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 خواهد؟ جان افغانستان چه میجهان دیگر از 
 

نیای دو از  تنهایی افتاده بود و غوزهٔ پیلهٔ تجرید در دگرگونی های جهان از  روزگاری بود که افغانستان بی خبر 

ی نمو می پوشید و کرباسی که خود می بافت می خورد و از  گندمی که خود می کاشت از  بیرونی خبری نداشت. 

ز  ا. الی این مردم بودخود دلیل آسوده حبیخبری و گویا جهل . دسرحداتش چه می گذراز دنیای بیرون در دانست که 

یوه ای به ش پسرش خواستندو ذریم نادرشاه ماههٔ حبیب هللا کلکانی که بگ نُه تسلطو امان هللا خان  های روزگار بحران

ای تاریخ ه دسته به چرخو که د عنعنه گراو  اران سختگیری دلو  تحول به دست آیدو  تغییرو تربیت و که لعل تعلیم 

 وآهسته آهسته مکتب  نرنجد نیز محافظه کاری ببندند بر درخت تنومند رش رازنجی خواستند میو  چسپیده بودند

 وابسته به خانوادهٔ شاهی یعنی محمد داوود یگانه صدراعظم اصالح طلب همه مهمترو از  آوردند ودفاکولته به وج

 . زندگانیی اجتماعی آماده ساختدر شان را  زمینهٔ اشتراکو انداخت  تحصیل کرده بر سر زناناز  خان چادری را

و صلح اردوگاه » شانخود  به اصطالح ه بدان یاهای وابست کشورو اه شوروی اردوگ به دو آن روزگاردر جهان 

 مناسبات جهانی به شیوهٔ اسالفدر واست خ خان که می داوود محمدو  متحدینش تقسیم شده بودو غرب و « مزسوسیالی

از  دوم جهانی به نفع یکی  جنگدر اشتراک و از رف نگاه داشته بیطاردوگاه  میان این دودر  را که کشورخود 

از   حتی چین نیزو  ااندونیزی کشورهای هند؛ روزگار آندر  اتفاقا  . اندبم وفادار اجتناب ورزیده بودند متخاصمان نیز

عنوان ه بخان  که داوود ن ترتیب بودبدیو کرد  جانبداری می بودند سرد گیر جنگ اردوگاه که در میان دودر بیطرفی 

 میو د هر امریکاو بدانجا که شوروی  تا للی کسب کردفعّال جنبش عدم انسالک شخصیت بین الم عناصراز یکی 

 دوب ملت گرا اربسیو  محافظه کار طلبتحول و ان که مردی مؤمن خ داوود  .جلب کنندخود سوی ه ب راو ا خواستند

ر د رور. امریکای مغهای مودرن بفروشد که برای اردوی افغانستان سالح ردک اضاتق امریکاو از   سفر اامریکبه 

امریکا  بود امریکا متحدو سنت ناپیمدر ان چون پاکستو نگرفت  رنظدر  افغانستان را تیژیکسترا موقعیت ارآن روزگ

 هاتاشتبا قطارو در  کرد پاکستان استعمال خواهد ضد بر را امریکااز پنداشت که افغانستان سالح خریداری شده 

ی ازس هتربدر که  شوروی افگند دامنبه  افغانستان را ه تنهانتیجه نو در  مرتکب شد راشتباه دیگفراوان تاریخی یک 

کفهٔ که  دش وران مجبخ داوود . ی کندازنده بازهم نتوانست نقشی س معضلهٔ دیورند حلو مناسبات افغانستان پاکستان 

 اه راای این اشتبکه بدبختانه خودش به ها سنگین کند ز به نفع روسنیخود  زمان صدارتدر حتی  خارجی را سیاست

 کیصد متدر  ه رفت یک رژیم صدصحناز خان  وقتی داوود. پرداختگزاف  بسیارخود وری جمهریاست  هنگامدر 
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 4از 2

ی یک ُمردهٔ ب میراث افغانستــان مانندو یچهٔ قدرت های جهانی ساخت ازب افغانستان راو ایش را گرفت شوروی ج بر

ریکا اینک جناب خواجه آصف مدعی است که امو  ادامه دارد وزبینیم که همان حالت هنمی و  میدان مانددر وارث 

الم اع ویک ساز پاکستان  است که مقاماتعجیب  ه است برای من بسیارجنگ افغانستان را باخت همین اکنون دیگر

برای  مستقیم غیرو  خوانند ندهٔ این جنگ میباز را اامریک سوی دیگرو از   داردنافغانستان برنده  که جنگ کنند می

دعای پاکستان ا نخست   بخش اگر. جنگ طالبان استند بردهٔ امریکا جنگ را باخته باشد پس  ه اگرک کنند طالبان تلقین می

ه داما که توان دارند توانند جنگ را تا طرف میو دو نده هم ندارد ازجنگی که برنده نداشته باشد ب درست باشد منطقا  

 بدهند. 

 صداز  پس و  سال جنگیدند دطرف برای صو انگلستان بود که هر دو ان فرانسه های می یک مثال تاریخی جنگ

 .بسو  جنگ صلح بود ازیگانه راه  رهایی و نده ازنه بو نه برنده داشت  ها که آن جنگ سال بدین نتیجه رسیدند

 یک افغانستان با ثبات بهو استقرار است  افغانستان طرفداردر حرف ادعا دارد که در کم از  پاکستان کم 

 را ها انعمل افغدر پاکستان و است  قضتنادر پاکستان سخت باهم  عملو بدبختانه حرف  نفع پاکستان نیز است اما

باش ولی چنان باش که من  تو» گوید و برای افغانستان می دازتفتین به جنگ می اندو توطئه  شان با میان خوددر 

 کرد دور عورت می سترها با آن  رگ انجیری را که پاکستان سالکه جناب خواجه آصف باکنون و « خواهم! می

هماهنگی  کاتقاضای امری روس که با ضد افغانستان بر جهاداز  پشتیبانیی پاکستان »  هک گوید می عمال   افگنده است و

 .«ودداشت اشتباه ب

ه با این ک پاکستان اعتراف دارد. بخواهد از افغانستان امتیاز  خود  اشتباه پس دلیلی وجود ندارد که پاکستان به خاطر

 مروزا جهاندر حال آنکه و افگنده است  تحملو انعطاف  آتش یک بنیادگرایی فاقددر  افغانستان راو را خود اشتباه 

اد نقو ت سیآیزاک گولدب رگ ژورنال خاطرۀشیوهٔ عمل پاکستان . زنده بماند تواندنمی ل تحمو هیچ عقیده بدون انعطاف 

 اسپانوی؛ های عبری؛ او که به زبان. ها زنده می کند خاطردر  زیست می1۹۳۸تا  1۸۸7از  امریکایی را که 

دهای برخوراز  کرد به انگلیسی ترجمه می ها این زبانو از گفت  می پرتگالی با روانی سخنو ایتالیایی  جرمنی؛

 :بلند بود در شعری گفته بود شعصر فریاد کارانهٔ سیاستمداران ریا

 
Diplomacy is to do and to say, 
The nastiest thing in the nicest way. 
 

 :من آنرا به دری چنین ترجمه کرده ام
 

 وانی که با هنرمندیگر ت

 لوه ای دهی دیگرزشت را ج

 این سیاست ـ که تو به دست آری

 بدترین را به شیوه ای بهتر
 

نگ ج امریکا همین حاال». خواهد افغانستان بدترین چیز را میاز نرم دیپلوماسی و با زبان چرب  حاال پاکستان نیز

شتباه همان ا را به خاطر ما اینک امریکاو  روس اشتباه بود ضد افغانستان بر جهاداز  پشتیبانی ما» «باخته است. را

 «.مخواهینمی را  هند خواهیم اما نفوذ می افغانستان استقراردر  ما» «کند. ات میازمج



  
 

 

 4از ۳

 رئیس جمهور اگرو صلح استند  منداز سخت نیو هل ساله به جان آمده اند این جنگ های چاز افغان ها 

 بینند میدر ق ربه نظ راو ا ها تالش افغان کند ایران سفرو پاکستان در به خاطر صلح  نیز دیگر افغانستان ده بار

 برای صلح نیز ها افغان. نخواهند بهترو اما به شرط اینکه همسایگان ما بدترین را به شیوه های فریبنده 

 :هاست آن شرایط اینو  دارند راخود  شرایط

 :اما در روابط بین المللی غالم یا نوکر  کند افغانستان به سوی همه دست دوستی و برادری دراز  می الف

 .هیچ کس نمی شود

  امر که برایش دهدنمی ه ازکند و به هیچ کس اج استقالل عمل می باخود دیوار خانهٔ  ارچب: افغانستان در 

 .و نهی کند

 هبه هیچ کشور خارجی اجازو  جلوه ای از فاشیزم می بیند های قومی را ج: افغانستان احزاب و گرایش 

 .نفوذ کند های افغانستان اعمال دهد که به نام دفاع از این یا آن قوم بر دولتنمی 

نوحه  شبان ولی با کنند کمک میاستفاده و ریاکارانه با گرگان  وءحالت امروز افغانستان س همسایگانی که از 

انستان جوان در افغ یک نسل . خورندنمی پا  دوستیی دیر که به درد پله بین و نا جوانمرد استند بسیار می کشند

به همان پیمانه  را زادیآبلکه فضای گستردهٔ  در غوزهٔ قومیت نمی ماند که اسیر گذارد ریخ میأپا به عرصهٔ ت

آن  شرایینکه در  خون جوانی است اما آسیا بیمار قلب. خواهد برای دیگران نیز می خواهد که برای خود می

 شهر مزار شریف2017اکتوبر 7وهللا اعلم بالصواب نگارگر  . بیفتد که این قلب از کار گذاردنمی د دو می
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