
 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
1

 
 پلوم انجينير کريم عطائی                                                                                                            سويسدي
 

 

 م٢٠٠۵نومبر ۶                             افغانستا درچهار راه حوادث                        سيمينار دوم 
 

 پاليسی سياسی افغانستاِن بعد از جنگ روش جديد در
 
 

 !عرض سالم به عالقمندان محترم تاالر مرکزکلتوری افغان
 

 مساعد ميگردد تا با شما عالقمندان محترم صحبت نمايم   زمينه آين الين-جرمن-افغانط کارکنان خوش هستم ازينکه توس 
 .و ازبيانات دانسمندان بسيار گرامی مستفيد گردم

 : را احتوا ميکند که ضمن آن بر "جديد درپاليسی سياسی افغانستان بعد ازجنگ روش "صحبت مَن 
 

 قرضه های اتحاد شوروی سابق -
 روش خصمانه پاکستان -
 موقعيت جيو پوليتيک افغانستان و -
 تجديد روش سياسی با دولت روسيه -
 

 . نظراندازی ميگردد که اميد است مورد پسند شما واقع گردد
ت من تکرار آنچه باشد که جناب دکتورميرعبدالرحيم عزيز بطورمفصل وعلمی بيان ممکن بعضی تذکرات در صحب

 .اميد آنرا تکرار احسن قبول فرمايد. فرمودند
 

 داشت که ضمن آن بايد دولت روسيه      اغلی احدی درمسکو مذاکراتِ   در سال جاری وزيرماليه جمهوريت افغانستان  
يک مرتبه ديگر حين مذاکرات روی امدادهای جامعه ملل جهت    . طالب قرضه های خود از افغانستان گرديده باشد  

م دردوبی، نماينده روسيه در برابر وزيرخارجه دکتورعبداله نيز بايد اظهارکده باشد       ٢٠٠۴بازسازی افغانستان در سال 
ل  أس اتحاد شمااغلی برهان الدين ربانی که دررکه چوکات امداد دولت روسيه بعد ازسقوط کمونيستها برای   

اين به آن می ماند .  ميليارد دالررا احتوا ميکند که حکومت افغانستان بايد حساب آنراتصفيه نمايد  ٢قرارداشت، درحدود 
اين حرکات روسيه بهيچ صورت شاهد حسن نيت در روارط کشورهای افغانستان  . "بگيرش که نگيريت "که ميگويند

 . وروسيه تلقی شده نمی تواند
 ه ش ١٣٨۴سنبله ٢٧رمنتخب دررأس دولت افغانستان قرار دارد وبا انتخابات پارلمانی بتاريخ    اکنون که يک رئيس جمهو

وبعد از افتتاح شورای ملی افغانستان رکن سوم دولت تکميل ميگردد، جای دارد که درجهت مسايل عمدۀ ملی که از  
 .صالحيت  نمايندگان مردم است، قدم های ثابتی ازطرف افغانستان برداشته شود 

زيک جانب دولت روسيه تصفيه حساب را ازما مطالبه دارد بدون اينکه حاضر باشد روی غرامات جنگی بميز مذاکره   ا
اگر اتتحاد شوروی وقت به کمونيستهای خلق وپرچم ياری رسانيده و به اتحاد شمال امداد نموده، منافع خود را     . بنشيند

ستان درکجا قرار داشت که حاال دولت اين کشور حساب آنرا تصفيه ميخواسته تأمين نمايد ولی جايگاه منافع مردم افغان
کند؟ سوال درين است که کمونيستها و اتحاد شمال با کدام صالحيت از ملت افغانستان نمايندگی ميکردند؟ بقايای حکومت  

 می شناخت،  کشورهای جهان، حکومت شان را برسميت  ٨۵پرچمی ها با پشتيبانی بی شرمانه ازروسها ادعا دارند که    
اين بقايا آيا جوابی دارند که درين جمله کدام يک از کشور های اسالمی شامل  . لذا نمايندگی آنها از افغانستان برحق بود

بود و آيا همه ساله جامعه ملل در فيصله های مجمع عمومی از اتحاد شوروی تقاضا نميکرد تا قوای نظامی اش هرچه  
 ر چنين حاالت چطور ميتواند يک حکومت دست نشانده ازيک ملت نمايندگی کند؟ زودتر افغانستان را ترک گويد؟ د 

 اتحاد شمال که ازجمع بندی يک تعداد تنظيمها بوجود آمده و آنهای بودند که درجنگهای قدرت طلبی شهر کابل را    
ند، چطور ميتواند   بخاکدان خاک مبدل، هزارها باشندۀ آنرا قتل ودارائی عامه را بمنفعت شخصی خود به تاراج برد    

 ازمردم نمايندگی نموده و ازطرف اتحاد شوروی وقت صاحب اعتبار برای گرفتن قرضه پنداشته شده باشد؟     
بقايای خلق و پرچم که با پشتيبانی اتحاد شمال در عقب صحنه سياسی در فعاليت هستند اظهار می دارند که قرضه های 

درين جا بايد . اعمار پروژه های انکشافی نيزبمصرف رسيده استشوروی وقت نه تنها جنبه نظامی داشته بلکه در
 ه ش در عمران کشور بکار برده شده است،   ١٣۵٧ ثور ٧تفکيک نمود که قرضه های اتحاد شوروی الی تاريخ تاريک 
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ميتوان   بطور مثال  . ولی اين پروژه ها در لشکرکشی و جنگهای ده ساله روسها همه تخريب وازبهره برداری بازمانده اند 
. از کانال ننگرهار و شاه راه هرات وقندهار وغيره نامبرد که هرکدام برای باز سازی مصارف گزافی را ايجاب ميکند       

ثورصرف جنبه نظامی داشت و همه دور آن می چرخيد تا    ٧مصارف اتحاد شوروی درافغانستان بعد از تاريخ شوم  
ی درراه اعمار انکشافی صورت گرفته، صرف درخدمت منافع  اگر مصارف . دست نشاندگان شان را سرقدرت نگاه دارند

استراتيژی نظامی قرار داشته است مثَال اعمارپل حيرتان تا ازطريق آن تجهيزات نظامی  ولوژستيکی برای مهارکردن  
اگر دروقت تسلط شوروی که زمان خلق وپرچم  . ملت افغان که درراه آزادی کشور شان جهاد ميکردند، بکاربرده شود

 .!رانيز احتواميکند کدام پروژه عام المنفعه در افغانستان به پا ايستاده شده باشد، بفرمايند آنرا نشان دهند  
ازجانب ديگر مناسبات بينن دو کشور افغانستان و پاکستان در يک موقف بسيار حساس نزديک بود ازموازنه بيرون    

 گورنرايالت صوبه سرحد پاکستان خليل .های بر سرمی پروراندچه پاکستان ازداشتن نقوذ سياسی برافغانستان خيال بافتد، 
م بيان داشت که اکنون يک صد سال اعتبار قيد شده در معاهده خط ديورند بپايان    ٢٠٠۵ سپتمبر ٢٢الرحمن بتاريخ 

پرويز مشرف حکمفرمای پاکستان ضمن يک بازديدش درماه سپتمبر از  . رسيده ولی اين موضوع حل شده تلقی ميگردد  
.   مريکا با کوندولورايس وزير خارجه آن کشور از اعمار يک حصارسرحدی بين افغانستان وپاکستان سخن رانده است   ا

گرچه اين موضوع ازطرف گوينده حکومت افغانستان غير قابل قبول خوانده شده، با آنهم اين عاليم نشان دهنده آن است    
اگر درين اواخرچند نفراز طالبان بی نام ونشان . کردنی نيستکه پاکستان اهداف شوم خود را نسبت به افغانستان ترک 

 . را به افغانستان می سپارد باآنهم بصدق روا بطش با افغانستان اعتبار شده نمی تواند  
 

درپرتو اين جريانات رئيس جمهور افغانستان وظيفه دارد تا چوکات مناسبات سياسی را با هردو کشور پاکستان وروسيه          
 .  ه بحث ومذاکره قرار دهد و فيصله نمايندگان مردم را در زمينه بدست بيارد در شورای ملی ب

 
ظربموقعيت جيو پوليتيک خويش در کشمکش های سياسی ونظامی بين دو قدرت منطقه يعنی  ن١٩افغانستان در قرن 

 .بريتانيای کبير وروسيه تزاری شکل يک کشور حايل را بخود اختيارنمود 
 

 م١٨٨٠پنجده تعرض روسيه به منطقه  -
 م١٨٨٧تعين خطوط سرحدی از آمو تا هريرود  -
 م١٨٩٣نومبر ١٢امضای معا هده ديورند  -

 
م بريتانيا نيم قاره هند  ١٩۴٧م  و در وسط آن قرن در سال    ١٩١٧  اتحاد شوروی عرض وجود کرد     ٢٠در دهه دوم قرن  

های گرم را بسرداشت وجای بريتانيا را   اتحاد شوروی مانند دولت تزاری روسيه خواب های رسيدن به آب       . را ترک گفت
جهان بعد ازجنگ جهانی دوم بدو بالکهای شرق وغرب     .  کشور تصنعی پاکستان در همسايگی افغانستان اختيار کرده بود 

شمول پاکستان به اتحاديه نظامی سنتو و پشتيبانی     . تغير شکل کرده وافغانستان ديگر موقعيت يک کشور حايل را نداشت    
 کشور وجواب منفی بدرخواست افغانستان برای کمک تمايل سياست اين کشوررا برای انکشاف اقتصادی     امريکا ازان

با آنهم دولت افغانستان با درک حساسيت در روش سياسی خود گاهی هم تعادل        . بطرف منابع از بالک شرق کشانيد  
 پنجاه دراعمار اقتصادی کشورحد    بيطرفی را ازدست نداده بامهارت کامل از رقابتهای شرق وغرب، خاصتَا دردهه

 . اعظم استفاده را مينمود 
اتحاد شوروی وقت  . بدبختی افغانستان درين بود که مانند اتحاد شوروی يک کشور ديو پيکر را در همسايگی خود داشت

 در عمَال پشتيبانی غرب از افغانستان. می توانست هرزمان که ميخواست هرگونه ضرر را متوجه افغانستان سازد
چنانچه در اپريل سال . صورت بروز خطرکارساده نبود و به اصطالح تا ترياق از عراق ميرسيد، مارگزيده هالک ميشد 

 .م برآن تجاوز نمود ١٩٧٩م حکومت مشروع افغانستان را توسط گماشتگان خود سقوط داد ودر دسمبر     ١٩٧٨
ازطريق بلو چستان يک قدم به دهنِه خليج فارس اتحاد شوروی که زعمای آن فکر ميکردند باتجاوز به افغانستان،  

نزديک تر شده باشند و خوابهای شان از رسيدن به بحرهند جامۀ عمل ميپوشد، در اثر مقاومت مردم افغانستان نه تنها         
عوامل تجزيه اتحاد شوروی ممکن     . بشکست مواجه شد، بلکه نام آنکشور غول پيکر از روی نقشه جهان برداشته شد    

 .شد ولی عامل عمدۀ آن شکستی است که ازطرف افغانها بر آن تحميل گرديد  بسيار با
گرچه اتحادشوروی در افغانستان شکست خورد ولی توانست درظرف ده سال دوام جنگ درين کشور انسجام اجتماعی،       

ثبات مرکزی کلتوری ونظام معارف را ازبنياد تخريب کند و از همه مهمتر اينکه امکانات بوجود آمدن يک حکومت با  
 .را بکلی درهم بريزد

 در سؤ     حرص وآز ايران وپاکستان را   سقوط اتحاد شوروی وآزاد شدن کشورهای آسيای مرکزی با جدا شدن از پيکر آن          
هريک ازين دو کشور در رقابت باهم در صدد آن برآمد تا برای        . نظرشان نسبت به افغانستان بيشتر ازپيشتر زنده نمود

چنانچه . زير پا گذاشته و درتخريب آن ازهم سبقت جويند منفعت ملی افغانستان را خود شان،تحقق بخشيدن منافع 
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پاکستان اين منفعت جويی خود را باتجهيز وتقويه شورشيان  طالب امروز نيز تعقيب ميکند تا باشد که با داشتن نفوذ  
 . براين کشور در رقابت باهند عمق استراتيژی کشورش را وسعت داده باشد  

 
لذا ضرور است تا درسايه  .  ونيمه اول قرن بيست نيست١٩وقعيت جيو پوليتيک افغانستان ديگرآن شرايط اواخر قرن م

م در امريکا بسيار  ٢٠٠١ سپتمبر ١١واقعه . شرايط جديد درمنطقه، در موقف سياسی افغانسنان تجديد نظر کلی بعمل آيد  
نمود وامريکا مجبور شد تا واقعيت را درک نموده و بر خطای        اين واقعه سياست جهانی را دگرگون   .  تکان دهنده بود  

سياسی خويش که سرنوشت افغانستان را بعد از شکست اتحاد شوروی به پاکستان سپرده بود، اعتراف نموده ودرسياست          
 .خود درمنطقه بصورت عموم ودر افغانستان بصورت خاص تجديد نظرنمايد

وريسم توسط امريکا ومتحدين آن درجريان است، يک دولت مرکزی در کشور   اکنون که پاکسازی افغانستان ازوجود تر
نسبتًا مستقرگرديده و سهمگيری در بازسازی افغانستان از طرف جامعه جهانی به پيمانه وسيع وعده داده شده است، اين     

آينده نچندان دور به حقيقت  اميد زنده ميگردد که قرار گرفتن دوباره افغانستان درقطار دول با اعتبار و مستقل جهان در 
 .بپيوندد، مشروط براينکه امريکا در مناسبات خود با افغانستان صادق بوده ودر زير پرده کدام نيم پرده يی پنهان نباشد    

 
مردم افغانستان در کشاکش سياسی دوران تاريخ کشورشان هميشه از شعور کامل سياسی برخوردار بوده و دربحران   

 دوست حقيقی شان کی و کی هم قرِن گذشته تجارب تلخ تاريخ را بهتر آموختند و خوب ميدانند،  بيش از دو دهۀ آخير   
 .برای حصول منافع خود منافع ملی افغانستان را زير پا گذاشته اشت

اين سياست درمناسبات  . سياست خارجی افغانستان نوين ديگر سياست يک دولت حايل بين دو قدرت بزرگ نخواهد بود 
 جهان و همجوار روی اساسات منشور ملل متحد و روی روابط دو جانبه اعيار خواهد شد که سه اصل   با کشورهای

 عمده، 
 وحدت ملی -
 تماميت ارضی -
 استقالل سياسی -

 .      تهداب آنرا استوارنگاه می دارد
 

 .دوباره تنظيم گردد سياست افغانستان با دولت روسيه که در منطقه درپی منافع خود عاليقی خاصی را دنبال ميکند، بايد  
بعد از انحالل اتحاد جما هير شوروی، کشور امروزی روسيه برای اعراض چوکی اتحاد شوروی در ملل متحد خود را    

باين دليل تجاوز اتحاد شوروی بر     . وارث آن اعالن نموده و متعهد گرديد تا همه مکلفيت های آن کشور را بدوش گيرد          
پس درينکه . ورت گرفت، تجاوز ازطرف دولت روسيه امروز نيز تلقی ميگردد   ص١٩٧٩افغانستان که در دسمبر سال 

ربانی اغلی امروز که . دولت روسيه، دولت متجاوز برافغانستان پنداشته ميشود، شک و ترديدی باقی نمی ماند   
اج کمک های صحی مسکورا از تجاوز بر افغانستان برائت ميدهد و يا اينکه روسها در کابل خيمه زده اند تا بمردم محت   

 .برسانند، معنی آنرا نمی دهد که مردم افغانستان تجاوز روسها را برکشور شان فراموش کرده اند 
مرجع صاحت صالحيت که از سرگيری مناسبات سياسی را باروسيه منظور می کند، دولت افغانستان است که در  

ت موکلف است بعد از منظوری پارلمان درآغاز دوبارۀ حکوم. چوکات قانون اساسی با قواه ثالثه استقرارپيدا کرده باشد
مناسبات ديپلو ماسی با روسيه اقدام نمايد و همچنان سياست تعرض جويانه پاکستان را که منافع ملی مارا بی پرده پامال   

 . ميکند با نمايندگان مردم دربين گذارد
درقدم دوم روسيه بايد پرداخت غرامات     . رت کنددولت روسيه می بايد از همه اولتر از همه مردم افغانستان طلب معذ     

جنگ را بر افغانستان تعهد نمايد که چوکات آن ازطرف يک نهاد باصالحيت بمنظوری پارلمان افغانستان بعد ازبررسی   
کامِل خرابيها درکشور که مسؤل آن روسيه باشد مطابق بمعيارهای بين المللی تعين خواهد گردبد تا وزارت خارجه   

 .ن مطابق به آن داخل اقدام گردد  افغنستا
 

تجاوز روسيه برافغانستان و نظير آنهم تجاوز پاکستان با آوردن طالبان تجاوز برحقوق مردم افغانستان بود وصرف   
 ! نمايندگان مردم می توانند در تجديد نظر بر چوکات مناسبات با هردو کشور، فيصله خود را صادر نمايند  

نه در برابر افغانستان، ازطرف هر مرجع که باشد مغرض را بری می دانند، برای آن اگر عناصری از تعرضات خصما
است تا آنرا در برابر دستگيری که از ايشان بعمل آورده، خوشنود سازند، غافل از اينکه با اين خوش خدمتی بر حق 

 .مردم خود شان پا ميگذارند 
 

 .  حوصله مندی شماتشکر از. اين بود عرايض من بخدمت شما شنوندگان گرامی 
 

 


