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مقدمه

ه کې اسالم اباد ته د ولسمرش ارشف غني د راتلونکي او لوم رسمي سفر او د دغه سفر پر  د اوون تحليل په دې 

او د ولسمرش غني پر اقداماتو، د سرتاتېژيکو او سيمه اغېزو او همدا راز د دولت له وسله والو مخالفينو رسه د سولې په ت

نيز بورډ شننې لولئ. ې نو مرکز د  ې ييزو 

ه؛ خو دا چې ولسمرش  خه له راستنېدو وروسته، پاکستان ته د سفر د چمتووايل خربه وک اغيل غني د چ له سفر 

ۍ وبلله، چې د افغانستان په بهر غني د لوړې په مرا ۍ ک ي هېوادونه د خپل بهر سياست لوم اون سمو کې 

يو هېوادونو کې هم پاکستان او ايران د افغانستان د سولې او  اون ه کوي او بيا په  سياست کې د هغوی اهميت په ډا

ي؛ نو د کومو الملونو له مخې د سعودي  ولو مهم بلل کې او تر  او چ له سفر وروسته اسالم اباد انتخاب شو؟ ثبات په ت

کي به کوم  ا مهم  ايا د پاکستان سفر به د سولې لپاره د ارشف غني د پالن يوه برخه وي؟ همدا راز د دغه سفر د اجن

ونه کوم دي؟ ه کولو په الر کې شته خن وليز ډول د دواړو هېوادونو ترمن د اړيکو د  وي؟ او په 

اغلی ن  غني د پخوا ولسمرش او نورو افغان چارواکو خالف، د دولت وسله والو مخالفينو ته د سيايس د دې تر

ېزې لري او د افغانستان  مخالفينو خطاب کوي. د دولت د وسله والو مخالفينو پر وړاندې د نوموړي دا چلند کومې ان

اتو د شننو تفصيل لولئ:تاريخ ته په کتو رسه ترکومه دا اصطالح صدق کوي؟ دلته پر همدغو موضوع
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پاکستان اړيکې او د نوي حکومت سيمه ييز ليدلوری - د افغانستان

و کې به  ايي په راتلونکو ور ه او  ولسمرش ارشف غني د چ له سفر وروسته، پاکستان ته د سفر د تيارۍ خربه وک

ه د اکل کېدو وروسته، سعودي اسالم آباد ته په يوه رسمي سفر والړ يش. دا سفر د ولسمرش په تو اغيل غني له 

تناک دی، بلکې د  عربستان او چ ته د نوموړي له سفرونو وروسته دی او له همدې امله دا سفر نه يوازې دا چې ارز

ي. سولې لپاره د نوي حکومت د فعالې ديپلوماس هنداره بلل کې

يوالو رسنيو کې تاوده بح ينې مهم پاکستا د دغه سفر په اړه په افغا او ن ثونه روان دي. پاکستانيان او په تېره بيا 

ه  ديپلوماتان دغه سفر ته ډېر هيله من دي او اسالم آباد ته يې د ارشف غني سفر د دواړو هېوادونو ترمن د اړيکو د 

ې  ي چې د بېل ا په اړه بحثونه کې ه، د ميل کېدو په نېک فال نيولی. په افغانستان کې هم د دغه سفر د اجن په تو

ي بريدونو پر مسئلې، له پاکستان رسه پر جدي  و د افغانستان پر ختيزو سيمو د پاکستا پوځ د راک ينې غ شورا 

ی. ار ک ين خربو کولو 

او په خپل شپ مياشتني راپور کې دواړه لوري (پاکستان او  ون هم د افغانستان د امنيت په ت ا له بلې خوا د امريکا پن

دي اقدامات افغانس ه کېدو لپاره دې د اړيکو د رغولو او د همکاريو د زياتولو لپاره ج ويل، چې د امنيت د  تان) ه

؟ او ايا دا  تنه دا ده، چې ولسمرش غني ولې د سعودي او چ له سفرونو وروسته اسالم اباد انتخاب ک ي. خو پو وک

ه کولو کې رغند ه رول ولوبوي؟ همدا راز د ولسمرش کرزي د واکمن اړيکې به سفر به د دواړو لورو ترمن د اړيکو په 

ه د پاکستان پر اړيکو اغېز ولري؟ترکومه له نوي افغان حکومت رس 
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د حامد کرزي د دورې اړيکې:

و د ۱۹۹۰او ۱۹۸۰په  رخېده، تر او د پاکستان پالييس تر ډېره پر سرتاتېژيک عمق را لسیزو کې د افغانستان په ت

کېلو -خالف د کابلپاکستان پر  ه کې هم له  ه هم د افغانستان په کورن ج ر هند که  ي؛ م ډهيل اتحاد مات ک

خه و، خو د سپتامرب د  یوالو لوبغاړو  ې او پر افغانستان د امريکا له يرغل وروسته یې د اقتصادي۱۱ن - مې له پې

ونو له امله، په افغانستان کې خپل مسخه شوی  واک بیا راژوندی ک او د بی بی يس د یوې تجار اړیکو او پان نرم 

. همدا المل و، چې د هند بهرنیو چارو وزیر جسونت  رسوې له مخې، په افغانستان کې یې یو منلی حیثیت راخپل ک

سن يو وخت وييل وو، چې په کابل کې د هندو لفظ په خپله پاسپورت دی.

خه و  ریو، په تېره بیا د جالل اباد او کندهار پاکستان هم د هند له همدغه زیاتېدونکي رول  ېره لري او د هندي کونسل

ن دا پاکستان ته جوړې شوې دي. له همدې امله د کرزي  ې، چې د دوی په  ریو يې ډېرې نیوکې هم وک پر کونسل

ه هم حامد کرزي په خپلو ويناوو  کې ويل چې: په دوره کې پاکستان له افغانستان رسه نېژدې اړیکې نه درلودې؛ که 

ری دی« » 1پاکستان زمون ورور دی خو هند زموږ سرت مل

ای وشو چې حامد کرزي پخپله وروست وینا  ل؛ خو پای یې بیا پر داسې  ه هم پاکستان ته  سفرونه وک کرزي که 

چارې په تېره کې وویل، چې د افغانستان د سولې کیيل له پاکستان رسه ده او پاکستان غواړي چې د افغانستان بهرن 

رول الندې ولري. په داسې حال کې، چې په  کال کې يې د پاکستان له ۲۰۱۱بیا له هند رسه اړیکې تر خپل کن

مشهور ژورنالېست سلیم صايف رسه په يوه مرکه کې وييل وو، چې که پر پاکستان برید ويش نو کابل به د اسالم اباد 

ي. له همدې امله پاکستا ډيپلوما ن درې تانو حامد کرزی تل يو ناباوره کس باله. تر

اغيل کرزي د واکمن پر مهال د الندې فکتورونو له امله له پاکستان رسه اړيکې ډېرې خرابې شوې:  وليز ډول د  په 

لېدل.-۱ د پاکستان خاوره د افغانستان پرخالف استع

ایونه- ۲ ن .په پاکستان کې د افغان دولت د وسله والو مخالفينو پ

په افغانستان کې د هند زیاتېدونکی رول.- ۳

1 Hindustan Times, Pakistan our twin brother, India a friend: Karzai, October 5 2011,
<http://www.hindustantimes.com/india-news/newdelhi/pakistan-our-twin-brother-india-a-friend-karzai/article1-
753826.aspx>
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پر پاکستان دا تور چې هغه طالبان چې له افغان حکومت رسه خربې کول غواړي یا ترور کوي او یا یې په بندیخانو -۴

. کې سا

خه افغان اردو ته نه یوازې دا چې وسلې ر -۵ ون او له هغه هېواد  انیول بلکې د له هند رسه د افغانستان سرتاتېژيک ت

هغوی له خوا د افغان اردو روزنه.

د پاکستان له خوا د افغانستان پر ختيزو سيمو توغنديز بريدونه.- ۶

ې د مسئلې راپورته کېدل او داسې نور.- ۷ د ډېورن کر

تونه نوي شول؛ په اسالم  اباد کې نواز دا چې په افغانستان او پاکستان کې هم مهاله، په یو کال کې دننه حکومتي جوړ

ې روانې دي چې دواړه لوري له یو بل رسه اړیکې  رشیف او په کابل کې ارشف غني واک ته ورسېدل، اوس داسې ه

ورغوي. پاکستا ډيپلوماتان هم په خپلو لیکنو کې همدې خربې ته اشاره کوي، چې د دوی په وینا د ناباوره حامد 

ه کرزي له تللو رسه اوس د ارشف غني له رات رس  ېدلی او باید دواړه لوري  و اړیکو جوړولو یو نوی فرصت زی ه د 

که  امونه ډېر رول ولوبوي؛  و اعالمیو هاخوا عميل  ه کولو لپاره به له شعار، بیانونو، او  ترې واخيل. البته د اړیکو 

که دغسې اقداماتو دا اړيکې رغولی شوی، نو د حامد کرزي په سفرونو به رغېدلې وې.

ې همکارۍ:سیم ونه او  وا ه ییز 

د افغانستان او پاکستان تاريخي، جغرافيوي، کلتوري او ديني اشرتاکات او له اقتصادي پلوه پر يو بل تکيه، هغه عوامل 

دي چې دواړه هېوادونه له يو بل رسه ژورو او صادقانه اړيکو درلودلو ته اړبايس. همدا الملونه دي، چې که دغو دواړو 

تي يا نه، له يو بل رسه يې پراخې اړيکې درلودلې او لري به يې.هېوادونو غ و

ې پر مهال اړيکې تر ډېره خرابې وې، بيا هم د دواړو هېوادونو  ې ج کله چې د افغانستان او پاکستان ترمن د س

ريزې اړيکې روانې وې. کېچنې کلنه دوره کې هم دواړو هېوادونو 13د حامد کرزي د واکمن په 2ترمن سودا تر ډېره ک

کو ته په کتو رسه، په افغانستان کې  اړيکې درلودې؛ خو تجار اړيکې يې بيا هم له دوه ميليارده ډالرو پورته وې. دغو 

و اړيکو ته اړتيا ده او بالعکس د سيمې او پاکستان ثبات هم د افغانستان  د سولې او ثبات لپاره د دواړو هېوادونو ترمن 

د طارق رحیم د دکتورا رساله:2

Tariq Rahim, Pak-afghan trade relations 1970-1990, Ph.D Thesis, Peshawar University.
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ومره چې پاکستان په افغانستان کې مثبت رول ولري، هومره به پاکستان د په سولې او ثبات  لی دی. هر پورې ت

ي. ه پورته ک خه مثبته  ن اسيا له حيا پروژو  من

ن آسیا رانیولې تر سوېيل اسیا  يل دي. له من ونه هم رسه ت وا د سيمې په کچه د ډېری هېوادونو پر وړاندې شته 

ونه لري، چې پر وړاندې يې مبارزه په پورې او بیا له چین وا ني ختی پورې ډېری هېوادونه ورته  خه نیولې تر من

(د  ې  ه همکاري غواړي. د نشه يي توکو او د انسانانو قاچاق، د اوبو په رس شخ خه  یانو  اون هر هېواد کې له 

ن اس ، يا د من ، د هند او پاکستان ترمن ينې نور هېوادونه) د سخت دري پر پاکستان او افغانستان ترمن يا 

ې په ډول يادولی شو. وړاندې مبارزه او داسې نور يې د بېل

رکز  ايي د سيمې په کچه په دا ډول همکاريو  کي ته پام اړولی او  ي چې ولسمرش ارشف غني هم، دې  داسې برې

ه بندر ک ېرمه په وا ار ته  ې وړاندې د پاکستان الهور  و ور ي.  ونه تنه وک او، چې لس انوژونکي بريد په ت ې د يوه 

ه کې د ولسمرش له قوله ويل شوي وو، چې د سيمې په کچه د دغه راز  پکې ووژل شول، د ولسمرشۍ ما په يوه ويناپا

ۍ ته اړتيا لري. و او جدي همغ و ه ونو مخنيوی  وا

ولو هېوادونو او په تېره بيا د پاکست وله کې د سيمې د  و -هند- انپه  و  ه ده، چې په اوږدمهالو  افغانستان په 

. ې هم وپېژ و وروست رسې کر ي او د يو بل د ميل  لرونکو پروژو کار وک

د سولې لپاره د کابل فعاله ديپلومايس:

اکل کېدو رسه سم يې ه له  يتوب بويل؛ نو د ولسمرش په تو ، د دا چې ولسمرش ارشف غني سوله د خپل هېواد لوم

ې  لې پيل ک او له سيمه ييزو لوبغاړو (ترکيې، سعودي، چ او اوس پاکستان) رسه د اړيکو د پراختيا هلې  سولې په ت

دي.

ه کې، چې د ا لورمه غون يران، پاکستان او هن په اغيل غني په بيجين کې هم د اسیا زړه (استانبول پروسې) په 

ون پکې ک ۱۴ون د  یتوب دی، له سیايس مخالفینو په تېره «ی و، وویل: هېوادونو استازو  سوله زمون اسايس لوم

خه غواړم، چې د افغانستان د سولې د بهیر  یوالو  ه واخيل او له ن بیا طالبانو غواړو، چې په بین االفغا تفاهم کې ون

ي. »مالت وک

او د کوم پالن د جزئياتو په ه هم ارشف غني تراوسه د سولې په ت ه نه دي وييل؛ خو د ډېری شنونکو په اند، که  اړه 

ي. د سولې  ه وک ې او له نويو الرو به د سولې به د بريا ه ت لپاره فعاله ديپلومايس خپله ک ين نوموړي د سولې د 
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الرې په اړه تر اوسه قوي نظر دا دی، چې ترکيې، سعودي او چ په دې برخه کې د جدي همکار  ۍ لپاره د نوموړي د ت

ې او له همدې امله يې د دولت وسله والو مخالفينو ته د خطاب ډول هم متفاوت دی. نوموړی د نورو افغان  ژمنې ورک

و خطاب کوي.  چارواکو او پخوا ولسمرش خالف، طالبانو ته د سيايس مخالفينو او خفه ورو

اغيل د همدغو هېوادونو د مالت اغېز د چ له سفر وروسته په يوه خربي کنفرا ند و.  ر نس کې د نوموړي له خربو 

نده نه ده چې له پراخېدو د ولسمرش "پراخ"غني وويل، چې د سولې د به په اړه د دولت نظر  ر ه هم  شوی؛ که 

کاري چې قضيه يوازې  ه ده؟ خو د چ د نوم په اخېستو رسه يې وويل، چې کله ستونزه درې اړخيزه يش، نو  موخه 

نه د دوو لورو ترم او اندې يان ايالت په ت ن نه ده (چينايي چارواکي هم په افغانستان کې د روان حالت په اړه د سين

ي.) لري او چوپ نه پاتې کې

ینې شنونکي پر دې باور دي، چې چین د خپل سنکیانک ايالت لپاره پر پاکستان فشار نه واردوي، په داسې حال کې 

ي ه ي؟ چې د پاکستان پر السوهنو پوهې م، نو د افغانستان لپاره به ولې پر پاکستان فشار وارد ک

که تر پخوا زياته  ه هم دا یو منطقي او تاریخي استدالل دی؛ خو چین د افغانستان د سولې بهیر د بريا لپاره  که 

لېوالتيا لري، چې:

ی: مو د نوې الرې "لوېدي په لور ت"د دغه هېواد د اوسنيو واکمنانو په بهرن پاليس کې د لوم او په تېره بيا د ورې

ي. و کې نقشې ترسرت

په بدخشان واليت کې امنيتي وضعيت ورځ تر بلې د خرابېدو په لور روان دی، چې دا بيا د چ لپاره د دويم:

نې وړ ده.  او ډېره د اندې يان ايالت د موضوع په ت سين

ن الظواهري هم د چیندريم:  که نو همدا درې الملونه د دې د القاعدې شبکې مرش ا ی.  ې اعالن ک پرضد د ج

يي.  باعث شوي، چې چین د افغانستان په سوله او ثبات کې لیوالتیا و
ACKU
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پاکستان ته د ارشف غني د سفر مهم اړخونه

ل؛ خو د دواړ ۱۳د افغانستان پخوا ولسمرش حامد کرزي په خپله  و هېوادونو کلنه دوره کې پاکستان  سفرونه وک

ه په خپله وروست وینا وويل، چې  ای ودرېدې، چې حامد کرزي د ولسمرش په تو ترمن اړيکې باآلخره پر یوه داسې 

نده ده، چې پاکستان  ر . له همدې خربې  رول الندې وسا پاکستان غواړي د افغانستان بهرن پالييس تر خپل کن

ومره رغنده پایله درلو  ده! ته د نوموړي سفرونو 

غو پخوانیو سفرونو ته ورته وي؛ نو نه به په افغانستان کې له سولې او ثبات  که اسالم آباد ته د ارشف غني سفر هم، ه

که نو له پاکستان رسه د رغنده خربو اترو  ه پرمخت ولیدل يش.  ای يش او نه به په سیمه کې  ه مرسته وک رسه 

ام کې الندې نکتې د بحث ي  ا مهم اړخونه کېدای يش:لپاره، په لوم د اجن

سوله:

نده ده،  ر ام تعقیبوي. د ارشف غني له سفرونو  ام په  کاري چې ولسمرش ارشف غني خپل د سولې پالن  داسې 

ت ورکوي.  چې دی د افغانستان د سولې لپاره د ترکیې، سعودي، چین او پاکستان رول ته ارز

ان خورا مهم هېواد دی، له همدې امله ارشف غني غواړي، چې په دې قضیه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پاکست

ه وي او همدغه هېوادونه بیا نه یوازې دا  کې له داسې هېوادونو مرسته وغواړي، چې د افغانستان سوله او ثبات یې په 

ای يش! چې پر پاکستان يې د فشار لپاره وکاروي، بلکې د پاکستان د ژمنو تضمین هم وک
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و شو. کابل ته د دغه هېواد د ا رک ترسرت رشف غني له واک ته رسېدو رسه د پاکستان په ديپلوماس کې هم د بدلون 

د ميل امنيت او بهرنيو اړيکو د سالکار رستاج عزيز او بيا اوس د پاکستان د لوی درستيز راحل رشيف له سفرونو او د 

کاري، چې هغوی هم د بدلون په  ندونو  ر ه دي. کابل ته د رستاج عزيز د سفر پر مهال دواړو لورو ژمنه هغوی له 

ن يې دا  که دا کار دوه اړخيزې اړیکې له بې باورۍ رسه مخ کوي او تر ه، چې د یو بل پرضد به بیانونه نه ورکوي؛  وک

ه هم دا خربې د  لوي. که  ترشيفاتو په کچه ژمنه هم وشوه، چې دواړه لوري به خپله خاوره د یو بل پرخالف نه استع

ندونه کوي. ر ه د پاکستان د لېوالتيا  ترل کې وې؛ خو ل

د پاکستا چارواکو پرله پسې سفرونه او د راحل رشيف له خوا په دغه سفر کې د دواړو هېوادونو ترمن د سرتاتېژيک 

کارندوی دي چې غواړي له افغانستان رسه د اړيکو يو نوی فصل  ه ليک وړانديز، د دې  ه به د هوک پرانيزي. په دې تو

ت په موخه د ولسمرش غني دا سفر د راروانو سفرونو لپاره پيالمه يش. ين سولې د 

ي بریدونه: د پاکستان راک

لورو کلونو راهیسې پاکستان د افغانستان پر ختيزو سيمو  ونه توغويل دي۵۰۰۰لهله تېرو  . په دغو بريدونو 3زیات راک

ونه تنو ه کې تراوسه سل ایونو ته ک خه نورو خوندي  تې او ډېری خلک د کون له رسحدي سیمو  ته مرګ ژوبله او

شوي دي. 

په افغانستان کې دا قضیه په تېره بيا د ولسمرش کرزي د واکمن په وروستيو کې ډېره توده شوه، چې په اوسني وخت 

، په ن"سرتاتيژیک عمق"کې د پاکستان د  ن الرې د تعقيبولو تر يواله کچه د پاکستان د دوه مخي سیاست يو سرت ت

ي.  ثبوت بلل کې

تل چې پاکستان ته په سفر کې دې، د خربو اترو په  خه وغو و له ارشف غني  ینو غ ې  د افغانستان د مرشانو جر

ه پاکست ترل ې شته دي، چې د ارشف غني له دغه سفر رسه بايد ل ار ويش. داسې  ين ا کې په دې قضیې  ان په اجن

او شته  تیني اوسېدو لپاره دا بریدونه ودروي، کنه په افغانستان کې د پاکستان په ت خپلو ديپلوماتيکو خربو کې د ری

ي. ن ترغاړې ورسې واک د  وړ نرم  افکارو ته په کتو رسه به، دلته د هغوی مخ پر 

3 Rafi Sidiqi, Afghanistan to Call on UN to Help Stop Pakistani Rocket Attacks, tolo news, 27th august 2014, see the
link <http://www.tolonews.com/en/afghanistan/16125-afghanistan-to-call-on-un-to-help-stop-pakistani-rocket-
attacks>
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سرتاتېژيک عمق:

ریزانو) ډېری افغان شنونکي په دې اند دي، چې پاکستان په یو ریزانو د مهال پالیيس تعقیبوي، چې دوی (ان ډول د ان

) تل، په افغانستان کې یو حايل  ) حکومت ولري. اوس د Buffer Stateپکې د خپلې فارورډ پالیس له مخې غو

ان د  و نه یوازې دا چې  ری حکومت ولري، تر همدغې پالیس په تعقیب اسالم آباد غواړي، چې په کابل کې یو مل

خه هم بې - هند ه کې له خپلې لوېدیزې پولې  خه وژغوري، بلکې له هند رسه په ج افغانستان ترمن له را کېدلو 

غمه يش.

الرې  لپاره له ډېرو کلونو راهيسې کار کوي، چې همدې چارې بیا په کابل او -سرتاتېژيک عمق- اسالم آباد د همدې ت

و  ن اسالم آباد په افغانستان کې د ډهيل د زیاتېدونکي ډهيل کې د پاکستان پرخالف بې باوري زی لې ده. د دې تر

من  ر کې له هند رسه د کابل نېژدې وايل سخت اندې من دی او په تېره بیا په امنیتي او نظامي ډ رول په اړه هم اندې

ي دي. ک

ل هم اورپکي د افغانستان او هند دا چې د امریکا د دفاع وزارت په شپ میاشتني راپور کې راغيل، چې پاکستان اوسمها

لول غواړي، د همدغه سرتاتېژيک عمق په لور يې يوه اشاره ده. پرخالف استع

وي، چې په افغانستان  کي ته په پام رسه، د افغانستان نوی حکومت هم بايد له يوې خوا پاکستان دې ته وه همدغه 

الره پرې"د سرتاتيژيک عمق"کې پر طفالنه هیلو والړه  ي، چې د هند په اړه د پاکستان ت ه وک دي او له بلې خوا ه

ومره له اسالم آباد رسه اړیکې مهمې دي، هغومره له ډهيل رسه  که کابل ته چې  ل يش؛  نې هم لرې ک ډېری اندې

تناکې دي. هم ارز

راغونه  رتوب او همکارۍ شنه  ه کولو لپاره د مل ي، چې دا به یې په پاکستان هم بايد له کابل رسه د اړیکو د  ورک

ي الره  خه واردات زياتول، په ترانزی ام کې، له افغانستان  ي  ې په ډول په لوم واک بیا ورغوي؛ د بېل کابل کې نرم 

کس کمول ر کې د پولې له هغې 4کې نرم والی، پر تازه مېوو  ه اچونه زیاتول او په امنیتي ډ ، په افغانستان کې پان

ه بندول. غاړې توغنديز بريدون

خه 4 کس اخيل.۳۵پاکستان اوسمهال له افغا تازه مېوو  سلنه 
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آیا مخالفین مسلح مخالفین سیاسی اند؟

هاي مخالف عکس العمل،تعبیر رئیس جمهور غنی از مخالف سیاسی در میان افراد و حلقات نزدیک به امریکا در افغانستان
ها را یکسره ن سیاسی دولت نامید و افغانبخصوص طالبان را مخالفی،را موجب گردید. رئیس جمهور مخالفین مسلح دولت

کید بر اینکه طالبان هیچ أاي ضمن تشد. در مقابل عدهطالبان را هم شامل می،وطن پرست خواند که این اشارة وي
بعنوان اتباع این کشور ندارند و دشمن افغانستان اند، اشرف غنی را متهم به عدم درك درست مخالف ،اي به افغانستانرابطه

سلح از مخالف سیاسی نمودند.م

شود که قانون اساسی کشور را بپذیرد و در این گروه به این باور اند که مخالف سیاسی به شخص یا گروهی اطالق می
هاي مدنی براي رسیدن به قدرت سیاسی مبارزه نماید. آنانی که براي دسترسی به قدرت راه جنگ و چهارچوب ارزش

لف سیاسی نیستند و آنانرا باید تروریست نامید که باید بین دو گزینه مخیر گردند؛ تسلیم شدن یا اند، مخاخشونت را برگزیده
مرگ!

تجربۀ مخالفت سیاسی در افغانستان:

آمیز سازد که مخالفت سیاسی در این کشور همیشه تبارزي خشونتنگاهی به تاریخ معاصر افغانستان این نکته را روشن می
کوتاه مدت و توام ،امر نیز واضح است و آن اینکه تجربۀ نظام مردم ساالر در طول تاریخ این کشورداشته است. دلیل این
با شکست بوده است.

تجربۀ ده سال دموکراسی در دوران سلطنت ظاهرشاه که به دهۀ دموکراسی معروف است، نتوانست افغانستان را از مداخلۀ 
راه زور را براي رسیدن به قدرت برگزیدند و با ،بود که ناراضیان از دولتخاندان سلطنتی در امر حکومت نجات دهد. همان

دست به کودتا زدند و بساط رژیم سلطنتی را برچیدند. در این زمان گروه دیگر ،حمایت از شهزادة قدرت طلبی چون داودخان
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هایی که ها یعنی همانبعد کمونیستاز مخالفین نظام که اسالمگرایان بودند نیز علیه وي دست به اسلحه بردند. چند سال
اش، رژیم جدیدي را در این کشور بمیان آوردند.خانوادهدست به کودتا زدند و با کشتن او و،د را به قدرت رسانیده بودندوداو

سال طول کشید. در طول این مدت رژیم کمونیستی از مخالفین مسلح خویش بنام 14یه رژیم کمونیستی جنگ مسلحانه عل
شمرد. وقتی ببرك کارمل به کمک خیانت می،هرگونه تمایل به صلح با آنان رابرد ورار و تروریست و باندیست نام میاش

بردیم، زدیم و بساط ظلم حفیظ اهللا امین را از میان نمیگفت که اگر ما دست به اقدام نمی،نیروهاي روسی به قدرت رسید
کردند.هاي انقالب عظیم هفت ثور را نابود میآورددادند و تمام دستیها دست بدست هم موي با اشرار و باندیست

مصالحۀ ملی داکتر نجیب:

اما همین رژیم سرانجام مجبور شد تا در سیاست خود تغییر وارد آورد و داکتر نجیب سیاست مصالحۀ ملی را اعالم نمود. او 
مت با وي شریک گردند. حتی وي حاضر شده بود تا پست وزارت بارها با عجز والبه از مخالفین خواست تا بیایند و در حکو

اما مخالفین حاضر به سازش نشدند. ،دفاع را به احمدشاه مسعود بدهد

در همان زمان هم (مانند امروز) تعدادي از افراد قدرتمند در داخل حزب دیموکراتیک خلق وجود داشتند که مجاهدین را 
ها حتی داکتر نجیب را به سازش و تسلیم متهم ند و خواهان تسلیمی آنان بودند. آنپذیرفتبعنوان مخالفین سیاسی نمی

ها تجرید شدند و سرانجام رژیم داکتر نجیب سرنگون کرد، آنشوروي از این گرایش حمایت نمیاما چون اتحاد،نمودندمی
شد.

می با حکومت استاد ربانی درگیر جنگ هاي مجاهدین نیز جنگ میان مخالفین سیاسی بود. حزب وحدت و حزب اسالجنگ
کرد براي رسیدن به قدرت دلخواه خویش راهی جز جنگ ندارد. ها به این دلیل بود که هرجهت گمان میشدند. این جنگ

زمانیکه جنرال دوستم وفاداري خود را تغییر داد و با مخالفین حکومت استاد ربانی یکجا شد، استاد ربانی حتی علیه وي 
د نمود.اعالم جها

گفت که باید هاي خود را کنار بگذارند. دیگر کسی نمیبمیان آمدن طالبان موجب شد تا مخالفین نظامی سابق تمام مخالفت
علیه دوستم جهاد صورت گیرد. 

ها مخالفین جنگید. آنوقتی طالبان نود درصد از خاك افغانستان را زیر کنترول خود داشتند، جبهۀ متحد علیه آنان می
اسی نظام طالبان بودند. دلیل جنگ آنان نیز این بود که طالبان حاضر به تقسیم قدرت با آنان نبودند.سی
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افغانستان غرب نیست!

اند، مخالف سیاسی نیستند این تعریف از مخالف سیاسی که آنانی که براي دسترسی به قدرت راه جنگ و خشونت را برگزیده
اما در یک کشور درگیر بحران مانند افغانستان که ؛النی از دموکراسی صادق باشدتواند در کشورهایی با تجربۀ طومی

شود، حتی در انگلستان که مادر دموکراسی خوانده می«همیشه مخالفت سیاسی با خشونت همراه بوده است، مصداقی ندارد. 
ان حاضر شد تا مشکل با این گروه را اما دولت انگلست،راه جنگ را برگزیده بودIRAنهضت جمهوریخواه در ایرلند شمالی 

».از راه مذاکره حل نماید

با توجه به همین تجربه در افغانستان، ایاالت متحدة امریکا در انتخابات اخیر ریاست جمهوري مداخله نمود و هردو گروه 
جامد.بر مسند قدرت نشاند تا بار دیگر مخالفت سیاسی به خشونت نیان» حکومت وحدت ملی«بنام رقیب را

ها:وطن دوستی افغان

اند. میزان نفوذ کشورهاي میزبان هاي همسایه بودهرهبران مجاهدین روزگاري در پشت مرزهاي این کشور و مهمان کشور
ها به افغانستان بازگشتند، آن پیوندها کمرنگ شد و کمتر از میزان نفوذ امروز پاکستان بر طالبان نبود. اما وقتی آن،بر آنان
ر موارد زیادي به مخالفت انجامید.حتی د

تواند اتهام بنابراین به منافع ملی کشور وفادار نیستند، می،چون طالبان از حمایت پاکستان برخوردار اندکه پس این سخن 
دهدهاي غربی اند و شواهد نشان میمتقابلی را هم در قبال داشته باشد؛ چون مخالفین صلح با طالبان از وابسته به کشور

پایانکه برنامۀ غرب براي جهان اسالم جنگ است، پس این عناصر نیز به منافع ملی افغانستان وفادار نیستند.

ارتباط با ما:

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:ایمیل

www.csrskabul.comایت:وب س

رۀ  +)93(784089590اس: ش
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