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 م٠٩/٠٢/٢٠٠٩                       عبداهللا نجات
 
  

  )١( افغانستان
  
  

  جيوپولتيک محصور دربستر بازی های بزرگ
بنياد در کشورهای که سابقًا فاقد آن بودند با این خطر روبروست که این امر تنها مربوط به کسانی  دموکراسی نو"

سياست .  ميان خود رای ميدهندثروتمندان به کسانی در ميشود که از موقعيت بهتری برخوردار است در این کشورها
در جامعه . نه تنها مقاومتی دربرابر صاحبان قدرت اقتصادی انجام ميدهد بلکه به عنوان همدست آن ها عمل می کند

ایا ما دام که قانون حاکم نيست اعتماد وجود ندارد و در . فاسد، بر قراری حکومت قانون به نفع همه خواهد بود
آنان که زورشان ميرسد هر چه که به . طمئن آن چيزی است که در دسترس قرار داردشرایطی موجود تنها سود م

  ." چنگشان بياید تصاحب می کنند و آنانکه فاقد قدرت اند، تاجایيکه بتوانند از شرایط سوء استفاده می کنند 
 

   رقابت روس وانگليس پيامدها دربستر بازی های بزرگ-افغانستان 
انستان آرزومند باز پسی سرزمين های از دست رفته امپراتوری ابدالی بودند ولی در دوره دوم با آنکه دولت های افغ 

امارت امير دوست محمد خان سياست افغانستان بيشتر حفظ حاکميت موجود بود و بعد از آن این بازی گران سياست 
توسعه طلبی سرنوشت حاالت نظامی های کالن وامپراتوری های استعماری بودند که به بهانه تهدیدهای طرفين و یا 

 سياسی را رقم زدند و حاکميت های محلی و منطقوی را تهدید ميکردند از پی گيری همين زور گویی های –
استعماری ما شاهد بازی روسيه و بریتانيا در اساسی ميانه از استانبول تا انتهای هند بریتانوی و در این ميان 

پيروی از سياست حتی از  مان انگليس در راستای سياست حزب توری محافظه کاربادرآنز.افغانستان و ایران بودیم 
امير افغان شير علی خان به اميد آب به سراب مزار و دفع الوقت و وعيد های . هم پاشيدن افغانستان تاکيد داشتند

با اخذ  کشور را ات روسيه برای  آسب آمك ها و مالقات جنرال فون کافمن ناظم اعالی ترکمنستان عزم سفرکرد
درنتيجه زورآزمایی وتقسيمات  امير نميدانست که رقيبا ن بزرگ .کمک از روسيه در برابر تجاوز حراست کند

در نتيجه سيطره جویی و طرح . برسرنوشت افغانستان توافق کرده وآینده این کشور به دست بریتانيا تعيين  خواهد شد
فغان انگليس قوای هند بریتانوی دست به تجاوز زده که به عقد معاهده تجاوزی الرد لتين وایسرای هند جنگ دوم ا

گندمک توسط یعقوب خان و بعدًا عزل وی منجر و تا به آتش کشيدن شهر های افغانستان و مقاومت افغان ها و به 
ن بعد از قيام انگليس از تجربه ناکام امپراتوری اش در هندوستا. قدرت رسيدن عبدالرحمن خان امتداد و تعميم یافت 

 مردم هندستان بيشتر متوجه امنيت امپراتوری در شرق گردید وهمچنين پيشروی های پيوسته روسيه ١٨٥٧سال 
در جریان رقابت هر دو امپراتوری حاالتی متعددی را تجربه کردند وبا . بسوی جنوب ترس انگليس را بيشتر ساخت 

جه گردیدند  هر دو بازیگر از زاویه رقابت های ميان خود و تحوالتی در روند این زورگویی و سلطه جویی ها موا
اما محرک حرص وآز نفع طلبی و بهره کشی از مستعمرات و . هم مقاومت مناطق اشغالی در ترس و تنگنا بودند

ا کسب امتيازات مانع از آن بود که به ابعاد انسانی واخالقی مسایل توجه داشته باشد در نتيجه همين بهانه جویی و ی
ترس های کاذب وواقعی بود که دولت انگليس با جابجایی نيروها در افغانستان می خواست امور خارجی را در دست 

  . خود نگهدارند
این همه لجام گسيختگی نتيجه رونق صنعت، تجارت و تسليحات برای دریافت و دستيابی به منابع ارزان و نيروی 

در تاریخ دو دهه آخر .  ارو پایی با اخالق نظام بردگی توسعه مييافت بشری رایگان بود ، مدرنيسم تازه جان گرفته
قرن نزدهم افغانستان، ما شاهد بازی ابرقدرت ها برسر تسلط برآسيای ميانه و افغانستان بمثابه حلقه وصل و فصل 

 توافق و توسط این منازعات بودیم و چنانچه روایت تاریخ است همه امور افغانستان در نتيجه همين مداخالت و با
اگر در نيم رخ قضایا حکام افغانستان در جریان حوادث و قضایا وسيله بودند در قلمرو . انگليس و روسيه تعيين گردید

دیپلومسی پنهان و بدور از دسترسی کشور های محلی این ابر قدرت های استعماری بودند که برمحور قدرت و توازن 
یکی از دالليل این قلدری و لشکر کشی های . و جنوب آسيا را رقم زدندسرنوشت کشور ها منجمله آسيای ميانه 

استعاری حفاظت از قلمرو و مناطق تحت نفوذ بود که زور گویان امپراتوری های مدرن آنرا ميرا ث خود می 
رو های ملی چنان بوده تا زورگویان قلم" ویستفالی"آن ها به خود حق می دادند وشاید بنياد اخالقی توافقات. بنداشتند

را چنين تثبيت کنند ولی آنچه آ موزه تاریخ است یکی هم این است که این امپراتوری های مدرن به تجربه دریافتند که 
. شگاف های اجتماعی و کلتوری به سادگی قابل کنترول نبوده و الزامًا پای خود گردانی و تقسيمات را بميان مياورد
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 جوشش و سرکشی ها ميکاهد می توان برحاالت مسلط بود و این به معنای بناًء با حکام وابسته ومطيع  که از
تصميم این کلتور اداری در .  حکومات تابع، دست نشانده، محتاج و دستنگر بودتقسيمات سياسی اداری و افراز

امپراتوری های استعماری در آسيای ميانه تا هندوستان، باتعبيه وابستگان امپراتوری و اشتراک خوانين و متنفذین 
  . برخاسته از بستر جامعه تا تشکيل دولت های خود مختار در امور داخلی امتداد می یافت

فراموش نباید کرد که پی آمد و دگر گونی های ناشی از رشد نيرو های مولده و چرخ دنده مناسبات اقتصادی سياسی 
و روابط در حال تکوین نظام جهانی و تعيين قلمرو ها ، عکس العمل و تحوالتی را هم در پی داشته که بر روند 

ی سياسی و فرهنگی در کشور های اروپا ودر قلمرو جهانگشایی تاثيرات چند جانبه ای داشته ، نهضت های اجتماع
داخلی ومراکز امپراتوری ها از درون و نهضت های ضد استعماری درقلمرو امپراتوری آسيا و غيره، اثر باز دارنده 

  . ای در بازی های استعماری داشته و بازیگران را مجبور به اتخاذ موضعگيری های دفاعی گردانيده است 
 فرهنگی و سياسی –صد تشریح و توضيح باز یهای بزرگ و استعماری علل و زمينه های اقتصادی در این جا ما ق

فقط این بازیهارا در موضوعيت کشور ما که قربانی این بازی ها گردید و اثر گذاری های .  استراتژیک انرا نداریم
ستان و مردمان آنسوی مرز دیورند زیانباری در وضعيت جيو پولتيک و جيو استراتيژیک کشور ما بر سرنوشت افغان

  . بجا گذاشت، بيشتر اعتناء خواهيم کرد 
بر هيچ کس پوشيده نيست که به صحنه و برسریر قدرت آمدن عبدالرحمن خان با وجود همه جاه طلبی ها و لج بازی 

انيم وی هم مانند های خانودادگی وی بيشتر از اراده نيرو های استعماری روس و انگليس ناشی ميگردد و چنانکه ميد
اسالف خود اراده مردم افغانستان را حرمت نگذاشت وشاید در بازی های جا افتاده آنرا کافی وبا باورهای مکتوم 
طوریکه خود می خواست دمساز نمی یافت، با  دستور ناظم اعالی ترکمنستان روس و  نمایندگی انگليس که روابط 

سياسی افغانستانرا تصاحب کرد و در طول زمامداری خود گامی فراتر کتبی منظمی باوی داشت تاج و تخت حاکميت 
از حدود منافع و جورامد های بریتانياو امپراتوی روسيه برداشته نتوانست و ميدانيم که تمام حدود قلمرو سياسی و 

  . رفت تعيين خطوط مرزی افغانستان با کشور های همسایه با پاه درميانی و توسط نمایندگی  انگليس صورت گ
نتيجه رقابت های قدرت طلبانه سدوزایی ها، بارکزایی ها و مدعيان تاج و تخت زمينه ساز ویرانی و رقابت های 

آنچه . ران عشيروی پيش زمنيه تجاوزات غير بر افغانستان گردید اناشی از تعامالت خانوادگی نواب زادگان و سرد
ند امضاء  و اخرین نمای سياسی افغانستان را تصویر کرد و در را که عبدالرحمن بنام معاهده کابل با مارتمر دیور

تاریخ کشور ما ننگ تاریخ و نماد خيانت شمرده شد چيزی نبود که به یکبارگی صورت گرفته و برخبث ذاتی  از قبل 
ر تعين شده عبدالرحمن خان داللت کند و  این مرز گزاری طوریکه تحليل گران  می گویند درست استثنایی از جب

تاریخ هم نبود بلکه محصول تعامالت و تحوالت برای تعيين حدود قدرت های بزرگ بوده ولی، آنچه این حدود قدرت 
در السنه حقوقی را متمایز و ویژه گردانيد، تداوم و حضور دایمی رقابت های استعماری و طرح های استراتيژیک بر 

این . نستان را در حالت انزوا و بال تکليفی هميشگی قراردادمبنای موقعيت جيو استراتيژیک افغانستان بوده که افغا
انسداد سياسی، مانع هر نوع تحول، زمينه ساز وابستگی، وعدم توسعه اجتماعی فرهنگی گردید و رسوبات سنت های 

  . عشيروی قبيلوی در فرهنگ سياسی کشور در تراز باال و حاکم قرارگرفت 
 اول و دوم قيام در برابر دشمن برای در هم شکستن حلقه شيطانی و هدف دهه استقالل و آرزوی های مشروطه

رهایی از چنگال استعمار و در جا زدگی اجتماعی فرهنگی و انزوایی سياسی بود که این تالش و اقدام ميمون 
ومبارک در نتيجه فشار رجعت گرایی در عدم موجودیت زیر ساخت های نظام نوین و فشار و مداخله بازی گران 

  .رگ نا کام ماند بز
بدون شک خصایل افراد پایگاه و تربيت اجتماعی بر رفتار انسان سنگينی و اثر دارد ولی برا ی تعریف فرهنگ تجدد 

و برای تحقق و . و ترقی و وارستگی نميتوان تنها عنصر سلحشوری و روح جنگجوی و غيرستيز را کافی دانست
عدم موجودیت زیر ساخت ها وزمينه های مادی .  و معنوی را دارا بودنهادینه کردن این ارزش ها باید امادگی مادی

  . وفرهنگی سلحشوری نتایج شوم ومعکوس می تواند داشته باشد
در نيم رخ دوم رزمی و حماسی آن .  در سنت های این جامعه ضعف ها و کاستی های یی وجود داشته و دارد

فرهنگی با -م های اسير فقروعقب ماندگی اقتصادی  واجتماعی در نظا. نگونبختی پاشنه آشيل را ميتوان سراغ کرد
 تکنولوزیک وتوسعه رشد  اجتماعی تهی باشد -منویات استبدادگرای حاکم که از دورنمایه ساختارمند وغنامند علمی

  .تصور ایدیال و اميد برای  وارستگی نميتوان داشت
 

 ادامه دارد


