
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 2 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 18/05/2017                   داکتر رووف روشان 

 فرصت  بهترین
 دیورندخط  ۀمعضل كیدیپلوماتحل  برای

 غربی ناستمداراینم. نادر بود از زبان سك یمانه عرض سالم میصاحب صم یجناب نور 
س یئش معاون ریگفته شده باشد. خوشبختانه دو روز پ قحقای مبنایكه بر ی بشنویم حرف راست

 عیموقشنهاد درست، مدلل و به یك باشد پیژوم سن كه هما آفتاب بلیبلج جریدۀاروپا در  اتحادیۀ
طرح نموده است كه نه تنها دلچسپ است  دیورندخط  ۀحصول صلح و حل معضلرا در مورد 

شما  یكه برا یاستوار است. من در مقاله ا یخیرأت حقایقز بوده بر ین منطقیو  عملى هبلک
 سایتد در یپندار مفیدكه شما هم آنرا  یدوارم نشر آنرا در صورتیكنم و ام یجا ارسال م نیهم
وش كه به گ ییجاآن تا  بیشترن زمان در پخش ید و در عییفرما منظور (آنالینافغانستان  آریانا)
  :ن موضوعیا تفصیل اینستد. و ییافغانستان هم برسد كمك فرما حکومت ینا شنوا یها

 

 ورندیخط د ۀمعضل دیپلوماتیكحل  یفرصت برا نیبهتر

 داكتر رووف روشان ۀنوشت

  

در  یافگن دهشت ۀخاطر معضله خود به ارتباط اوضاع متشنج ب 2017 یم ماه مزدهیس یخیرأت ۀیوم سن در نشریبِلج ۀدیجر

را  (Richard Deguettes) "یشارد چارنسكیر"اروپا  ۀیس اتحادیئمعاون ر ۀنوشت پاکستانان افغانستان و یم یمناطق سرحد

 بر اوضاع ییول اروپاؤست كه از طرف مقام مسا یطرفانه این نگاه عالمانه و بین مقاله اولیمنتشر ساخته است. ا

 اروپا مقاله خود را ضرورت مبرم به نگاه واقع ۀیاتحاد رئیسورند انداخته شده است. معاون ینهاد د وط به خط ناممرب

 ت:  اس دهیکشرا به قلم  یورند خوانده است و شرح آتیبر خط د كایامر ۀاالت متحدیاروپا و ا ۀینانه از طرف اتحادیب

ن نا یا انعکاسو  کشور ن دویروابط ا یها یها و نا بسامان یمه ناقرارمنبع ه پاکستانن افغانستان و یب ۀطقنم نكهیا

ه بدون ین ناحیدر یو پر مصرف یها باعث شده است جنگ طوالن ین نا آرامیا ها در اوضاع منطقه است. یآرام

 یچه برا ر بنا ویز انکشاف یورو چه برایون ها دالر و ید و باعث  آن شود كه ملیدوام نما یجه ایدن به كدام نتیرس

غانستان در مورد اف یسید پالید.  لذا بایاین بدست نآ از یجه و اثرینت یجنگ و جنگ ابزار ها به افغانستان داده شود ول

به خط  یاروپا اشاره ا ۀیاتحاد رئیسن راستا معاون یزدوده شود  در یرد و منبع نا آرامیمورد غور دوباره قرار بگ

 ین كار را براید انگلستان ایگو یآن انداخته و م یاستعمار ۀانگلستان در برحل ساختن آن از طرف ی، دلورندید

از  ید لذا بلوچستان و قسمتینما یریه جلوگیروس یشرویهندوستان انجام داد تا از خطر پ یعنیحفاظت مستعمره خود 
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 2از 2

خت. ملحق سا ینوعصورت مصه ب یبرتانوآن جدا ساخته به هند  کریپز ان افغانستان را یپشتون نش ین هایسرزم

ماند اما  یقو پاکستانك ین خواهان یر نام دیاز هند ز پاکستانانگلستان همچنان هنگام خروج از هندو جدا كردن 

ن خط را یكرده اند ا ین خط از شناختن آن خود داریاز هنگام بوجود آمدن ا وصا  صآن مخ یها حکومتافغانستان كه 

ال زمان د حیگویاروپا م ۀیشناخته اند. معاون اتحاد یمصنوع کامال  م یك تقسیرا  نآشناخته  یمصنوع م كامال  یك تقسی

ن یپشتون نش ین خط انداخته شود و مناطق بلوچستان و قسمت هایق از نو به ایو عم یجد یده است كه نگاهیآن رس

كار  نیا یایمزادر  یبه افغانستان برگردانده شود. و یاصل ین هایث سرزمیو به ح یعیبه اساس خطوط طب یسرحد

از مداخله در امور افغانستان دست برداشته و صلح و ثبات به  پاکستانگر ین معضله دیشود كه با حل ا یاد آور می

را  یو تلفات جان یمال ۀیجه كه سرماینت ین جنگ بیمجبور نخواهند بود به ا كایامرمنطقه باز خواهد گشت و اروپا و 

 .ل كرده است ادامه دهندیحمت یگ دهشت افگنجن یتالف برائشامل ا یها کشوربه 

 یشنهاد عملین پینانه نوشته شده است و اولین مقاله را كه واقعبیدر مورد افغانستان ا یاسیحوالت ستث ناظر یمن به ح

 رم.یگ یك میرا به فال ن افته و آنی یاروپا نگاشته شده است منطق ۀیحادتك مقام ایست كه از طرف ا یا
 

ع یوس حرکتك یخود را مصرف  یاستفاده نموده و تمام قوا یین فرصت طالید ازیبا اکنون افغانستان حکومت 

د كه وزارت یآ یدوست مطرح سازد. بر م یها کشورن بحث را با سازمان ملل متحد و همه یك نموده و ایپلوماتید

ت یتجربه و اهل سیدیپلوما ۀحكه در سا یر خواه و مردمانیخ یافغان یافغانستان بدون كمك سازمان ها یکنون ۀخارج

شان را یا یمجرب كمك بخواهد و كمك ها ید از افغانهایبا حکومتتواند. لذا  یبرده نم شین كار را پیكامل دارند ا

 یذیان آمده و عمر تنفیمه ب 18٩٣ورند را كه در سال یخط د ۀمسأل یو عمل یعلم یسیك پالی چوکاتمنسجم ساخته در 

اروپا  ۀیدااتح  رئیسمعاون  ۀشنهاد موجودیپ چوکاتش  و در یهم یده است براین رسایپاه ب 1٩٩٣آن صد سال در 

 .دیحل نما

ن ئن امر مطمیانجام ا یخود برا ۀر خارجیا هم شخص وزینه و یكاب یاگر حكومت افغانستان به فهم و پختگ عالوتا  

 د. یس وزارت خارجه اقدام نماأدر ر یگریمجرب د صش آنرا دارد كه حكومت به تقرر شخن فرصت ارزینباشد، ا
 

ان ك افغانستیپلوماتید یهاه الزم و انسجام دادن دستگا یها یت ، آمادگیافغانستان با درا ۀصورت وزارت خارج نآ در

ل یاز قب یانگر جهید یاسیس التیتشکتم ملل متحد و سیسسه و سؤافغانستان در م یاسیاعم از سفارتخانه ها و دفاتر س

انجام حصول هدف حل  یبرا یعیوس یت هایره به فعالیو غ منسلکر یغ ىهاكشورعرب،  ۀی، اتحادیاسالم کنفرانس

 ازد. ی دست یاروپا به اقدام منسجم ۀیاتحاد رئیسشنهاد معاون یورند با در دست داشتن پیمزمن خط د مشکلز یصلح آم

 ندكار بره اره فالكت بار بوده، از راه بصورت افغانستان توانسته خواهد بود كه عوض توسل به جنگ كه همو در آن

 .د از دست داده شودین فرصت در هر حال نباید. ایل آئبه هدف صلح نا یپلوماسیسالح د
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