ، مهنژاد و مهزبان 
ن مهواره خوب، نيک و بر پايه حسن ما تاجيکستا

مهجواری يا مهسايگی نيک و بر پايه ارجگذاری 
متقابل و در يک سخن روابط ميان دو برادر بوده، 

 . است و خواهد بود
آن چه مربوط به روابط ميان دولت های دو کشور می 
گردد، اين روابط هم پيوسته خوب و در مهه زمينه 

 .يدخبش بوده استها رو به گسرتش و پيشرفت و ام
اگر منظور از يک دهه پيش، دوره حکومت جماهدان 
مشال به رهربی پروفيسور برهان الدين ربانی باشد، 
روشن است اين روابط در تراز باالی حسن اعتماد 
متقابل قرار داشت  و اگر منظور از حاکميت 
طالبان باشد، هويدا است که اداره طالبان و دولت 

چون دولت . ی نداشته اندتاجيکستان هيچ روابط
تاجيکستان هيچ گاهی طالبان را به رمسيت منی شناخت 
و دولت پروفيسور ربانی را به عنوان ممثل قدرت 

 . دولتی افغانستان به رمسيت می شناخت
 

ولی اگر منظور از دولت های موقت و انتقالی به 
ميان آمده پس از آمدن نيروهای آيساف به 

ست از آن هنگام تا کنون افغانستان باشد، روشن ا
به گونه غير قابل مقايسه يی در مهه زمينه ها رشد 

به خودی خود، امضای سبِد پر . و گسرتش داشته است
اسناد که در بر گيرنده زمينه های بسيار است، 
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گواه بر تراز بسيار باالی روابط و پيوندهای ژرف 
 . دو کشور است

 
زمينه های روی هم رفته، روابط دو کشور بيشرت در 

بازرگانی، محل و نقل و ترابری و انرژی بيشرت از 
 .ديگر زمينه ها توسعه يافته است

    
نگاه مقامات  تاجيكستان به مساله امنيت : پرسش

فرايند بومی سازی امنيت و حضور  ،در افغانستان
 در افغانستان چيست؟  امريکا ناتو  و

ند و روشن است افغانستان و تاجيکستان مهسايه هم ا
ناگفته پيداست که تاجيکستان به يک افغانستان 
آزاد، مستقل، بيطرف، آرام، باثبات و رو به رشد 

چون امروزه امنيت . در مهسايگی خود ذينفع است
بيشرت به شکل منطقه يی تعريف می گردد و بسيار 
دشوار است بتوان امنيت ملی يک کشور را تنها در 

دود ساخت، از چهارچوب مرز های بين املللی اش حم
اين رو، امنيت ملی مجهوری تاجيکستان به ميزان 
شايان توجهی با امنيت و ثبات در کشورهای منطقه 

با توجه به . و به ويژه افغانستان گره خورده است
اين ها، می توان با قاطعيت گفت که مساله تامين 
امنيت و ثبات در افغانستان، از رئوس سياست 

 .خارجی تاجيکستان است
 

می دانيم که شگوفايی کشورهای منطقه و بسط و 
گسرتش روابط اقتصادی در گسرته آن، در گرو آرامش و 
 -ثبات در منطقه است و اگر يکی از کشورهای منطقه

آن هم کشور مهسايه و مهجوار آن، در آتش جنگ 
بسوزد، روشن است امنيت سراسر منطقه را با خطر 

 . وچالش رو به رو خواهد گردانيد
 
ه خودی خود، اين فاکت که جناب آقای امام علی ب

رييس مجهور تاجيکستان با هبره گيری از هر  -رمحان
مناسبتی می کوشد در جمامع بين املللی به حنوی 
مساله افغانستان و يافنت راه حل خردورزانه برای 
گشايش گره کور حبران اين کشور را مطرح سازد و 

ندين مهايش و اين که به ابتکار ايشان تا کنون چ
نشست بين املللی در باره افغانستان در کشور 
تاجيکستان برگزار گرديده است، گواه بر متايل و 
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احساس مسووليت تاريخی دولت تاجيکستان به سرنوشت 
مردم افغانستان به عنوان مردم يک کشور دوست و 

 .برادر است
 

از سويی، روشن است که نيروهای ائتالف بين املللی 
ايه فيصله شورای امنيت سازمان ملل در که بر پ

به حضور  2014افغانستان حضور دارند، بايد در سال 
هر گونه حضور . خود در افغانستان پايان ببخشند

در ساير فارمات ها بدون قطعنامه شورای امنيت 
سازمان ملل و مهاهنگی با کشورهای منطقه، بی چون 

يابی و چرا به فاجعه خواهد اجناميد و به دامنه 
مقامات مجهوری تاجيکستان . چالش ها خواهد افزود

اين مساله را نيک می دانند و درک روشنی از آن 
دارند و روشن است از مهين رو، با توجه به اين که 
به پرتنش شدن اوضاع در افغانستان ذينفع نيستند، 
می بايستی متمايل به بومی شدن امنيت در اين 

 .کشور باشند
 

که تاجيکستان به عنوان يک کشور  بايد توجه داشت
مستقل، مطلقا با توجه به منافع ملی خود سياست 
های راهربدی اش از مجله در مساله افغانستان را 
طرحريزی می منايد و از سويی هم عضو پيمان امنيت 
دسته مجعی و عضو سازمان شانگهای و نيز عضو جامعه 
کشورهای مستقل مهسود است و روشن است موقف آن 

و به  امريکاکشور در قبال تداوم حضور نيروهای 
ويژه پايگاه های هوايی آن کشور در افغانستان 

. بايد در مهاهنگی با ساير کشورهای عضو تدوين شود
از اين رو، بايد به مواضع اعالمی سازمان شانگهای 
و پيمان امنيت دسته مجعی در قبال افغانستان توجه 

ا در مهين چهارچوب داشته باشد و سياست های خود ر
چون بيرون از آن، غير قابل تصور . تنظيم منايد

 .است
 
از سوی ديگر، مجهوری تاجيکستان شريک راهربدی  

کشورهايی چون روسيه و ايران است و روشن است در 
هر مساله يی از مسايل بين املللی و منطقه يی، 
بايد منافع ملی اين کشورهای دوست خود را نيز 

مهين گونه، با توجه به مهسايگی با  .ملحوظ بدارد
چين و داشنت روابط گسرتده با اين کشور، روشن است 
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تاجيکستان مواضع خود را پيوسته با مواضع آن 
 . کشور مهاهنگ و بازتعريف می منايد

 
در هپلوی اين ها، سياست خارجی اعالمی کشور 
تاجيکستان، يک سياست چند حموری است و با توجه به 

و کشورهای  امريکاه گسرتش اين کشور با روابط رو ب
جامعه اروپايی، تاجيکستان منافع اين کشورها را 

 . در مسايل منطقه هم در نظر می گيرد
 

با توجه به اين که مواضع اعالمی سازمان شانگهای 
و پيمان امنيت دسته مجعی، خمالف با حضور پايگاه 

در افغانستان می باشد، به رغم  امريکاهای دايمی 
آن که مجهوری تاجيکستان موضعگيری هايی مشخصی در 
زمينه ابراز نداشته است، با اين هم می توان 
گمان زد که موقف آن کشور بايد مهانند ساير 

 .کشورهای اين سازمان ها باشد
 

روی هم رفته، می توان گفت که مجهوری تاجيکستان 
در کل، خواستار حل و فصل سريع و مساملت آميز 

نستان زير چرت سازمان ملل و ساير مساله افغا
سازمان های بين املللی، مهکاری کشورهای منطقه و 
جوانب درگير در حبران داخلی افغانستان است و به 
برقراری هرچه سريعرت صلح و ثبات و آرامش پايدار 

 .    در افغانستان ذينفع می باشد
 

 1344با توجه به  اينکه خبش عمده مرز : پرسش
 ای  منطقه  جيکستان و افغانستان ازکيلومرتی تا

تامين امنيت اين مرز و   ،کوهستانی عبور می کند
تا مساله ورود فزاينده مواد خمدر به تاجيکستان 

چه حدی هتديدی برای تاجيکستان و کشورهای آسيای 
 مرکزی است ؟

 
بی گفتگو، مساله سرازيری سيل بنياد : پاسخ

سرزمين برانداز مواد خمدر از افغانستان به 
تاجيکستان هتديد بزرگی هم برای خود مجهوری 
تاجيکستان و هم برای ساير کشورهای منطقه و 

تاجيکستان روشن است . جهان، به ويژه روسيه است
توجه ويژه يی برای تامين امنيت در مرزهای 

به گونه يی که آگاهی داريد، . افغانستان دارد
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در  افغانستان بزرگرتين توليد کننده مواد خمدر
درصد هيرويين جهان در آن  90جهان است که بيش از 

مهين اکنون در خود افغانستان بر . توليد می گردد
پايه آمار رمسی بيش از يک ميليون نفر به هيرويين 

مشار معتادان در پاکستان سر به . معتاد شده اند
سه ميليون نفر و در ايران به دو نيم ميليون نفر 

بسيار دقيق نيستند و  البته، آمارها. زده است
 .نياز به تدقيق دارند

 
گذشته از اين ها، ايران تا کنون چندين ميليارد 

هزينه بسنت مرزها و مبارزه با قاچاقچيان و  دالر
بازرگانان مرگ منوده است و مشار بسياری از جوانان 

 . خود را از دست داده است
در روسيه بسنده است بگوييم که تنها مشار 

االنه مواد خمدر وارداتی از افغانستان قربانيان س
هرگاه اين گونه . هزار نفر می زند 30سر به 

حماسبه مناييم که مهه قربانيان جنگ شوروی در 
 14افغانستان در طول نزديک به يک دهه تقريبا 

هزار نفر بود، و مشار قربانيان مواد خمدر را در 
هزار نفر برآورد مناييم، می  300ده سال گذشته 

ان سخن از يک جنگ ترياک متام عيار به ميان تو
 .آورد

 
روشن است تاجيکستان نيز مبارزه بی امانی را با 
قاچاقچيان مواد خمدر در مرزهای افغانستان به راه 
انداخته است که بی گفگتو هزينه بسياری بر می 

با توجه به مهه اين ها، می توان از يک نوع . دارد
سراسر منطقه سخن گفت طاعون و وبای مواد خمدر در 

که جان ده ها هزار جوان را می ربايد و سرمايه 
هايی را که بايد در راستای توسعه کشورها هزينه 
شود، برای جلوگيری از سرازيری سيل مواد خمدر  می 

 .بلعد
 
نگرانی از حضور طالبان و حرکت اسالمی : پرسش 

ازبکستان در مشال افغانستان و هتديدهای ناشی از 
رای آسيای مرکزی چه تا چه حدی در سياست ها آن ب

و راهربدهای دوشنبه به مساله امنيت مرز های 
 اففانستان با تاجيکستان موثر بوده است؟
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کشورهای آسيای ميانه و از مجله تاجيکستان، :پاسخ
درست مانند مهه کشورهای منطقه در خط مقدم مبارزه 

شود، با آن چه که تروريسم بين املللی خوانده می 
قرار دارند و روشن است که از پويايی های مهه 
نيروهای دهشت افگن و شيادان رنگارنگ تبهکار 
زيان می بينند و روشن است نگرانی های به جا و 

 .قابل درکی دارند
 

حضور طالبان و ديگر گروه های به اصطالح اسالمی 
طراز وهابی و سلفی در منطقه، روشن است هتديد جدی 

ت ملی مهه کشورها از مجله تاجيکستان يی برای امني
در مهين رهرو، دولت تاجيکستان و رهربان . است

مذهبی اين کشور، راهربد بسيار به جا و به موردی 
را روی دست گرفته، پويايی های مهه گروه ها و 
دسته های وهابی و سلفی را در قلمرو کشور خود 

 . قدغن و ممنوع و غير قانونی اعالم داشته اند
  
از ديد من، پويايی های ويرانگرانه گروه های  

تندرو مذهبی وهابی و سلفی که هيچ وجه مشرتکی با 
ارزش های اسالم راستين ندارند، در قلمرو کشورهای 
آسيای ميانه از مجله تاجيکستان، کدام خطر راهربدی 
را متوجه اين کشورها که منجر به سرنگونی دولت 

و کودتاها و ها و يا راه افتادن انقالبات 
رويدادهايی از  قماش و حنله آن چه که در 

چون در صورت . افغانستان روی داد، منی گرداند
بروز چنين خطرهايی، بيگمان نيروهای پيمان امنيت 
دسته مجعی وارد ميدان خواهند گرديد و جلو هرگونه 

 .رخدادهايی از اين جنس را گرفت
 

زيرا . تاما با اين هم، خطر را نبايد دست کم گرف
اگر به موقع جلو اين جريانات تباهکن و ويرانگر 
گرفته نشود، احتمال برخی از ناآرامی ها، عمليات 
خرابکارانه، درگيری های حمدود حملی و در يک سخن 
نا آرامی ها و شورش های هر چند هم با بسامد 
کوچکرت، از دست آن چه که چند سال پيش در انديجان 

 .    رودازبيکستان روی داد، می 
 
با توجه به اين که خطر بازگشت طالبان دست کم  

به خبش های جنوبی و خاوری افغانستان در آينده 
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باال است، روشن است کشورهای آسيای ميانه با دقت 
حتوالت افغانستان را دنبال می کنند و مطمئنا در 

گذشته . قبال آن مواضع بايسته اختاذ خواهند کرد
افغانستان هرگز به حاکميت از آن، باشندگان مشال 

طالبان تن در خنواهند داد و با دريافت کمک از 
کشورهای آسيای ميانه، روسيه و ايران؛ به مبارزه 

 . بی آمان با آنان خواهند پرداخت
در يک سخن، هرگاه طالبان به کمک پول های باد 
آورده نفتی و گازی عربستان و قطر و پشتيبانی 

رها حتا بتوانند سرتاسر پاکستان و برخی ديگر کشو
افغانستان را مانند سال های دهه نود سده بيستم 
اشغال منايند و خطر جدی يی را برای کشورهای 
آسيای ميانه با صدور بی ثباتی به اين کشورها 
بيافرينند، در آن صورت، بر پايه مفاد قرار 
دادهای پيمان امنيت دسته مجعی، نيروهای اين 

ی که مورد هتديد جدی قرار پيمان در مرزهای کشور
. بگيرد، مستقر خواهند شد و مرزها را خواهند بست

يعنی از ديد من، هيچ گونه خطر اسرتاتيژيک از 
ناحيه نيروهای تندرو و دهشت افگن اين کشورها از 

 . مجله تاجيکستان را هتديد منی کند
 

از سوی ديگر، در اين کشورها بسرتی برای پذيرش 
يعنی مردم رژيمی مانند . ر نيستطاعون طالبان مهوا

رژيم تند رو طالبان را منی خواهند و در صورت 
بروز خطری از ناحيه آنان، حاضرند از متاميت ارضی 

 .و استقالل و منافع کشور خود دفاع منايند
 

در يک سخن، کشورهای آسيای ميانه از مجله 
تاجيکستان از ثبات سياسی و اقتصادی شايان توجهی 

و به رغم يک رشته مشکالت، در وضعيتی  برخوردارند
مانند افغانستان قرار ندارند که گروه های بی سر 

 .و پايی چون طالبان بتوانند بر آن حاکم شوند
 

با اين هم، تاجيکستان شايد در آينده ناگزير 
گردد، توجه بيشرتی به امنيت مرزهايش با 

اين جدا از گسرتش روز . افغانستان به خرج دهد
وابط ميان دو کشور است که با ساخنت چندين افزون ر

پل بر سر رود آمو، بسط و نوسعه بيشرتی يافته 
 . است
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و پان پشتون گاه احزابی چون افغان ملت ن: پرسش  

در افغانستان به  گسرتش روابط افغانستان با ها 
 تاجيکستان چيست؟

 
بايد حساب گروهک ها و دسته های : پاسخ

مانند افغان ملت و ديگر اولرتاناسيوناليستی يی 
تندروان مليت پرست را از کتله اصلی باشندگان 

چنين گروهک ها و . پشتون افغانستان جدا دانست
سازمان های بيمار، هرگز در افغانستان از 
پشتوانه مردمی گسرتده برخوردار نبوده اند و 

 . خنواهند بود
 

نگاه اکثريت مردم افغانستان به تاجيکستان چيزی 
. ز يک کشور دوست و برادر و مهسايه نيک نيستکمرت ا

اين موضوع ربطی به پشتون بودن يا تاجيک بودن 
من ده ها تن از پشتون ها را می شناسم که . ندارد

به سرزمين تاجيکستان عشق و عالقه فراوان دارند و 
به آهنگ های خوانندگان و هنرمندان آن مهر می 

از آن لذت ورزند و آن را با اشتياق می شنوند و 
 . می برند

 
البته، روشن است که پارسی زبانان افغانستان، 
اعم از تاجيک ها، قزلباقشان، هزاره ها، ايماق 
ها، پارسی وانان و ديگر تيره ها به داليل خمتلف 
نزديک تر به باشندگان تاجيکستان هستند و اين 

 . طبيعی است
 

مگر فراموش نبايد کرد که مهو سرزمين گهربار 
پامير و بدخشان و دره های سر سبز و  -کستانتاجي

شادان و خرم آن، خاستگاه نياکان مهه ايريايی ها 
از مجله پشتون ها بوده است و روشن ) آريايی ها(

است که هيچ کسی به سرزمين آبايی خود بی ميل و 
 .کشش نيست

 
بنا به پژوهش های علمی بزرگرتين خاور شناسان 

يی و امريکافرای جهان از مجله ريجارد نلسون 
پروفيسور بارتلد روسی، از ديدگاه تيره شناسی و 
زبان شناسی، هيچ تفاوت ريشه يی يی ميان تاجيک 
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ها، پارس ها و پشتون ها نيست و هر سه گل های يک 
 . بستان اند و شاخه های يک شاخسار

 
يکی از ) پرث ها(پارس ها، پرسوها يا پرس ها 

ر بوده اند که از تبا) اريايی(شاخه های ايريايی 
سرزمين هايی چون پامير و بدخشان و بلخ به هرات 

و از آن جا به سوی باخرت ) آريا، اريا يا هری (
فالت يا پشته ايران کوچيده و در آن جا متدن ها و 

 . شاهنشاهی های بزرگ جهانی را به ميان آورده اند
 

، )پرثوها(شاخه ديگری از مهين پرس ها يا پرسو ها 
وادی آريا يا هرات به سوی جنوب به  از مهين

سرزمين کنونی قندهار و منطقه مرزی افغانستان و 
پاکستان کنونی کوچيده اند که با گذشت زمان خود 

. خوانده اند) ان به شکل مجع آن+ پشتو(را پشتون  
يعنی به گمان غالب، پرسو يا پرثو به مرور زمان 

 .شود به پشتو مبدل شده باشد که مجع آن پشتون می
 

از ديدگاه نژادشناسی، تبارشناسی و زبان شناسی 
هم، پشتون ها يکی از اصيل ترين تيره های ايرانی 
و زبان شيرين پشتو هم يکی از ناب ترين شاخه های 
زبان ايرانی بوده است و پشتون ها در درازای 
تاريخ مهاره از اصلی ترين باشندگان سرزمين 

 .گهربار ايرن به مشار بوده اند
 

در درازای تاريخ، پشتون ها مهاره با تاجيک ها و 
 پارس ها  دوشادوش هم زيسته و با هم پيوندهای

برای منونه، بزرگرتين . گسست ناپذيری داشته اند
پيشاور در گذشته به نام  -شهر پشتون نشين

پورشاپور ياد می شده است که يکی از شهرهای بزرگ 
بزرگی از کابلستان بوده و در گذشته دست کم خبش 

. باشندگان آن را تاجيک ها تشکيل می داده اند
مهين گونه، شهرهای قندهار و جالل آباد و گرديز 

 ...و
 

بنا بر اين، هيچ دليلی برای اين که پشتون های 
افغانستان، نگران توسعه مناسبات افغانستان با 

از سوی . مجهوری تاجيکستان باشند، موجود نيست
ی شدن و منطقه يی شدن ديگر، دنيا به سوی جهان
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پيش می رود و هيچ انسان خرد ورزی منی تواند خمالف 
می گويند .  توسعه روابط با کشورهای مهسايه باشد

انسان منی تواند پدر و مادر و مهسايه های خود را 
خبواهی، . اين دترمينيسم جغرافيا است. برگزيند

. خنواهی بايد با مهسايگان در صلح و صفا بسر برد
 . ير آن، خود بيشرت از ديگران زيان خواهی ديددر غ

 
البته، گروه های بيمار و افسار گسيخته 
اولرتاناسيوناليستی چون افغان ملت و مانند آن 
روشن است که از مهگرايی فرهنگی ميان کشورهای 
پارسی زبان رنج می برند و با آن خمالفت می 

چون هيچ . بگذار در اين آتش عذاب بسوزند. ورزند
يروی در جهان توان اين را ندارد که در درازمدت ن

جلو بسط و توسعه روابط ميان کشورهای دوست و 
برادر افغانستان، پاکستان، ايران، تاجيکستان 

 . ترکمنستان و ازبيکستان را بگيرد
 

شايد برخی از موانع سياسی در کوتامهدت بتوانند 
مگر پيوندهای تاريخی، فرهنگی و . مشکل ساز باشند

قتصادی کشورهای منطقه به گونه يی بافت خورده و ا
درهم تنيده است که در دراز مدت به سود هيچ کسی 

 .نيست که سد راه آن واقع شود
 

برای مثال، افغانستان وابستگی راهربدی روز 
افزونی به نفت و گاز و برق و گندم  کشورهای 

حال کسی دوست داشته . آسيای ميانه و ايران دارد
ه، ناگزير هستيم با اين کشورها روابط باشد يا ن

بازرگانی و اقتصادی و مهين گونه در ساير عرصه ها 
 .پيوندهايی داشته باشيم

 
اين که چند گروهک تندرو تبارگرا و مليت پرست چه 
ديدگاهی دارند، منی تواند نقش تعيين کننده يی در 

 . روابط ميان کشورهای مهسايه و دوست داشته باشد
 

نده افغانستان از آن کسانی خواهد بود بيگمان آي
ملت بر پايه فرمول  -که هوادار تشکيل کشور

شهروندی، عدالت اجتماعی و دمکراسی و يا دست کم 
در چهارچوب يک جامعه مولتی کلتورال يا چند 
فرهنگی با ارجگزاری به حقوق انسانی و برابری 
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ساير برادران خود برپايه ارزش های واالی انسانی، 
. ن های بلند و ديدگاه های خردورزانه  باشندآرما

نه هوادار مهگون سازی يا اسيميالسيون اجباری و 
زورمندانه با تکيه به نيروهای فرامنطقه يی در 

راهکارهايی از اين حنله، دير زمانی . حمور يک قوم
 .است که به بايگانی تاريخ سپرده شده است

 
ارت بين های اخير به نظر می رسد  جت در سال: پرسش

 برابر افزايش يافته 20افغانستان و تاجيكستان 
است در اين بين آينده روابط اقتصادی دو کشور را 

 چگونه ارزيابی می کنيد؟
 

از ديد من، پتنسال بازرگانی دو کشور، : پاسخ
. بارها بزرگرت از آن چه است که کنون می بينيم

باور دارم که در آينده، روابط بازرگانی و 
ی اقتصادی ميان دو کشور باز هم گسرتش پيوندها

برای منونه، پتنسيال تاجيکستان . بيشرت خواهد يافت
در عرصه هايی چون انرژی برق، جهانگردی، 
کشاورزی، دامداری و آموزش و پرورش و هنر و 
فرهنگ بسيار پر جاذبه است و افغانستان می تواند 
در مهه اين عرصه ها با تاجيکستان مهکاری های 

 .ندی داشته باشدسودم
در يک سخن، هنوز کار بسيار بزرگی در پيش رو 

به اميد شگوفايی هر چه بيشرت کشورهای . است
 . منطقه

  
چشم انداز روابط  سياسی و امنيتی دو کشور  :پرسش

را در کوتاه مدت و بلند مدت چگونه مورد بررسی 
 قرار می دهيد ؟

 
دو بی ترديد در دراز مدت، مناسبات ميان : پاسخ

کشور به گونه روز افزونی در عرصه های گوناگون 
افغانستان و تاجيکستان . رو به گسرتش خواهد بود

عضو سازمان های اکو، کنفرانس اسالمی، سازمان 
هر چند هنوز . اند... ملل، سازمان سيکا و 

افغانستان در سازمان شانگهای به عنوان مهمان 
 .آن استحضور دارد، تاجيکستان عضو اصلی و دايمی 

با توجه به اين که امنيت دو کشور به دليل مهسايه 
بودن به هم گره خورده است، روشن است مهکاری های 
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امنيتی به ويژه در مرزها و مسايلی چون مبارزه 
با توليد و قاچاق مواد خمدر توسعه بيشرتی خواهد 

 . داشت
 

البته، چيزهای بسياری مربوط به حتوالت سياسی 
يک حبث آن است . ن در کوتامهدت استآينده افغانستا

يی در افغانستان ماندگار شوند امريکاکه نيروهای 
در . و حبث ديگر آن است که بيخی آن را ترک گويند

هر دو مورد، ترتيبات تازه يی در منطقه رومنا 
 .خواهد گرديد و آرايش خواهد يافت

 
يک حبث اين است که طالبان بر سراسر افغانستان 

در پی صدور بی ثباتی به آسيای  چيره شوند و
ميانه برآيند و حبث ديگر اين است که تنها بر 
جنوب و خاور افغانستان مسلط شوند و در مشال 

 .جماهدان روی کار مبانند
 

در صورت چيره شدن طالبان بر سرتا سر افغانستان 
که احتمال آن بسيار کم می رود، روشن است 

يی اوضاع،  مناسبات دو کشور تا عادی شدن ريشه
مگر . برای مدتی شايد دچار کاهش و افت شديد شود

هرگاه در مشال جماهدان بر سر قدرت مبانند، برعکس، 
 .روابط گرم تر از پيش خواهد بود

 
البته، يک گزينه ديگر هم نبايد از نظر دور 
انداخته شود و آن اين که در صورت بيرون رفنت 

از حد  کامل نيروهای ناتو، در صورت وخامت بيش
اوضاع به گونه يی که امنيت سراسر منطقه را با 
هتديد جدی رو يه رو کند، شايد سازمان شانگهای 
ناگزير شود تامين امنيت افغانستان را به دوش 

 .بگيرد
 

مهين گونه، اگر ناتو و شانگهای در زمينه حل بامهی 
مسايل افغانستان به تفاهم برسند، نقش کشورهای 

کستان در حل و فصل مسايل منطقه از مجله تاجي
 .افغانستان برجسته تر خواهد شد

البته، مهه اين گمانه زنی ها در کوتامهدت مطرح حبث 
در دراز مدت، در افغانستان صرف نظر از اين . است

که چه نيروهايی در آن روی کار باشند، تشکيل 
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دولت فراگير ملی با مشارکت مهه اقوام و اقشار 
ر خواهد بود و توسعه مردم کشور، امری ناگزي

روابط با مهسايگان، در صدر دکرتين سياست خارجی هر 
دولتی که سکان رهربی را در دست داشته باشد، قرار 

 .  خواهد گرفت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گزارش 
 :ميز گرد بين املللی خربگان در بيشکيک

 مسايل مرزهای جنوبی گسرته اروآسيايی«
افغانستان، ايران، : بررسی موردی

 »تان، جهان عرب و آسيای ميانهپاکس
 

نشستی بين املللی با   2012ماه جوالی  19به تاريخ 
اشرتاک پانزده تن از خربگان مسايل آسيای ميانه 

 »مسايل مرزهای جنوبی گسرته اروآسيايی«پيرامون 
پايتخت قرغيزستان به دعوت  –در شهر بيشکيک

پژوهشکده مهگرايی و برنامه های آموزشی بين املللی 
وابسته به دانشکده مناسبات بين املللی دانشگاه 
ملی قرغيرستان با مهکاری منايندگی مرکز بين املللی 

در کار نشست . رسانه های روسيه برگزار گرديد
 .مهچنان نزديک به پانرده تن خربنگار حضور داشتند

 
اين نشست، در واقع، دومين نشست از اين نوع به 

زمينه، سال پار در خنستين نشست در . مشار می رود
آملاتی از سوی دانشگاه ملی فارابی آملاآتی با 
محايت مالی بنياد فريدريش ايربت مجهوری فدرال آملان 
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کتاب جمموعه مقاالت اين نشست . برگزار گرديده بود
 .به زبان های روسی و آملانی به چاپ رسيده است

 
 :فهرست شرکت کنندگان

 :سخنرانان اصلی
استاد در  -)Suyunbaev(ونبايفداکرت مراد سوي -1

 دانشگاه ملی بيشکيک، مدير و سازمانده نشست
 Kyutlen(ژرژ کوتلن  جنرال بازنشسته پروفيسور   -2
 از فرانسه، استاد در دانشگاه ملی چين –)
کارمند ارشد -پروفيسور داکرت پوالد شاه عظيف -3

پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم 
مان در دانشگاه های جورج تاجيکستان، استاد مه
 امريکاتاون و جان هاپکينز 

معاون خنست  -) Otorbayev Joomart(داکرت  اوتوربايف  -4
 مجهوری قرغيرستان وزير

دبير پيشين شورای  -جنرال بازنشسته  نيازف -5
 امنيت ملی قرغيزستان

کارشناس مسايل  -سرهنگ داکرت کورنالف نورالن -6
 ت دولتی قزغزستانبين امللل از کميته امني

رييس  -پروفيسور داکرت زين الدين کورمانف -7
پيشين پارملان، کنون مدير ديپارمتنت تاريخ 
ديپلماسی اکادمی ديپلماسی وابسته به وزارت 

 خارجه مجهوری قزغيزستان 
عزيز آريانفر، گرداننده کانون مطالعات و  -8 

 94پژوهش های افغانستان در فرانکفورت
 

ز اشرتاک کنندگان، استادان و هفت تن ديگر ا
پژوهشگران ارشد دانشگاه و پژوهشگاه های شهر 

   95.بيشکيک و ديپلمات ها بودند

                                                 
ش مقاله ارائه شده بنده در ميز گرد، جداگانه پيشک.  94

 . می گردد
 

مهمانانی که بنا به داليلی نتوانستند اشرتاک ورزند، .  95
مگر در نظر است مقاالت خود را بفرستند تا در جمموعه 

 :مقاالتی که در نظر است چاپ کنند، گنجانده شود
رييس دانشگاه  -پروفيسو داکرت بوگدان کرافچنکو -1

 آسيای ميانه کانادا
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 :سخنرانان از طريق اسکايپ

رييس پژوهشکده  -پروفيسور داکرت يوری کروپنف -1
 ديموگرافی و توسعه منطقه يی مسکو

رييس  -پروفيسور داکرت الکساندر کنيازيف  -2
 آملاآتیبنياد کنيازيف در 

 
 :در فراخوان ميز گرد چنين آمده است

 2011ايده ايجاد احتاديه اورآسيايی که در اکترب «
از سوی والديمير پوتين، ابراز گرديد، نيازمند 

کشورهای آسيای . بررسی جدی جامعه خربگان است
ميانه می توانند شرکت کنندگان باالقوه احتاديه 

کشورهای اورآسيايی از مجع ده کشور عضو جامعه 
شرکت بقيه کشورهای مهسود به . مستقل مهسود باشند

جز روسيه و بيالروسيه در احتاديه اروآسيايی بسيار 
عضو  7-6به سخن ديگر، از مجله . دشوار  می منايد

بالقوه احتاديه اورآسيايی، هفتاد درصد آن 
 ».کشورهای آسيای ميانه اند

 
 :در اعالميه مطبوعاتی نشست آمده است

ميز گرد به منظور دستيابی به درک هبرت از اين « 
روندهای جهانی و گرايش های کليدی در اروآسيا و 
آسيای ميانه و مهچنين به عنوان يک پالتفرم 

برای حبث و تبادل نظر کارشناسان پيرامون ) ختتديس(
بسياری از جنبه های مربوط به زيستار سياسی فضای 

                                                                                                                                                             
منيت و روابط بين مهدی سنايی، عضو کميته اداکرت    -2

 امللل ايران
رييس دفرت منايندگی بنياد فردريش  -داکرت رستم حيدرف  -3

 ايربت آملان در مجهوری تاتارستان
رييس مرکز مطالعات ايران  -پروفيسور داکرت رجب صفرف -4

 معاصر در مسکو
رييس اکادمی سازمان امنيت و  -داکرت ماکسيم ريابکف  -5

 )مسکو(مهکاری در اروپا 
رييس  -داکرت اوژن  يانوويچ ستانوفسکی پروفيسور  -6

 پژوهشکده خاور ميانه مسکو
معاون رييس  -پروفيسور داکرت امليرا بکيتونا   -7

 دانشگاه روابط بين امللل آملاآتی
از دانشگاه ملی  –پروفيسوز داکرت عزيز تابيف   -8

 تاشکنت
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 -ناندر ميان مهما. اورآسيا برگزار می گردد
کارشناسان، سياستمداران، دانشمندان علوم سياسی، 
فيلسوفان و اقتصاددانان، شناخته شده حضور دارند 
که امکان می دهد در زمينه شناخت مهه جانبه يی به 

 .دست آورد
 

مسايل مورد بررسی در مرزهای جنوبی گسرته 
 :اورآسيا

 حبث در باره احتاديه اروآسيايی -1
های متدنی و تاريخی حبث در باره پيش زمينه   -2

 .در مرز های جنوبی گسرته اورآسيا
حبث در باره تاثيرات تکيه به راهيافت های   -3

خشونت آميز در قبال مسايل افغانستان و ايران 
 برای آينده منطقه و قاره اورآسيا 

حبث در باره اوضاع در کشورهای آسيای ميانه   -4
 و اولويت های کشور های منطقه 

 
داکرت مراد خوشامد گويی نشست با سخنرانی 

 .آغاز گرديد سويينبايف
 

 داکرت اوتوربايفخنستين سخنران خبش تشريفاتی نشست، 
)Otorbayev Joomart (- مجهوری  معاون خنست وزير

وی در سخنرانی خود از مشرتکات . قرغيرستان بود
فرهنگی و تاريخی کشورهای آسيای ميانه و کشورهای 

فغانستان، ايران و ا(واقع در مرزهای جنوبی آن 
به عنوان شالوده مهگرايی منطقه يی در ) پاکستان

حال و آينده نام برد و افزود برای ما گسرتش 
مناسبات با اين کشورها که در مرزهای جنوبی 
احتاديه آينده اروآسيايی قرار خواهند داشت، 
بسيار مهم و ارزنده است و ما خواهان بسط و 

در مهه زمينه ها  توسعه مناسبات با اين کشورها
ما در منطقه يی زندگی می کنيم که . هستيم

 –پيرامون ما  دارای سريع ترين رشد در جهان است 
ميليارد نفر در آن  2.5چين و هند که نزديک به 

آرامش و ثبات در منطقه برای . بود و باش دارند
ما بسيار مهم است و ما به برقراری هر چه سريعرت 

تان بيش از هر جای ديگر صلح و ثبات در افغانس
چه ثبات در منطقه، زمينه ساز . نياز داريم
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سرمايه گذاری های بيشرت و توسعه پايدار خواهد 
 .گرديد

 
او اعالم داشت که در آينده نزديک قرغيزستان شامل 

 » .احتاديه گمرکی خواهد گرديد
 

 :تبصره ها
مشا به نکته بسيار خوبی  -مراد سوينبايفداکرت -

مگر دردمندانه در منطقه ما به . وديداشاره فرم
ويژه در آسيای ميانه، هيچ کشوری از ثبات 

حتا رويدادهای اخير، وضعيت . برخوردار نيست
قزاقستان را که گويی جزيره ثبات پنداشته می شد، 

 . زير سوال برد
 

فراموش نکنيم که در پيرامون آسيای ميانه 
ز سوی در واقع ما ا. کشورهای هسته يی قرار دارند
روسيه، چين، هند،  -اين کشورها حماصره شده ايم

پاکستان و حتا غير مستقيم ايران و در آينده 
منافع ملی ما ايجاب می کند تا . ترکيه و عربستان

 .نوعی موازنه را ميان اين قدرت ها حفظ مناييم
 

روشن است افغانستان بر سرنوشت منطقه ما تاثير 
از کارشناسان  خوشبختانه در مجع ما يکی. دارد

سرشناس مسايل افغانستان که ما مهه ايشان را می 
آقای آريانفر، حضور دارند که در باره  -شناسيم

برای ما روشنی خواهند  2014آينده اين کشور پس از 
ما دهلره داريم و نگران هستيم که پس از . افگند

 . در اين کشور چه رخ خواهد داد 2014
 

باال و به گونه يی که غرب به رغم وعده های بلند 
، به افغانستان کمک »کوه های زرين«ما می گوييم 

می گويند در ده سال . شايان توجهی نکرده است
شصت  -گذشته به افغانستان نزديک به پنجاه

مگر هيچ نشانه يی از . ميليارد دالر کمک شده است
اگر به راستی چنين . اين کمک ها به چشم منی خورد

تصاد افغانستان در خبش های مبلغ هنگفتی در اق
زيربنايی سرمايه گذاری می شد، شاهد جهش بزرگی 
نه تنها در افغانستان، بل که در کشورهای مهسايه 

حال آن که منی توانيم حتا از يک . هم می بوديم
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 16خدا کند وعده . پروژه چشمگير هم سخن بزنيم
هر چند من . ميليارد دالری کنونی چنين نباشد

 .   به موثر بودن چنين کمک هايی ندارم باور چندانی
 

آقای اوتور بايف درست يادآور  -عزيز آريانفر
ما در منطقه يی زندگی می کنيم که «شدند که 

. »پيرامون ما  دارای سريع ترين رشد در جهان است
از اين رو، ما بايد هر چه سريع تر خود را با 

، در غير آن. اين آهنگ رشد و توسعه مهاهنگ بسازيم
رو به  حبران نداشنت آهنگ رشد متوازن در منطقهبا 

 .رو خواهيم گرديد
 

با ستايش و بزرگداری از نشست امروز، ياد آور می 
شوم که اگر نشست برای يک بار باشد، موثريت 

بايسته است تا به گونه . چندانی خنواهد داشت
سيستماتيک چندين نشست ديگر هم در جاهای خمتلف 

 . شکل گفتمانبه . برگزار گردد
 

يکی ديگر از سخنرانان خبش تشريفاتی نشست، آقای 
کار دار سفارت روسيه در  -اوژن تريخينداکرت 

او طی سخنرانی کوتاه خود گفت که . بيشکيک بود
بدون آرامش در آسيای ميانه روسيه منی تواند خود 

 .را در امنيت احساس کند
 

آرامش و ثبات در مرزهای جنوبی نيز برای ما 
از مهين رو است که روسيه از . سيار مهم استب

عمليات نيروهای ائتالف بين املللی در افغانستان 
محايت منوده، پايگاه جلستيکی اوليانفسک را برای 
رساندن بارهای غير نظامی در دسرتس نيروهای بين 

 ».املللی گذاشته است
 

داکرت اکادميک نشست، آقای  -سخنران خنست خبش علمی
در اين جا فرازهايی از . بودند ايفمراد سوينب

 :96سخنان شان را می آوريم
                                                 

« کتابی زير نام  2011چون داکرت  سوينبايف در سال.  96
نوشته اند که بسياری » و سياست خارجی مسايل مربم داخلی

از سخنان شان در ميز گرد در کتاب هم آمده است و با آن 
مهخوان است؛ از اين رو، ترجيح داديم برخی از اين گفته 
ها را که در کتاب بازتاب يافته اند، با ذکر صفحات کتاب 
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جريان آزاد کاال، خدمات، سرمايه، آدم  -مهگرايی«

چيزی که در گسرته . ها و اطالعات را تامين می کند
برای . آسيای ميانه در آينده نزديک ممکن نيست

منونه، هرگاه مرزهای ازبيکستان گشوده شود، و آمد 
اين کشور و کشورهای مهسايه آزاد و شد مردم ميان 

شود، اين کار می تواند، در هپلوی آزادی مبادله 
اطالعات، زمينه رخنه آزاد تندروان مسلمان و يا 

از تاجيکستان و [دهشت افگنان را به اين کشور 
فراهم و  طی چند ماه اوضاع را بی ] قرغيزستان
 . ثبات بسازد

 
به گونه درست به مهين دليل است که ازبيکستان 

اين گونه، تردد . ناگزير مرزهای خود را منی گشايد
شهروندان ازبيکستان و کشورهای مهسايه به پايين 

بنا بر اين، به رغم سخن . ترين تراز رسيده است
پراکنی های بلند باال، تاشکنت، هيچ گاهی به گونه 
جدی هوادار مهگرايی عملی در چهارچوب منطقه نبود، 

چنين چيزی . ديک هم خنواهد بودنيست و در آينده نز
هم برای ازبيکستان و هم برای منطقه حکم خودکشی 

از اين ديدگاه، مادامی که مسايل بسيار . را دارد
اقتصادی در اين کشور و منطقه حل  -خشن اجتماعی

نگردد و زمينه های گسرتش بنيادگرايی و تندروی 
حمدود نگردد، هيچ گونه، مهگرايی در منطقه رخ 

 .د دادخنواه
 

روی هم رفته، ازبيکستان که به دليل داشنت موقعيت 
مرکزی، داشنت نفوس بسيار و کان های سرشار بيش از 
مهه مدعی رهربی منطقه است، کمرت برای اين کار 

 97».مساعد پنداشته می شود
 
يکی از چيزها که در خبش اطالع رسانی در گذشته در «

سم اخلط ميان کشورهای آسيای ميانه مشرتک بود، ر
اين گونه، مهه باشندگان می . سيريليک بود

                                                                                                                                                             
شايد يادآوری است که کتاب ياد شده با .  بياوريم

مجهوری فدرال آملان » فريدريش ايربت«اد پشتيبانی مالی بني
 .به چاپ رسيده است

، مسايل مربم داخلی و سياست خارجیسوينبايف، مراد،  .  97
 .14. ص
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کنون . توانستند نشريات يک ديگر را خبوانند
ازبيکستان و ترکمنستان رسم اخلط التين را جاگزين 

تاجيکستان هم در سال های . سيريليک منوده اند
پارسی  -امکانات بازگشت به رسم اخلط عربی 2006-2008

کنون نتوانسته  هر چند تا. را زير مطالعه گرفت
در قرغيزستان . است آن را جاگزين سيريليک بسازد

 .و قزاقستان کماکان خط سيريليک مانده است
 

در منطقه موانع بسياری اند که سد راه مهگرايی 
 : مهم ترين آن ها. اند

در منطقه، آشکارا موانع دارای بار عينی و  -1
مهه اين موانع در کل سد . ذهنی ديده می شوند

را بر سر راه توسعه بازرگانی در منطقه  استواری
بر افراشته اند که هتديد جدی يی را در زمينه 

 . تعاون، مهگرايی و ثبات می سازند
مهگرايی اقتصادی منطقه يی در دوره کنونی به  -2

خاطر مدل های ديپريسيونی و متناظر اقتصاد و 
خمتلف اجلهت بودن پيکان های پويايی های اقتصادی 

مهگرايی تنها چوناِن مدل . است کشورها دشوار
 .ممکن خواهد بود» پسا مواد خام«اقتصادی 

مهگرايی به خاطر بلندپروازی های رهربان   -3
ازبيکستان و قزاقستان که هر يک مدعی رهربی منطقه 

 .اند، ناممکن است
چالش های مهگرايی منطقه يی و امنيتی در  -4

هنگامی . آسيای ميانه بيشرت شالوده طبيعی دارند
ه ما چشم انداز روندهای مهگرايی را بررسی می ک

تراز (مناييم، عمده ترين آن ها نه اقتصادی 
و حتا نه جيواکونوميکی ...) بازرگانی و

ترانسپورت، بازرگانی و رژيم های تعرفه يی (
مستگيری سياست  -، بل عوامل جيوپوليتيک اند...)و

مهين . خارجی، مسايل مشارکت راهربدی و امنيت ملی
امل هنگام گزينش پيکان ها و فارمات مهگرايی عو

 98».عمده خواهند بود
 
در برهه يک سوم خنست سده روان، جهانی شدن يا «

ابزارها و . جهانی سازی روند پيشتاز می باشد

                                                 
 مسايل مربم داخلی و سياست خارجیسويونبايف، مراد،  .  98

 .15. ، ص
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بازرگانی جهانی  -شيوه های پيوسنت به جهانی شدن
دردمندانه، ما . و يا مهگرايی منطقه يی است/ يا 

زمينه برای . حمروم هستيم از بازرگانی جهانی
مهگرايی منطقه يی هم به رغم مهه آرزومندی فراهم 

از اين رو، در آينده نزديک، اميدی به . نيست
 . پويا شدن نقش منطقه نيست

 
 -شريکان اصلی کشورهای منطقه در ُبعد جهانی

و اروپا  امريکاو به پيمانه کمرت [روسيه، و چين 
کيه، هند، جاپان و ايران، تر -و در ُبعد منطقه يی

کوريا و به پيمانه کمرتی آذربايجان، افغانستان، 
کشورهای عربی، مغولستان، و مشاری از کشورهای 
اروپای خاوری مانند هلستان و چند کشور انگشت مشار 

 .اند] ديگر
 

يعنی از سويی، زمينه توسعه بازرگانی در تراز 
 جهانی و منطقه يی حمدود است و از سوی ديگر، ميان
خود هم بنا به عوامل عينی و ذهنی کار منی 

    99».کينم
 

در کل، در جهان اسالم به استثنای امارات متحده 
که آن هم نه کشور توليده کننده، بل صرف [عربی 

، کشورهای توسعه ]مرکز مالی و بازرگانی است
در ماليزی که کشور اسالمی است، . يافته نداريم

 . باران استنود درصد اقتصاد در دست چينی ت
 

بسته کنرتلی «در جامعه کشورهای مستقل مهسود، 
هر چند ساختار سازمان . در دست روسيه است» سهام

امنيت دسته مجعی و موجوديت ساختارهای مهگرايی خبش 
يا مهگراساز مانند جامعه اقتصادی اروآسيايی و 

. احتاديه گمرکی از برتری های گسرته مشرده می شود
ی پايين )هنجارها(ستانداردها نارسايی آن، در ا

توسعه چون اقتصاد متکی بر فروش مواد خام و 
از ) اتوريتار(فرمانفرمايی نظام های اقتدارگرا 

 100».ديدگاه سياسی می باشد
 

                                                 
 .19. مهان جا، ص.  99

 .20. مهان جا، ص.  100
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هرگاه احتاديه اروپايی را در نظر بگيريم، کشوری «
می تواند مدعی بازی منودن نقش لکوموتيو مهگرايی 

اردهای اقتصادی پيشتاز باشد که از ديدگاه استاند
 -و از ديد تراز توسعه صنعتی پيشاهنگ باشد مانند

 . آملان
 

روسيه در گسرته جامعه کشورهای مستقل مهسود چنين 
حال اگر قرار باشد . [نقشی را بازی می منايد

احتاديه اروآسيايی، آن هم با مشارکت کشورهايی 
بيرون از گسرته جامعه کشورهای مهسود مانند 

ان، حتا ايران و شايد هم برخی از کشورهای مغولست
اروپای خاوری راه نيافته به احتاديه اروپايی 

؛ بر روسيه است تا ]مانند صربستان آرايش يابد
برای بازی منودن نقش مهانند با آملان، تراز توسعه 

اين کار يک تا دو دهه را . و رشد خود را باال بربد
دد، اين است پرسشی که مطرح می گر. در بر می گيرد

که آيا روسيه خواهد توانست به چنين چيزی دست 
 يابد؟ 

 
روسيه با اقتصاد مبتنی بر صادرات مواد خام خود 
منی تواند به مرکز اقتصاد مهگرايی حتا در گسرته 

حال چه رسد به اين که . بازمانده از شوروی مباند
   101».به هسته احتاديه اروآسيايی آينده مبدل شود

  
 -ربوط به سازمان شانگهای می گرددآن چه م[

سازمانی که در تقابل با توسعه ناتو به خاور به 
ميان آمد، آينده آن با باالرفنت وزن چين و رنگ 

در تراز جهانی، در هاله يی از  امريکاباخنت نقش 
هتاجم اقتصادی چين به گسرته آسيای ] اهبام است

 ميانه به گونه ناگزيز به برخورد منافع روسيه و
 .چين می اجنامد

 
مهگرايی کامل منطقه يی با چين، به دليل موجوديت 

 . فرهنگی عملی منی باشد -مانع متدنی
                                                 

 . 21. مهان جا، ص.  101
ن که روسيه بتواند چنين نقشی را بازی برای اي  :يادداشت

منايد، بايسته است که دست کم در آينده نزديک به صادر 
کننده مواد نيمه پخته مبدل گردد و تراز توليد 

 .تکنولوژيک خود را باال بربد
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بر سر راه گرايش متام عيار کشورهای منطقه به سوی 

منافع ملی کشورهای . روسيه، يک مانع ديگر هم است
آسيای ميانه با منافع ملی ازبيکستان در تضاد 

هواخواهانه روسيه در  سياست. قرار گرفته است
پشتيبانی از موقف ازبيکستان برای ديگر کشورهای 
آسيای ميانه، گرايش راهربدی يک سويه به سوی 

 102».روسيه را ناممکن می گرداند
 
يکی از چالش های ديگر در گسرته کشورهای آسيای «

» هويت دولتی«و » هويت ملی«ميانه، تفاوت ميان 
ويت های کشورهای در درون کشورها و تفاوت ميان ه

پنج گانه است که نوعی حبران هويتی را به ميان 
 103».آورده است

 
در سانکت پرتبورگ در   2011اکترب  18به تاريخ «

نشست شورای سران حکومات جامعه کشورهای مستقل 
مهسود، قرار داد بازرگانی آزاد ميان کشورهای 

 .روسيه، قزاقستان و بيالروسيه به امضاء رسيد
 

اروآسيايی در گام خنست از اين سه کشور  احتاديه
سپس، پس از يکی، دو سال، . تشکيل خواهد گرديد

کشورهای قرغيزستان، تاجيکستان، ارمنستان، 
اوسيتای جنوبی، آخبازيا و پريدينسرتويا به آن 

 . خواهند پيوست
 

                                                 
 22. مهان جا، ص.   102

روسيه از ترس اين که ازبيکستان يکسره از : يادداشت
ا نپيوندد، ناگزير است روسيه نُبرد و به کلی به امريک

چيزی که موجب رجنش . پيوسته هوای ازبيکستان را خبواهد
 .ساير کشورهای آسيای ميانه از روسيه گرديده است

 
 25. مهان جا، ص.  103

برای مثال، ده ميليون تاجيک باشنده : يادداشت
اين در حالی . ازبيکستان، ازبيکستانی خوانده می شوند

ندن آن ها، هويت تاريخی، است که با ازبيکستانی خوا
فرهنگی و زبانی شان يکسره نفی می شود و ناديده گرفته 

مهين گونه هويت متدنی ساير اقوام و مليت های . می شود
 .باشنده آسيای ميانه در ساير مجهوری ها هم مغشوش است
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روسيه از ديدگاه منابع انسانی دو بار نسبت به -
 .قب تر استو ده  بار نسبت به چين ع امريکا

 
بدون ايجاد احتاديه اروآسيايی، روسيه حمکوم به -

ايجاد احتاديه . فروپاشی تدريجی به چندين خبش است
اروآسيايی شيوه يی است برای تداوم کشور روسيه 

 . در اوضاع حبران رو به پاگيری جهانی
 
مهگرايی به معنای تقويت مواضع اشرتاک کنندگان آن -

ش مواضع بازيگران بيرونی و به گونه اتوماتيک کاه
 .خواهد بود

 
روسيه بدون اوکرايين، قزاقستان و بيالروسيه بنا 
به داليل صرفا اقتصادی منی تواند به گونه عادی 

حال چه رسد به اين که توسعه . وجود داشته باشد
 104».بيابد

 
 داکرت پوالد شاه عظيمفسخنران دوم نشست آقای 

 . بودند
 : ايشان فرمودند

کستان بسياری از خربگان بر آن اند که در تاجي-
گذشته از اين که عوامل داخلی هم بسيار مهم و 
تعيين کننده اند، بسياری از رويدادها منشای 

برای مثال، تصورش را بکنيد که در . بيرونی دارند
سال های اخير تنها عربستان سعودی و قطر مبالغ 
هنگفتی را برای گسرتش بنياد گرايی و تند روی 

المی طراز وهابی و سلفی در آسيای ميانه و اس
روشن است که چنين سرمايه . قفقاز هزينه کرده اند

البته، دردمندانه . گذاری هايی بی تاثير نيستند
 .منفی

 
در دوشنبه، چند سال پيش مهه می پنداشتند که 
يگانه راه بيرون رفت از مهه تنگناها درآمدن در 

اين اواخر مگر در .  احتاديه اروآسيايی است
خمالفان سرسختی هم پيدا شده اند که روشن است زير 
تاثير عوامل بيرونی با اين روند به خمالفت 

 . برخاسته اند

                                                 
 53-48. مهان جا،  ص.  104
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آن چه مربوط می گردد به روابط با مهسايگان، 
ازبيکستان مهه راه های را که ما را به مشال وصل 

در واقع، ما در حماصره . می کند، بسته است
روشن است تنها راه پيوند . ريماقتصادی قرار دا

با روسيه برای ما از قرغيزستان و قزاقستان می 
 . گذرد

 
ازبيکستان تنها کشوری در آسيای ميانه است که با 

يعنی در . مهه کشورهای آسيای ميانه مرز مشرتک دارد
موقعيت مرکزی قرار گرفته است که می تواند به 

نه، دردمندا. حلقه وصل و پيوندگاه مبدل گردد
ازبيکستان بالاستثناء با مهه مهسايگان مشکالت مرزی 
دارد و روشن است که چنين چيزی به ثبات در منطقه 

از چگونه مهگرايی در منطقه می توان . کمک منی کند
 در چنين وضعی سخن گفت؟

 
روشن است روسيه نيز در کشاکش ميان تاجيکستان و 

ای بر. ازبيکستان در وضع دشواری قرار گرفته است
روسيه هبرتين سياست آن است که يک نوع بيطرفی و 
توازن را چه در روابط ميان ازبيکستان و 
تاجيکستان و چه روابط ميان قزاقستان و 

مگر . ازبيکستان که مهچنين تيره است، نگه دارد
روسيه از ترس نزديک شدن بيشرت ازبيکستان به 

 . ، ناگزير است جانب ازبيکستان را بگيردامريکا
 
ر چنين حالتی، تاجيکستان ناگزير می شود که از د

ديد تيوريک برای هببود موقف خود در کشاکش با 
ازبيکستان که روسيه از آن جانبداری می کند، به 

. عنوان مثال به چين و ايران بيشرت نزديک شود
نزديکی تاجيکستان به ايران، روشن است به نوبه 

ر منفی خود بر مناسبات ازبيکستان و ايران تاثي
مهين گونه، مناسبات تاجيکستان و . بر جا می گذارد

را که مناسبات تيره يی با ايران دارد،  امريکا
 .      زير سايه می برد

 
اين در حالی است که در عرصه سياست خارجی،  

، روسيه، امريکاتاجيکستان مهواره می کوشد ميان 
چين و اروپا و مهين گونه ميان قدرت های منطقه 
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هند، پاکستان، ايران، عربستان و ترکيه يک  -يی
 . گونه موازنه  را نگهدارد

 
در عرصه مناسبات منطقه يی، مناسبات تيره 
عربستان و ايران نيز تاثيرات منفی خود را بر 

تاجيکستان و کشورهای . منطقه بر جا می گذارد
آسيای ميانه، از ديدگاه مذهبی سنی اند و ايران 

ان و قطر از اين تنوع متاسفانه عربست. شيعه
طبيعی سوء هبره برداری ناجايزی به زيان توسعه 

خوشبختانه تا کنون . مناسبات با ايران می کنند
در آسيای ميانه مشکلی به نام شگاف مذهبی وجود 

ترس ما از اين است که عربستان و قطر . ندارد
چنين شگافی را با روان کردن سيل دالر های 

گونه مصنوعی به ميان بادآورده نفتی خود به 
 . بياورند

 
ما در تاجيکستان بيشرت بر ارزش های هويت فرهنگی 

من کارهای بسياری در . و متدنی خود تاکيد داريم
تاجيک ) دولتی -نه هويت کشوری(زمينه هويت ملی 

متاسفانه کنون دست اندازی های . ها دارم
بيگانگان شگافی را در ميان هويت فرهنگی و هويت 

ا که در گذشته وجود نداشت، پديد می مذهبی م
 .آورند

 
در مهه پرسی يی که چندی پيش در تاجيکستان اجنام 

درصد کسانی که  66شد، آمده است که از ديد فرهنگی 
در مهه پرسی اشرتاک ورزيده اند، ايران را برای 

درصد ترجيح می  27مگر . تاجيکستان الگو می دانند
گر مشا پنج سال ا. دهند عربستان را الگو بگيريم

پيش چنين مهه پرسی را به راه می انداختيد، کمرت 
 . کسی عربستان را الگوی فرهنگی می پنداشت

 
درصد  56آن چه مربوط به ُبعد مذهبی قضيه می گردد، 

 16درصد افغانستان و  8پاسخدهندگان عربستان، 
 14-13درصد ترکيه را چونان الگوی مذهبی و تنها 

نوان الگوی مذهبی خوانده درصد ايران را به ع
مشاری هم حتا پاکستان را هبرتين الگوی مذهبی . اند

 . مشرده اند
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نکته شايان توجه اين است که سلفی ها و وهابی 
اين . ها، هويت فرهنگی و مذهبی را جدا می کنند

 -فرهنگی«در حالی است که مردم ما هويت خود را 
کشور  چنين چيزی در ساير. تعريف می کنند» اسالمی

ها از مجله افغانستان و ايران هم رايج است که 
جدا ساخنت اين هويت ها، با نفی . بسيار طبيعی است

يکسره هويت فرهنگی و تکيه تنها بر هويت مذهبی، 
وهابی هيچ وجه مشرتکی  -آن هم اسالم تندگرای سلفی

 .  با هويت ملی ما ندارد
 

ا يک به عنوان منونه، سلفی ها و وهابی ها نوروز ر
پديده غير اسالمی و جموسی می خوانند که اوج 

. ناآگاهی شان را از اين پديده نشان می دهد
نوروز آيينی است که پيشينه دست کم پنج هزار 

 .ساله دارد و ربطی به آيين جموسی ندارد
 

گسرتش لگام گسيخته تندروی مذهبی در پاکستان و 
نه افغانستان و سرازيری آن به کشورهای آسيای ميا

و استان سينکانگ چين و نيز از راه ترکيه به 
قفقاز و مناطق مسلمان نشين روسيه، چالش بزرگی 

 .را به ميان آورده است
 

شگاف هايی هم در زمينه مناسبات پارسی زبانان و 
ترک ها در . ترک زبانان در حال پديد آمدن است

سال های اخير مشار بسيار دانشگاه ها و ليسه ها 
در . آسيای ميانه راه انداخته انددر کشورهای 

برخی از اين موسسات تبليغات فراونی برای نفوذ 
به ويژه بسياری . ترکيه در منطقه اجنام می گيرد

از فارغان اين هنادها که کرسی های مهمی را در 
ساختارهای دولتی می گيرند، به عوامل رخنه ترکيه 

 .مبدل می شوند
 

رهای نفوذ ترکيه در منطقه نه تنها از ابزا
. اقتصادی، بل نيز زبانی و فرهنگی هبره می گيرد

چنانی که گفتيم، در مجهوری های آسيای ميانه، 
قفقاز و افغانستان، شبکه گسرتده ليسه ها و 
دانشگاه های ترکی زبان از سوی دولت ترکيه در 
چهارچوب يک برنامه منظم راهربدی راه اندازی شده 

ی از جوانان مجهوری در هپلوی آن، مشار بسيار. است
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های آسيای ميانه در موسسات عالی آموزشی ترکيه 
بيشرت فارغان اين هنادهای آموزشی . درس می خوانند

در کرسی های حساس دولتی کار می کنند و بالقوه 
 .می توانند چونان ابزار نفوذ ترکيه به مشار آيند

 
برای رقابت انتظار می رفت که شايد ديگر کشورها 

يران هم دست به اقدامات مهانندی در از مجله ا
حتا در تاجيکستان . مگر چنين نشد. زمينه بيازند

خربی از کدام دانشگاه يا موسسه درخور يادآوری 
 . ايرانی نيست

 
به رغم مهه اين ها، عوامل مثبتی هم در راستای 

خوشبختانه سرمايه سنتی فرهنگی ما . مهگرايی هست
به بالندگی و ما بايد تنها . بس نيرومند است

 .شگوفايی آن بکوشيم
 

کنون مشار فراوان تاجيک ها در روسيه کار می کنند 
اين . که ساالنه چندين ميليارد دالر درآمد دارند

حضور نيرومند در هپلوی سودمندی اقتصادی در بعد 
 .   فرهنگی نيز بسيار سودمند پنداشته می شود

 
روشن است که در افغانستان بيش از نيمی از 

در واقع، اکثريت . اشندگان پارسی زبان هستندب
برای تاجيکستان بسط و گسرتش روابط با . هستند

اين برای . کشور مهسايه مهزبان امهيت بسياری دارد
ما خمالف روی کار . تاجيکستان فاکتور مهمی است
سرنوشت افغانستان . آمدن دو باره طالبان هستيم
رار ما خواستار تک. برای ما بی تفاوت نيست

 .واريانت يوگوسالوی در افغانستان نيستيم
 

خرابی اوضاع در افغانستان، منافع ما را هم به 
 .گونه جدی با خطر رو به رو می سازد

 
از سويی هم با توجه به جتريد تاجيکستان از مشال، 
برای ما مهکاری های اقتصادی با افغانستان بسيار 

 .درخور توجه است
 
ميدانی مبدل گرديده  دردمندانه افغانستان به-

است برای رويارويی های قدرت های بزرگ و منطقه 
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کشورهای آسيای ميانه می توانند در هنادسازی . يی
 .  و برقی سازی افغانستان کمک کنند

 
برخی از پژوهشگران در گردمهايی ها سخن از بيطرف 
ساخنت افغانستان چونان يگانه راه برونرفت کشور 

تا . بيخی درست است اين. به ميان می آرند
. افغانستان بيطرف نشود، روی آرامی را خنواهد ديد

مگر، پرسشی که مطرح می گردد، اين است که آيا 
کشوری که بر کشوری ديگر ادعای ارضی داشته باشد، 
می تواند بيطرف مباند؟ از اين رو، بايسته است تا 
خنست مشکل ادعای ارضی افغانستان با پاکستان حل 

اين مشکل حل نشود، افغانستان هيچگاهی تا . گردد
مستقل و بيطرف خنواهد شد و روی آرامی را خنواهد 

 .ديد
 

در باره اوضاع در افغانستان، البته آقای 
من تنها می خواهم . آريانفر بيشرت سخن خواهند گفت

خاطرنشان بسازم که اوضاع در اين کشور مهه را 
ول من خود، بسيار نگران حت. نگران ساخته است

 .هستم  2014اوضاع پس از 
 

در تاجيکستان بيش از نيمی از مردم از گسرتش لگام 
می  2014گسيخته بنيادگرايی اسالمی در کشور پس از 

کنون هم بنيادگرايان و تندروان در . ترسند
تاجيکستان و ديگر کشورهای آسيای ميانه بسيار 

اين در حالی است که کشاکش ها . رخنه کرده اند
اين . ان های رنگارنگ اسالمگرا حاد استميان جري

بيشرت به رقابت ميان گروه های هوادار عربستان و 
 .  قطر و پاکستان بر می گردد

 
من بر آمن که انديشمندان ما بايد نشست های فکری 

تا به ابعاد خمتلف مساله . بيشرتی برگزار منايند
 .  پرداخته شود

 
ش ايدئولوژی از ديد من، بزرگرتين خطر برای ما گسرت

از اين . است) وهابی -طراز سلفی(تندرو اسالمی 
زرهی  201رو، بسياری بر آن اند که حفظ پايگاه 

.  روسيه در تاجيکستان يک عامل ثبات ساز است
. کنون ما سرگرم بررسی متديد اين پايگاه هستيم
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سال متديد  49روسيه می خواهد اين پايگاه برای 
سال  7-5ست برای مگر تاجيکستان حاضر ا. گردد

مشاری از آگاهان می گويند . معياد آن را متديد کند
 . سال متديد گردد 25-20که شايد برای 

 
آن چه مربوط به آوازه ها در باره ايجاد پايگاه 

در تاجيکستان می گردد، بايد  امريکاهوايی نظامی 
مشخص بگويم که منی تواند سخن بر سر ايجاد پايگاه 

اگر پايگاهی هم برپا شود،  .نظامی هوايی باشد
هبرت است گفت که (مانند پايگاه هوايی اوليانفسک 

چون در اوليانفسک . مرکز جلستيکی اوليانفسک
يی ها پايگاه نظامی هوايی ندارند، بل که امريکا

از فرودگاه هوايی برای رسانايی بارهای غير 
نظامی هبره می گيرند که مهه کاالها زير کنرتل گمرک 

مرکز جلستيکی غير نظامی ) تقال می يابندروسيه ان
به هر رو، چون تاجيکستان عضو سازمان . خواهد بود

پيمان امنيت دسته مجعی است، بايد در زمينه با 
 . موافقت ساير اعضا عمل کند

 
در تاجيکستان به اين باورند که به رغم متايل در 
نگهداری توازن ميان کشورهای بزرگ، پيکان آينده 

 . سوی روسيه خواهد بودگرايش به 
 
 . چين در سين گيانگ  مشکل دارد-
جريان های جدايی خواهی در منطقه سر باال می -

 . کنند
 
در منطقه مهواره در باره منافع سخن می  -

زمان آن فرا رسيده است که در باره  ارزش . گويند
 . های مشرتک سخن گفته شود

 
 در تاجيکستان پژوهش های جدی يی روان اند که 

چگونه می توان ارزش های غربی را در اوضاع خاور 
 . زمين به گونه قسمی پياده کرد

 
مگر در . قبله فرهنگی و آرمانی ما هتران است

مسکو، : ابعاد ديگر برای ما چند قبله هست
 . واشنگنت، بيجنگ، آنکارا و رياض
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به . در آسيای ميانه حبث متدن ها بسيار مهم است
نظام ارزشی . ن يک گفتمان استاي. ويژه متدن اسالمی

بايد . اما ما هم داريم. غرب جتربه عظيمی دارد
ما تنها منی . خوبی های هر دو متدن را بپذيريم

بايد با . توانيم به ارزش ها يا منافع تکيه کنيم
 . هم گره بزنيم

 
مگر . چيز بدی نيست) سنت گرايی(ترديتسيوناليسم 

و ما بايد نظام ارزشی متغير است و ثابت نيست 
. تاثير اسالمگرايی بزرگ است. خود را عيار بسازيم

اما در قزاقستان و قرغيزستان و ترکمنستان نسبت 
ما بايد به . به ازبيکستان و تاجيکستان کمرت است

تا جلو رخنه اسالم . اسالم سنت گرا تکيه کينم
 . تندرو را بگيريم

 
سوگوارانه، اسالميزاسيون در آسيای ميانه، نه 

ايه الگوی سنتی، بل که بر پايه تندروی بنا برپ
بی . در غرب از اسالم يک هيوال ساخته اند. می شود

آن که متوجه شوند که مسلمانان هم مانند فرنگيان 
آدم هايی هستند که می خواهند زندگی کنند، ارزش 

  105.های خود شان را داشته باشند
  

يل احزاب و گروه های تندرو اسالمی مهه از خارج متو
. می شوند و با اسالم سنتی هيچ وجه مهانند ندارند

به . مرزها با افغانستان بايد بيشرت پاسداری شود
مهه ان چه که در اسالم منفی . ويژه با تاجيکستان

است، از گسرته قبايل به آسيای ميانه سرازير می 
 .شود
 

در غرب متاسفانه دهشت افگنی اسالم را تداعی می 
 . سنگواره يی را شکستبايد اين ديد . کند
 

 نورالن کورمانف داکرت سرهنگ -سخنران ديگر ميز گرد
ايشان در سخنرانی خود فرمودند که در . بودند

در رخنه جريانات  -قرغيزستان نيز بزرگرتين خطر را
                                                 

ببينيد، در مهه جای غرب چنين  -ژرژ کوتلنتبصره .  105
رای منونه، در فرانسه سازمان های اسالمی فعال ب. نيست

در مارسل بزرگرتين مسجد بيرون از جهان اسالم . هستند
 .ساخته شده است
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سلفی می  –و گرايش های تندروی مذهبی وهابی
پندارند که متاسفانه در سال های پسين در ميان 

ريشه اين کار . انی پيدا کرده استجوانان هوادار
را بايد در بی عدالتی های اجتماعی، نابرابری ها 

پس راهيافت . و ناباوری به آينده جستجو کرد
خردورزانه برای پيشگيری از اين فاجعه، رسيدگی 
به مسايلی چون تامين دادگری اجتماعی، برابری 
حقوق و هبره مند شده مساويانه شهروندان از مزايا 

متيازات و کوشش در باورمند شدن بيشرت آن ها و ا
به آينده شان است که بايد در اين راستا کار 

بی توجهی به اين مسايل، روشن . بيشرتی اجنام گيرد
است بسرت مهواری را برای گسرتش تندروی مذهبی می 

 .گسرتاند
 

آن چه مربوط به کشورهای آسيای ميانه می گردد، 
. گرايی بسيار دشوار استسوگوارانه، سخن گفنت از مه

با توجه به مشکالت منطقه، در آينده نزديک 
مناسبات بيشرت بر پايه دو جانبه مطرح خواهد بود 

 . تا چند جانبه
 

دوست ما از تاجيکستان فرمودند که ازبيکستان با 
اين . اين بيخی درست است. مهه مهسايگان مشکل دارد

ی که مشکالت از ديد بسياری از کارشناسان مادام
مهين . تثبيت مرزها هنايی نشود، تداوم خواهند يافت

مساله عدم تثبيت مرزها موجب گرديد که مهين دو، 
سه روز پيش در مرز ميان قرغيرستان و ازبيکستان 
برخوردهايی رخ بدهد که به گزارش رسانه ها چند 

 .  کشته و زمخی از هر دو سو داشته است
 

در گام خنست برای پايان دادن به اين مشکالت، 
اراده سياسی مهه کشورهای منطقه آسيای ميانه 

خوب، هرگاه قرار باشد، در منطقه . بايسته است
مهگرايی شد، بايد در گام خنست اين مشکالت حل 

 . گردند
 

آن چه مربوط به افغانستان می گردد، دوست ما از 
ما مهه . افغانستان روشنی بيشرتی خواهند افگند

. يک کارشناس خربه می شناسيمايشان را به عنوان 
بنده .  هبرت است ايشان در زمينه سخن بگويند تا من
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تنها می خواهم بگيويم که برای ما روشن نيست 
چه خواهد شد؟ ما  2014سرنوشت افغانستان پس از 

 . نگرانی داريم
 

از فرانسه  ژرژ کوتلنآقای  -سخنران ديگر ميز گرد
ن شان را می در اين جا فرازهايی از سخنا. بودند
 : آوريم

ما بايد به ارزش هايی توجه داشته باشيم که ما 
 . را با هم پيوند می دهند

 
روشن است روسيه منی تواند به بازی منودن به نقش 

روسيه مايل . تنها يک قدرت منطقه يی ادامه بدهد
است تا بار ديگر در سيمای يک ابر قدرت متام عيار 

ب هستند کسانی که دردمندانه در غر. نقش باز کند
اين عدم درک .  اين متايل روسيه را درک منی کنند

 . موجب بسياری از آشفتگی ها گرديده است
 

. کنون بيشرت کشورهای منطقه اقتدار گرا هستند
مردم منطقه هوادار . بايد گرايش تغيير يابد

 . دمکراسی اند
 .بايد به معيارهای کپنهاگ برگرديم

 
ی گردد، اميدواريم چيزی آن چه مربوط به ايران م

تراز رويايی غرب با اين کشور باال . جديی رخ ندهد
. با اين بايد از خوبشتنداری کار گرفته شود. است

در غير آن نه تنها منطقه، بل جهان شايد با 
 .  فاجعه ناخواسته يی روبه رو گردد

 
بيشرت و )] آريانفر[(در باره افغانستان دوست ما 

من تنها ياددهانی می . افگندهبرت روشنی خواهند 
کنم که نبايد اين کشور به دست فراموشی سپرده 

بايد کمک کنيم که افغانستان خودش سرنوشت . شود
ما . خود را تعيين کند و آن را به دست بگيرد

نبايد کاری . نبايد برای اين کشور نسخه بدهيم
تنها . کرد که اين کشور بار ديگر به بيراهه برود

اين کار . نستان در گذشته قاجعه آفريدگذاشنت افغا
چون اين بار بسيار خطرناک . نبايد تکرار شود

 . خواهد بود
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مناينده تاجيکستان بسيار درست مطرح کرد که نه 
 -تنها جنبه های سياسی، بل که هپلوهای فرهنگی

 . متدنی مساله هم بسيار مهم است
 

چند سال پيش کرزی در دانشگاه جان هوپکينز گفت 
برای ما کمک بدهيد تا مردم ما در عمل مواهب  که

به راستی تنها سخن گفنت از . دمکراسی را ملس کنند
دمکراسی بدون کمک های عملی گزافه گويی يی بيش 

 . خنواهد بود
 

هر گاه قرار باشد احتاديه اروآسيايی برپا شود، 
بايسته خواهد بود توجه داشت تا بزرگرتين هتديد 

فرهنگی خواهد بود که از  -دنیبرای اين احتاديه مت
 .سوی اسالم تند رو بر خواهد خاست

 
از اين رو، . در گسرته اروآسيايی مجعيت زياد نيست

در آينده، از ديد نيروهای انسانی در حمدوديت 
 . خواهد بود

 
. برای هرکاری به برنامه ريزی راهربدی نياز است

چين . چين برنامه بسيار درو انديشانه يی دارد
 . مهه چيز را می تواند خبرد. بسيار دارد پول
 

آن چه مربوط به افغانستان می گردد، ايران چهار 
 :برگ برنده در قبال اين کشور در دست دارد

که اخراج (حضور گريزيان افغانی در اين کشور  -1
شان می تواند درد سر بزرگی را برای غرب در اين 

 ).کشور بيافريند
زبانی به ويژه تاثير بزرگ فرهنگی، مذهبی و  -2

 در مناطق باخرتی، مشالی و مرکزی افغانستان
در صورت بروز اوضاع (امکان حماصره اقتصادی  -3

 ) حبرانی
امکان قطع صدور مواد و فرآورده های نفتی  -4
که در صورت آن افغانستان با درد سرهای معينی (

 ). رو به رو خواهد گرديد
 

گ مگر مادامی که ايران ناگزير نگردد، از اين بر
 . ها کار خنواهد گرفت
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 :آريانفرتبصره 
از ديد بسياری از کارشناسان، جنگ با ايران بيشرت 

هدف . در سيمای جنگ روانی مهين اکنون هم روان است
اين است که با حماصره اقتصادی، اوضاع را در اين 
کشور را خراب ساخت تا بتوان زمينه را برای راه 

ی نظام از اندازی خيزش های مردمی و فروپاشان
 امريکامگر تصور منی رود . درون فراهم گردانيد

کما اين که . دست به کدامين عمل نا سنجيده بزند
. اسراييل از ديد فنی توان چنين کاری را ندارد

نيست و  امريکاچون جنگ با ايران در عمل به سود 
پيامدهای پيش بينی ناپذيری را در پی خواهد 

 .داشت
  

گونه عينی به راه اندازی ايران، روشن است به 
مگر هرگاه در معرض هتديد واقعی . جنگ ذينفع نيست

قرار گيرد، به باور کارشناسان راهکار های زير 
 :را در دستور کار قرار خواهد داد

بسنت تنگه هرمز؛ چنين پنداشته می شود که بسته  -1
شدن تنگه هرمز تا سه ماه،  اقتصاد جهانی را از 

می تواند اقتصاد جهانی را  اين کار. پا درآورد
سنجش ها . با چالش بس بزرگی رو به رو گرداند
دالر  300-200چنين اند که هبای نفت می تواند تا 

اين در اوضاع حبران کنونی در . در بشکه باال برود
 .بسيار خطرناک است امريکااروپا و 

نابودسازی مهه تاسيسات نفتی و گازی منطقه، از -2
ا، پايانه ها، کشتی ها، لوله های مجله پااليشگاه ه

رسانايی و حتا چاه ها که بی چون و چرا حبران 
انرژيتيک جهانی و در پی آن حبران اقتصادی 

 . وحشتناکی را در پی خواهد داشت
کشانيدن دامنه جنگ با اسراييل به گونه حتمی، -3

زيرا چنين کاری به معنای درگيری جنگ ميان 
کشيده شدن پای . ودمسلمانان و يهودان خواهد ب

حزب اهللا و محاس در اين نربد، به گونه ناگزير پای 
ارتش سوريه را نيز به کارزار خواهد کشانيد که 
روشن است به معنای درگيری يک جنگ متام عيار 
منطقه يی ترسناک است که دشوار است بتوان 

 .پيامدهای آن را پيش بينی کرد
يی در ريکااممحله به مهه پايگاه ها و تاسيسات -4

 منطقه خاور ميانه
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در (در افغانستان  امريکامحله به پايگاه های -5
و به ) هرات، شيندند، قندهار، مزارشريف و بگرام

در صورت بروز جنگ، . حماصره کشاندن اين پايگاه ها
روشن است روسيه، پاکستان و کشورهای آسيای ميانه 
مرزهای زمينی و هوايی خود را خواهند بست و 

يی با کمبود سوخت و مهمات رو به امريکاای نيروه
از اين رو، جنگ به درازا . رو خواهند گرديد

سنجش ايرانی ها بر آن است که . خواهد کشيد
يی توان پيشربد جنگ را در صورت امريکانيروهای 

 .ادامه يافنت آن  خنواهند داشت
 

ايران به گونه حتمی جنگ را زمينی خواهد ساخت و 
د که نيروی بزرگی را با هزاران اين توان را دار

بعيد . دستگاه زرهی به سوی افغانستان گسيل دارد
است نيروهای مسلح افغانستان در برابر ايرانی ها 

گذشته از آن، ارتش افغانستان با جنگ . جبنگند
افزارهای پيشرفته جمهز نيست و تراز آموزش آن 

 24يعنی ايران خواهد توانست در ظرف . پايين است
ساعت خبش بزرگی از افغانستان را زير کنرتل  48تا 

 .خود درآورد
محله به بغداد به منظور به حماصره کشاندن -6

 يیامريکانيروهای 
 
روشن جنگ با ايران بی چون و چرا به گسرتش دهشت  

از سوی . افگنی در سراسر جهان دامن خواهد زد
. ديگر، جنگ با ايران بسيار پر هزينه خواهد بود

توان کشيدن  امريکاشود اقتصاد ورشکسته فکر منی 
 . چنين بار گرانی را داشته باشد

 
با  توجه به مهه اين ها اين سنجش ها به نظر منی 
آيد که برنامه راه اندازی يک جنگ ديگر در دستور 

با اين هم، خطر . کار واشنگنت قرار داشته باشد
 .برخورد تصادفی بسيار باال است

 
کنم ايران توان چنين  فکر منی  -ژرژ کوتلن

چون هرگاه جنگ در . کارهايی را داشته باشد
بگيرد، در مهان ساعات خنست، پايگاه های موشکی اين 

امکانات ايران حمدود . کشور نابود خواهد گرديد
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است و چنين چيزی را خود رهربان ايران می دانند و 
 . از مهين رو فکر منی کنم دست به کدام خطايی بزنند

 
من تنها به گونه توصيفی سناريوی هايی  -آريانفر

را باز گفتم که خود ايرانی ها می گويند و برخی 
 .  از کارشناسان پيش بينی می کنند

 
دبير پيشين شورای امنيت  -نيازف جنرال بازنشسته

در «: ملی قرغيزستان در سخنرانی خود فرمودند 
زمينه پايگاه های کشورهای بزرگ در  منطقه، دوست 

تاجيکستان فرمودند که در رويارويی با  ما از
رخنه لگام گسيخته گرايش های تندرو مذهبی، حضور 
پايگاه نظامی روسيه چوناِن عامل ثبات ساز مشرده 

آن چه مربوط به قرغيزستان می شود بايد . می شود
بگويم که فرودگاه بين املللی ماناس برای 
ی پشتيبانی از ماموريت نيروهای ائتالف بين امللل

. گذاشته شده است امريکادر افغانستان به دسرتس 
آن چه مربوط به سرنوشت اين پايگاه هوايی پس از 

می گردد، رييس مجهور حامت بايف اعالم داشته  2014
است که با پايان يافنت ماموريت نيروهای بين 

مگر وزير دفاع چندی پيش . املللی، بسته خواهد شد
ساله بلند بردن گفت که شايد بسته نشود، تنها م

از ديد من، پيش از اظهارات، . اجاره آن مطرح است
بايسته است تا موقف يکسانی اختاد گردد تا دچار 

 .سردرگمی نشويم
 

مگر پايگاه هوايی کانت که در دسرتس نيروهای 
اين . هوايی روسيه است، داستان ديگری دارد

پايگاه پيش از آن که پايگاه روسی باشد، پايگاه 
امنيت دسته مجعی است و از مهين رو اصال سازمان 

قرغيزستان عضو اين . مساله متديد آن مطرح  نيست 
 .پيمان است و پايگاه خواهد ماند

 
در کل ما هوادار محايت از نيروهای ائتالف بين  

اما با پايگاه های . املللی در افغانستان هستيم
حبث پايگاه های غير نظامی . نظامی خمالف هستيم

سانايی کاال و نيروهای انسانی حبث ديگری برای ر
 است
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از مسکو از طريق  پروفيسور يوری کروپنفسخنرانی 
 :اسکايپ

 
من دردمندانه بنا به . با درود و سپاس به مهه

در .  داليلی نتوانستم به شهر زيبای بيشکيک بيايم
. پشت ميز گرد چهره های آشنايی را می بينم

آقای  -ل منطقهکارشناسان بسيار آگاه از مساي
من افسوس می خورم ... آريانفر، آقای سوينبايف و
با اين هم خبت يارم . که در ميان دوستان نيستم 

به نوبه خود . است که گفته های مشا را شنفتم
اميداوارم مودر عنايت . چيزهايی خدمت می گويم

 .دوستان قرار بگيرد
 

آن چه در يازده سال گذشته در افغانستان زير 
مبارزه با دهشت افگنی و به اين هبانه رخ پوشش 

داد و کنون هم رخ می دهد، در واقع دگرگونی 
در پيوند با اين . هندسی ساختار نظام جهانی است

ترانسفارماسيون، افغانستان به ناو هواپيمابر 
ساده . يی در خشکی مبدل گرديده استامريکابزرگ 

ت انديشانه خواهد بود هرگاه بپنداريم که زير ساخ
يی ها در اين کشور امريکاهايی راهربدی يی که 

 . ساخته اند، برای مبارزه با دهشت افگنان باشد
 

مشاری از پژوهشگران و حتا سياستمداران ما در 
گذشته دچار اين توهم  بوده اند که نيروهای 

 امريکاآيساف به رهربی ناتو و  –ائتالف بين املللی
افغانستان  برای دفاع از منافع عمومی جهانی در

يی ها با طالبان که امريکاکنون . حضور يافته اند
در گذشته آنان را دهشت افگن می خواندند، باب 

 . در دوحه  و رياض -گفتگو ها را باز کرده اند
 

آن چه مربوط به آسيای ميانه می گردد، امنيت آن 
ميان ناتو و سازمان امنيت دسته مجعی تقسيم شده 

 . است
 

وپوليتيکی امروز بسيار ديناميک دگرگونی های جي
جامعه خربگان هم بايد خود را با اين روند . است

 . عيار گرداند
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بايد به تدريج زمينه های زدايش  -نيازفجنرال 
مسايل منازعه آفرين ميان کشورهای آسيای ميانه 

تا زمانی که علل اين مسايل زدوده . را فراهم کرد
برجا خواهند  نشود، کانون های چالش زا کماکان پا

هرگاه مشکالت حل نگردد و تعارضات به شگاف . ماند
های ساختاری سيستماتيک مبدل گردد، منی توان در 

 . باره آرايش احتاديه اروآسيايی نو سخن گفت
 

کنون که ازبيکستان عضويت خود را در سازمان 
امنيت دسته مجعی به حالت تعليق در آورده است، 

در هاله يی از اهبام آينده احتاديه اروآسيايی 
 .درآمده است

 
ما مهيشه تاکيد ورزيده ايم که بايد خنست مشکالت 

 . اقتصادی منطقه را حل کرد
 

 . بايد اعرتاف کرد که تضاد ها عميق است
 

من از الی منشور  -زين الدين کورمانفپروفيسور 
بايد برخورد مدنی با . حتول تاريخی صحبت می کنم

فرهنگ ها و متدن ها برای  مهه. مساله داشته باشيم
 . جهان بشريت امهيت دارند

 
جهانی شدن جنبه های اقتصادی، فرهنگی، سياسی و 

بايد شالوده مشرتک فرهنگی به وجود . دارد... 
 . هر متدن جنبه های مثبت و منفی دارد. بيايد

 
سه روند جهانی که ما کنون در معرض آن قرار 

 :گرفته ايم، عبارت اند از 
 اسيونوسرتنيز -1
 چينازاسيون -2
 اسالميزاسيون -3
 

آسيای ميانه کنون ميان اين سه روند،، سرگردان 
برای بسياری، پيوسنت به کدام ترند و پذيرش . است

کدامين نظام ارزشی، چونان منبعی برای گرفنت 
. منافع آزمندانه و سود رايگان و باد آورده است

درست، نبود ديد ارزشی برای پذيرفنت نظام های 
 . مهه چيز را مسخ ساخته است ارزشی
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چينازاسيون نه تنها برای ما، بل برای مهه 

 -از اين رو، در ُبعد فرهنگی. جهانيان بيگانه است
در کل، در . متدنی خبت چندانی برای گسرتش ندارد

خاور زمين نظام ارزشی سنت های بسيار ديرين 
 .دارد

 
اسالميزاسيون، پديده چند بعدی است  و  از ديدگاه 

 . ارزش ها  و نظام ارزشی بسيار پيچيده است
 

غربی (آن چه در باره ارزش های وسرتنيزاسيون 
می گردد، روند حتول اين ارزش ها چند ) گرايی

عهد عتيق، آيين  -هزاره را در بر گرفته است
 . مسيحيت، دوره دمکراسی

 
. متدن فرنگ، در سرشت خود هتامجی و جتاوزگر است

ن سرشت هتامجی ندارد و بيشرت برعکس، متدن خاور زمي
 . بار دفاعی دارد

 
آشوکا توانست در چهارچوب فدراسيون، هند را متحد 

او بوديسم را چونان آيين دولتی پذيرفت و . بسازد
 .آن را به آيين جهانی مبدل گردانيد

 
هند نيز دير يا زود به يک ابر قدرت جهانی مبدل 

بت به با اين هم، هند نيز هر چند نس. خواهد شد
چين از ديد فرهنگی به ما نزديک تر است، منی 

 .تواند برای ما الگو گردد
 

آن چه مربوط به ما می گردد، در خاور زمين ما  
منی توانيم نظام ارزشی غرب را دربست و يکسره 

نگاه ما به نظام ارزشی باخرت، نظام . بپذيريم
 . نه بيشرت از آن. تکميلی ارزش ها است

 
ما منی خواهيم . بسيار مهمی است نظام ارزشی چيز

 . پادو غرب يا بنيادگرايان و تندروان عرب شويم
 

پس از بيست سال، چين خنستين کشور جهان خواهد 
با اين هم، الگوی ارزشی چين برای ما پذيرا . بود
 .نيست
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منی خواند جايگاه خنست را از دست  امريکاروشن است 

لذت خبش چون فرمانروايی بر جهان بسيار . بدهد
 .   است
 

ما هنوز در آسيای ميانه ارزش های اروآسيايی 
اما از . ما از ديد هويت خاورزمين هستيم. نداريم

 . ديد طرز تفکر اروپايی
 

برای گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن، ما منی 
. توانيم مانند اروپا دو هزار سال انتظار بکشيم

شکالت را بايد به جای مشکل تراشی، راه های حل م
بايد از غرب طرز انديشيدن راسيونال را . بيابيم

 .فرا بگيريم
 

تالش روسيه برای ايجاد احتاديه اروآسيايی را هم 
روسيه هم به گونه طبيعی می . می توان درک کرد

خواهد نقش خود را چونان يک قدرت بزرگ  بازی 
اگر روسيه نيرومند نباشد، احتاديه تشکيل . منايد

ون احتاديه ها تنها پيرامون مراکز چ. خنواهد شد
هنگامی که مسکو . نيرومند قدرت به ميان می آيند

توامنند بود، مهه پروانه وار گرد حمور آن می 
وقتی هم که ناتوان شد، مهه از آن رو . چرخيدند

روشن است  وقتی مشعی کم فروغ شود يا . برگرداندند
ای خاموش گردد، پروانه ها در جستجوی مشع ديگری بر

 .سوخنت پراکنده می شوند
 

فروپاشی شوروی، حمصول جهانی شدن بود که جتريد خبش 
در زمان خروشچف، . بزرگی از جهان را بر منی تابيد

و پيشی گرفنت بر آن مطرح  امريکاراهربد رسيدن به 
کنون ما کاری به . بود که روشن است نادرست بود

. رسيدن يا پيشی گرفنت به قدرت های بزرگ نداريم
معطوف ... بايد توجه خود را به توسعه انسانی و

 .  بداريم
 

به  امريکاآن چه مربوط به ايران می گردد، در 
اين کشور پرداخته ) اهريمن تراشی(ديمونيزاسيون 

در حالی که ايران کشوری است با فرهنگ و . اند
فراموش نبايد کنيم که . متدن بسيار بزرگ
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، موجب بر وسرتنيزاسيون لگام گسيخته ايران
. انگيخته شدن انقالب اسالمی در اين کشور گرديد

در افغانستان هم . خود غرب در اين کار مالمت است
 .عين خطر می رود

 
من منی خواهم کنار مساله افغانستان زياد درنگ 

دوست ما آقای آريانفر در زمينه می توانند . کنم
از ديد من، ساختار آينده . هبرت صحبت کنند

کانفدرالی يا دست کم فدرالی خواهد  افغانستان
 . بود
 

 :بازتاب ميز گرد در رسانه ها
ميز گرد در رسانه های قزغيزستان، منطقه و روسيه 

پانزده خربنگار، اخبار . بازتاب گسرتده يی داشت
برگزاری نشست را در رسانه يی ديداری و شنيداری 

گوشه هايی از ميز . و نيز نوشتاری پوشش دادند
آمده   news.numba.kgو  asia.ru-www.newsايت های گرد در س

 .است
 
 

 
 :» احتاديه اروآسيايی«

 ساختار دگرگون سازنده جهان آينده
 ))Descriptive((آناليز توصيفی (

 
که از سوی والديمير » احتاديه اروآسيايی«ايجاد 

وی » ياست مجهوریراهربد دوره سوم ر«پوتين چونان 
اعالم گرديده است، در صورت عملی شدن، شايد آينده 

 . آرايش نيرو در ساختار آينده جهان را رقم بزند
 

رييس  -شايان يادآوری است که نورسلطان نظربايف
مجهور قزاقستان، انديشه ايجاد احتاديه اروآسيايی 

مگر روسيه . مطرح کرده بود 1993را هنوز به سال 
ک دهه و نيم آزگار در برابر آن بی نزديک به ي
  106.تفاوت بود

                                                 
اکادميکی در  -در شهرآستانه کنفرانس علمی 2008به سال .  106

در اين کنفرانس برخی . باره موضوع اروآسيايسم برگزار گرديد
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 3به هر رو، پوتين در سخنرانی خود به تاريخ 

ما مدل احتاديه فراملی «: گفته بود  2011اکترب 
نيرومندی را پيشنهاد می کنيم که توامنندی مبدل 
شدن به يکی از قطب های جهان معاصر را داشته 

اروپا و  باشد و نقش موثر پيوند دهنده را ميان
 .اوقيانوس آرام بازی کند -منطقه پويای آسيا

 
افزون بر اين، اين سيستم متوازن و منطقی 

« و  »احتاديه اروآسيايی«اقتصادی مهکاری ميان 
توانايی آن را خواهد داشت تا  »احتاديه اروپايی

برای تغيير سيمای جيوپوليتيک و جيواکونوميک مهه 
ا ايجاد منايد و قاره اروآسيا زمينه های واقعی ر

 . بی ترديد تاثير مثبت جهانشمول خواهد داشت
 

احتاديه اروپايی و  -دو احتاديه بزرگ قاره اروپا
احتاديه در دست تشکيل اروآسيايی با اتکاء به 
تعامل ميان خود بر قواعد بازرگانی آزاد و تطابق 
سيستم های تنظيم، به گونه عينی از مجله اين 

وم و ساختارهای منطقه يی، مناسبات با کشورهای س
از توانايی دارند اين اصول را در سراسر گسرته 

 .   گسرتش دهنداقيانوس آرام   تا اقيانوس اتلس 
 

سپس منطقی خواهد بود گفتگوی سازنده يی در باره 
اقيانوس  -اصول تعامل با دولت های منطقه آسيا

 ».آرام، امريکای مشالی و ديگر مناطق آغاز گردد
 

ه يی که ديده می شود، پوتين چنين می به گون
پندارد که با ايجاد احتاديه نو اروآسيايی، برای 

يعنی در . احتاديه اروپايی يک بازوی تازه بسازد
واقع، ايجاد احتاديه اروآسيايی به معنای گسرتش 
ساختار يکپارچه اروپايی به سوی خاور تا اقيانوس 

 .آرام است
 

                                                                                                                                                             
. ين احتاديه يی بودنداز کارشناسان روسی حتا خمالف ايجاد چن

در آن برهه، من ضمن کنکاش با اين دانشمندان روسی بر 
 . ناگزير بودن ايجاد چنين احتاديه يی تاکيد کردم



 

535 
 

باخرتی با حبران پوتين نيک می داند که اروپای 
چين و امريکا به عنوان دو . بزرگی رو به رو است

قطب بزرگ، اروپای باخرتی را به جايگاه درجه دوم 
هند و برازيل نيز به عنوان قطب های . رانده اند

روسيهء پس از فروپاشی . نوی سر برآورده اند
شوروی پيشين نيز دوران خوبی را از سر منی 

ر هپلوی احتاديه اروپايی حال هرگاه اگر د. گذارند
که در واقع احتاديه خبش باخرتی اروپا است، يک 
احتاديه ديگر در خاور اروپا به ميان بيايد، 
اروپا با داشنت دو بازوی نيرومند جيواکونوميکی و 
جيوپوليتيکی بار ديگر خواهد توانست در آرايش 
تازه نيروهای جهانی، نقش و جايگاه سنتی خود را 

 . نگهدارد
 

روشن است اروپا بنا به داليل اقتصادی، بگذار از 
سر ناچاری هم که باشد، ايجاد ساختار نو 

مگر، امريکا . اروآسيايی را پذيرا خواهد گرديد
به ميان آمدن ساختار نوين در خبش خاوری اروپا 

 . روی خوش نشان خنواهد داد
 

اولکوت، پژوهشگر امريکايی در زمينه . مارتا، ب
با هر گونه ساختاری که هژمونی آن  خمالفت امريکا

روسيه و «: کشور را بر جهان هتديد کند، می نويسد
چين می کوشند نفوذ خود را در اروآسيا حتکيم 

به ويژه تالش های روسيه مبنی بر . خبشند
اقتصادی واکنش تندی را از  -تاثيرگذاری سياسی

 107.»سوی امريکا بر می انگيزد
 

ينده امريکا به با اين هم روشن است که در آ
توان . تنهايی خنواهد توانست از پس چين برآيد

از اين رو، امريکا با مهه . اروپا نيز اندک است
خمالفت، ناگزير خواهد گرديد برای رويارويی با 

 . چين، پديدآيی ساختار نو را به تلخی بپذيرد
 

                                                 
کشورهای نو آسيای ميانه، استقالل، سياست مارتا اولکوت، .  107

 179. ، ص1996خارجی و امنيت منطقه يی، واشنگنت، 
Martha  B. Olcott, Central Asia s New States. Independence, Foreign Policy and 
Regional Security, Washington 1996, S. 179.  
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ترديدی نيست که يکی داليل ايجاد احتاديه نو، متايل 
ه در برابر گسرتش حضور امريکا به ايستادگی روسي

 . در اروآسيا است
 

در کتاب جمموعه مقاالت که از سوی بنياد فريدريش 
ايربت و دانشگاه ملی الفارابی آملاآتی زير نام 

تاثيرات يازده سپتامرب بر سياست بين املللی و «
به چاپ رسيده  108»پيامدهای آن در آسيای ميانه

های گوناگون داليل بر هپلو مشاری از پژوهشگران است،
    .حضور امريکا در قاره اروآسيا اشاره کرده اند

 
مناينده بنياد فريدريش  -پروفيسور داکرت ولف الپينس

 : 109ايربت در آسيای ميانه در زمينه می نويسد
در باره بازنگری تغيير مستگيری ناتو  1991به سال «

عمليات بيرون «به پوبايی های هتامجی در چهارچوب 
  110.»رته مسووليت آن تصميم گرفته شداز گس

 
بيرون از «روشن است که در اين جا منظور از حمل 

 .قاره اروآسيا است -»گسرته مسووليت ناتو
 

در ) Leo Mayer(و لئو ماير ) Fred Schmid(ِفرد مشيد 
ناتو، نظم جهانگير اقتصادی  -کالنرت جهانی«مقاله 

: نگارند می 22. ، ص1999و دکرتين نو ناتو، مونشن، 
در اسناد داخلی پنتاگون در زمينه برنامه ريزی «

چرخش تند و شگفتی  1992تدبيرهای تدافعی به سال 
ما بايد تالش ورزيم «: برانگيزی را می توان ديد

                                                 
108. Die Auswirkungen von 9/11 auf die internationale Sicherheitspolitik und die 
Rückwirkung auf Zentralasien; Wulf Lapins: Almaty, 2011.  
 

ش زمينه ها، تصورات و اولويت برداشت ها، پيولف الپينس،  .109
 11های سياست بين املللی امنيت پس از پايان جنگ سرد و تا 

 سپتامرب
Wulf Lapins, Perzeptionen, Prämisen, Präferenzen und prioritäten der 
Internationalen Sicherheitspolitik im Wandel der Zeit zwischen Ende des Ost-
West- Konfliks und dem 9/11. 
 
110 . Das neue Strategische Konzept der NATO, http//  www. Ag-
friedensforschung. De-memorandum/ NATO- Strategie.html; eingesehen am 5. 11. 
2011. 



 

537 
 

از توسعه رويدادهايی جلوگيری کنيم که در صورت 
رخ  دادن آن، کدامين کشور خماصم با ما در کدام 

پيدا منايد که منابع آن منطقه يی حاکميت و تسلط 
 .111»برای ايجاد يک قدرت جهانی کفايت منايد

 
برداشت ها، پيش زمينه ها، «ولف الپينس در مقاله 

تصورات و اولويت های سياست بين املللی امنيت پس 
: می نويسد» سپتامرب 11از پايان جنگ سرد و تا 

منافع سياسی امريکا در آن خالصه می گردد که در «
نه اوضاع حضور خود را در مراکز صورت هر گو

 ».جيواکونوميک و جيوپوليتيک اروآسيا حفظ منايد
 

زبيگنف «: پژوهشگر آملانی می نويسد -اگون ماتسنر
برژنسکی يکی از بانفوذترين اسرتاتيژيست های 
امريکايی مهراه با هنری کيسينجر، می پنداشت که 

مقصد اصلی جيوپوليتيک امريکا بايد اروآسيا «
] چين[کنون يک قدرت غير اروآسيايی ...باشد

حاکميت جهانی امريکا . پيشتاز اين قاره می باشد
به صورت مستقيم وابسته به آن است که حضور 
امريکا به چه پيمانه به مدت دراز خواهد توانست 

 . 112»حفظ گردد
 

 -روشن است حضور نيرومند امريکا در گسرته اروآسيا
ند يکراستی با داليل متاجيوپوليتيک دارد و پيو

تاريخ گواهی می دهد که . حبران مالی جهانی دارد
هر باری که نظام سرمايه دارای به بن بست خورده 
است، برای برون رفت از حبران، جنگی بزرگ در 

چنان که . مقياس جهانی را به راه انداخته اند
جنگ های جهانی يکم و دوم هم در مهين راستا بوده 

 .است
 

                                                 
111  . Leo Mayer / Fred Schmid, Welt-Sheriff  NATO, Weltwirschaftsordnung 
und neue NATO – Doktrin, München, 1999, S. 22.  
 

يگانه قدرت جهانی، اسرتاتيژی حاکميت «اگون ماتسنر، .  112
 .57-53. ، ص2001، فرانکفورت، »امريکا

Egon Matzner: Die einzige Weltmacht, Amerikas Strategie der Vorherrschaft, Ffm, 
4 Aufl. 2001, S. 53-57. 
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ه با دهشت افگنی جهانی، هبانه يی کنون هم مبارز  
ظاهری برای توجيه جنگی است که واشنگنت بگذار نه 
در تراز جهانی، دست کم در تراز يک منطقه بزرگ 

 . در جنوب اروآسيا به راه انداخته است
 

پژوهشگر آملانی در اين  –ديرتيش ناکماير -يورگ
در بريتانيای کبير تنها فيليپ «: پيوند می نگارد

ژورناليست تايمز مالی به ) Philips Stephens(س استيون
دگرگونی های دراماتيک «آن توجه کرد که 

جيوپوليتيک و اقتصادی دهه های اخير به پيمانه 
کمرت مرتبط با بن الدن و القاعده بوده اند و علت 
اصلی آن ها حبران مالی و از دست رفنت حاکميت غرب 

   113. »در جهان نو چند قطبی بوده است
 

يورگ ديرتيش ناک ماير در پيوند با پايين آمدن 
 : وزن اروپا در هپنه سياست های جهانی می نويسد

در (هرگاه در بازی بزرگ تاريخی سخن بر سر ... «
روسيه و  -رويارويی قدرت های اروپايی) گام خنست

به استثنای (بريتانيای کبير بود، کنون اروپا 
در . منی کند ديگر نقش بيشرت قاطع را بازی) روسيه

مقايسه با نيروها، انديشه ها و دولت هايی که 
بيستم را شکل دادند، زمان ما  -سده های شانزدهم

. استحاله بيخی ديگری را از سر می گذراند
بدخبتانه، مهو اروپايی ها باورمند اند که جهان در 
سده بيست و يکم هم هنوز پيرامون حمور اروپا 

کا چونان بال های خواهد چرخيد و روسيه و امري
اروپا . اين يک توهم بزرگ است. متدن عمومی هستند

در هبرتين مورد، نيروی فرعی يی است در درگيری های 
اروپا تقريبا در حل مسايل دست ندارد و . پيش رو

 . صرف دستيار بازيگران بزرگ است
 

در سده بيست و يکم بر ما است که ديد اروسنرتيسم 
ا ديگر به گورستان تاريخ بر جهان ر) اروپامرکزی(

هرگاه به نقشه با بازتاب واقعی گسرته . بسپاريم

                                                 
است بين املللی بر سي 9/11تاثيرات «ديرتيش ناکماير  -يورگ . 113

 »امنيت و پيامدهای آن برای آملان و اروپا
 Jörg-Dietrich Nackmayar, Die Auswirkungen von 9/11 auf die internationale 
Sicherheitspolitik und ihre Rückwirkungen auf  Deutschland und Europa 
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ها بنگريم، می بينيم که اروپا موقف مرکزی خود 
را از دست می دهد و به يک جزيره منا در باخرت 

 . اروآسيا مبدل می شود
 

ما عادت کرده ايم بپنداريم که جهان ...
، ]هبا اين مه. [است) اروپا مرکزی(اروسنرتستی 

حبران کنونی مالی به هر صورت افت اروپا را تسريع 
 . می خبشد

 
صدها سال اروپا صحنه رويدادهای بزرگ سياسی، 

پس . نظامی و اقتصادی بود و در واقع، مرکز جهان
از پايان جنگ سرد، گسرته کشاکش ها و رويارويی ها 

 .بار ديگر به اروآسيا بار ديگر باز می گردد
 

زرگ نه آن چنان با اقدامات از سرگيری بازی ب
دهشت افگنانه القاعده که با آن فاکت پيوند می 
خورند که چين و هند می خواهند بار ديگر مواضع 
تاريخی خود را برای در دست گرفنت رهربی 

اين دو کشور، . جيوپوليتيک قاره آسيا باز يابند
که ديگر به پيمانه کافی رشد يافته اند، می 

 . قعی جهان گردندخواهند قهرمانان وا
 

اين گونه، پس از پنج سده حاکميت اروپا بر ...
جهان، اين قاره به جزيره منای مبدل می گردد در 

 . حومه قاره رو به شگوفايی اروآسيا
 

تالش های امريکا مبنی بر تک قطبی ساخنت جهان پس 
از فروپاشی شوروی از مهان آغاز حمکوم به شکست 

. نوعه پا فراتر گذاشتامريکا از خطوط سرخ مم. بود
اين بلندپروازی زيان جدی يی بر آبروی امريکا 

بدهکاری بزرگ امريکا به رقيبان جهانی آن . رساند
 . چيزی نيست که بتوانيم آن را ناديده بگيريم

 
مهه اين ها نتيجه سياست اجتماعی بيل کليننت بود 
که دادن اعتبارات را برای مهه شهروندان امريکايی 

نت خانه های رهايشی بدون داشنت تضمينات برای ساخ
پس از ورشکست شدن . بايسته مالی ترغيب می کرد

حبران مالی يی آغاز گرديد که تا  Faunine Maeبانک 
به اين کار بدهکاری های . به امروز ادامه دارد
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ناشی از هزينه جنگ های بوش و اوباما در عراق و 
 . افغانستان افزود گرديد

 
شورهای دمکرات غرب در آينده نزديک بدهکاری های ک

جا به جايی مراکز گلوبال قدرت را در پی خواهند 
 . »داشت

 
پس از پايان جنگ سرد، ميان اروپا و امريکا درز 

اختالفات به ويژه زمانی افزايش يافت و . افتاد
 . علنی شد که امريکا به عراق محله کرد

 
ر آملانی در پژوهشگ -)Wilfrid Schreiber(ويلفريد شرايرب 
تالش ها برای اين که رويدادهای «: زمينه می نويسد

) گلوبال(روان را در منت روندهای جهانشمول 
دگرگونی جهانی ارزيابی و بررسی کرد، بسيار اندک 

 .      اند
 

جنگ در برابر ترور، امريکا را از اروپا دورتر 
پس از گسرتش ناتو به سوی خاور، اختالف . ساخته است

ان اعضای ناتو بيشرت گرديده است و ائتالف نظر مي
غرب ديگر منابع اقتصادی و . را ناکارا ساخته است

. معنوی خود را يکسره به مصرف رسانيده است
باشندگان امريکا و اروپا از ناکامی های پی در 
پی کارزارهای رزمی رهربان کشورهای خود خسته شده 

 ...اند
 

بر اين امر تداوم جنگ در افغانستان گواه ... 
در » کهنه و نو«برخوردهای نظامی نيروهای . است

اين منطقه تنها به بی ثباتی کنرتل ناشونده سياسی 
 114».و اقتصادی در ابعاد جهانشمول خواهد اجناميد

 
به گونه يی که می بينيم، اروپای درمانده، ناچار 
از ديد تيوريک خمالف آرايش چنين احتاديه يی خنواهد 

نات گسرتده يی در اختيار آن قرار چون امکا. بود

                                                 
ارزيابی  -»ده سال جنگ در برابر ترور«ويلفريد شرايرب،  .114
 .2011. ، برلين»ز ديدگاه سياست امنيتیا

10 jahre „krieg gegen den Terror“–Versuch einer sicherheitspolitischen 
Einordnung 
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مگر خمالفت امريکا با آن، نيازی به . خواهد گرفت
 .شرح و بيان ندارد

 
برخورد برخی از کارشناسان غربی با اين طرح از 
مهان آغاز منفی و ناشيانه بوده است که آن را 

، »احيای امپراتوری روسيه تزاری«چونان چيزی چون 
در راستای تامين  و طرحی» احيای شوروی پيشين«

 .  هژمونی روسيه ارزيابی کردند
 

با اين هم، قطع نظر از اين که اروپا يا امريکا 
با ايجاد احتاديه اروآسيايی خمالفت يا موافقت 
کنند، روسيه بنا به داليل عينی چاره يی جز ايجاد 

از اين رو، ايجاد احتاديه امری اجتناب . آن ندارد
 .ناپذير است

 
يف می پندارد که تشکيل احتاديه داکرت سوينبا

اروآسيايی بنا به سه گونه فشار، امری ناگزير 
 :است

فشار از غرب، گسرتش ناتو به خاور سر از سال  -1
سده گذشته و ايجاد سپر موشکی   1990های دهه 

 2010دفاعی در اوايل دهه 
با تشکيل سازمان  2001تقويت تاثير چين سر از  -2

ه و نرم و بی سر و با گسرته جويی آهست[شانگهای 
 ]صدا

فشار از راستای جنوب، با اشغال افغانستان   -3
و [زير نام مبارزه با تروريسم از سوی امريکا 

 ].راه اندازی جنگ ترياک در برابر روسيه
 

وی داليل ديگری را که روسيه را وادار به آرايش 
 : احتاديه نو می گرداند، چنين بر می مشارد

سيايی، روسيه حمکوم به بدون ايجاد احتاديه اروآ-
ايجاد احتاديه . فروپاشی تدريجی به چندين خبش است

اروآسيايی شيوه يی است برای تداوم کشور روسيه 
 . در اوضاع حبران رو به پاگيری جهانی

روسيه بدون اوکرايين، قزاقستان و بيالروسيه بنا -
به داليل صرفا اقتصادی منی تواند به گونه عادی 
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حال چه رسد به اين که توسعه . وجود داشته باشد
 115».بيابد

 
آرايش اين احتاديه از ديد تيوريک ريشه در نظريه 

دقيق تر نئو (لئو گومليف » اروآسيايسم«
 .دارد) اروآسيايسم

 
ساختار احتاديه اروآسيايی تازه پيشنهادی روسيه، 

نو متاجيوپوليتيکی، قاره يی، فراملی، مولتی 
انه  است که در خبش ، مهگراي)چندفرهنگی(کلتورال 

بزرگی از  گسرته جامعه کشورهای مستقل مهسود 
تشکيل خواهد شد و  نوعی )شوروی پيشين(

کنفدراسيون اروآسيايی مهانند با احتاديه اروپايی 
يعنی ساختاری را در نظر دارد . را تداعی می کند

 .مهانند با ساختار احتاديه اروپايی
 

رز واحد، گسرته اين ساختار به گمان غالب، دارای ا
رواديدی واحد و در آينده شايد پارملان اروآسيايی 

 . خواهد بود
 

پيش از پرداخنت به اين احتاديه مهچون يکی از 
اولويت های بس مهم سياست خارجی روسيه، بايسته 
می دانيم يادآور شويم که احتاديه اروآسيايی 
پديده نوی غير از جامعه کشورهای مستقل مهسود 

 .است
 

عه کشورهای مستقل مهسود که به جای شوروی جام
پيشين به ميان آمد، يک ساختار ارگانيک نيست و 
در دو دهه گذشته نتوانست کارايی خود را در هپنه 

 . جهانی به منايش بگذارد
 

شوروی پيشين ساختار کالسيک دارای بار 
، و ديکتاتوری )کليت گرا(ايدئولوژيک، توتاليتار 

ديه اروآسيايی ساختاری در حالی که احتا. بود
خواهد بود پراگماتيک، دمکراتيک و مهگرا که 

از اين رو، تشکيل . داوطلبانه تشکيل خواهد گرديد

                                                 
مسايل مربم داخلی و سياست خارجی، « مراد سوينبايف، .  115
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احتاديه اروآسيايی به هيچ رو، به معنای احيای 
 .شوروی پيشين خنواهد بود

 
مهين گونه، سازمان شانگهای که برای رويارويی با 

گاهی نيست که  هژمونی غرب به ميان آمد، نيز تکيه
مادامی . در دراز مدت برای روسيه کشش داشته باشد

که امريکا قدرت يکه تاز جهان است و سياست 
پيشروی به سوی خاور را در دستور کار دارد، 
شانگهای، هر چند هم با سردمداری چين، تنها 
ساختاری است که تا اندازه يی می تواند توازن 

مگر، به حمض اين . اسرتاتيژيک در جهان را نگهدارد
که امريکا وزن خود را ببازد و چين به عنوان 
قدرت خنست جهان تبارز منايد، شانگهای رنگ خواهد 
باخت و منافع چين و روسيه در آسيا، از مجله در 
آسيای ميانه، افغانستان و ايران رو در روی هم 

از اين جا است که روسيه به يک . قرار خواهد گرفت
 .از داردساختار نو ديگر ني

 
جامعه «مهين گونه، احتاديه اروآسيايی غير از 

است که نبايد با آن يکی » اقتصادی اروآسيايی
که در (در جامعه اقتصادی اروآسيايی . گرفته شود

آن، کشورهای روسيه، قزاقستان، بيالروسيه، 
، سخن مشخص )تاجيکستان و قرغزستان عضويت دارند
مرکی و تعاون بر سر ايجاد گسرته واحد احتاديه گ

مهين اکنون هم احتاديه گمرکی ميان . اقتصادی است
. سه کشور بيالروسه، روسيه و قزاقستان وجود دارد

در حالی که احتاديه اروآسيايی حوزه رواديدی 
مشرتک، پول مشرتک، پارملان مشرتک و مهگرايی اقتصادی 

 .ارگانيک را مد نظر دارد
ل هم گسرته اين احتاديه، گسرتده واحد اقتصادی، ب

 . يکپارچه راهربدی را نيز به تنهايی در نظر ندارد
 

مهين گونه، احتاديه اروآسيايی چيزی غير از سازمان 
که در آن کشورهای (قرارداد امنيت دسته مجعی 

روسيه، قزافستان، بيالروسيه، تاجيکستان، 
سازمان . ، است)قرغزستان و ارمنستان عضويت دارند

ن منطقه يی يی است دارای امنيت دسته مجعی سازما
بار دفاعی که متوجه تامين امنيت جيوپوليتيک در 

حال آن که احتاديه . گسرته کشورهای عضو است
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اروپايی سازمانی خواهد بود در مقياس جهانی و 
گلوبال دارای ابعاد راهربدی که نه تنها متوجه 
تامين امنيت گسرته کشورهای عضو احتاديه خواهد 

وانست نقش سازنده يی را در بود، بل خواهد ت
تامين امنيت، صلح و ثبات در تراز جهانی بازی 

 . منايد
 

هر چه است، پوتين به روشنی درک می کند که برای 
تبارز در جهان چند قطبی آينده مهچون يک قطب 
نيرومند و رويارويی بايسته با هژمونی امريکا و 
چين و رقابت با قطب های ديگر قدرت چون جمموعه 

ورهای امريکای التين، هند، جاپان، احتاديه کش
ابعاد، امکانات و توان روسيه ... کشورهای عربی و

به تنهايی بسنده نيست و با آرايش احتاديه يی 
تازه، متشکل از خبش بزرگ کشورهای عضو جامعه 
مستقل مهسود و حتا کشورهای بيرون از آن، می توان 

جايگاه برای روسيه جايگاهی کم و بيش نزديک به 
 .شوروی پيشين در عصر جنگ سرد دست و پا کرد

 
روسيه به عنوان بزرگ ترين کشور جهان از ديدگاه 
گسرته سرزمينی، دارنده بزرگرتين گنجينه های کانی 
جهان و يکی از دو ابرقدرت نظامی جهان، روشن است 

با . وزن بزرگی در نظام مناسبات بين امللل دارد
وگاه نوی را در سيمای اين هم، هرگاه بتواند ارد

احتاديه اروآسيای مهانند جامعه اروپايی آرايش 
بدهد، امکانات و توامنندی آن در تعامالت آينده 
جهان چه از ديدگاه  سياسی و چه از ديدگاه 

 .         اقتصادی افزايش خواهد يافت
  

روشن است، در اين احتاديه روسيه در هسته قرار 
بيالروسيه و قزاقستان  کشورهايی چون. خواهد داشت

در . در اليه دوم ساختاری آن قرار خواهند گرفت
اليه سوم، کشورهايی چون قزغيزستان، تاجيکستان و 

يعنی در گام خنست، . ارمنستان جا خواهند گرفت
. احتاديه می تواند از مهين شش کشور تشکيل يابد

مهين گونه، کشورهای ازبيکستان و ترکمنستان هم می 
آن بپيوندند و مشار کشورهای عضو  توانند به

 . احتاديه به هشت برسد
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روشن است که کشورهای سه گانه بالتيک که گرايش 
اروپايی و مهسويی با ناتو دارند، به چنين احتاديه 

مهين گونه، هرگاه در گرجستان . يی منی پيوندند
کدام حتول ريشه يی رخ ندهد، احتمال پيوسنت 

ا اين هم، به گونه غير ب. گرجستان به آن منی رود
مستقيم پيوسنت کشورهای نو اوسيتای جنوبی و 

 .اخبازيا و نيز پريدنيسرتويا به آن عملی است
 

آن چه مربوط به کشورهايی چون اوکرايين، ملدوای 
و آذربايجان می گردد، پيوسنت آن ها به احتاديه، 
هر چند هم با چون و چراهايی مهراه است، با آن هم 

ريک، در سر اجنام کار ممکن پنداشته می از نگاه تيو
دست کم هرگاه اين کشورها به گونه متام عيار . شود

به ساختار احتاديه اروآسيايی نپيوندند، می 
توانند در مراحل خنست به عنوان کشورهای عضو 

 . فوورم احتاديه حضور داشته باشند
 

پس از فروپاشی شوروی تا به امروز، روسيه بسياری 
.  خود را در جهان از دست داده است از متحدان

کشورهای اروپای خاوری به احتاديه اروپايی پيوسته 
کشورهايی . يوگوسالوی پيشين فروپاشيده است. اند

چون اتوپيا، انگوال، اجلزاير، مصر و ليبيا، يمن 
دموکراتيک، عراق و افغانستان که در گذشته از 
 شريکان نزديک مسکو به مشار بودند، بيرون از
دايره نفوذ آن قرار گرفته اند و برخی از آن ها 

 .به متحدان نزديک امريکا مبدل شده اند
 

در يک سخن، پس از فروپاشی شوروی پيشين، در برخی 
از مناطق جهان از مجله، اروپای خاوری و 
خاورميانه، خالی قدرت راهربدی يی پديد آمد که 

س امريکا بی درنگ برای پر کردن آن اقدام کرد و پ
سپتامرب حضور نيرومندی  11از رويدادهای دراماتيک 

 . در اين مناطق از مجله عراق و افغانستان يافت
 

نه سازمان شانگهای و نه جامعه کشورهای مهسود، 
هيچ کدام نتوانسته اند به روسيه در بازگردانيدن 
اعتباری مهانند به دوره شوروی پيشين ياری 

روسيه به از اين رو، پوتين رسيدن . رسانند
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جايگاهی در خور شان آن کشور را مهچون يک ابر 
 . قدرت در آرايش يک ساختار بيخی نو می بيند

 
در اين ميان، چيزی که بسيار شايان توجه است،  

تعامل اين احتاديه نو با ساختارهای قدرت در تراز 
 .جهانی و حميط پيرامون گسرته آن خواهد بود

   
هاي  ژيك روسيه در حوزهروی هم رفته، گسرته اسرتاتي

 :  مهسايه، پنج ساختار را در بر می گيرد
 کشورهای سه گانه بالتيك، -1
مجهوری های غربی چون اوکرايين، بيالروسيه و   -2

 ملداويا در مشال درياي سياه،
گسرته قفقاز، از مجله کشورهای آذربايجان،   -3

 گرجستان و ارمنستان
 کشورهای پنجگانه آسياي ميانه   -4
 . دور حوزه خاور  -5
 

مهين گونه، در تراز جهانی، روسيه با چند ساختار 
و منطقه بزرگ و کوچک در تعامل است که در قبال 

 :هر يک سياست به خصوص خود را دارد
 

گسرته امريکای مشالی، گسرته امريکای جنوبی و 
مرکزی، گسرته اروپای باخرتی، گسرته اروپای خاوری، 

ريقا، گسرته گسرته کشورهای اسکندناوی، گسرته اف
عربستان، (کشورهای عربی عضو شورای خليج فارس

و اردن، گسرته ) قطر،کويت، حبرين، امارات و عمان
عراق، سوريه، لبنان و (کشورهای عربی مشالی 

، هند و پاکستان، چين، کشورهای خاور دور )فلسطين
، مغولستان، کشورهای حوزه ...)جاپان، کوريا (

 .ان، افغانستانجنوب شرق آسيا،  ترکيه، اير
 

از مجله اين ساختارها و مناطق، برخی از کشورهای 
گسرته های امريکای مرکزی و جنوبی، مشاری از 

، باالقوه )از مجله مصر و ليبی(کشورهای افريقايی 
می توانند در آينده چونان شريکان گفتگوی احتاديه 

 .اروآسيای به رهربی روسيه ارزيابی گردند
 

 -با شکست دکرتين مونروبايد توجه داشت که 
يکپارچه ساخنت قاره امريکا به رهربی اياالت متحده، 
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و نيز شيرينی جاذبه های انرژيتيک آسيا، اياالت 
. متحده از امريکای جنوبی به سوی آسيا يورش آورد

کنون چنين بر می آيد که پس از شکست در امريکای 
جنوبی و در آسيا، توجه امريکا بيشرت به قاره 

از اين رو، در آينده نزديک . جلب گردد افريقا
. افريقايی ها متايل چندانی به روسيه خنواهند داشت

تنها مصر و سودان و احتماال در آينده ليبی از 
 .   اين قاعده مستثنی خواهند بود

 
عراق، سوريه، لبنان و (گسرته کشورهای عربی مشالی 

، هند و پاکستان و چين نيز می توانند در )فلسطين
 .راز چنين کشورها به مشار روندط
 

برخی ديگر از کشورها مانند مغولستان، کوريای 
مشالی، مشاری از کشورهای اروپای خاوری که احتاديه 
اروپايی منی تواند آن ها را در خود جا بدهد، از 
مجله صربستان،کشورهايی اند که می توانند بالقوه 

 .شامل احتاديه شوند
 

اه امريکا ناگزير به ترک هرگ(ايران و افغانستان 
و به گونه مشروط حتا ترکيه، ) اين کشور گردد

کشورهايی اند که از ديد تئوريک می توانند در 
 . آينده به احتاديه يپيوندند

 
روشن است دشواری های فراوانی هم فرا راه 

به ويژه مشکالت فراوانی . پديدآيی اين احتاديه است
ازبيکستان و –که در ميان کشورهای آسيای ميانه 

 .تاجيکستان و قزغيزستان است
 

در اين نبشته، می کوشيم حتليلی در باره يکی از 
حوزه هايی که در گذشته در مرز جنوبی شوروی 
پيشين واقع بود و در آينده، مرز جنوبی احتاديه 
اروآسيای مطمع نظر روسيه را خواهد ساخت و به 
گمان غالب، در آينده نزديک کماکان چونان 

رگرتين کانون صدور بی ثباتی به گسرته اين بز
احتاديه خواهد ماند و مهين گونه، در صورت حتول 
معين اوضاع، می تواند به گونه باالقوه يکی از 
شريکان احتاديه اروآسيايی به رهربی روسيه مبدل 



 

548 
 

شود و نيز تاثير آن را بر اين ساختار نو ارائه 
 .افغانستان -دهيم

 
ه که کنون در افغانستان از ديد تاريخی، آن چ

روان است، ادامه بازی بزرگ سده های نزدهم و 
در . تنها سيمای آن عوض شده است. بيستم است

گذشته بازی بزرگ ميان روسيه و انگليس و سپس هم 
کنون در افغانستان . شوروی و امريکا روان بود

امريکا حرف خنست را می زند و نقش انگليس فرعی 
کان يکی از طرف های مطرح مگر روسيه کما. است
با اين که حريف اصلی جيوپوليتيک امريکا در . است

 .  چين است -افغانستان در مرحله کنونی
 

پژوهشگر آملانی در اين  –ديرتيش ناک ماير -يورگ
معموال چنين پنداشته می شود که «: پيوند می نگارد

بازی بزرگ با شکست روسيه از جاپان به سال های 
چون مهو در آن هنگام تالش . ايان يافتپ 1905/ 1904

های روسيه مبنی بر پيشروی به سوی جنوب متوقف 
تاريخ نشان می دهد که . اما چنين نيست 116.گرديد

بازی بزرگ راستين هنگامی آغاز گرديد که 
 -ديپلماسی انگليس آگاهی يافت که آملان صنعتی شده

حريف اصلی آن، تالش می ورزد به يک قدرت دريايی 
 . ل گرددمبد
 

از ديد لندن، احتاد باالقوه آملان با روسيه، هتديد 
دوگانه يی برای احتاد موجود در آن برهه، می  

مسکو می توانست هتديد  -حمور قاره يی برلين. گرديد
مستقيمی در نزديکی دروازه های بريتانيا باشد و 
در دست روسيه منابع الزمی فنی و اقتصادی را برای 

روسيه می توانست در . ا بگذاردتسلط بر اروآسي
کشاکش در زمينه تاثيرگذاری بر قاره اروآسيا و 

 . هند، به پيروزی دست يابد
 

                                                 
برخی ها می پندارند که هرگاه رويدادهای بزرگی چون جنگ .  116

پليون بناپارت بر روسيه، جنگ روس و جاپان و کريمه، يورش نا
جنگ های يکم و دوم جهانی و انقالب اکترب منی بودند، روسيه به 
گونه حتمی به پيشروی به جنوب ادامه می داد و کنون ديگر 

 .اثری از کشورهای مستقل ابران، افغانستان و ترکيه منی ماند
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درست مانند آن زمان، مبارزه بر سر هندوکش می 
در سده . تواند آغاز درگيری بارها بزرگرتی گردد

اند «بيستم در نتيجه بازی بزرگ در هندوکش، 
ی دو جنگ جهانی از در سيما) بازی هنايی(» اشپيل

بازی بزرگ راستين از تالش های . کار برآمد
بريتانيای کبير مبنی بر جلوگيری از احتاديه 

انديشه سياست خارجی . روسيه و آملان آغاز گرديد
بريتانيا در بسنت احتاد در برابر نيرومندترين 

اين گونه، . با حريف درجه دو می چرخيد -حريف
رهرب ارکسرت اروپا از  لندن توانست در فرجام کار،

 ...کار برآيد
 

نه تنها به عنوان خبشی از تاريخ  -درک اين روندها
آموزنده است، بل که به ما ياری می رساند تا 

امروز .  بازی عصر خود را نيز هبرت ارزيابی مناييم
درست مانند آن برهه، نيروهايی که برای مبارزه 

نند بر سر افغانستان کشانيده شده اند، می توا
متحد گردند يا بر سر مسايل بيخی ديگر و قرينه 

 .های ديگری، با هم برخورد منايند
 

و بار ديگر افغانستان در مرکز توجه قرار می ...
با داوری از روی مهه چيز،  ميدان . گيرد

زورآزمايی بر سر تسلط در سده بيست و يکم، نه 
تنها افغانستان، بل که آسيای ميانه هم خواهد 

 » .بود
 

به هر رو، روسيه با حضور مشروط امريکا در 
افغانستان مادامی که منافع ملی آن کشور را در 
منطقه خاور ميانه و آسيای ميانه با خطر جدی رو 

اگر چنين چيزی رخ . به رو نکند، خمالفتی ندارد
بدهد، ابزارهای فشار نيرومندی برای راندن 

کا بر عکس، چين حضور امري. امريکا در دست دارد
در افغانستان را برای خود خطر راهربدی پنداشته، 
با آن مبارزه خستگی ناپذيری را پيش گرفته است و 

پاکستان  -برای راندن آن به کمک متحد راهربدی خود
 .می کوشد

 
به هر رو، به باور بسياری از کارشناسان، مبنای 
برای خوش بينی در رابطه با هببود اوضاع در دوره 
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داليل چنين بد بينی . دست نداريم در 2014پس از 
 :چنين اند

جيوپوليتيکی، جيو (در بعد متاجيوپوليتيکی -1
 -اسرتاتيژيکی و جيو اکونوميکی و جيوسويليزاسيونی

، افغانستان يگانه کشور جهان است که )جيوکلتوری
تا کنون استاتوس متاجيوپوليتيکی آن به گونه 

آينده  هنايی تعيين نشده است و تصور منی رود در
با توجه به مهين نامعين بودن، . نزديک تعيين گردد

تنها راه برونرفت در حبران ها در مهه ابعاد تثبيت 
و تضمين وضعيت بی طرفی دايمی افغانستان از سوی 
کنفرانس جهانی زير سرپرستی سازمان ملل متحد 

عدم تثبيت چنين وضعيتی به معنای تداوم . است
 . ه تر شدن آن استحبران در اين کشور و پيچيد

 
چون تا کنون چنين چيزی حمقق نشده است و گمان منی 
رود در آينده نزديک حمقق شود، کماکان رويارويی 

ناتو و شانگهای در  -قدرت های بزرگ جهانی
 . افغانستان دوام خواهد يافت

 
در کل، چنان که بارها خاطرنشان ساخته ايم، 

انی و مادامی که کانسپت گلوبالی برای صلح جه
به (تقسيم دادگرانه گسرته نفوذ و منابع معدنی 

ميان قدرت های بزرگ تدوين نگردد و ) ويژه انرژی
کانسنسوس گلوبال دستياب نگردد، حمال است حبران 
های منطقه يی از مجله حبران افغانستان فروکش 

اين گونه، . تنها شکل آن تغيير خواهد کرد. منايد
از نوی از حبران افغانستان وارد ف 2014پس از 

 .لغزنده  خواهد گرديد
 

راهربد امريکايی ها در افغانستان اين است که 
با هزينه کردن چند ميليارد   2014بتوانند پس از 

اوپراتيفی خود را با دو تا  -دالر، حضور اطالعاتی
اطالعاتی تداوم -کماندويی -سه لشکر هوايی، هوابرد

شی با ببخشند، پای خود را از جنگ های فرساي
قبايل پشتون بيرون بکشند، تلفات خود و مصارف 
گزاف خود را به حد اقل برسانند، دولت دست 
نشانده خود را سر پا نگهدارند، در عين حال 
بتوانند برنامه های بلندمدت خود را در منطقه 
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عليه ايران، پاکستان، روسيه و چين و کشورهای 
 .آسيای ميانه پيش بربند، تومهی بيش نيست

 
اين اسرتاتيژی بر شالوده اين پيش فرض بنا هناده 
شده است که نيروهای مسلح افغانستان خواهند 
توانست امنيت کشور و نيروهای امريکايی را تامين 

اين در حالی است که تراز آموزش نيروهای . منايند
افغانی بسيار پايين است، اين نيروهای انگيزه 

دراز مدت با  های بااليی برای ادامه نربد فرسايشی
طالبان در گسرته جنوب کشور ندارند و تراز جتهيز 
آن ها به ويژه با نيروی های هوايی و موشکی 

 . بسيار پايين است
 

اوضاع به ويژه دراماتيک خواهد گرديد، هرگاه 
تداوم حضور امريکايی ها منافع راهربدی روسيه و 
چين و يا ايران و پاکستان را با چالش های جدی 

آن گاه وقوع فاجعه ناگزير . رو گرداندرو به 
 . خواهد بود

 
در ُبعد سياسی، سرنوشت سياسی طالبان که دست کم 
از محايت کامل يک چهارم باشندگان برخوردارند، در 
هاله يی از اهبام است و از سوی ديگر، دامنه يابی 
چالش های تباری، زبانی و مذهبی پس از انتخابات 

که (شدن قدرت در کشور آينده و احتمال خاندانی 
تنها دستاورد افغانستان در سه دهه گذشته را که 

 . ناگزير است) نظام مجهوری است، برباد خواهد داد
 
در بعد منطقه يی ما شاهد چند نوع کشمکش در   -2

 :افغانستان هستيم
کشمکش سنتی ميان هند و پاکستان بر سر  -

پاکستان . افغانستان که کماکان ادامه دارد
تار به دست آوردن عمق اسرتاتيژيک در خواس

افغانستان و روی کار آوردن يک دولت دست نشانده 
تندرو اسالمگرای پشتونی در کابل است که در اين 
کار از پشتيبانی عربستان، امارت، قطر، ترکيه و 

اسرتاتيژيست های اسالم آباد . چين برخوردار است
ستان خواستار هپن ساخنت گسرته نفوذ خود در افغان

دست کم تا دامنه های جنوبی هندوکش هستند که 
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اميدوارند به ياری طالبان به اين مهم دست 
 .بيابند

 
هند خواهان حتکيم يافنت قدرت يک دولت 
اولرتاناسيوناليست پشتون که بر پاکستان ادعای 

از اين رو، از راهربد . ارضی داشته باشد، است
 .امريکا در افغانستان محايت می کند

 
ها راه پايان دادن به اختالفات با پاکستان، تن

عضويت هر دو کشور افغانستان و پاکستان به 
در غير آن، عقد يک قرار . سازمان شانگهای است

داد ميان افغانستان و پاکستان که در بر گيرنده 
عدم مداخله در امور يک ديگر، عدم تعرض (سه بند 

اشد، ب) بر يک ديگر و عدم ادعای ارضی بر يک ديگر
با تضمين سازمان ملل می تواند صلح و ثبات را به 

 . منطقه و افغانستان بر گرداند
 

با توجه به اين که هر دو اين طرح ها در آينده 
نزديک عملی نيست، حبران کماکان با شدن بيشرتی 

 .ادامه خواهد يافت
 

پاکستان، ماهرانه ميان چين و امريکا مانور می 
رای راندن امريکايی ها از يک سو، از چين ب. کند

پول می گيرد و از سوی ديگر از امريکا برای 
در اين . ماندگار شدن در افغانستان باج می ستاند

ميان، راهربد پاکستان در قبال افغانستان صد و 
چون . هشتاد درجه با راهربد امريکا در تضاد است

پاکستان در پی ايجاد کنفدراسيون با افغانستان 
ه امريکا خواهان داشنت يک دولت در حالی ک. است

گوش به فرمان خودش در افغانستان است تا به کمک 
آن بتواند خود پاکستان را هم زير کنرتل داشته 

 . باشد
 

با اين مهه، هر چند اسرتاتيژی های دو کشور از هم 
متفاوت اند، اسالم آياد می کوشد در ُبعد تاکتيکی 

ی هايی با در بدل دريافت کمک های سرشار، مهاهنگ
در اين حال، پيوسته می کوشد . امريکا داشته باشد

امريکا را در روی کار آوردن يک دولت بيخی 
هوادار پاکستان به رهربی گروه های وابسته به 
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در ازای تضمين تداوم حضور  2014پاکستان پس از 
 .امريکا در مشال و غرب افغانستان ترغيب کند

 
و غرب افغانستان  پاکستان با حضور امريکا در مشال

مگر، حضور امريکايی ها را در مرزهای . خمالف نيست
خودش در استان های جنوبی و خاوری افغانستان منی 

هرگاه امريکا از مناطق پشتون نشين . پذيرد
افغانستان برآيد، چنين چيزی به معنای افتادن 
کامل اين مناطق در دست پاکستان و تندروان عرب و 

و شکست کامل روسيه در نربد بر هنايت در دست چين 
چيزی که روسيه به هيچ رو  -سر قبايل پشتون است

در اين صورت، روسيه ممکن . آن را بر خنواهد تابيد
است نه تنها به مهکاری خود با امريکا در مبارزه 
با تروريسم پايان دهد، بل در انديشه بيرون 

چون . راندن امريکا از افغانستان نيز برآيد
ار باشد امريکا تنها در مشال و غرب حضور هرگاه قر

داشته باشد و با طالبان و ساير تندروان در جنوب 
جننگد، چنين چيزی برای روسيه به هيچ رو پذيرا 

 .نيست
 
کشمکش ميان ايران و عربستان بر سر رهربی  -

. جهان اسالم هم در افغانستان با شده روان است
ی مانند عربستان و ديگر کشورهای حمافظه کار عرب

کويت، امارات، قطر، عمان و حبرين خواستار قدرت 
گرفنت نيروهای وهابی پشتون در افغانستان اند تا 
بتوانند برای ايران از جانب خاور درد سر درست 
منوده، آن کشور را از دو زو به حماصره بياورند و 
در عين حال، زمينه را برای رخنه در کشورهای 

 . گردانند مسلمان آسيای ميانه فراهم
 

چونان مدعی ديگر رهربی  –در اين اواخر، ترکيه هم
در جهان اسالم، به اين روند پيوسته است و به شدت 
در پی گسرتش نفوذ خود در افغانستان به ويژه در 

 .ميان ترک زبانان اين کشور است
 

روشن است ايران منی تواند در برابر نفوذ عربستان 
از اين . ت  باشدو ترکيه در افغانستان بی تفاو

رو، در پی افزايش نفوذ اقتصادی، فرهنگی و مذهبی 
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خود در افغانستان است که با راهربدهای اعراب در 
 .تعارض قرار می گيرد

 
چنين بر می آيد که مادامی که اعراب نفت دارند، 
و مادامی که حتوالت ريشه يی در اين کشورها رو 

 .هد يافتندهد، حبران افغانستان کماکان ادامه خوا
 
 :در بعد داخلی -3

افغانستان در بُعد داخلی کماکان با چالش های 
نيازی به گفنت ندارد که . فراوانی رو به رو است

اوضاع در درون کشور به شدت حبرانی و رو به 
بدترشدن است و هيچ اميدی به هببود با ادامه حالت 

در اثر لغزش ناخبشودنی امريکا، . کنونی منی رود
کابل حاکم شده است که ايدئولوژی رمسی  رژيمی در

آن را ناسيوناليسم لگام گسيخته تباری و زبانی 
در اثر سياست های ناخبردانه اين رژيم، . می سازد

دردمندانه و شورخبتانه گسيختگی ها و شگاف های 
تباری، زبانی و مذهبی در کشور چنان ژرفا و هپنا 

 .يافته است که در تاريخ کشور نظير ندارد
 

ساختار رژيم حاکم، نظام رياستی خودکامه با کپی 
برداری ناقص از ساختار امريکا است که قدرت در 
آن در دست يک گروه تند رو تبارگرا با انديشه 

. های قرون وسطايی ارجتاعی قبيله يی متمرکز است
ساير باشندگان در تصميمگيری ها مشارکت ندارند و 

ولت در آن کار منايندگان آن ها چونان کارمندان د
بدون اين . می کنند و حضور منادين و منايشی دارند

که صالحيتی داشته باشند و هر موقعی که رييس نظام 
و تيم حاکم تصميم بگيرد، می تواند هرکسی از 

 .آنان را به آسانی کنار بزند
 

گذشته از اين ها، در اثر سياست های فرصت طلبانه 
جنوبی و خاوری  و ناخبردانه اين تيم، در خبش های

کشور، فرهنگ طالبی و تند رو اسالمی طراز وهابی 
اين در حالی است که در مشال و .  حاکم گرديده است

مرکز به پيمانه شايان توجهی ارزش های کمابيش 
. مدرن و يک اسالم ميانه رو و معتدل رواج دارد

اين دو فرهنگ متفاوت با هم آشتی ناپذير اند و 
ای تقسيم فيزيکی کشور به دو زمينه را از پيش بر
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از اين رو،   .خبش مشالی و جنوبی فراهم می آورند
اگر در آينده نزديک قانون اساسی و ساختار نظام 
در کشور اصالح نشود و زمينه مشارکت ساير اقوام 
در روندهای تصميمگيری هنادينه نشود، ساختار 
آينده نظام در کشور کنفدراسيون مشال و جنوب 

 .خواهد بود
 

روشن است، دامنه يابی تنش ها و چالش های 
اتنوپوليتيکی در افغانستان می تواند تاثيرات 

از اين . منفی يی بر کشورهای آسيای ميانه بگذارد
رو، تنها راه جلوگيری از فاجعه حمتوم در 
افغانستان، برگزاری لويه جرگه  زير سرپرستی 
سازمان ملل، اصالح قانون اساسی و ساختار نظام 

 .  است
 

افغانستان برای روسيه و کشورهای آسيای ميانه و 
در کل اعضای احتاديه آينده اروآسيايی از چند بعد 

 :چالش آفرين است
با توجه به آهنگ رشد باالی توليد و قاچاق    -1

مواد خمدر، امنيت ملی روسيه و کشورهای عضو 
در هپلوی . احتاديه کماکان در معرض هتديد جدی است

 40تا  30ياردها دالر زيان مالی، بين ساالنه ميل
هزار جوان روسی در اثر استمعال مواد خمدر جان می 

اين گونه، هرگاه در طی ده سال حضور . بازند
نيروهای شوروی در افغانستان مشار تلفات جنگ به 

هزار نفر می رسيد، می توان نتيجه  14نزديک به 
ر گرفت که روسيه به راستی در معرض جنگ متام عيا

 .ترياک قرار گرفته است
با توجه به حضور بلند مدت نيروهای     -2

امريکايی در اين کشور، خطر صدور بی ثباتی به 
) در گام خنست، آسيای ميانه(کشورهای عضو احتاديه 

از مجله در سيمای صدور انقالب های رنگی باالقوه 
 .هست

در صورت قدرت گرفنت نيروهای تندر رو، خطر   -3
. به گسرته آسيای ميانه باال می رودگسرتش بد امنی 

به ويژه هر گاه امريکايی ها موفق گردند با 
 .  پاکستان و طالبان کنار آيند
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با پا گرفنت چالش های زبانی، تباری و    -4
مذهبی خطر سرايت اين چالش ها به گونه دومينويی 

 . به آسيای ميانه می رود
در صورت شکست کامل امريکا و بيرون رفنت  -5

ی آن کشور، خطر رويارويی چين و روسيه در نيروها
افغانستان باال می رود که می تواند سازمان 

 . شانگهای را با خطر فروپاشی رو به رو گرداند
 
 

 


