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 به جواب سوال داکتر صاحب عبدهللا کاظم
 سیاست بیطرفی مثبت افغانستانسیر نزول نگاه بر  مورددر 

 

امیدوارم که با فامیل معظم تان با صحت و  میدارمتقدیم  خود را سالم و احترام را داکتر صاحب کاظم جنابحضور ب
 .عافیت باشید

، بودیدجناب شما برشمرده  مبود نوشته شده به عجلهکه نوشته ام را  یکمبودی هاقلبأ از جناب شما متشکرم که 
آینده نوشته های  را در محترم شمندندادرست است. کوشش میکنم که فرموده های ارزشمند شما  کامألفرمودۀ شما 

  .که حق با شما استادان است در نظر بگیرم
شما را میخوانم و از موقف وطنپرستان شما  ن ما نوشته های عالمانهمن به بسیار عالقمندی بحیث شاگرد مدرسۀ میه

   از منافع ملی و قانون اساسی کشور با افتخار می آموزم و فیض می برم. در امر دفاع
 صرمختدر برخی موارد کشور  حوادث متعددنقاط بر برخی به  جسته و گریخته نوشتهاین  که چراانگیزۀ و علت 

ستاد ابه حضور شما  ،گرفته شده استتماس سیاست بیطرفی مثبت افغانستان تنها روی نواقص در مرحلۀ گذار از 
 . ممینمایعرض معظم 

با دانشمندان مانند شما در مورد مسایل  به خود زحمت میدادند و داخل کشور کنونی ایکاش که حکمرانان و مطبوعات
  مصاحبه و تماس میگرفتند.ملی  مهم

عضو  سپنتا داکتراحمقانۀ مصاحبه را پیرامون سیاست بیطرفی افغانستان طرح  روگرام سیاه وسفید تلویزیون طلوعپ
لمان کشور و رئیس شورأی امنیت ملی پار شده ردافغانستان کاندید وزیر وزیر امور خارجه  ،حزب سبزها المان

اد زلمی خلیلز با کار کرده ست جمهوری حامد کرزیریا عالترین پست های حکومتی در که بیش ده سال افغانستان
سیاست  مصاحبه کنندگان در مورد مورد بحیث قرار داده بودند، نظریات ارائیه شدهنمایندۀ وزارت خارجه امریکا 

 لینک مصاحبه هنوز هم در یوتیوب موجود است. افتزا در سیاست است. بیطرفی مثبت و طرف بودن 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_ag4Xalp8Ds 
 

نظر م از پسحد اقل و درک  در برابر مردم با چنین گردانندگان که احساس که سرنوشت یک ملت مظلوم بهافسوس 
اکتر دت کشور با تصمیم گیری آنها گره خورده است. اکنون سرنوش .سیاست کشور که خود در آن زاده شد اند ندارند

یاست سسپنتا این نابغۀ سیاست خارجی ریاست جمهوری حامد کرزی با بسیار بیشرمی و اکت گالن کارانه تعریف 
با سیاست طرف تفاوت قائل نیست. این احمق فکر میکند که امریکا باید دستهای رهبران  بیطرفی مثبت افغانستان

 شت بسته کند و بعد رهبران "جهادی" جیره خوار چندین دهۀ آی. اس. آی را صدا کند که بیاید حاالپاکستان به پ
 توهین است. هم رد الفبای سیاست کشور گرهبران پاکستانی را قفاق کاری کنید. این طرز تفکر با شا

رت بنویسم. اول از اعلحضرا یزی چ م حد اقلناگزیر شد که برایم رخ داده بود بنابر تأثر عمیق با شنیدن آن مصاحبه
شهید محمد داودخان  بود.کشور م که مدت قیادت و زمامداری شاه طویلتر و شخص اول دمحمد ظاهر بخاطر نام بر

ن افغانستا جز افتخارات سیاست بیطرفی مثبت شان هم در اجرای وظایف شان در وزارت دفاع و هم در دورۀ صدارت
 است. کشور و جنبش عدم انسالک 

احترام با شخصیت ملی اولین رئیس جمهور افغانستان شهید محمد داودخان برای من و هموطنان ما یک فریضه و 
 دین ملی است. 

جهان سطح مردم افغانستان و انعکاس منفی در  خان با استقبال گرم شهید داود 1973شما بهتر میدانید که کودتای 
ق به عش نسبت خان شهید محمد داود ایران و پاکستان روبرو گردیده بود. با همسایهایبخصوص کشور های غربی 

 ،به میهن داشت کار وسیع پالنهای اقتصادی پنجساله و هفتساله را برای عمران کشور رویدست گرفته بودکه فراوان 
رت کمتر ضروباید کمکهای بالعوض و قرضه های با تکتانه  .داشتنیاز زیادتر به پول  اقتصادی پالنهای اجرای

برابر در خان در وضع رقابت جهان  داشت. مگر وضع جهان به یک طوفان قبل از انفجار میماند. شهید محمد داود
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فشرده تفصیل تحلیلی آنزمان اینست که جمهوریت نو بنیاد افغانستان در فوارۀ آتشفشان  تشفشان قرار گرفته بود.آیک 
هید ش نقش فردی عشق و عالقه آتشفشان طوفان و حوادثجا در این  رقابتهای خصمانه بین المللی فرو رفته است.

  گویا ناقص بنظر میرسد، زیرا تنها عوامل منفی آنزمان ذکر شده است. محمد داودخان بوطن مطرح نشده است
 شورکدشمنان عزیز ما و شما را  که مراحل جنگ چگونه افغانستان تالش کردم مگر ،من نویسنده و سیاستمدار نیستم

ر مسیر د بودیم دشمنان که خار چشم فعال از بیطرفی مثبت بخصوص پاکستان، ایران و عربستان سعودی میهن مارا
. جریان جمع آوری مرده های طالبان و دیگر کشته کشاندند به گنجانمویرانگر  تمام عیار جنگیک به و طرف قرار 
 ار شریف.میالدی در قلعۀ جنگی مز 2001اول دسمبر  شدگان بتارخ

 

   
 

   
 

بود  طرف مییا کاش که افغانستان بیطرف و  رهبری میکند.اکنون جنایات ضد بشری افغانستان را همین عاملین 
 هنم روی زمین.جمگر نه 

که  ،درد دل یک هموطن حساب کنیدآنرا فقط  باشدنمسلکی  مانند نویسنگان و سیاستمداران موزونممکن زیاد مقاله 
اینکار بدان معنی نیست  احترام دارم.وعشق شان به وطن خان  شخصت شهید محمد داودبه مثل دیگر هموطنان ما 

 .بکار برده باشد خویش نفع شخصی خاطرمی عمدی و یا بیرا مانند زمامداران اجیر تنظخان آن شهید محمد داود که
نزدیکی ما در مریلند حیات در به جناب حیدری باید گفت که من جناب فروغ صاحب را می شناسم هنوز شکر که 

ما وطندوست کشوربزرگان و دانشنمندان همه  به مانند شماو بزرگ میهن دارد، من برایش بحیث شخصیت پاک نفس 
 احترام قائل هستم . و شما 

 فروغ صاحب گفته بود در اینجا جنابدر مورد کمکهای ایران به  راخان  شهید محمد داود کوتا که جمله من فقط یک
  .مسنوی میکه فرموده بودند را خان  شهید محمد داودنقل قول  همان

 «نی ها بر سر ما کاله گذاشتند.اایر» 
  تشکر.
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