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بر زنده یک تن مــــبادچو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدین بوم و
ھمھ سر بھ سر تن بھ کشتن دھیم        از آن بھ کھ کشور بھ دشمن دھیم
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٢٠١١جون ١٨

مریکا در افغانستانابازھم سخنی در رابطۀ پایگاه ھای نظامی 
ینسو بحث ھای نسبتاً طویلی در رسانھ ھای در رابطھ با ایجاد پایگاه ھای نظامی امریکا در افغانستان از مدت ھا بد

.دیداری، شنیداری و نوشتاری افغانی چھ در درون کشور و چھ در بیرون کشور  صورت گرفتھ است

ھر دو طرف درگیر در . برخی با تأسیس پایگاه ھای نظامی امریکا در افغانستان موافق ھستند و برخی ھم مخالف

در یک ارزیابی کلی و عام می توان دغدغھ ھا و حساسیت ھای ھر دو جانب این بحث مھم دالیل خود را دارند کھ

.را قابل تأمل دانست

اول، اگر موجودیت : من ھم در این مورد نوشتۀ داشتم کھ بیشتر بر روی دو نکتھ تمرکز داشت و آن این کھ

الزم دیده می شود، چرا این نیروھای خارجی در افغانستان برای آباد ساختن و برای دفاع از استقالل افغانستان

محاسبھ گری ھا در گذشتھ وجود نداشت؟ بحث من بر سر بود و نبود پایگاه نبود، بلکھ بر سر نفس محاسبھ گری ھا 

مردم و دولتمردان افغانستان در گذشتھ ھا، آنگاه کھ انگلیس ھا بھ افغانستان ھجوم آوردند، ھم با ھمسایھ ھای ! بود

در اینجا نمی خواھم وقت . مشکالت زیادی داشتند و از ھر دو جانب تھدید می شدندخود، با روس و ایران، 

جای آن، از آنعده از خوانندگانی کھ از گذشتھ ھ ب. گرانبھای خوانندگان عزیز را با ذکر جزئیات تاریخی ضایع کنم

فراموش نموده اند و یا ھای تاریخی کشور خویش آگاھی کمتر دارند یا این گوشھ و آن گوشۀ تاریخ کشور خویش را

این کھ ذھن شان را تبلیغات دامنھ دار این گروه یا آن دستھ اشباع نموده باشد خواھش می کنم کھ بھ تاریخ کشور ما 

میالدی تا اخیر دھھ دوم قرن بیست میالدی مراجعھ کنند؛ و دوم، اگر ما ١٩سوم قرن ۀسال گذشتھ، از دھ٩٠در 

جا می دانیم، چرا از گذشتگان خویش کھ در چنین مواقع و چنین ھ ر عقالنی و بامروز چنین ضرورتی را یک ام

جای نقد، تعریف و تمجید می کنیم؟ھ موارد مانند ما اوضاع مردم و کشور را بررسی نکردند ب

، باوجود ھمھ تفاوت ھای ظاھری، با وضعیت آن دوره ھا از لحاظ تھدید ه ایوضعیت فعلی کشور ما از جھات عدید

در وضعیت ھای مشابھ تصامیم نامشابھ گرفتھ می شود، ولی ھر دو عمل . ورھای ھمسایھ تشابھ زیادی داردکش

اگر ما ذیحق ھستیم، پس منطقاً باید آن . چنین امری نمی تواند با منطق ھمسوئی داشتھ باشد. درست پنداشتھ می شود

انب بودند و بھ ھمین دلیل ھم امروز ما از آن ھا بھ نام ھا ـ نیکان ما ـ  در اشتباه بوده باشند؛ و اگر آن ھا حق بھ ج

! تنھا ھمین دو نکتھ و نھ یک حرف باال و یک حرف پائین.  نیک یاد می کنیم، پس باید ما ھا در اشتباه باشیم

! می خواھم این نکتھ را یاد آور شوم کھ حقایق تابع سالیق ما نیستند
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:پایگاه ھای نظامی امریکا در افغانستان می پردازند این است کھدالیل عمدۀ آنانی کھ بھ دفاع از تأسیس 

امروز در میان ما . ـ  گذشتگان ما کھ شھامت دفاع از کشور و استقالل و آزادی خویش را داشتند مردند و رفتند١

! بنابراین باید امریکائی باشد تا از ما دفاع کند. آنگونھ مردان وجود ندارد

منتھا می خواھم ھمین قدر بھ عرض برسانم کھ چنین نیست و شایستھ . نمی خواھم بھ جزئیات این سخن بپردازم

!ھر حالھ ب. ھشتاد قرن گذشتھ بھترین دلیل برای این مدعاستۀتجربۀ دھ! نیست کھ این ملت را چنین کم بزنیم

ز افغانستان خارج شود و ھمین کھ امریکا از ـ  ھمسایھ ھا مانند گرگان گرسنھ در انتظار ھستند کھ امریکا ا٢

افغانستان خارج شد یکی این گوشھ و دیگری آن گوشھ را می بلعند و ما را از صفحۀ روزگار و جغرافیای جھان 

!محو و نابود می کنند

بحث گذشتھ ھا را اگر بگذاریم و بر سر موضوع امروز بر گردیم کھ تا حدودی زیادی من در این تشویش با 

ال من این است کھ آیا برای نجات افغانستان از چنگ و دھان این گرگان تنھا ھمین یک ؤرندگان آن سھیم ھستم، سدا

راه وجود دارد کھ امریکائی ھا در افغانستان بمانند یا پایگاه بسازند؛ یا راه ھائی دیگری ھم موجود است؟ 

بھ ھمین دلیل ھر آنچھ . نۀ زیادی برخوردار استخصوص در سازمان ملل متحد از وزھ امریکا امروز در جھان و ب

اءرا کھ خواستھ باشد می تواند از طریق این مجمع یا با توافق ھمپیمانان خویش بھ تصویب برساند و بھ منصۀ اجر

وضع تحریم ھای اقتصادی غرب بنابر خواھش امریکا علیھ ایران، ھمکاری بیشتر از چھل کشور جھان با . بگذارد

ھمھ نشانھ ھای وزنھ و سلطۀ امریکا در وضع ... و انگ علیھ تروریزم، حملھ برعراق، حملھ بر لیبیامریکا در ج

نظرمن این است کھ حضور نیرو ھای امریکائی در . تحریم و صدور قطعنامھ ھای سازمان ملل متحد می باشد

یست کھ برای دفاع این کشور جنگ افغانستان برای دفاع از این کشور کھ برخی آن را پیشنھاد می کنند تنھا راھی ن

اگر امریکائی ھا واقعاً در نظر دارند کھ افغانستان را کمک کنند ـ چھ در راستای تأمین امنیت آن و . زده وجود دارد

جای این قدر مصرف نظامی و ھ دفع توطئھ ھای ھمسایگان و چھ در راستای بازسازی و نوسازی آن، بھتر است ب

را با توافق و ھ ایافغانستان را بھ شورای امنیت ملل متحد مطرح نموده و قطعنامکشتن و کشتھ دادن موضوع

ھمکاری سائر اعضای این شورا بھ تصویب برسانند کھ بر مبنای آن افغانستان در منطقھ و جھان از ھمان سیاست و 

کشوری ـ نھ ھند، نھ با این عمل ھیچ . مند شود کھ سویس در اروپا و جھان از آن برخوردار استه حیثیتی بھر

ضمناً  بھ . ـ، ھیچ یک از این ناحیھ تشویشی نخواھند داشت... پاکستان، نھ چین، نھ روسیھ، نھ ایران، نھ امریکا و 

. تمام کشورھای مداخلھ گر جداً ھشدار داده شود کھ تخطی از این قطعنامھ پی آمد ھای جدی در قبال خواھد داشت

ھم در ... اده و سرک و پل و شفاخانھ و بندبرق و فابریکھ و شھر و شھرک و در آن صورت اگر مکتب و راه و ج

ھا را بھ " دونر"این کشور ساختھ شود کسی نیست یا کسی جرأت نمی کند کھ آن را تخریب کند و میلیون ھا دالر 

. ھدر بدھد

ھا دحاصل می شود، ھم میلیاربا تطبیق این برنامھ ھم جنگ در افغانستان پایان می یابد، ھم رضایت مردم امریکا 

دالر ضایع نمی شود، ھم افغانستان آباد می شود و ھم مردم افغانستان از این ھمھ کشمکش و تو و من رھائی می 

موافقین و مخالفین حضور نیروھای امریکائی در (دست می آید و ھم دل یاران ھ بھ معنای دیگر ھم لعل ب. یابند

!!  دروغی در کار باشد برمال می شودو ھم اگر!  نمی رنجد) کشور ما 


