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  یزن

  
 ۲۲/۰۶/۲۰۱۵         دوکتور محمد اکبر یوسفی

 

 !"بی طرفی" افغانستانحقایق سیاست 
 

در گذشتۀ تأریخ افغانستان، آنچه در تحت نام مناسبات خارجی، قابل ذکر است، درین مطلب، فقط سیاست دولتی را 
در نظر می گیریم. به نسبت کمی وقت و یعنی در دولت مستقل پادشاهی،  م، ۱۷۴۷درین سرزمین، بعد از سال 

 موجود است، بطور خلص مرور می نمائیم. کمبود اسناد و مدارک، فقط فعالً آنچه از منابع نشراتی معلومات 
 

مردم این سرزمین، از آزادی و استقالل کشور خود، به قیمت خون بهترین و  می دانیم که با تمام نشیب و فراز ها،
. اینکه در نتیجۀ رقابت های جهانخورانۀ  قدرت های ندآگاه ترین فرزندان آن، در مراحل مختلف دفاع نموده ا

ین" را، با "دانۀ گندم میان دو سنگ آسیاب"، شباهت داده اند، به هر صورت، شباهتی است، که بزرگ، این "سر زم
یک "ژورنالیست" خارجی، برداشت خود را نوشته است. اما، اینکه آیا زمامداران و مقامات رسمی کشور، ازین 

می باشد. حال به برخی از  زنی "وضعیت" چنین برداشت داشته بوده باشند، نیازمند حد اقل، ارزیابی خونسردانه
 لحظات، در تأریخ مراجعه می نمائیم.

 

م، که درین روزها، برخی از نویسندگان افغانی، بیشتر، با تکیه بر "خاطرات" و ۱۹۵۵مصادف با حوادث سال، 
ندگان "یاداشت های" سفرای وقت ایاالت متحدۀ امریکا نیز، به تبصره ها و تعبیرات مختلف پرداخته اند، توجه خوان

 سال قبل(، جلب می نمائیم. ۶۰م،)۱۹۵۵محترم را، به صفحات، "مجلۀ شپیگل"، چاپ "آلمان غرب"، در همان سال 
 

در مقالۀ منتشرۀ این مجله، معلومات مختصر، در بارۀ مؤسس این "پادشاهی"، سیاست "انگلیس" و "روس"، با 
عات به ارتباط، سفر "خروسچف" و "بولگانین"، موقعیت مهم ستراتیژیک کشور بیان گردیده است. عمدتاً موضو

اختصاص داده شده است. از گزارش چنین "انتباه" گرفته می شود، که اصالً قرار بوده است، که آن دو مقام دولتی 
و حزبی، قدرت بزرگ وقت، "همسایۀ شمالی" افغانستان، در مسیر راه، پس از برگشت از سفر رسمی آنها به 

ل توقف داشته "هندوستان"، در کاب
باشند. درین رابطه، مجلۀ "شپیگل" در 
گزارش آن، از مطالب یاد شدۀ 
ژورنالستان امریکائی نیز، در تحلیل 

 آن، استفاده نموده است.
 

یکی ازموضوعات نه کم اهمیت، که با  
"وضعیت مهم ستراتیژیک افغانستان" 
در قرون گذشته، از نظر قدرت های 

، بزرگ وقت، ارتباط داشته است
موضوع دیدار "تزار الکسندر ا" و "نا 

م، در "تیلسیت" ۱۸۰۷پیلیون" در سال 
(Tilsit) "حال "سوویتسک" )"کالیننگراد() 

Sowetsk (Kaliningrad))  است، که در

منتشره، می بینیم. این دیدار  تصویر
" یک بازدهی تأریخیآنها، به عنوان "
 یاد گردیده است. 

 

درین گزارش می خوانیم: "اولین تالش، انگلیس ها، برای تأمین امنیت هند اشغالی از جانب آنها، که می خواسته اند 
از نقش افغانستان بحیث یک قلمرو مقدماتی، استفاده نمایند، زمانی به راه افتاده است، که "جنرال فرانسوی 
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، نیات خود را بیان می دارد، که به پیشروی بیشتر، م، بر مصر هجوم می برد و در آنجا۱۷۹۸بناپارت"، در سال 
 بسوی شرق، ادامه می دهد. 

 

ن، جانب انگلیس ، پالن "تسخیر هند" را  هم طرح می نماید. درین زما"پاول"متعاقباً، دو سال بعد از آن، با تزار،
ران می فرستد. جانب  ( به دربار تهMalcolmآنرا از "اردوی مدراس"، به نام "ملکولم؟" ) یک "اجنت سیاسی"

فرانسه"، خود را مکلف می شمارد، که در صورت حملۀ  "افغانستان "  –تهران با انگلیس در مقابل خطر "روس 
بر هندوستان، جانب ایران بر افغانستان حمله خواهد کرد. قسمت های مهم این گزارش را در "لینک های" ذیل می 

در بعضی از جمالت، ترجمه شده، سکتگی هم وجود داشته باشد.  توان مطالعه نمود. )با عرض معذرت که ممکن
 در آینده خواهیم کوشید، صورت اصالحی را ترتیب و در آرشیف افغان "جرمن آنالین"، عوض نمائیم.(

 

خطر تهدیدات روسی را از شمال در  " را، در آن می بیند که "زمامداران عاقل افغاننویسندۀ "شپیگل"، موقف "
های برتانیه و بر عکس، از برتانوی ها را علیه روس ها، استعمال نموده اند... از طریق چنین عمل برابر فشار 

 . "شجاعانه و دلیرانه در امر حفظ تعادل، کشور را از قدرت های بیگانه، آزاد نگهداشته اند
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متعاقباً طوری که در ارتباط با تصویر فوق ، تذکر رفته است، 
 وقتی "ناپیلیون" در جریان "مذاکرات صلح"، با "روس ها" در

م (، با "الکسندر ا." می بینند،  و هم چنان بر ۱۸۰۷"تیلسیت" )
م(، در "کنگرۀ شهزاده ها"، در ۱۸۰۸اساس همین گزارش، سال )

( آلمان، درین دیدار، بار دیگر پالن های Erfurt"ایرفورت" )
روسی" را پُخته می سازند، این مرتبه است، که  –"فرانسوی 

، با معاملۀ مستقیمبه  "شرکت تجارتی هند شرقی" برتانیه،
  "، اقدام می کند.پادشاه افغانستان"
 

از کشور خود، در پادشاه افغانستان به برتانوی ها می گوید، که: "
فرانسوی، دفاع خواهند کرد. اما،  –صورت یک حملۀ روسی 

امتناع می ورزد که اضافه از آن، شرایط مستحکم تری را با 
بار، در تأریخ، یک قدرت بپذیرد. برای نخستین  برتانوی ها،

ها، تماس گرفته است. هم چنان برای اولین بار  با افغان ،بزرگ
باید می شنید که افغانستان حق و  ، این قدرت بزرگ،است که هم

ادعای خود را در حفظ آزادی و استقالل کشور، در همه جهات، 
. برتانوی ها، با این اظهارات مغرورانه و ستاظهار نموده ا

 "  پادشاه افغان، هم آرامش و هم واهمه داشته است... شجاعانۀ،
 

بر اساس همین موضعگیری است، که پادشاهان بعدی کشور هم، در دو "جنگ جهانی"، بی طرفی خود را حفظ 
نموده اند. به پیروی ازین اصول، کشور را از آتش "جنگ های جهانی" نجات داده اند. وظیفۀ وجدانی هر کس و 

افغان است، که با در نظر داشت واقعیت ها، در بارۀ تأریخ ، بیندیشد. همه اقدامات پادشاهان  هرخاصتاً وظیفۀ 
توهین نه خواهد بود.) در پایان تصویر نشر شده از جاده های اساسی کابل،  شایستۀ بطور یک سان، قابل رد و

 می نویسد:  م۱۹۵۵"شپیگل" در سال 
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"( برای جلب توجه خوانندگان محترم، در رابطه با ه ستراتیژیک مهمنرم، اما از نگا"سرک اساسی در کابل: " 
ً در ستراتیژیکاهمیت " " افغانستان، "مجلۀ شپیگل"، این "گرافیک" را هم نشر نموده، است. در تأریخ و خاصتا

دوران "استعمار"، درۀ "خیبر"، از دید صاحبنظران، 
 دروازۀ دخول، به "نیم قارۀ هند" یاد می شده است.

لبته اهمیت ستراتیژیک امروزی آن، از دوران )ا
  "اسکندر مقدونی"، "مغل" و غیره فرق کرده است.( 

 
 "هشت سال ، مصادف بوده است، با"گرافیک" نشر این

ختم "جنگ دوم  بعد از و  هم ده سالبعد از تقسیم هند " 
، یکی از ازین روز ها قبل سال درست هشت .جهانی"

"بزرگترین" قوت های نظامی استعمار، که مواظب 
 "درۀ خیبر" بوده است، ازین سرزمین، کوچ کرده بود. 

 

در جهان "وضعیت جدیدی"، به جای مناسبات کهنه 
برقرار گردیده بود. در مورد اینکه، بعد از ختم "جنگ 
دوم جهانی" و تغییرات احتمالی در "بازی بزرگ"، بین 

گ، چه اثری، بر نقش "ستراتیژیک" قدرت های بزر
افغانستان، در سیاست قدرت های جدید، داشته بوده 

 باشد، نیازمند مطالعه و بررسی دقیق تر، خواهد بود. 
 
پیشرفت های علمی تخنیکی و تسخیر "کیهان"، و تولید  

سایر سالح های "ستراتیژیک"، از همه مهمتر، ایجاد 
ون شک، "بازی "دو قطب قدرت متخاصم در جهان"، بد

های کهنه" را کنار زده است. در شمال افغانستان 
"شوروی" و در جنوب و غرب هم، پیمان های نظامی 

. درین "گرافیک"ّ، ، متحد غرب قرار داشته استجدید
"پکت بغداد" و سیاتو" نیز نشانی شده است. در مورد، 
تالش ها و کوشش های دولت پادشاهی افغانستان، که 

یح، تجهیز و تعلیم"، "اردوی پاد شاهی" یا "اردوی ملی؟" کشور بوده است، قرار اطالعات پراگنده، نیازمند "تسل
مراجعۀ اولی حکومت وقت، به "واشنگتن" صورت گرفته است، که بنا بر طرح "شروط" از جانب ایاالت متحده، 

عه می نماید، که قرار اطالعات بعد، دولت "پادشاهی افغانستان"، به "اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی"، مراج
 عقد شده است.  ، بین این دو کشور،منتشرۀ رسمی قرارداد، "بدون قید و شرط"

 

سال بعد از آن، آغاز یافته است، طوری که اقالً پنج سال از "سقوط سلطنت"، می  ۲۴بحران بعدی افغانستان، قریب 
گذشته است. معقول اینست، تا "نفرت از کمونیزم" را، باید جای دیگر نشان داد. آنچه به سیاست خارجی، دولت 

 مو ه از آن مشی، هیاست. دولت پادشا پادشاهی افغانستان، ارتباط می گیرد، بر اصول "عدم انسالک" وفادار بوده
، که جانب "شوروی" نیز، بین کشور های دارای سیستم های سیاسی متفاوت ،از سیاست "همزیستی مسالمت آمیز"

به نفع  در آن مرحله، به آن نیازمند و وفادار بوده است، استفاده می نموده است. سلطنت ازین اصول بین المللی،
دیگر، اوضاع "جهان" و در قدم اول، "اروپا"، در تحت شرایط، فضای مردم افغانستان کار گرفته است. از جانب 

جنگ سرد، بین دو سیستم، با چنان معضالت روبرو بوده است، که افغانستان در آنوقت، احتماالً، برای هیچ یکی، 
خدمت . تبصره های که، در ارتباط با دورۀ باشدازین "قدرت ها"، در امر تأسیس "پایگاه نظامی"، مطرح نبوده 

از موضعگیری  بعضی از نویسندگان، سفیر و سایر دیپلومات های، امریکایی درین بحث صورت گرفته است،
 د. ن"واشنگتن"، دل خوش نشان، نمی ده
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"ایاالت متحده" و "اتحاد  یعنی م، "شپیگل"، در حالی که از برجستگی فعالیت های دو سفارت،۱۹۵۵در همان سال 
)پالنی است  " می نویسد:ند، در مورد: "عقد اتحاد دوجانبه بین ایاالت متحده و افغانستانشوروی"، در کابل یاد می ک

 که تا حدی غیر واقعی و تخیلی شناخته می شود، زیرا این امر، اتحاد شوروی را به مبارزه طلبی خواهد کشانید.( 
 

ات خیالی، نیز می باشند، به یک امر بناًء توجه دوستان افغانی را که سخت مشتاق تحلیل و عالقمند به ارائۀ نظر
"، هر قدم در هر وقت، ممکن نبوده است. ی بین المللیجلب می نمائیم، که در آن مرحله، به خاطر حفظ "توازن قوا

 که متأسفانه تفصیل درین مطلب، نمی گنجد.
 

(، "برادران"، Star"ستار" )حال توجه خوانندگان محترم را، به محتوای گزارش، دو ژورنالیست امریکائی، نشریۀ 
(، جلب می نمائیم، که فقط "پیشگوئی های" ذهنی خود را در رابطه، با Alsop"یوسف" و "ستیوارت" "السوپ" )

وقتی خروسچف و سفر "خروسچف" و "بولگانین"، بطور تبلیغاتی و شایعه آمیز، بدین متن به نشر سپرده اند: "
پایتخت پادشاهی افغانستان( توقف می نمایند، آن طوری که  در واشنگتن بولگانین، در بازگشت از هند در کابل )

انتظار می کشند، بعداً افغانها، ممکن با یک وضعیت یک "قمر" یا "سفینۀ" مالیم، برای خدمت متقابل در بدل 
ن  نوع ." در برابر این اظهارات، "خبر رسانی تاتار"، ایکمک های اقتصادی و نظامی، مجبور به عیارشدن شوند

، در ایاالت -بعنوان نتیجه در کنفرانس "ژینو"  -انعکاس مطالب را "شرارت" و "بد خوئی" خوانده است، که " 
 متحدۀ امریکا نیز ریشه دوانیده است.

 

برخالف تبصره های کنونی، که بعضی از نوسندگان افغانی، با اشتیاق، مصاحبات "سفرای وقت" را نشخوار  
"کشف عجیبی"، در بارۀ سیاست خارجی، یا  سال، کدام "اختراع" و ۶۰که گویا، بعد از  نموده، ممکن فکر کنند

سال، قرار سماعی، بعضی از اسناد "آرشیف های  ۶۰نموده باشند. طبق معمول درین کشور ها، بعد از قریب هر 
دولتی" آنها، برای محققین و مؤرخین، به اختیار قرار داده می شود. در شرایط کنونی استفاده از "اسناد"، در عصر 

صورت گرفته می تواند، هم نه تنها از اسناد "آرشیف ها"، نتیجگیری های دور از حقیقت  "تکنالوژی اطالعاتی"،
حتی از یادداشت های شخصی، شخصیت ها هم، که بعد از مرگ آنها، بدست افراد می افتد، نیز تالش "سوء" بلکه 

  استفادۀ صورت گرفته می تواند.
 

م، ۱۹۵۵کند، که ممکن بی خبر باشند، که در همان سال  تبصره ها و تصورات برخی ها، چنین تصویر ایجاد می 
ً بیشتر از حافظۀ سفرا، معلومات ،"شپیگل" می دهد. چنانچه در  مفصلتر مطالبی را منتشر ساخته است، که بعضا

تغییر و تطابق سیاست خارجی امریکا، ناشی از انگیزۀ ستراتیژیک، می نویسد:"  چنین گزارش ، شصت سال قبل،
که بر مبنای آن، از جانب شوروی ها، تحت عنوان "مسابقات همزیستی"، اعالم گردیده است، بوده است، 

."  روبرو ساخته است اطمینان و درماندگیمتخصصان شعبوی  ایاالت متحدۀ امریکا را بطور فزاینده به حالت عدم 
چنین برجسته گردیده هد: " "، "آلسوپ" ادامه می دبحران محرمانه، که حال راه می یابددر ادامه می نویسد: "

تر و دلیر تر از سابق، از جهت ستراتیژیک در مناطق مهم، با رهنمود ها، پیشروی  است، که شوروی خیلی شدید
 ."می نماید..

 

"، متخصصان، در شعبات مسئول، در حالت عدم اطمینان و درماندگیم، "شپیگل" از "۱۹۵۵وقتی در همان سال 
"واشنگتن"، نام می برد، اما بعضی از نویسندگان افغان، شصت سال بعد، از "اشتباهات"، سیاست واشنگتن حرف 
به زبان می آورند، در رابطه با جرأت این  نویسندگان باید، انگشت به دندان برد. بعضی برداشت های خبط آمیز و 

 صره ندارد. سطحی آنها، اصالً ارزش تب
 

م، با استفاده از کمترین مصارف پولی و توظیف کمترین، ۱۹۵۵ایاالت متحدۀ امریکا، فقط دو سال قبل از  
"مأموران" آن، در ایران، علیه حکومت "مصدق"، کودتای مؤفقانه، انجام داد و "شاه فراری" ایران را، دوباره، بر 

ان" و غیره کشور ها، در پیمان های نظامی، در خط "محاصرۀ"، "اریکۀ قدرت" نشاند. با داشتن "پاکستان"، "ایر
"اتحاد شوروی"، در جنوب سرحدات آن، اصالً، به نسبت اهداف مهم، دو قدرت بزرگ، در "اروپا"، تصورات، 

و  دولت پادشاهی افغانستان سیاست "عدم انسالک" تا ،تالش می نمایند بسیاری از نویسندگان افغان، که در حقیقت
در آن  ،را  همزیستی مسالمت آمیز"، بین "رژیم پادشاهی افغانستان" و "اتحاد جماهیر شوروی سوییالیستی" "مشی

 مقطع زمانی، بی اعتبار سازند، موقفی است، که فقط، درین لحظه، باید بی مسئولیتی افراد را، از آن، استنتاج نمود.
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

برخالف ادعاهای آنها، سیاست خارجی ممکن آنزمان سلطنت، سالم ترین و معقول ترین سیاست شناخته شده و  
برای افغانستان سودمند، بوده است. هر گونه شک و تردید، در موقف "بیطرفی مثبت" نظام سلطنتی در زمان 

مرحلۀ "چهل ل رد شمرده می شود. ، قابم(۱۹۷۳) "حاکمیت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه"، الی زمان "سقوط رژیم"
سال"، پادشاهی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، مانند تمام دوره های تأریخی، مستحق است تا، ارزیابی دقیق و 

 مسئوالنه، بدون مبالغه و هم فارغ از انواع بد بینی های ممکن، و تخیالت و حدسیات افسانوی صورت گیرد.
 

امروزی و پدران ماست. پاشیدن آب "کثیف" بر روی شخصیت ها و  "چهل سال"، جز زندگی نسل کهن ساالن 
زمامداران گذشتۀ کشور، در حقیقت جامعۀ ما را خود ما، بد نام و محروم از هر گونه دست آورد می سازیم. این 
اظهارات به هیچ صورت، به معنی آن نیست، که نواقص و ضعف ها، بشمول خیانات ممکن زمامداران، پوشیده 

ته شود. از جانب دیگر، آنچه از محتوای نشرات و گزارشات "ژورنالیست ها"، درک می نمائیم، می توانیم، نگهداش
بحیث برداشت خود، ارائه کنیم، اما مصلحت نخواهد بود، که از آن "حکم تأریخی" بسازیم. این نوشتۀ کوتاه، فقط 

ارجی، خیلی محدود و منحصر، بر ، در عرصۀ سیاست خسلطنتی مختص به بعضی از شاخص های سیاست رژیم
 بعضی "فکت ها" در نظر گرفته شده است، که در فوق ذکر شده است.

 

" کشور، استوار بوده است. به بی طرفی مثبترژیم سلطنتی افغانستان، در طی مدت چهل سال، بر اصول معقول، " 
مسلحانه، چه در سال های جریان عبارت دیگر، در مناسبات بین المللی، در رابطه با منازعات و برخورد های 

"جنگ دوم جهانی" و چه بعد از جنگ، از عنعنۀ  دیرینۀ گذشتگان پیروی نموده است. بر اساس همین اصول و 
پرنسیپ های "بی طرفی مثبت"، زمانی که "پیمان های نظامی" متخاصم، پدیدار می گردد، این کشور به جنبش 

روز های اول، تأسیس سازمان ملل متحد است. در همه سازمان های  "عدم انسالک" می پیوندد. از جملۀ اعضاء
سال بعد از همان  ۲۳مهم بین المللی و "میثاق" های عمده، پیوسته است. حالت "بحرانی"، که تا اکنون ادامه دارد، 

 م، آغاز گردیده است. امید است، هدف نویسنده درک گردد، که همه چیز در افغانستان، در عرصه۱۹۵۵سال 
سیاست خارجی، در زمان سلطنت "اشتباه آمیز" نبوده است. بعضی گزارشات، را که در فرصت های مختلف، در 

است، در ده شکم وبیش اشاره در مقاالت متعد نشر شده  رابطه با مناسبات خارجی افغانستان، ارتباط می گیرد، و
 لینک های ذیل، مطالعه می توانید.

 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_rawabet_afghan_shorawi.pdf-http://www.afghan 
 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/yosufi_ma_didare_rasmi_sardar_daoudkhan_01.pdf-http://www.afghan 
 

/Tahlilha_PDF/yosufi_ma_didare_rasmi_sardar_daoudkhan_02.pdfgerman.net/upload-http://www.afghan 
 

_eisenhauer.pdfgerman.net/upload/Tahlilha_PDF/yosufi_ma_didare_rais_jamhor_usa-http://www.afghan 
 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/yosufi_ma_monasebat_afg_dar_dahae_60_qarn_20.pdf-http://www.afghan 
 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/a_yusufi_didar_rasmi_sardar_m_daood_az_germany.pdf-http://www.afghan 
 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/a_yusufi_pashtunistan.pdf-http://www.afghan 
 

 پایان

 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_rawabet_afghan_shorawi.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_rawabet_afghan_shorawi.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yosufi_ma_didare_rasmi_sardar_daoudkhan_01.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yosufi_ma_didare_rasmi_sardar_daoudkhan_01.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yosufi_ma_didare_rasmi_sardar_daoudkhan_02.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yosufi_ma_didare_rasmi_sardar_daoudkhan_02.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yosufi_ma_didare_rais_jamhor_usa_eisenhauer.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yosufi_ma_didare_rais_jamhor_usa_eisenhauer.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yosufi_ma_monasebat_afg_dar_dahae_60_qarn_20.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yosufi_ma_monasebat_afg_dar_dahae_60_qarn_20.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/a_yusufi_didar_rasmi_sardar_m_daood_az_germany.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/a_yusufi_didar_rasmi_sardar_m_daood_az_germany.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/a_yusufi_pashtunistan.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/a_yusufi_pashtunistan.pdf

