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  م١٨/٠٢/٢٠٠٩                       نجاتعبداله 
  
  

  )٤(افغانستان 
  ن وقبایلپيش زمينه های استقالل افغانستا

  
مسير تحول قرار بگيرد به این معنا  در آغاز دهه های نخستين قرن بيستم فرصت آن ميسر گردید تا افغانستان هم در

که به شکست روس به مثابه یک کشور منظم اروپایی  در  برابر یک ) ١٩٠٤( روس که در نتيجه جنگ جاپان و
انقالب . ه و اعتماد به نفس در کشور های آسيایی ایجاد گردیدروحيه مبارزاتی و استقالل طلبان. کشور شرقی انجاميد

 تحوالت ترکيه تاثيراتی عظيمی بجا گذاشت و اندیشه های ١٩٠٨ انقالب ایران و در ١٩٠٦در ) ١٩٠٥(فوریه روس 
تجدد و استقالل طلبی کار مایه نهضت های آزاد یبخش گردید و این تحوالت بر افغانستان وکشورهای آسيایی اثر 

انقالب اکتوبر به رهبری بلشویک ها در روسيه نه تنها امپراتوری تزاری را از بنياد دگرگون کر د هم چنان . گذاشت
 ایدیولوژیک را در پهنه تحوالت گيتی ایجاد و در ونمایه جدید ماشينری رقابت های بزرگ -فضای نوین سياسی

  .گردید
اهللا خان براریکه قدرت، فضای جدید در عرصه تحوالت  با مرگ امير عبد الرحمن خان وروی کار آمدن حبيب 

مسله . ميراث نظام استبدادی و خشن زمان عبدالرحمن خان دستخوش دگر گونی گردید. سياسی کشور ما ایجادشد
حضور شخصيت . تجدد و استقالل کشور به داعيه روزوخواست اساسی نيروهای سياسی و ملی  افغانستان بدل شد

 دانشمند بزرگ محمود طرزی به مثابه مشعلدار اندیشه های نوین به شکل گيری نهضت مشروطه اندیشمند، متبحر و
ترویج  مفکوره استقالل، حکومت قانون و . خواهان به تحوالت فرهنگی سياسی کشور رنگ و رخ جدیدی بخشيد

و رقابت ها جنگ اول جهانی که محصول رشد تضاد ها . مدنيت عصری هدف های مستقيم مبارزان قرار گرفت
خشن کشور های استعماری و متحدین آن ها بود پی آمد های آن دگر گونی های را در جيو پوليتيک امپراتوری ها و 
مستعمرات سبب گردید که از جمله انقالب اکتوبر در روسيه تحوالت با لکان و امپراتوری عثمانی و استقالل 

  .  برشمرد افغانستان را ميتوان نمونه های ازین دگر گونی ها 
پيروزی انقالب اکتوبر نه تنها روسيه را دگر گون کرد و مسير نظام را تغيير داد بلکه رقابت های استعماری را وارد 

روسيه بلشویکی که امپراتوری عظيمی را به ميراث . فاز نوین نبرد ایدیلوژیک وسيستم های متضاد اقتصادی کرد
یادمواجه بود ولی در نتيجه تضاد ها وناهمسویی های کشورهای گرفته بود، از درون و بيرون با مخالفين ز
این نظام نو تشکيل باآرمانگرایی های پرجاذبه  خود داعيه عظيمی از . کاپيتاليستی فرصت بقا و امکان پيشروی یافت

این آشتی ناپذیری در برابر نظام مسلط جهانی در سرمی پرورانيد مبارزه وسيع ایدیولژیک سياسی سيستمهای متب
برای توسعه امپراتوری . و روحيه پرخاشگر ضد نظام سرمایه داری راپرورا نيد. اقتصادی را به نمایش گذاشت

جدیدکه با درو نمایه طبقاتی و انتر ناسيوناليستی، درپيشينه استبداد و استعمار شرایط طرح و پذیرش و پشتوانه 
ین قوت جدید بر مقدسات کهن خط بطالن کشيد نه تنها ا. ایدیولوژیک و فرامرزی بر مبانی اصول جدید فراهم بود

تزاریسم را دفن کرد و صليب ها را در هم شکست همان گونه از داعيه مشترک و جهانی برای بقا و استمرار خویش 
برای استرداد بخارا، خيوه پنجده حکومت ) برست(اگر بلشویکها در جبهه غرب معاهده با آلمان بست. سود جست
افغانستان در نتيجه فراهمی شرایط عينی و ذهنی به استقالل دست یافت و در نتيجه . ا نيز دلگرم ساختافغانستان ر

بمثابه کشور مستقل در ) ١٩٢١-١٩١٩( معاهدات را ولپندی تعهد صلح ودرپيمان نامه کابل با شناخت استقالل 
  . مناسبات بين الدول ظاهر گردید

 بقتل رسيد بدون مصلحت با ١٩١٩ فبروری ٢١کله گوش لغمان به تاریخ شاه امان اهللا بعد از اینکه پدرش در 
بنا به دالیل وآ مادگيهای قبلی وی .اعضای خانواده زمام امور را در کابل به عهده گرفت و اعالن پادشاهی کرد 

يت وحمایت بااتکا برنيروی رزمنده از قبل آماده مشروط. چانس بيشتر برای بدست گرفتن قدرت سياسی را حایز بود 
جدی سياسی یک نيروی اگاه سياسی را که  هدف های استقالل و تجدد و حاکميت قانون را دنبال می نمود و برای 
تحقق این داعيه پشتوانه نيرومند روحيه رزمنده وحمایت مردم رانيز باخود داشت با انکه کا کایش خود را وارث تاج 

 و امادگی قبلی رز مندگان مشروطيت و فکر جا افتاده استقالل و تخت ميدانست وی اعالن پادشاهی کرد و حمایت
درمورد قتل .دست بيعت بدهدو داعيه امان اهللا را لبيک گوید.افغانستان سبب گردید که کاکایش حرفش را پس گيرد

 قتل از همين رو بسياری مرگ حبيب اهللا را. حبيب اهللا خان وپادشاهی امان اهللا خان حدس وگمان هایی وجود دارد 
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و امان اهللا و حتی کاکایش را ) غالم بچه ها( سياسی و مربوط حلقه مخفی مشروطه خواهان که سرور زاد گان در بار 
   .) ١١.(نيز در برمی گيرد، می دانند

شاید عناد خانوادگی یک ممد وممر مرگ وی و . مرگی با یک چنين سازوکار را نميتوان اقدام صر فًا خانوادگی ناميد
ز بوده باشد، اما آنچه و به گونه ایکه واقع شد و اقدامات مستقيم، قاطعانه وتدارکات مبارزه استقالل طلبانه زمينه سا

با آنکه گفته ميشود ميرزا . امان اهللا و همراهانش ميرساند که خواهش مادر شاه امان اهللا در این قتل اساسی نيست
و حبيب اله خان  ) ١٢. (  امان اهللا و مادرش اگاه گردانيده بودمحمد حسين مستوفی در بار، حبيب اهللا را برنيت و عزم

  .  در نظرداشت وی و مادرش را تنبيه کند اما پاه در ميانی نصراهللا وی را نجات داد 
 .)١٣. ( فبروری در محضر عام در مرادخانی کابل استقالل کشور و آزادی مردم را اعالم آرد٢٤شاه امان اهللا بتاریخ

 وی دریک نشست عام در بار در حاليکه نماینده هند بریتانوی حضور داشت ١٩١٩ اپریل ١٣ تاریخ و هم چنان به
صریحًا اعالم داشت که به هيچ کشور خارجی حق مداخله در امور داخلی و خارجی  . استقالل کشور را اعالن داشت

 این موضع گيری .) ١٤.(ا سازمداده نخواهد شد اگر کسی چنين کرد من حاضرم با این شمشير سرش را از تنش جد
علنی وجسورانه امان اهللا خان چلنج مشروطه خواهان وشخص امان اهللا خان در برابر بریتانيا بود و انگليس نتوانست 

استقالل و ترقی خواست نه تنها افغان ها بلکه خواست همه مردمان در بند . باطينت آزاده شاه امان اهللا خان کنار بياید
افغان ها در حریم داخلی برای حصول استقالل مانعی را که محافظه کاری شاه حبيب اهللا بود از .  بودزنجير استعمار

دم راه دور کرده بودند آنچه مطرح و در دستور کار دولت انقالبی قرار داشت اعالن استقالل و پذیرش آن از سوی 
. ل اعالم گردید و در سه جبهه استقامت گزیدجنگ استقال. امتناع انگليس پی آمدش التيماتوم جنگ بود. انگليس بود

این جنگ درجبهه مشرقی باکاستی ها آغاز و نيروهای جبهه مشرقی تحت رهبری صالح محمد خان عقب نشينی 
هم . اختيار کردولی این شکست با پيشروی در استقامت جنوب شرق وخطر پيشروی آن بسوی اندوس جبران گردید

با وجود توانایی نظامی . لت افغانستان و مردمان نيم قاره هند پشتوانه نيرومندی داشتچنان نبرد استقالل در ميان م
زیرا پی آمدهای جنگ . نيرومند انگليس توسعه این نبرد برای انگليس به بهای بلندتر از استقالل افغانستان تمام می شد

 آش کاسته شده و برعکس روحيه گرچه انگليس فاتح گردیده بود ولی از توانمندی وابهت پيشينه–حهانی اول 
و ترس از گسترش و توسعه این نبرد ) ل ( نبرد در محاذ جنوب شرق . آزادیخواهی دایره طلسم را درهم نوردیده بود

به نيم قاره هند از زمره عواملی بودند که انگليس مجبور به پذیرش آتش بس وبحث طرح استقالل افغانستان و عقد 
 قبایل آزاد بویژه رز مندگان وزیر، مسود، دوروسایر قبایل برخاسته وحاضر به نبرد  که .معاهده راولپندی گردید

تجربه در از مدت نبرد ها ی خونين با انگليس داشتند در این معرکه حضور فعال داشتند و دامنه این آتش آزادیخواهی 
همی داشت و برتوقف جنگ در پيروزی جنگ نيروهای محاذ جنوب شرق نقش م. بسوی  اندس درحال گسترش بود

انگليس هم به سود پيروزی افغان ها ترک وظيفه کردند با اینکه دولت هند ) محلی(مليشه های قومی . راضی نبودند
 را از قبل وضع کرده بود ولی این امر tRowletبریتانوی برای سرکوب حرکت ها و نيروهای مخالف قانون جزا 

ناگفته نماند که با وجود کاستی های سياسی وتالش .  استقالل افغانستان نگردیدمانع همدلی و همنوایی قبایل با داعيه
های آغازین ضعيف دیپلماتيک رهبران استقالل با وجود معاهد ه دیورند وتعهدات آن، مردمان آنسوی مرز بویژه 

مله قبل از استقالل در از ج. بزرگان قبایل آزاد همواره در فيصله های مهم وحياتی افغانستان سهيم واشتراک داشتند
که سياست بی طرفی افغانستان را اعالم داشت وهم چنان درجرگه اعالم مواضع از سوی ١٩١٥لویه جرگه سال 

  . دولت شاه امان اهللا بزرگان قبایل بحيث رکن مهم در جرگه هاحضور داشتند
مانور های نظامی و . گردیداگر چه استقالل افغانستان مسلم شد ولی آنچه راکه قبایل انتظار داشت حاصل ن

دیپلوماتيک وتن دردادن به صلح انگليس بمثابه عوامل پيش گيرنده و اثرگذارسبب توقف جنگ برای قبول عهد صلح 
راولپندی و قبول استقالل افغانستان گردید ولی با برداشتن یک گام به عقب، قرار گاه اصلی تعرضات و مداخالت 

این امر نه تنها سبب رنجش خاطر قبایل بلکه شمار زیادی افغان ها از جمله .ماندانگليس همچنان دست نخورده باقی 
دهه نخست استقالل اگر چه بانيکی . سپهساالر نادرخان وعده زیادی ازرزمندگان بوژه آن سوی خط دیورند گردید

يرون با چالش ها و آغاز گر تحوالت شد ولی درکارساختمان و پيگيری نوسازی وتوسعه، نظام نوبنياد از درون و ب
جز یک بخش کوچک تحصيلکرده ها وترقی پسندان شهری آنهم کابل پایگاه اجتماعی مطمئن . موانع جدی برخورد

نخستين .  فرهنگی برای جذب ونوسازی  وتوسعه اصالحات دهه استقالل وجود نداشت–وبستر آماده مناسب سياسی 
  .ستر همين مناسبات عقب مانده سربلند کرد و تکان دهنده ترین بلوای ضد حکومت امانی هم از ب

جامعه ایکه دامنش از عوارض طبيعی و اجتماعی ماالمال بود و سنت های اجتماعی و عصبيت های عقيدتی 
نميشد بر این . گرهگاهای سخت درهم تنيده وناگشودنی ای ایجاد کرده بود که گشودن آن کار چنگ و دندان هم نبود

انده وسخت جان با آن فکر وتوانایی با آسانی گامی به جلو برداشت توانایی خشونت و عصبيت های عقب م
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مشروطيت با آن همه حسن نيت وآرزومندی های بهی خواهانه داعيه داران برای بازی های بعدی کوتاه آمد و این 
  . معضل با صدقات فرهنگ افزاری مدرن تا امروز هم ميسر نگردیده است

ان های آنسوی خط دیورند را فراموش نکرده بود و مترصد آن بود تا دریک رویکرد بزرگ با آنکه امان اهللا خان افغ
ولی حواد ث بگونه ای دیگری رخ داد که با . اسالمی بوده به این امر رسيدگی نماید) کنفدریشن(که شاید خالفت 

 قبيلوی وبدوی و آسيب فرهنگ ناتوان جامعه وسنت های. برنامه وآرزومندی های اصالحات طلبان همخوانی نداشت
  .های جيوپوليتيک موانع جدی در راه رستگاری ملی باقی ماند

در پی آمد تحوالت نخستين جنگ جهانی و انقالب اکتوبر و متالشی شدن ترکيه و پيروزی استقالل افغانستان آسيای 
گری آغاز شد هندوستان بازی بزرگ این بار به گونه دی. ميانه و جنوب آسياشا هد د گروگونی های چشمگيری بود

متالطم بود و خواستار آزادی و بلشویسم هم مرزبانی سالله های کهن را درهم شکست و با پاسبانان نوین به سوی 
تطور استقالل و تجدد پسندی افغانستان که اندیشه . آسيای ميانه شتافت و ره به جنوب تامرز های افغانستان پيمود

صوص نا سيوناليزم آزاد یبخش تغذیه ميکرد؛ کار وتالش نظام مستقل را سمت هایش از تحوالت دور و نز دیک بخ
  ..وسو ميداد

در آغاز دهه استقالل رژیم امانی توانست گام های فعال در راستای تحوالت اجتماعی و اقتصادی بر دارد وکشور را 
ستوار  وقابل قدری در این راستا با تدوین نظامنامه ها دوره امانی  گامهای ا.  در راستای قانونمداری قرار دهد

فقدان آمادگی های مادی و فرهنگی وزیر ساخت های مادی .  اما نظام نامه ها به تنهایی حالل مشکالت نبود. برداشت
در . نظام را با موانع روبرو کرد ، کاستی ها واشتباهات فکری سياسی رهبری دوره استقالل نيز مزید برعلل بود

اده وبدوی وآموزه های محدود سنتی و با بنياد خارایين دهاتی قبيلوی مایه گذاری مشروطيت جامعه باتفکر بسيار س
باسپری گردیدن زمان برنامه های رژیم امانی هر قدر بيشتر ميشد سطح مصارف به همان اندازه . خشکيدن گرفت  

ی ایرا که از حساب دولت به در زمره اصالحات مصارف اضاف. باال ميرفت از این روهم دولت در تنگنا قرار گرفت
متنفذین خوانين و روحانيون پرداخت می گردید قطع کرد و این بخش ازطفيلی های معتاداز زمره  کسانی بودند که در 

با انکه در سطح تجارت و درامدات آن فزونی آمد  ولی سطح توليد و در آمد با هزینه . مخالفت با نظام سنگر گرفتند
مصارف عمران و نوسازی نيروی امنيتی که . گرایانه تجدد طلبان همگن و همسنگ نبودوحجم برنامه های آرمان

برای سالمتی نظام امر حياتی شمرده ميشد سطع با الی هزینه را طلب می کرد ولی دولت برای عمران برنامه های 
 تهی دستی و نا توانی فشار بر در امد عادی ماموران دولت . اکتشافی در سایر عرصه ها مصارف اردو را کاهش داد

دولت وعدم آمادگی برای اجرای اصالحات وعدم درک واقعبينانه واقعيت ها کوتاه آمدن بيشتردولت در  راستای 
با انکه قوای هوایی تاسيس کرد اما در کميت اردوکاهش بعمل آمد وتوانش برای . اصال حات را به نمایش گذاشت

ميتوان دالیل مختلفی را برای آن عنوان کرد . اخل و بيرون بسنده نبودمهار کردن سرکشی ها وخطرهای احتمالی ازد
یک بخش از تحصيل کرده ها که در آغازاز همکاران وفعاالن استقالل . کم بها دادن به دشمن واتکابر احساسات.

 از عرصه آزردگی قبایل ونظربند بودن و.ومشروطيت بودند بنابدالیل مختلف یاکنار رفتند ویا کنار گذاشته شدند
سياست بدر کردن کاکایش هم چنان کنارزدن سپهساالرنادرخان که  حلقه های بسيار نزدیک با قبایل بود رابطه دولت 

شاه امان اهللا و اصالحاتش هم در سطح امکانات مادی تخنيکی هم ازلحاظ . با قبایل را سست وبی پشتوانه گردانيد
مشکالت وچالش .بود و در دایره بسته یار ویاوربيرونی هم نداشت اجتماعی وهم از لحاظ فنی وکادری بی پشتوانه 

  .   های  دهه استقالل چند بعدی بود که ارزیابی وبررسی جداگانه آن بسيار ضرور  و مهم است
دولت افغانستان بگونه یی در راستای نوسازی قرار گرفت که اوضاع  بسوی بحران پيش ميرفت ورشد و توسعه و 

اصالحات این زمان هم موضوعيست چشمگير و . کارش بامعضالت ناشی از بحران مواجه شددولت در راستای 
حایز اهميت که آن هم بحث جداگانه ایرا ایجاب ميکند و برای درک، قضاوت ها، ارزیابی وحتا تصميم گيری های 

 با چلنج ها و موانعی دولت نوپای افغانستان. امروز ما بحيث یک تجربه مهم تاریخی و اجتماعی سياسی کمک ميکند
و بحران سياسی و اجتماعی دامنگير نظام شد ونظام درکاستی های وجودی خود وجامعه آش واژگون . برخورد
  .گردید

   مقصر کيست؟-کشوردر دو حایل 
   

 فيلانگليس هم با دفع الوقت و در محاصره قرار دادن ایجنسی ها در نظام در بسته قبيلوی عالوه از اذناب الناس انگلو
 صوبه دار سازی نظام حقوقی قبایل با ایجاد کوریدرو ها ایجنسی ها را دچار جدایی – و خان و ملک پروری و ملک 

و روابط آنها را تابع اراده خود کرد، قانون ایجنسی ها و جزای سرحدات ،اراده  قبایل را فلج و آنها را به ميدان بازی 
سربازی گيری برای فتنه ها آشوب هاوپرورش سرکشان و قانون ستيزان های بعدی تمرینات استخباراتی، عملياتی و 

اقدامات شریرانه وتحرک آميز زمانی فاجعه خيز ميگردد که . و باآلخره مامن مفروران و قانون گریزان بدل کرد
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  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 پشتون ها در نظر.... و " ننگ" آسيب شناسی سنتی قبایل و نورم های خصومت ها استخوان شکنی ها و مسایل 
قبایل آزاد اگر چه اختراع انگليس و تلک سياست های اهریمنی تلقی می گردد ولی سرکشی قبایل در . گرفته شود 

برابر قدرت و حکومت ها پيشينه ای دارد دراز مدت، کنار امدن با حکومت ها و کناره گيری از ان ها تاریخی دارد 
وشنفکرانه و محض سياسی واحساساتی هم به حل ولی برخورد سطحی نگر ور. طوالنی و در این بحث نمی گنجد

افغانستا ن تا امروز هم توفيق نيافته . مشکالت کمک نميکند و این در جازدگی اگر ننگ تاریخ است ننگ قبایل نيست
باید به خاطر شناسایی و تشخيص آسيب های کنونی آن به علل و زمينه های . بجای حایل نقش پيوند دهنده را ایفا نماید

باید علل و زمينه های این در جازدگی  . ست یافت که همين امروز مانع برون رفت ازحالت اسفناک می گرددآن د
وپایگاه شرارت قرار گرفتن آنراشناسایی و تميزکرد و راه انسانمدارانه و شرایط بایسته را برای حل این گرهگاه 

يک افغانستان نه تنها افغانستان دچار تجزیه گردید از همان آغاز بازی های بزرگ استعماری در جيوپوليت. فراهم کرد
و از اینکه در جریان بازی ها زیر بار مستقيم بریتانيا قرار نگرفت وحساسيت مردم در برابر سيطره بيگانه مانع 

قبایل هم در بی سرنوشتی . تسلط مستقيم گردید بازی های بزرگ کشور را محاصره و در ساحه نفوذ بریتانيا قرار داد
افغانستان استقال لش رابه دست آورد . ياسی بنام منطقه آزاد حایل ميان امپراتوری هند بریتانوی و افغانستان واقع شدس

وظاهرًا صاحب اراده آزاد در روابط بين المللی گردید ولی بمثابه یک کشور فقير و اسير در خشکه تا امروز دستنگر 
 مانده سات وهر گز توفيق نيافت تا از تنگنا برایدوقبایل هم در ومحتاج لطف وکرم کشور های بزرگ وهمسایه باقی

همين وضع فالکتبار گير مانده وبه این تهدید می گردد گه یا با چشم بسته گردن به اطاعت نهد ویا درد همين زخم 
 ماند وبازی بعد از خروج   بریتانيا از نيم قاره مناسبات منطقه در دشمنی ها باقی. ناسور را سرنوشت خود بپذیرد

امروز که افغانستان هنوز . های اردوگاهی این مناسبات خشن و دشمنانه منطقوی را برای عزایم خود وسيله قرارداد
هم درشکنج بازی ها دست وپاه می زند وسه دهه جنگ و ویرانی وجودش را به آتش کشيده وعقل افالتونی هم وضع 

سوراخ دعا . فغانستان ادامه  دارد و قبایل هنوز اسير بازی هاستجاری راپيش بينی نکرده بودفشارهای مضاعف بر ا
افغانستان بخاطر ناتوانی ها اسير تصاميم ومراحم جامعه جهانی . گم است وسنگ مالمتی برسروروی قبایل می خورد

ژه دولت است تضادهای جا افتاده و مداخالت آزمندانه دامن حریم قبایل وافغانستان را رها نکرده وهمسایه ها بوی
پاکستان باید با تغير وتحول در . پاکستان باخواب وخيال بریتانيا کبير برتری جویی در افغانستان را دنبال ميکند

اوضاع بين المللی ومنطقه بصورت بنيادی در دیدگاهش برای همسویی وهمگرایی با افغانستان تجدید نظر می کرد که 
الت باسرنوشت خلق ها فرجام خوش ندارد و آتش سبک نگری ها و اما بياد باید داشت که زورگویی ومعام. نکرد

شگردهای سياسی استراتيژیک و بازی ابلهانه و سود ورزانه در قبال این حالت فراگيرتر بوده و وسعت و پهنایی 
ه گی اگر مالمتی را حواله این در جازدگی نمایيم عوامل آنرا باید شناخت و سرنخ این در جازد. بيشتری خواهد یافت

را به زخم ناسور منطقه بدل کرده و قبایل به پناهگاه همه توطيه چينی ها،  قانون شکنی ها و فتنه هامبدل گردانيده 
ودليل جنگ وترور وحکمرانی قاچاق و مواد مخدرکه درافغانستان بيداد می کند به سياست های برمی گرددکه ریشه 

يه وسپس به  بازیگران بزرگ دو اردوگاه وهمراهان منطقوی آن در گدشته  در بازی ابر قدرت ها بریتانيا و روس
برميگردد به آنهایی  که این منطقه را در حصار دایره شيطانی به سنگر دود وبارود ومحروميت وپایگاهی برای 

اران مسوليت بيشتر این گناه کبيره امروزبه گردن داعيه داران دموکرسی و جلو د! بازی های خبيثانه بدل کرده ا ند 
حقوق بشر و پاکستان است که این مردمان را به نام آزادی به نام خدا و قرآن از آزادی واقعی وزندگی بایسته محروم 

مناسبات بهينه وسالم .افغانستان و قبایل هر دو به اصالحات عميق وگسترده در سطوح مختلف نيازمند اند. کرده اند
 نوین را خواهان است اما می بينيم که بازی های جاری در وجود ئوسازنده درمنطقه وجهان امزوزتفکر ومناسبات

نيروهای وابسته افغانستان و قبایل هر دو را به ميدان های رقابت ها تبدیل نموده و برای تسخير این جيوپوليتيک 
  . بازی های چرکين ودهشت زایی را  راه اندازی کرده اند

برای تسلط برافغانستان تالش کرد امور داخلی کشور را )١٨٣٩ -١٩١٩(با انکه انگليس در طول هشتاد سال
فراچنگ آورده نتوانست ولی در معامالت استعماری باروسيه تزاری این سرزمين را منطقه نفوذ خود شمرد و با 
استفاده از ضعف دولت های افغانستان نيروی سرکش این منطقه را نخست از افغانستان جدا و به حایل اندر حایل 

د تا از قوت متحد افغان در برابر سيطره برهند جلو گيری نموده باشد و از سوی هم از ان بمثابه تخته خيز مبدل کر
مداخالت در منطقه و سپر دفاعی در برابر روسيه کاربگيرد و این ميراث فرهنگ سياسی تجاوزی ناروا را پاکستان 

ز آن حد اقل حقوق انسانی مردمان ساکن در آن جا را بدون اینکه حتی در ریفر اندم نامنهاد وبعد ا. هم تحویل گرفت
مراعات کرده باشند هيچگونه حقی انتخاب به آن ها داده نشد وبا سند گيریهای مزورانه اسنعماری این حد بخشی هم با 
  .همان زورگویی های ملت دولت سازی استعماری انجام گرفت ودرد وشکنجه استخوانسوز آن تا اکنون هم ادامه دارد

  ادامه دارد
 


