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دکتور لعل زاد پروفيسور  
2012  اکتوبر- لندن   

 

  داخلی و مداخ�ت خارجیاتبحرانکاھش  وثيقۀ يا نظام غيرمتمرکز
 

 مقدمه
 

شده که محصول انداخته  کشور خونباراوضاع به ی گذرااو# نگاه اين مقاله  در
ی ھا نظامانواع  ،بعد .است مختلفسياسی در نظام ھای بار تمرکز قدرت انزي

 نيرونقش  و گرديدهآنھا توضيح  و مشروعيت  ماھيت،درنظرداشت ناما بسياسی 
 غيرخاطر برقراری يک نظام سياسی ه بھای محرکۀ جامعه و مناسبات آنھا 

  .شده استبه بررسی گرفته در افغانستان دموکراتيک  ومتمرکز 
 

 اصلی ت، به علگزينه ھای موجود در شرايط فعلی کشور توضيح مختصربا 
پرداخته شده و " فرھنگ انتقاد از خود" از زاويه آن تمداخMو کستان  پاتشويش

.  مده استآخر نتيجه گيری به عمل آ در  
 

 اوضاع کنونی
 

 اين سرزمين  درمختلفھای   نظاماستقرارچگونگی  و تردور ه ھایاز گذشتاگر 
 ھای شاھی نظام شاھد برقراری گذشتهصد سال يک درکشورما صرفنظر کنيم، ھا 
تمام عمدۀ مشخصۀ اما . استبوده دموکراتيک و اسMمی ھای  جمھوریواع انو 

 و وی، قبيلگی، خانوادیفرد( کتاتوریيد  ویاستبداد يکسانِ ماھيت ھا  اين نظام
 کشتار از غيری بورد آدستکه ه بودآنھا ھای مختلف نامصرفنظر از آنھا  )یحزب

.ندا نداشته سطائیقرون وھای ھای خونين، تصفيه ھای قومی و عقب ماندگی   
 

در يک  یخواھ برتریو سياست  تکقومیحاکميت کشورما ديگر عمدۀ مشخصۀ 
از يک يچترکيب ھ آنھم طوريکه .فرھنگی است، چند زبانی و چند چند قومیکشور

. درکشورھای ھمسايه زندگی دارندآنھا ۀ بزرگ کتلو بوده ن 40% ازبيش اين اقوام 
تحميل ھويت، زبان و فرھنگ يک (لبی چنين حاکميت و سياست باعث عظمت ط

ادعای ارضی بر نيم خاک ( و الحاق طلبی  در داخل کشور)اقوام ساير قوم بر
مداخMت علت  داخلی و بحرانات صلیريشۀ ا کهگرديده   درخارج کشور)پاکستان

. خارجی را تشکيل ميدھد  
 

ر بارزه ببخاطر مما  ميMدی تعدادی از روشنفکران کشور 60ھای  اوايل سالدر 
ھای نديشه ابه  قومی مشکMتو  عقب ماندگی اقتصادی ، استبداد تاريخیضد

 خواھان برقراریو  روی آورده "اخوت اس�می" و "کارگریانترناسيوناليزم "
به قدرت رسيدن  با اما. ندميشو "خMفت اسMمی" و احيای "طبقاتبدون جامعه "

جامعه بدون طبقات  نه وگمندانه،، س)، مجاھدين و طالبان خلقدموکراتيک(ايشان 
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گره کور اين  بلکه صد ھا گره ديگر بر ؛ اسMمی برقرارعدالتو نه ميشود اعمار 
 جھانی منطقوی و ھای  قدرتجو#نگاه و ھا  رقابتۀصحنبه کشور و  هه شدافزود
.گرددميتبديل   

 
ای اميدواری ھ)  م2001 سالدر (جامعه جھانی و استقرار رژيم جديد مداخلۀ با 

و حل ھای قرون وسطائی   رفع عقب ماندگی،مبنی بر استقرار دموکراسیزيادی 
بنياد   بر)نامناسب(نصب يک فرد با  .ديآ میدر کشور به وجود مشکMت قومی 

نظام تھداب سنگ بنای گام کج در  بن، اولين ۀدرجلس) غيردموکراتيک( "قومی"
  :ميشودبرداشته سياسی افغانستان 

 

  معمار کج      تا ثريا ميرود ديوار کجسنگ اول گر نھد
 

ھا پس از پشتيبانی آشکار جامعه جھانی از يک رژيم فاسد و قومگرا  تمام آرزواما 
نظام " يک "تحميل" و ) م2004( جديد  قانون اساسیصويبو بخصوص پس از ت

صرفنظراز دست آوردھای سطحی ايکه در پناه نيرو  .ميشودآب   نقش بر"رياستی
، ) م2014سال در (زمزمۀ خروج اين نيروھا با ی بدست آمده، اکنون ھای خارج

  م 1996 -  92ھای  حوادث سالشاھد  ديگر که بارھای زياد وجود دارد تشويش 
! باشيم کشور و جاری شدن حمام خون در  

 

ادامۀ جنگ و خونريزی، فساد و بيعدالتی، فقر و بدبختی، تحميل زبان و فرھنگ 
 ،فضای سياسیبيشتر چه  ھر قومی شدن شکارخارجی باعثقبيلوی و مداخMت آ
زمينه ھای  ،گرديدهکشورانديشمندان اقوام بين   درعدم تحملوروحيۀ بی اعتمادی 

را از ميان  کشورو مشکMت  مسايلدر  ) پژوھشی- علمی ( گفتمان آزادھرگونه 
به  اليزمردينی، فد بیی ابه معنسکو#ريزم بحث مثال ھرگونه   طور.است برده
ه بديورند  رزم و ی پشتون ستيزیاعدالتی قومی به معن ، بیتجزيه طلبیی امعن
پژوھشی  و علمی مراکزدرحاليکه وظيفه تمام . ميشودپنداشته خيانت ملی ی امعن

 و مشکMت کشور سايلمبارۀ در  سيمينار  وروزانه دھھا کنفرانساست که  کشور
. قرار دھند مردم نموده و نتايج آنرا در اختيار ارزبرگ  

 

  رفع اختMفات و ايجاد فضای تفاھم و اعتماد حل مشکMت،راهيگانه به باور من 
 "ھای آزاد گفتمان"ی راه اندازو " فرھنگ تحميل" گذار از بين اقوام کشور در

قلم و "جای خود را به جنگ با " شمشير و تفنگ"ميخواھيد جنگ با  اگر .ميباشد
 بگذاريد تلخ ترين  ھا در گلوھا خفه شود؛ بلکهخالی کند، نگذاريد صدا" فرھنگ

د و زشت ترين عقده ھا ترکانده شود تا فضای تحمل و فرھنگ گپ ھا گفته شو
! پذيرش عقايد مخالف افزايش يابد و نھادينه شود  

 

" مسئول" در ھيچ موردی خود را ايشان سالۀ کرزی نشان ميدھد که 11حکومت 
با ، انداختهھا  "خارجی"ھا را به گردن  مMمتیاوضاع رقتبارکشور ندانسته، تمام 

 و قبيلویمنافع  به فکرفقط  ،ھای قومی  بازی و پيشبردنيرنگحيله و ھزاران 
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برای   رائیپاسخگوعدم قدرت گسترده و است که  در نظامِ خويش کرسی نگھداری 
يری  يگانه وسيلۀ جلوگلذا. کشور را به پرتگاه نيستی کشانيده استفراھم کرده و او 
"  باخت- بُرد "ھای قومی  تبديل بازیو رياستی گذار از نظام  فروپاشی کشور از

پايۀ عدالت اجتماعی   يک نظام دموکراتيک براستقرار با" ( بُرد-بُرد "به بازيھای 
بين ازطريق شناسائی مرزھای (و قطع مداخMت خارجی ) و حقوق شھروندی

  .ميباشد) المللی
 

نظام رياستی به باورمن ؟  نظام رياستی يا کرزیشخصپس مقصر اصلی کيست، 
 است که شرايط  مداخMت خارجی در کشور وداخلی بحرانات مده ترين عاملع

زيرا  .کرده استشخص فراھم يک  گیکام خوديکه تازی و مساعدی را برای 
خوبترين اشخاص ھم با  ھميشه وجود دارد که حتمالاين ابوده و قدرت فساد آور 

 آنوای به  !ديکتاتورتبديل شوندفاسد و به افراد ن اختيارات گسترده به دست آورد
 میوقت است که  آن. ندگردمحدود   صاحب قدرت نا،ترين افراد روزی که بد

کرزی و (وضع کنونی کشورما ...  فرمان آنھا باشدزير مرغان ھوا ھم خواھند
. چنين است) نظام رياستی  

 

ميشود، اما اين " انتخاب"ا آرای مردم  ريئس جمھور ب،گرچه در نظام رياستی
بوده و در مقابل ھيچ " اختيارات گسترده"دارای ) مطابق قانون اساسی( رئيس

 و "گستردهاختيارات " داشتن يعنیھمين دو موضوع ! نيست "پاسخگو"مرجعی 
يا ھرکسی ديگری که (باعث شده که کرزی  نظام رياستیدر "عدم پاسخگوئی"

مھم تصاميم ده و د کامه تبديل ش به آدم يکه تاز و خو)گيرد جای او قرار در
!اتخاذ کند" مطبخ ارگ" دررا  یکشور  

 

 منطقه، گروه، ،قوم ،حزب(قدرت در دست يک فرداز تمرکز  تدابيرتمام با يد بالذا 
از (قدرت مھار در جھت  وسايل و امکانات تماميعنی . گرددجلوگيری ) ... ومذھب

. ه شود گرفتبکار) نقش مردمافزايش از طريق (ظام و اصMح ن) طريق پاسخگوئی
و  "تمرکز قدرت"آن کمترين  نظام سياسی که درھر : اينجا ميتوان نتيجه گرفت از

  .خواھد بودباشد، بھترين نظام سياسی   متصور"نقش مردم"بيشترين 
 

و از " نھاد محوری"سوی به " آدم محوری"را از سياسی  نظامبايد به اينترتيب 
 ھا تفاوت عمده در بين کشور. دادسوق " مردم محوری"سوی به "  محوریفرد"

 بتواند فضای باز و روشنیھای که  نھاد. ی آنھاست"نھادھا"ھمين کميت و کيفيت 
استعداد ھا و ظرفيت ھای تمام انکشاف   و، رشدبرای نوآوری، سرمايه گذاریرا 

! بگشايدکشورشھروندان   
 

ھا نظامماھيت   
 

نظام  زيرا. رندبندي نظام ھاي سياسي توافق نظر نداتقسيم ر مورد انديشمندان د
شته و معيارھای متفاوتی برای  وجود داجھانھای سياسی گوناگونی در کشورھای 
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نظام ھای سياسی در رابطه به با آنھم . تقسيم بندی و نامگذاری آنھا وجود دارد
رياستی، (مھوری ج  و) مشروطه ومطلقه(شاھی صورت عام به  به ساختار قدرت

نيمه (اينھا از یترکيببصورت خاص به   و)غيرهفدرالی، سوسياليستی وپارلمانی، 
در رابطه به اما . تقسيم ميشود) نيمه رياستی، نيمه پارلمانی وغيرهمشروطه، 

چپگرا، راستگرا، افراطی، ميانه رو، به به صورت عام  چگونگی اعمال قدرت
به صورت خاص به  و ، وغيرهليبرال محافظه کار،دموکرات، اصMح طلب، 

 )وغيرهليبرال دموکراسی، سوسيال دموکراسی چپ افراطی، (اينھا از  یترکيب
  .تقسيم ميشود

 
ر بسا موارد، اما د . است داده شدهمختلف منابعدر قسما اين نظام ھا شخصات م

ه و نام آنھا بازتاب دھندۀ ماھيت آنھا نبود ،وجود نداشته آنھا در بينخط سرخی 
ل  طور مثا.ميکندھای مختلف فرق  با در نظرداشت قوانين کشور آنھاماھيت 

پارلمانی و ماھيت آنھا حاليکه درند، اشاھی ھای اروپائی رسما  يکتعداد کشور
 يا بعضی کشورھا رژيم خويش را دموکراتيک مينامند، درحاليکه ؛فدرالی است

.استماھيت آنھا کامM ديکتاتوری   
 

آنھم ا بجھان وجود ندارد،  چگونه نظام سياسی آيديال و بی عيبی دربا وجوديکه ھي
 :آنھاازنام  صرفنظر(ميتوان ازنقطۀ نظرماھيت آنھا را  ی سياسی جھانتمام نظامھا

:دتقيسم کر نوع به سه) غيرهوری، شاھی، جمھوری، امارت، خMفت وتامپرا  
 

):ديکتاتوریيا  فرد محور، رياستی (متمرکز. 1  
  

،قرار دارد) شاهرئيس حکومت يا (قدرت در دست يک فرد *          
،از طرف مرجعی انتخاب نميشود*          
، پاسخگو نيستسیدر مقابل ک*          
،قابل عزل نيست*          
،است رخورداربگسترده ازصMحيت *          
،ميشودتعين او توسط مسئولين تمام مقام ھا و *          
، ميباشداو" لب دو "قانون ھم*          
  .شودنرعايت ميتواند ضوابط  اصل شايستگی و*        

 
  :)دموکراتيکيا   مردم محور،پارلمانی (متمرکزغير .2

 

        ،قدرت در دست پارلمان است*       
  ،ميشودانتخاب توسط پارلمان رئيس حکومت *       
،محدود استحکومت صMحيت *         
،سانی قابل عزل استآه حکومت ب*         
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،است پارلمان پاسخگودرمقابل حکومت *         
،ھستندپاسخگو  و انتخابی )اکثرا(مسئولين مقام ھا و *         
،حاکميت قانون برقرار ميباشد*         
.شودميضوابط رعايت  اصل شايستگی و*         

 
:) نيمه پارلمانی،نيمه رياستی ،متمرکزنيمه ( ترکيبی .3  
  

ھای ترکيب نظام  يعنی از .ست اگونهاز اين سياری از نظام ھای سياسی جھان ب
 صMحيت دربا درنظرداشت اندازۀ قدرت و و ه وجود آمده  بمتمرکز و غيرمتمرکز

ۀ رياستی يا پارلمانی وزن، ميتواند يا مرکز و و#ياتپارلمان   وبين رئيس حکومت
.  باشدآن بيشتر يا فدرالی  

 
تغير حرکت، دايمی  ه ھایپروس در گروِ  ایه پديدھر  مانند ھم نی انساامعوچون ج

به سياسی ، نظام )مرکزو حکومت ( فردنقش با افزايش دارد،   قراردگرگونیو 
سمت به سياسی  نظام ،)و و#ياتپارلمان (مردم نقش با افزايش ديکتاتوری و سمت 

). ديده شود1شکل  ( ميکندحرکتموکراتيک د  
 

 
 

 ه ھای دايمی نظام ھای سياسی با درنظرداشت ماھيت آنھا در پروسانواع. 1شکل 
) آنھاصرفنظر از نام و شکل ظاھری(جامعه  دگرگونیتغير و حرکت،   

 
 يعنی مداوم. و مشروط مداومست ياه پروسدموکراسی که فراموش نبايد کرد 

دموکراسی نقطۀ پايانی نداشته و ھميشه امکان برگشت آن توسط نيروھای مخالف 
 وبه نقش نيردموکراسی وابسته يعنی  مشروط .) ديده شود1شکل (آن وجود دارد 

. حفظ و مراقبت دايمی استنيازمند  بوده و آنھاو مناسبات  جامعهھای محرکۀ 
 شامل مردم، حکومت، پارلمان، قضا، رسانه ھا، احزاب نيروھای محرکۀ جامعه

شامل آنھا   دموکراتيکمناسباتو  ) ديده شود2شکل (سياسی و نھاد ھای مدنی 
).  ديده شود3شکل ( انتخابات، پاسخگوئی و حاکميت قانون ميباشد  
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 و فعالين هدر ھستعادی   مردم:چرخۀ کاری جامعه و نيروھای محرکۀ آن. 2شکل 
اسی، سازمان ھای مدنی و حکومت، پارلمان، قضا، احزاب سي درآنھا در مدار آن 

.رسانه ھا قرار دارند  
 

 
 

: در چرخۀ کاری يک جامعهتيک دموکرا يا مناسبات و معيارھااصول . 3شکل 
.انتخابی بودن کرسی ھا، پاسخگو بودن مقام ھا و حاکميت قانون  
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 3 نيروی محرکۀ  جامعه درست کار نکند و يا يکی از مناسبات 7ھرگاه يکی از 
 به سوی احتمال لغزش آن و بوده غيرسالمآن نظام  باشد، معيوبناقص و گانۀ آنھا 

به اينترتيب تطبيق درست اصول يا مناسبات دموکراتيک . وجود داردديکتاتوری 
دموکراتيک بودن ھر نظام سياسی صرفنظر در يک چرخۀ کاری سالم نشان دھندۀ 

 بطور(جامعه   متحول در ھر10با آسيب شناسی ھر يک از اين . از نام آنھا است
ماھيت آن چگونه آن نظام در کجا قرار دارد و د که رقضاوت کميتوان ) نسبی
  !است

 
  فرشتگانيا از افراد معصوم تشکلنميتواند مقابل ياد آوری است که جامعۀ انسانی 

اين خطر ھميشه وجود دارد که افراد استفاده جو، عناصر خرابکار و نيرو . باشد
،  گرددميت قانونحاکمانع نفوذ کند؛ ) دولتی و غيردولتی(ھای مافيائی در ھر نھاد 

... ونظم جامعه را برھم زند ،انتخابات را به بيراھه بکشاند  
 

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری+ ابر و باد و مه و خورشيد و فلک درکارند   
 

جامعه به مردم آگاه، ھر برای جلوگيری از اين خطرات و يا کاھش اثرات آن در 
 و نھاد ھای مدنی و دولتی فعال نياز است احزاب سياسی فراگير، رسانه ھای قوی

 تفاوت عمده در بين کشورھا طوريکه قبM گفته شد، .تا ھميشه ناظر و مراقب باشند
  .ست اآنھا، چگونگی مناسبات و عملکرد ھا نھادھمين کميت و کيفيت 

 
با (لذا رشد و انکشاف مستقMنۀ نيروھای محرکۀ جامعه و بھتر سازی مناسبات آنھا 

Mمتی جامعه و استقرار نظام سياسی ) ح قوانيناصMيگانه تضمينی است برای س
.دموکراتيک  

 
  نظام ھامشروعيت

 

ی سياسی مطرح موضوع ديگری که اکثرا در پھلوی دموکراتيک بودن نظام ھا
از کوشيده اند که حاکمان در طول تاريخ تا امروز . ھاستميشود، مشروعيت آن

زور و زر، عنعنه و مانند ( برسنداگون به قدرت  شيوه ھای گوناطرق مختلف و ب
اين حکام برای توجيه  . )ھب، فريب و نيرنگ، قوانين و لوايحان و مذاديارسوم، 

به اصول و معيارھای مختلفی توسل جسته و قدرت خود دادن نشان  عاد#نه يامقام 
.خويش قرار داده اند)  اقتدارومقام (بنياد مشروعيت آنھا را   

 
ی است که يک سيستم يا نظام  و ضوابط معيارھا،عيت ھمان اصولپس مشرو

 پذيرشمورد  کند و توجيه )افراد يا مردمگروھی از يک فرد، برای (سياسی را  
. فرق ميکند)  آنافراديا  ھر فردبرای (در ھر جامعه اين اصول و معيارھا . سازد

ه و رسوم، اديان عنعن زور و زر، غيردموکراتيک ھنوزھم در جوامع عقب مانده و
ھای سياسی آنھا را  و مذاھب، قوانين و انتخابات نمايشی بنياد مشروعيت نظام
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  انتخابات دموکراتيکوقوانين درن فقط اما درجوامع پيشرفته و مُ . تشکيل ميدھد
.  است که معيار مشروعيت نظام ھای سياسی آنھا ميباشد  

 
ه ھاگزين  

سه نوع نظام ) بصورت عام(ان داد،  نش کشوره درطوريکه دو انتخابات گذشت
افغانستان آيندۀ رياست جمھوری برنامه ھای انتخاباتی کانديدان سياسی در صدر 

  :  خواھد داشتقرار)  م2014(

 برای اميدواری زيادی که مھره ھا ر موجود با تغيوضعامۀ اد : رياستیظامن. 1
مقابل  در ه بوده وھمه کار ، رئيس جمھورنظاماين  در. بھبود امور وجود ندارد

  ،يستپاسخگو نمسئول و ھيچ مرجعی 

، )دارای صMحيتھای محدود( انتخاب رئيس جمھور :صدارتی - انی م پارلمظان. 2
يا و (مقابل موکلين خويش  انتخابی بودن واليانی که درموجوديت صدراعظم و 

   ،باشدمسئول و جوابگو ) شورای و#يتی

 حکومت مرکزی .غيرمتمرکز و متمرکزای ھ  نظام ازترکيبی :م فدرالیانظ. 3
 صMحيت حيطۀ سياست داخلی، از ايا#ت دراشد، اما ميتواند رياستی يا پارلمانی ب

ھا سيستم فدرالی را نا آگاھانه مساوی به  بعضی( است گسترده برخوردارھای 
تجزيه  حاليکه آنچه باعث جدائی و  در.ميدانند جدائی بين اقوام و حتی تجزيۀ کشور

آنچه باعث . استديگران يشود فرھنگ جبر، زور، تحميل و عدم اعادۀ حقوق م
اساس ه ميشود منافع مشترک و اتحاد داوطلبانه آنھا ب بين اقوام کشور وحدت در

اکثريت يا تفکرات  است، نه طرحھای اقليت وشھروندی احترام و رعايت حقوق 
  ). بزرگتر يا برادر قوم برتر

ی کنونشرايط  در کشور نشان ميدھد که نظام فدرالی اوضاعسطحی ھای ارزيابی 
آن در انتخابات آينده بسيارکم کانديد شته و احتمال برنده شدن طرفداران زيادی ندا

  .است

 کهداده برای مردم افغانستان  سال گذشته امتحان خود را 11 در طول نظام رياستی
  درسيه روزیر و  بيکاری، مواد مخدوگسترش جنگ و خونريزی، فساد نتيجه آن 

 لذا اميدواری ھای فراوانی وجود دارد که مردم افغانستان اين .استبوده  کشور
   ! را تکرار نخواھند کردۀ تلختجرب

آن در کانديد يگانه گزينه ايست که احتمال برنده شدن  صدارتی - نظام پارلمانی پس
کاھش زيادی برای انتخابات آينده بسيار زياد بوده و با پيروزی آن اميدواری ھای 

به شرطی که برنامه .  بوجود ميآيدکشور مداخMت خارجی در  داخلی وبحرانات
  :عمدۀ آن تطبيق مواد زير باشدھای 
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  ،صدارتی - پارلمانی ايجاد نظام *       

   ،انتخابی ساختن واليان*       

   ،شايسته سا#ریتطبيق اصل *       

  ، مرزی با پاکستانشکMتحل م*       

  . کشورسرشماری نفوس*       

  داخلی وشکMت بسياری از م با#با عملی نمودن اصولکه کامل دارم  من باور
 سازی، ملت بنياد مطمئنی برا ی دولت زمينه ھای مداخMت خارجی کاھش يافته و

  . وجود ميآيده حسن ھمجواری ب سازی، وحدت ملی و

ی، ايتMف ملی و سايراحزاب  جبھۀ ملرھبرانموضعگيری  ،اما بزرگترين تشويش
 آموختنبا آيا است که  کشور صدارتی در - طرفدار نظام پارلمانیھای  و سازمان

دراينصورت که (نند ک ميمطرح را  واحدیکانديد و  گرديدهيکجابا ھم از گذشته، 
تيم کرزی ثروت و قدرت ھم در مقابل  و يا باز) !پيروزی ايشان قطعی خواھد بود

 با سرنوشت مردم و آيندۀ کشور  سر تسليم فرود آورده،) وزارتدالر، معاونت و(
   ؟بازی ميکنند

پاکستانمداخ�ت   
 

از زاويۀ پاکستان مداخ@ت تاريخی خاطراھميت موضوع ?زم است به پيشينۀ ه ب
آن علت اصلی مداخ@ت تشويش پاکستان و  تا نگريمب "خود انتقاد ازفرھنگ "

و يده دکمتر داخل کشور  درانديشمندان ما ی  ھاچيزيکه در گفتمان( گردد روشن
 بر" غانیفغيرت ا" نمايش ھای و" حساساتیا"ھای  برخوردبا اکثرا شده و شنيده 

زمينه ھای بايد صادقانه بپذيريم و اعتراف کنيم که  درحاليکه .ميکوبندطبل جنگ 
 تاندولتمردان افغانسمناسب برای ادامۀ آنرا  مساعد برای آغاز مداخ@ت و بستر

.)ند اکردهفراھم   
 

نمايندگان  با  افغانستانشاهچھار توسط  مرز ديورندنشان ميدھد که رسمی اسناد 
خان ، حبيب هللا )م 1893(خان عبدالرحمن  : استرسيدهامضا به انگليس دولت 

اما از روز . ) م1930 (اهو نادرش )م 1921 و 1919(خان ، امان هللا )م 1905(
 در زيردشمنانۀ اقدامات ، امروزتا در دورۀ ظاھرشاه  ) م1947(تولد پاکستان 

:صورت گرفته استپاکستان مقابل   
  

  ؛ميدھدافغانستان رای منفی  ،) م1947 (شموليت پاکستان در ملل متحدبه ھنگام * 
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اعMم ملغی قرارداد ديورند توسط شورای ملی افغانستان )  م1949(دو سال بعد * 
  ؛ميگردد

 
نامگذاری شده " چوک پشتونستان"کابل بنام پھلوی ارگ گی در چھار راھی بزر* 
؛ تجليل ميشودُدھل و ُسرنا با "روز پشتونستان"نھم سنبله بنام   درآنجا ھرسالو  
 

کوبيده و " دا پشتونستان زموژ"طبل بر 8 تا 7ھرشب ازساعت راديوافغانستان  *
  ؛ ميخواندافغانستانپشتونستان و بلوچستان را پارۀ خاک 

 
ند ن اعMم ميکاو) لوی درستيز(وزرای رژيم کرزی و رئيس ارتش شماری از * 

  ؛مرز آنھا رود سند استد و نديورند را به رسميت نمی شناسخط که 
 

 اگر زور داشته باشد، در امور کشورھای :اعMم ميکندھم رسما آقای کرزی * 
  ...ديگر مداخله ميکند

 
دولتمردان رسمی  سياست چون. ندنيکميگويند مردم از رھبران خود تقليد م

 ماکشور انديشمندان، اکثريت  است بودهدشمنانهھميشه پاکستان در بارۀ افغانستان 
 افغانستانھای  غاصب خاکھا و  تمام بدبختیعامل  پاکستان را دشمن اصلی، ھم

) پشتونستان و بلوچستان(الحاق دو صوبه آن  پاکستان و "تجزيه" خواھان ،دانسته
)!تشويش اصلی پاکستانی ھا (انستان ميباشدبه افغ  

 
د ن بگذار ونشستهآرام پاکستان دولتمردان توقع داشت که  ميتوانآيا دراينصورت، 

با آنھا به باور من،  ؟درا تجزيه کنپاکستان يد و بوجود آدر کابل يک دولت قوی 
تان حتی که افغانسنخواھند گذاشت دارند   که دراختيار گستردۀو امکانات تمام قوا

  دریولت قدرتمند ضد پاکستانديک  ايستاده شود، چه رسد به اينکه ی خودپا سر
! شکل گيردکابل   

 پاکستان "تجزيه" مۀبرناافغانستان  حاکمان ۀمفکور که دروقتی  تا اينترتيبه ب
   !داشت" مداخله"از  بغيرتوقع ديگری نمی توان از پاکستان ، موجود باشد

 ، چرايم ميخواھ"اتک"ما اگر : ھرخندانه پرسان ميکنندزھا  ھمين علت بعضیه ب
    نخواھند؟"متک"آنھا 

 ،افغانستانانديشمندان دولتمردان و  يده که آن فرا نرسزمانآيا با آنچه گفته آمديم، 
  ھایسياستبه  نموده و صرفنظرمورد پاکستان  در" احساساتی"برخوردھای از 

  ؟ روی آورند" عق�نی"



 11 

 بهدوستی ايجاد فضای   به رسميت شناختن مرزھای بين المللی وباآيا #زم نيست 
  ؟ دداپايان  ) مداخلۀ آنھاعلت اصلیو (تشويش اصلی پاکستانی ھا 

،  در بين ھمسايگانآيا نميتوان با آموزش از اتحاديۀ اروپا و ايجاد مناسبات دوستانه
ورھای اين بين کش و برداشتن سرحدات در ھاطرف مرزاقوام دو در بارۀ نزديکی 

   اقدام کرد؟تمدنیحوزۀ بزرگ 

 غيرمتمرکزنظام يک  استقرار  کرزی وفقط با پايان رژيم رياستیفکر ميکنم 
ھای مناسب پاسخ به پيشواز  ميتوان ،) و انتخابی بودن واليان صدارتی-پارلمانی (

   :آن درغير .فتر ھای با# پرسشبه 

  می بينماگر اين مکتب و مM باشد     حال طفMن خراب 

  نتيجه گيری

  :ايج زير رسيدنتبه  ميتوان ، گفتيمدر با#با آنچه 

حل مشکMت، رفع ، "فرھنگ تحميل"بخاطر حذف  راه اندازی گفتمان ھای آزاد *
. ايجاد فضای تفاھم و اعتماد در بين اقوام کشور واختMفات  

 و قومیحاکميت تکتمرکز قدرت، بخاطر کاھش  )رياستی( متمرکزنظام وداع با  *
  .کشوردر بدبختی  و بيکاری،، فسادجنگگسترش جلوگيری از 

افزايش بخاطر ) و واليان انتخابی صدارتی-پارلمانی ( غيرمتمرکزنظام گزينش  *
  .کشور دروحدت ملی  وايجاد دولت ملی برای "مقامات پاسخگو"  و"نقش مردم"

فضای ايجاد و  نپاکستادوستی با بخاطر  به رسميت شناختن مرزھای بين المللی *
. ھمسايگانتمام  با  ويزه و قيودات سرحدیرفعمناسب برای   

 
 سرچشمه ھا
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