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                 دوکتور محمد اکبر يوسفی    

  ٢٠١٢ جون ٢۶

  

  !لحظات تاريخی موقف  افغانستان در عرصۀ بين المللی
  

 سينۀ خودست را مانند ھر سر زمين ديگر در جھان، ثبت تاريخ کھن سرزمين ما، داستانھا و افتخارات پيروزی و شک

مثابۀ ميراث ه اين خاک و سرزمين با ھمه خوبی ھا و بدی ھای آن در مناسبات  گذشته و کنونی، ب.  نموده است

آنچه در تاريخ سپری شده است، نمی توانيم تغيير دھيم و ھم نمی خواھيم تغييريافته و جعلی به . نياکان ما، از ماست

 و جھان ، می آموزيم و از ھمچو آموزش در مانشر بسپاريم، بلکه با استفاده از تعقل و خونسردی  از تاريخ کشور

 که در داخل کشور ما در ھمزيستی با ھموطنان خود، به ه ایبه ھمان گون. مسير مناسبات خارجی ما کار می گيريم

ز دارائی مشترک خود دفاع و حفاظت نمائيم ، در مناسبات تفاوت نظريه و عقيدۀ ھريک بايد احترام  داشته باشيم و ا

با ملل و جوامع ديگر نيز بر مبنای ارزش ھای انسانی، بايد در امر حفظ صلح و ثبات، موقف مشابه داشته باشيم، تا 

اه  کشور ھا ، رۀدر مناسبات و ھمکاری ھای علمی، تخنيکی و اقتصادی و پيوند ھای مثمر فرھنگی، با انسانھای ھم

ھای بين » نورم«ين راه اصول و ادر. طور دائمی در پيش داشته باشيمه ھمزيستی صلح آميز و سعادت بخش را ب

  .المللی موجود اند که در مناسبات بين  الدول  مراعات می گردند

ھيچ فرد از . را از خود بدانيم، زيرا از ماست ميراث مانده است، بايد آنه ھر آنچه از مردم  اين سر زمين برای ما، ب

بار .  وليت، موقف  عام متفاوت داشته می تواند در بار مسؤاتباع ما نه در امتياز حق بيشتر و يا کمتر دارد و نه ھم 

وليت می تواند فقط متناسب  باتوان و صالحيت قانونی در رابطه با ھر وظيفه و عمل مشخص و زمان و مکان مسؤ

که  برای اين. توانيم چگونه ھنر تحمل روز ھای خوب و  بد را آموخته میالزم است، بياموزيم که . مشخص فرق کند

ی از لحظات را بعد از تشکيل دولت  نمونه ھائدر فاصلۀ دور تاريخ در ھمچو مطلب کوتاه، غرق نمانيم، فقط

  :در خاک افغانستان امروز از نظر می گذرانيم» درانی«

 ، که در مدت کمی به ١٧۴٧يا احمد شاه درانی، در سال » بدالیا«با تأسيس اولين پادشاھی تحت قيادت احمد شاه 

عنوان ه مبدل گرديد، در سيستم ھای جھانی، که در آنوقت سيستم ھای دولتی سلطنتی و امپراتوری ھا ب» امپراتوری«

 ھای ياد می گرديده اند و در رقابت با ھمديگر، مشغول تسخير منابع حياتی و توسعۀ قلمرو» سيستم ھای قلمروی«

پس از مرگ تيمور شاه پسر احمد شاه درانی،  يعنی .  خويش بوده اند، اين امپراتوری ھم موقف خود را داشته است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ه  گرديد، که در نتيجه بوره بر سر قدرت روب» شھزادگان«جنگ پسراحمد شاه بابا، کشور با بحران جنگ داخلی، 

. منجر گرديده است» امپراتوری«نظام » فروپاشی«وقت، به تدريج، در زير تأثير و فعاليت ھای قدرت ھای غارتگر 

، برتانيۀ استعمار ) ميالدی١٩١٩ – ١٨٣٩( سال ٨٠تنھا در گذشت زمان 

تالش اين دستگاه . راه انداخته استه گر، سه جنگ را عليه افغانستان ب

در .  غارتگر در آن بوده است، تا کشور ما را در قيد مستعمره بياورد

ساحاتی از قلمرو ھای » امپراتوری درانی«ا سالھای بعد، پروسۀ بعدی ي

ين متن صرفنظر می نمايم، فقط يک ارا از دست داد، که از تفصيل در آن

بر » قرار داد ھا«مثال را که قدرت ھای  بزرگ چگونه از طريق تحميل 

نظر » نفت هللا ھالفين« ر تاريخی، ين رابطه به اثادر. دول ديگر در تأمين منافع خود، قدم بر می دارند، نقل می نمايم

ديپلومات برتانوی، در پشاور قراردادی را که از نگاه » «ايلفنستون. م «١٨٠٩در سال « :می اندازيم که دريافته است

ين قرار داد، بر جانب افغان ادر» حقوقی غير عادالنه شناخته شده است، با شجاع الملک به امضاء رسانيده است

نموده است، که در صورت حملۀ ايران و فرانسه  بر مناطق تحت تصرف کمپنی شرقی، اين مکلفيتی را تحميل 

چنين يک ھدف را که در ذيل ذکر شده است، با ايران وقت نيز . کشور بايد از جايداد ھای انگليسی حمايت نمايد

کابل نشان  يک قصر در گرفته شده است، شاه شجاع را در» ويکپيديا«عکس باالئی که از منبع .(تعقيب نموده است

  .)می دھد

بازی «ھمۀ ما و جھانيان، از افسانه ھای 

بين برتانيای استعماری و رژيم » بزرگ

خوبی  واقف ھستيم، که ه روس ب» تزاری«

نمی »  مکث«ين نوشتۀ مختصر روی آن ادر

ينجا با ذکر يکی از رويداد ھای مھم ادر.  نمايم

ر صف تاريخ آغاز می نمايم، که افغانستان د

مذاکرات » اجندای«کشور ھای منطقه، شامل 

« رھبران  دو قدرت بزرگ وقت، چون 

» .Iنا پوليون «و) .I. « )Alexander Iالکسندر

 ) Napoleon I. ( تلسيت« در ١٨٠٧در سال «)Tilsit  (۵١لمان، در شمارۀ  اچاپ »شپيگل «مجلۀ . بوده است ،

تم، جنگ دوم جھانی  تحليلی را از مقاطع مختلف تاريخی  سال پس از خ١٠، درست ١٩۵۵» دسمبر «١۴مؤرخ 

خصوص مراحلی که اين سرزمين در مرکز توجه ه سيس دولت پادشاھی افغانستان  و بأکشور ما از ھمان آغاز ت

  .دست نشرسپرده استه منافع قدرت ھای بزرگ  قرار گرفته است، ب

  ».انسته استدر پای عکس باالئی، اين ديدار را يک دستاورد تاريخی د(

که در باال نيز ذکر گرديد،  در حقيقت در مرحلۀ سالھای آغاز جنگ سرد در عرصۀ بين المللی   ين مجله طوریادر

دانه غله در بين دو « به افغانستان تحت عنوان » سفر خروسچف«مقالۀ تحليلی از وقايع مھم کشور ما در  رابطه با 

  .دست نشر سپرده استه ، ب»سنگ آسياب
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» ايليزابت«در زمان ملکۀ انگليس ) ١۶٠٠» دسمبر «٣١(قدرت برتانيه، درست توسط  تاجران ثروتمند لندنسايۀ 

)Elisabeth ( ميالدی  با ھمين نام ياد می شده ١٧٠٧، تحت پوشش تجارت که الی »شرکت ھند شرقی«در تحت نام 

  . ين منطقه رخنه نموده استااست، در

که بر طبق اين » پانی پت« جنگين مطلب به ارتباط  ای ازدرجائ 

منبع، افغانھا به چنان پيروزی دست برده بودند، که گويا اردوی 

آن پيروزی افغانھا بر ھندوستانی «  . ھندوستان خيلی تضعيف گرديد

ھا، باعث شد تا، برتانوی ھا الی درۀ خيبر، سرحدات امروزی 

 اعمار افغانستان نزديک شوند و  بزرگترين استحکامات را در آسيا

  ».نمايند

در پای تصوير دست چپ ھمين سطر که مجلۀ شپيگل  به نشر سپرده (

يک قدرتمند عاقل ... مؤسس امپراتوری احمد شاه «: است می خوانيم

  )»۴١ص، .....افغانھا 

نويسنده استدالل می نمايد که در نتيجه افغانستان مستقيماً در حوزۀ 

دستاورد بزرگ « :می نويسداو .منافع امپراتوری برتانيه قرار گرفت

زمامداران عاقل افغان نھفته در آن بوده است، که  خطرات تھديد 

روسی را از شمال، عليه فشار برتانوی و بالمقابل، از برتانوی ھا را 

با چنان عمليۀ متوازن شجاعت و . عليه روسھا، استعمال نمايند

در  ھمين منبع ھمچنان تذکر می دھد که »  .آزاد نگھدارندجسارت، توانسته اند، اين کشور را از قدرت ھای بيگانه، 

به  مصر ھجوم می برد، در آنجا قصد  پيشروی بيشتر خود را » بناپارت« جنرال فرانسوی ١٧٩٨در سال « وقتی 

 Zar(» مشترکی را با تزار پاول» پالن«، ) ميالدی١٨٠٠(دو سال بعدا از آن .  نمايد سوی شرق اظھار میه ب

Paul(ين فرصت، برتانيه برای  تأمين امنيت سرحدات نيم قارۀ ھند تحت اشغال ادر. ت اشغال ھند طرح  می کند، جھ

برای اين . حيث يک قلمرو ماقبل، به توافقات و تعھداتی برسده خود، برای نخستين بار، اقدام نمود تا با  افغانستان ب

ه را ، ب»  مدراس–اردوی «سياسی از » اجينت«، يک )Malcolm(» مالکولم«ھدف، برتانوی ھا، شخصی را بنام 

و » پارس«بر طبق آن . دستياب شده است»  اتحاد«يک ه در قدم اول ب» مالکولم«. دربار تھران می فرستند

خود را مکلف » پارس«. روس و فرانسه  متحدانه عمل کنند» خطرات«موافقت  نموده بودند، تا در برابر » انگليس«

  )٣٩ص، (» .وقوع  حملۀ افغانستان، بر ھند، از جانب خود بر افغانستان حمله خواھد کرددر صورت «شمرده بود، 

، و ھم در کنگرۀ  شاھان )١٨٠٧(» تلسيت«مذاکرات صلح با روس ھا، در «در  جريان » ناپوليون«حال زمانيکه 

ين فرصت بار ار نمود، درديدا»  .Iتزار الکسندر «، با ) نويسنده–لمان اشھری است در  ) ( ١٨٠٨(» ايرفورت«در 

»  شرقی–شرکت تجارتی ھند «ين زمان ادر. در رابطه با تسخير ھند  پخته شد»  فرانسوی–روسی » «پالن«ديگر، 

پاد شاه افغانستان به برتانوی «ين ارتباط ادر. مستقيماً مذاکره نمايد» پادشاه افغانستان «برتانوی، تصميم گرفت تا، با 

اما حاضر نشده است، تا اضافه از . فرانسوی از کشور خود دفاع می کند– که در صورت حملۀ روسی ھا می گويد، 

  ».ی با برتانوی ھا در ھند داشته باشدوند ھائآن، پي

برای نخستين بار بدينوسيله يک قدرت بزرگ، با افغانھا «: در ھمين متن به ادامۀ حالت فوق ھمچنان می خوانيم

خستين بار به اين قدرت بزرگ ھمچنان ادعای افغانھا ارائه گرديد، که استقالل خود را در برای ن. تماس می گيرد
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، در »بی طرف«يا » نيوترال«حيث موقف ه ھمين موقف بعداً از جانب مؤرخين ب»  .ھمه جھات  حفظ خواھند نمود

  )۴٠ص، .(برابر قدرت ھای بزرگ تعريف شده است

از قريب ھمه جھات، جواھر .  ادشاه افغان ھم آرامش و ھم واھمه داشته استبا اظھار مغرورانۀ پ« جانب انگليس 

بوده » بيطرفی« برای انگليس، نقطۀ ضعيف مناسبات ھم ھمين» .ھندی  از جھات سرحدات طبيعی محفوظ ماند

  .است

ليکن در وقفۀ بعدی تاريخی، در مقاالت ديگر ھم، تذکر رفته است، در زمان 

 Lord(» شاعر الرد اليتن«ون پادشاه برتانيه، امير شير علی خان،  معا

Lytton  (يا » بی طرفی«ھند، ياد می شد، با موقف » ويسرای«عنوان ه که ب

الخره، وقتی امير، ا، قناعت نداشت و بھانه جست وجو می نمود، تا ب»نيوترال«

از » الرد اليتن«حيث مھمان اشتراک نورزيد، ه امپراتوری ب» جشن«در کدام 

با افغانستان را استدالل نمود، که در مقاالت ديگر، به » جنگ«ۀ آغاز آن بھان

شاعر و معاون ملکه «:  می خوانيمپھلوئیدر پای عکس .( تفصيل ياد شده است

 ) ۴١ص، . (»برتانوی ھا را عليه روسھا استعمال کردن... در ھند الرد اليتن 

انقالب فرانسه پس .  ، تأسيس يافته است»ھژده«ۀ اول قرن که می بينيم، دولت پادشاھی افغانستان در اخير نيم طوری

حکومتداری، «اشکال و انواع مختلف . وجود آورده از در گذشت احمد شاه بابا، در جھان تغييرات بنيادی جديدی ب

برخی از . خصوص تشکيل دولت ھای ملی، پديدار گرديده در غرب و غيره، ب» تجدد«. رشد سريع می نمود

اصطالح .  قدم  گذاشتند» شاھی مشروطه«يا » سلطنتی«ه جمھوری و بعضی ھم به انتخاب نظام ھای پادشاھی ھا ب

ه  حقوقی در مناسبات بين قلمرو ھا گرديده، بعداً ب– آھسته آھسته، وارد ادبيات سياسی ١٩در قرن » حقوق مردمان«

، رشد و توسعه کسب »روابط بين المللی«و » حقوق بين الدول«عنوان ه و در زبان ما ب»  حقوق بين المللی«عنوان 

  .نمود

محسوب شده »  پر ماجرا« سر زمين ھای پر حادثه و ۀسالھای قرن نوزده و نيمۀ اول قرن بيست، کشور ما، در جمل

جنگ اول جھانی که در دورۀ استعمار کھن در اروپا آغاز يافت،  در مناسبات وقت بين المللی، علی رغم نفوذ . است

که در  در عرصۀ مناسبات خارجی، باز ھم، طوری» استقالل«و وابستگی ھا و قيودات ناشی از عدم قوی انگليس 

بی «، موقف )سراج(فوق، يک محقق خارجی ارزيابی نموده است، رھبران وقت افغان، در زمان امير حبيب هللا خان 

  . را در جنگ اول اتخاذ نمودند» طرفی

ه ب» شترن«مجلۀ .  بين دولت ھا، در جھات و سطوح مختلف رشد می نمودتدريج در عرصۀ بين المللی مناسباته ب

ت المان ھيأکه قيصر  می داند و می نويسد ، زمانی١٩١۵لمان را از سال  ا –عنوان مثال، آغاز ھمکاری افغانستان

سازمان »  برتانوی– ھند«قول او اقوام مناطق کوھستانی را، عليه ه تحقيقاتی نظامی را به افغانستان فرستاده بود، تا ب

که می دانيم، در جريان جنگ اول جھانی، در خارج از کشور ما، تغييراتی  رخ داد، که در سرنوشت  طوری. دھند

جمله شامل قرارداد صلح  ، که من» حق تعيين سرنوشت ملت ھا«عنوان مثال ه ب. کشور ما، بی اثر نبوده است

در جمله می توان از سقوط سلطنت .  است، قابل ياد آوری دانستمدر ختم جنگ اول جھانی بوده» ليتوفسک–بريست «

در ترکيه و » عطا ترک«قدرت رسيدن ه و ب» سقوط امپراتوری عثمانی«، »جمھوری وايمر«لمان و تأسيس ادر 

  .  در روسيه، چند نمونه را ناميد » ١٩١٧پيروزی انقالب اکتوبر «ھمچنان 
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و و بر تخت نشستن ) سراج(ی،  با کشته شدن امير حبيب هللا خان سال پس از  ختم جنگ اول جھان قريب يک

در » استقالل افغانستان«امير امان هللا خان، تاجگذاری 

حاصل گرديد، »  انگليس–جنگ سوم  افغان «نتيجۀ 

اما نبايد فراموش نمائيم، . ينجا نمی گنجداکه تفصيل  در

که مناسبات بين المللی کشور ما، با کسب استقالل 

اين بدان معنی . غانستان، وارد مرحلۀ نو گرديده استاف

است، که بر طبق معمول ھا و تجارب نو در چوکات 

حقوق بين الدول، با عقد قرار دادھای متعدد، دو جانبه 

شمول قدرت ه و چندين جانبه، با کشور ھای کثير، ب

 سياسی کشور –ھای بزرگ وقت، موقف حقوقی 

يده و مناسبات آن، درعرصۀ بين المللی، ريشه دوان

  .تحکيم يافته است

، يعنی در ١٩٨٠، سال ۶در شمارۀ » شپيگل«مجلۀ 

به » دخول قوای اردوی سرخ شوروی «ماه ھای اول 

طور مفصل از اوضاع افغانستان گزارش می دھد، با نشر اين عکس، از سفر طويل ه که ب خاک افغانستان، ضمن آن

. برلين  بوده است، معلومات می دھد» جمھوری وايمر«حيث مھمان ه ، که ب١٩٢٨ امان هللا در سال –المدت پادشاه 

لمان ا«١٩٨٠ سال از جنگ اول جھانی سپری گرديده بود، و در سال ،  ۶۵که، بيش از  در شرايط و احوالی

 سياسی در چوکات تشکالت –، موقف مشترک نظامی » برتانيه«با ، در قسمت غرب، حدود چھل و پنج سال »فدرال

داشته است، عالوه از » ناتو«، يعنی »پيمان نظامی اتالنتيک شمالی«خصوص در سازمان  ه تعدد اروپائی و بم

 روز افزون  نيز می يابد، ۀروز تا روز تعميق و توسع» کثيرالجوانب«روابط وسيع دو جانبه،  مناسبات و پيوند ھای 

تفصيل در بارۀ ه ب»  با مأموريت مخفی به کابل «:که مجله در باالی عکس، با خط درشت می نويسد باز ھم، طوری

در آغاز جنگ اول جھانی، به  کابل فرستاده بود، » لماناقيصر « سياسی، که - نظامی » مأموريت اکتشافی«ھمان 

، می خواسته است، »امپراتوری برتانيه«لمان، با دشمنی با ا» قيصر«واضح می نويسد که . گزارش می دھد

آنھا گذشته را . حال ھر دو کشور در افغانستان در يک جبھه قرار دارند. (بھۀ خود کمائی کندرا به ج» افغانستان«

تحمل نمودن آموختند، آيا ما ھم می توانيم بياموزيم؟ بلی وقتی بخواھيم و بدانيم، که منافع تمام ملت و خاک و وطن، 

  .)باال تراز منافع گروپی است

ان تشريح و توضيح مناسبات بين الدول و ملل  با فرھنگ ھای مختلف، از زبان آنچه قابل تذکر می دانم، اينست که زب

نام تمام ه متفاوت است، به اين علت است، که در حقيقت امر برای انجام رسمی ھمچو وظايف که ب» ايديولوژيک«

نقش «و » ديپلوماتيک«خصوص، که زبان ه مملکت  و اتباع آن، سخن گفته می شود، از خود،  دارای فرھنگ ب

مراعات آن، از جانب کسانی صورت می . جای گرفته است» سياسی«ياد می کنند، در کلتور مناسبات » ديپلوماتيک

  .را بپذيرند معنی و مفھوم آن وارد باشند، از جانب ديگر اصول آنه گيرد که ب

اسی، در برابر ھمديگر  وقوع می پيوندد، که سيستم ھای سيه جای شک نيست که در مناسبات بين المللی، حاالتی ب

وارد جنگ می شوند، در ھمچو موارد، بايد موقف سياستمداران  فعال ودخيل، را از اتباع عادی آن فرق کرد، 

فاشيزم «طور نمونه، با ه حيث يک مثال کوتاه، اگر در جنگ دوم جھانی، به فقط ب. ينجا ھم  تفصيل نمی گنجدادر
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که  لمان بوده باشد، باوجود آنارا ندارد، که ھدف ملت  شده است، معنی آنلمان ، ضديت نشان داده می ا» نازی ھای

  .ين آتش جنگ کشانيده شده بودندامردم آن در

که در مقاالت متعدد، روی  وقفه ھای مختلف تاريخ  و مناسبات کشور ما، با جھان بيرون روشنی انداخته شده  طوری

م می دارم، که در کيفيت مناسبات و ھمچنان، دستاورد ھای مندان تذکر  دوستانه تقديه است، فقط برای عالق

عادی، فريب کلمات مبالغه آميز » تبعۀ«حيث ه خصوصاً ب. ، مراحل تاريخی را در نظر بگيرند»ديپلوماتيک«

ھای احتمالی راکه جنبۀ مذھبی، » پيشداوری«در روابط بين الدول، بايد . تبليغاتی رھبران امور رسمی را نخورند

  . و غيره داشته باشد، که در تعامالت بين المللی، از آن فاصله گرفته می شود،  خودداری صورت گيردنژادی 

  انپاي

٢۵/٠۶/٢٠١٢  

  

  

 


