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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

 سيدھاشم سديد

  ٢٠١١اول جوالی 

  

  !می بيند، که راه سوم ھم وجود دارد؟
  

تان، راه ھای  نوشتم که غير از جنگ و غير از ايجاد پايگاه ھا در افغانسه ای طی مقال١٧/٦/٢٠١١تاريخ ه ب

ديگری ھم برای پايان دادن جنگ، تأمين صلح، آوردن آرامش در اين کشور و خاتمه دادن به  دشمنی ھای ھمسايه 

راه ھای مثبت و عقالنی سياسی ـ ديپلوماتيک که می تواند کشور ھای ھمسايه و کشور ھای . ھا با ما وجود دارد

وجود ناآرامی ھا، وجود بحران ھا، وجود جنگ ھا، وجود رقابت منطقه و جھان را ھم از تشويش ھائی که نسبت به 

ھای قدرت طلبانه ميان اقوام و ميان احزاب سياسی افغان ھا، وجود رقابت ھای کشور ھای منطقه و جھان بر سر 

  . افغانستان و حضور بيگانه ھا در اين کشور دارند، برھاند

  :اين پيشنھاد حاوی چنين عباراتی بود

ئی ھا واقعاً در نظر دارند که افغانستان را کمک کنند ـ چه در راستای تأمين امنيت آن و دفع توطئه ھای اگر امريکا"

جای اين قدر مصرف نظامی و کشتن و کشته ه ھمسايگان و چه در راستای بازسازی و نوسازی آن، بھتر است ب

 را با توافق و ھمکاری سائر ه ایامدادن موضوع افغانستان را به شورای امنيت ملل متحد مطرح نموده و قطعن

مند ه ھمان سياست و حيثيتی بھرآن افغانستان در منطقه وجھان ازاعضای اين شورا به تصويب برسانند که بر مبنای 

با اين عمل ھيچ کشوری ـ نه ھند، نه پاکستان، نه چين، نه . شود که سويس در اروپا و جھان از آن برخوردار است

ضمناً  به تمام کشورھای مداخله . ـ، ھيچ يک از اين ناحيه تشويشی نخواھند داشت... ه امريکا و روسيه، نه ايران، ن

  .گر جداً ھشدار داده شود که تخطی از اين قطعنامه پی آمد ھای جدی در قبال خواھد داشت

فق نيستند، با خصوص کشور ھای منطقه با حضور نيرو ھای امريکا در افغانستان مواه آز آنجائيکه ھيچ کشوری، ب

  ."يقين کامل می توان گفت که ھمۀ کشور ھای جھان با خوشی تام و تمام با اين پيشنھاد موافقت خواھند کرد

 نبود که عالقه مندان به موضوع جنگ و صلح و ايجاد پايگاه ھای نظامی امريکا در ه ایاين نوشته، نوشت

فغانان در اين زمينه ھا ھستند، يا آنگونه که خود می گويند، افغانستان، خصوصاً آنانی که عالقه مند دانستن نظرات ا

  . در پی يافتن يک راه حل برای مشکل افغانستان می باشند، بايد در برابر آن سکوت می کردند
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حل ھای وجود بکر بودن آن نسبت به راه  چنين نظر، يا راه حلی ھم باالخره يک راه حل يا يک نظر است، که با

  :خوب؛ از قديم گفته اند که.  وضعيتی که ما داريم، برای ما بسيار زياد مفيد و سازنده استديگر، خصوصاً با

آدم بايد يگان جای ." ين شدن آن يک عيبئسر خر باال شدن يک عيب و پا: " يا اين که."  مرد ھا را يک گپ است "

  ! پايمردی نشان بدھد

ی ئاست که عالقه مندی اين حلقه ھا تنھا در ھمان حوزه ھابايد گفته شود که چنين موضع گيری ھا نشان دھندۀ آن 

و . يد قرار داده باشدئمورد تأی را استقبال می کنند که درستی نظريات خود شان را تگسترش می يابند و ھمان نظريا

 در اگر جا جا و گاه گاه نظر مخالفی را ھم نشر می کنند يا برای اين است ـ اگر آن نظريات در طفوليت نمرند و

خپ و چپ مدفون نشوند، يا فوقش آن نظريات در جوانی جوانمرگ نشوند ـ ) قبر گورا(نزديکی ھائی قبر گوره ھا 

چه؟ ھيچ نظر مخالفی در اين زمينه وجود ندارد؟ چطور : که حجم نظريات چاق شود و يا اين که مردم نگويند که

  . عکاسی نداشته استھر حال چنين ھم نبوده که اين خبر انه ب...  ممکن است؟ و 

امروز وقتی خبری را که نقل از راديوی آزادی است و حاوی ھمان پيشنھادی که من نموده بودم ـ با اين تفاوت که 

ن از سويس ووقتی خانم کلنت.  امريکا مثال تاريخی بلجيم راۀمن مثال سويس بی طرف را داده بودم و وزير خارج

 ـ  در بخش ورش بيشتر آبادی و زيبايی اين کشور است، نه بی طرفی آنآسيای ميانه سخن به ميان می آورد منظ

ه نظريات سايت افغان ـ جرمن خواندم، به اين باور شدم که ھمين خرده نظرات ھم می توانند گاه گاه به عنوان جرق

 بھتر است . سبب برافروختن آتشی شوند که در روشنی آن راه ھائی را ديد و در گرمای آن دستانی را گرم کردای

  :شما ھم اين خبر را بخوانيد

واشنگتن تالش ھا را برای تبديل کردن افغانستان . امريکا می خواھد مثال تاريخی بلجيـم را در افغانستان عملی کند"

مقامات . به سويس آسيای ميانه ترک نموده و اکنون می خواھد که مثال تاريخی بلجيم را در اين کشور عملی کند

پاکستان . متوازن ساختن رقابت ھای ھند و پاکستان در افغانستان، مشکل عمده بار آورده است: گويندی می ئامريکا

که در ده ھا سال اخير تالش کرده است که نفوذ ھند را در افغانستان محدود بسازد، می تواند در تشويق و يا 

   .بازداری طالبان برای صلح در افغانستان نفش عمده بازی کند

ن در اشاره به مشکالت افغانستان اخيراً گفته است که اگر به تاريخ گذشته عميق و امريکا ھيالری کلنتۀوزير خارج

 و ١٨١٤ سال ھای ۀ امريکا، کنگرۀبه گفته وزير خارج. نگاه شود، می توان راه حل برای مشکل افغانستان پيدا کرد

 خوب برای ۀرديد، می تواند يک نمون آن يک دولت حايل و بی طرف در بلجيم تشکيل گۀ که در نتيج١٨١٥

ی گفته اند که تالش ھای ئنوشته که مقامات امريکا فايننشل تايمز در اين مورد ۀروزنام. افغانستان ھم باشد

 آن کشور ھای منطقه ۀی تمرکز می کند که در نتيجه ئ منطقۀدپلوماتيک واشنگتن اکنون واقعاً بر ايجاد يک معاھد

  .حيث ميدان جنگ استفاده نخواھند کرده رقابت ھای ذات البينی خود از افغانستان بتعھد خواھند کرد که در 

ال سناتور حزب جمھوريخواه ريچارد لوگر در مورد اھميت يکجا نمودن روسيه، ھند و پاکستان ؤدر پاسخ به اين س

  :ن گفتو امريکا خانم ھيالری کلنتۀدر موضوع افغانستان، وزير خارج

 وينا يک مثال جالب تاريخی می ۀکنگر: او افزود.  خوب برای افغانستان ھم باشدۀ وينا می تواند نمونۀ مثال کنگر

ی ايجاد شد که کشورھای بنی لوکس يعنی بلجيم، ھالند و ه ئ آن يک معاھده بين قدرت ھای منطقباشد، زيرا در

ی در جنوب ه ئاگر قدرت ھای منطق: دن افزووخانم کلنت. لوکزامبورک به حيث زون آزاد يا بی طرف معرفی شدند

   . با ارزش خواھد بودۀشرق آسيا به اين نقطه برسند، اين يک نتيج
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ن را در مورد تبديل کردن افغانستان به يک زون بی وحکومت افغانستان و وزارت دفاع اين کشور نظر خانم کلنت

  : فايننشل تايمز گفته استۀامسخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روزن. طرف و حايل استقبال می کنند

 آوردن صلح در افغانستان بدون ھمکاری کشور ھای منطقه ناممکن است، زيرا اين کشور ھا در بحران افغانستان 

اما با در نظرداشت رقابت ھای تاريخی، ھند و پاکستان که در جريان جنگ افغانستان از گروه . نقش عمده دارند

ند، حتی اگر افغانستان يک کشور بی طرف ھم اعالن شود، باز ھم بر صداقت ھای مخالف يکديگر حمايت می کرد

   .طرف مقابل اعتماد نخواھند داشت

 راکت به خاک ٤٧٠ که حکومت افغانستان پاکستان را به فير بيش از یحمايت پاکستان از طالبان و اختالفات اخير

 روزنامه، بدون شک در ۀبه نوشت. می سازدافغانستان متھم می سازد، رسيدن به چنين يک معاھده را مشکل 

مذاکرات سه جانبه بين افغانستان، پاکستان و امريکا، از اين به بعد ھر بار اين موضوع بررسی خواھد شد تا 

  ." مشکالتی که در راه رسيدن به آن وجود دارد حتی االمکان رفع شود

را که حل مشکل افغانستان بدون ھمکاری تمام از حرف ھای امروز اگر بگذريم، من سال ھا قبل ھمين پيشنھاد 

يادم نيست که اين موضوع را در کدام يک از مقاالت خويش ياد نموده . (کشور ھای منطقه ممکن نيست، نموده بودم

ھمچنين نوشته بودم که تالش امريکا برای ساختن افغانستانی که تنھا به فکر .) بودم، و الی رفرنسی به آن می دادم

کشور ھای منطقه، مانند ايران، ترکيه، ازبکستان، .  و منافع امريکا باشد به جائی نخواھد رسيدمنافع خود

لمان، که اترکمنستان، قزاقستان، روسيه، چين، ھند، تاجکستان و عربستان، به شمول امريکا و انگليس و فرانسه و 

ن يک افغانستان بيطرف که برای ھيچ وجود آورده عمل در افغانستان درگير ھستند، بايد در راستای بفعالً در

کار بيندازد که افغانستان کجا و ه کشوری در منطقه و در جھان خطری را ايجاد نکند ـ جھان بايد عقل خود را ب

ايجاد کردن خطر برای ديگران کجا ـ، دور ھم بنشينند و در مورد افغانستان به يک تعھد و توافق جمعيی که در آن 

  .  باشد، برسندمنافع ھمه تضمين شده

از آنجا که اين انتخاب بھترين انتخاب برای حل معضلۀ افغانستان و برای رھائی منطقه و جھان از مخمصه ھای 

ن ـ اگر به حرف ومختلف است، نويسندۀ اين سطور ضمن تکرار حرف ھای قبلی خويش از اين نظر خانم کلنت

ه کنند ـ برای آن که افغانان آرام شوند و افغانستان از تاخت و خويش صادق باشند و واقعاً بخواھند آن را در عمل پياد

  .تاز ھا نجات يابند، قلباً استقبال می کند

چون مسألۀ افغانستان فعالً به بن بست رسيده است و امکان آن می رود که با يک چرخش کوچک وضعيت بدتر از 

دليل اين اطمينان .  ديگران ھم قبول خواھند کردوضعيت فلسطين را به خود بگيرد، مطمئن ھستم که اين پيشنھاد را

  :توجه کنيد. جودی که در باال آن را يکبار ذکر نموده ام، تکرار می کنم ورا، با

خصوص کشور ھای منطقه با حضور نيرو ھای امريکا در افغانستان موافق نيستند، ه از آنجائيکه ھيچ کشوری، ب"

ای منطقه و جھان با خوشی تام و تمام با اين پيشنھاد موافقت خواھند با يقين کامل می توان گفت که ھمۀ کشور ھ

  ." کرد

در اخير آرزو می کنم که ھموطنان عزيز ما به جای طرفداری از ايجاد پايگاه ھای نظامی امريکا در افغانستان، که 

شورھای منطقه و ما نه تنھا مشکالت ما را حل نمی کند، بلکه باعث افزايش بی اعتمادی و خصومت بيشتر ميان ک

می شود، از اين پيشنھاد که افغانستان به يک کشور بی طرف و حايل ميان کشورھای ديگر پنداشته شود، حمايت 

کنند و نگذارند ـ بازھم تکرار می کنم ـ نگذارند که اين جنگ خانمان سوز و بی حاصل تا جائی ادامه پيدا کند که دود 

  . ما به ھوا شود و خود ما خاکستر
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ھموطنان عزيز ما نبايد فراموش کنند که فشار ھای ممتد و دامنه دار  آن ھا از طريق نوشته ھای زياد و مستمر در 

خصوص  راه اندازی ه روزنامه ھا، مجله ھا، سايت ھای انترنتی، فيس بوک ھا، راديو ھا و تلويزيون ھا، ب

  .جا خواھد گذاشته نه بتظاھرات و راھپيمائی ھا، اثرات بسيار سازندۀ  را در اين زمي

پيشنھاد يد اين ئ به براه انداختن حرکتی در خط تأبه نظر من ھيچ حرکت ديگری در ھمين برشی از زمان نسبت

  .      ثر و مفيد نخواھد بودوبرای کشور ما م

ھان اين  من از جتوقع ديگر. ن ھنوز تمام نشده استسخن من با ھموطنان ما در ھمين حد بود؛ ولی با جھان، سخن م

دست فراموشی نسپارند ه است که پس از تبديل کردن افغانستان به يک زون بی طرف و حايل باز ھم افغانستان را ب

و نگذارند که مردم کماکان به جان ھم بيفتند و يکديگر را ببلعند و بدرند و باز ھم شھر ھا را با خاک يکسان کنند و 

اين ! جھان اخالقاً و وجداناً مديون اين ملت است!  برای آن متصور نباشدقبرستان ھا را تا آنجا بگسترانند که آخری

سی و اند سال جنگی که جھان ـ بالک شرق و بالک غرب  ـ بر اين ملت ! مديونيت را جھان نبايد فراموش کند

دانی و ما از ھمۀ جھان توقع داريم که اين مکلفيت وج. تحميل نموده است، ما را دو صد سال به عقب برده است

اخالقی خويش را جدی گرفته و کاری کنند که ما بتوانيم اين فاصلۀ دو صد ساله را از بين ببريم و در جائی قرار 

  .بگيريم که اگر بر ما جنگ ھا تحميل نمی شد، ما در آن جا قرار می داشتيم

  !! اميدوارم که ھموطنان ما، خصوصاً اين صدا را جدی بگيرند

    

 

  


