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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 

 ۱۳/۰۵/۲۰۲۱         نویسنده پوهاند بشیر احمد زکریا
 ترجمه: رحمت آریا

 

 جنگ های بی پایان

 راِه حلی برای طوالنی ترین جنگ امریکا

 میکانیزم جدید برای صلح دوامدار جهانی

 ۱۹ -نقش کرونا 

 تمشه قسمت

 

 پوهاند متقاعد و لکچرر خاص

 پوهنتون کولمبیا، پوهنځی دکتوران طب و جراحان

 نیویورک
 

 فصل سوم
 :ـمی افغانستانئا احتمال بی طرفی د

ت تا نه اس« ـمیئافغانستان برای بی طرفی داۀ تحقیق در قضیـ»این کتاب  هدف اساسیاجازه بدهید تأکید نمایم که 
ی طرف بـیوی را دریابیم که بر مبنای آن افغانستان یک کشور کامالً مستقل و ئتنها امکانات بلکه آن احتماالت احصا

در  .کرده استبازی در اورپا ـمی در آسیا درست مانند سویتزرلند شود که طی دو صد سال اخیر چنین نقشی را ئدا
 مؤفقیت م مقایسه کردیم که آیا افغانستان همان هفت معیار۱۸۱۵م را با سویتزرلند ۲۰۲۰فصل دوم، ما افغانستان سال 

 همچنان ما یکی آن در قلب آسیا و آندیگری در قلب اروپاست،خیر.  پوره کرده می تواند یا ـمی" رائ" بی طرفی دا
 اندپوه. کردیمشان مقایسه بی طرفی شان، و با مقابله با جغرافیه و سیاست  تأریخبا در رابطه  کشور را هر دو

ر دبا توجه و تحقیق  توانسته است نشان دهد کهخویش « ـوری بی طرفیئتـ»خیلی ها معقول ۀ نین با نظریـروک
 .نددبه وقوع بپیو ممکن است ـمی" افغانستانئبی طرفی دا ،سیزده کشور از قرن شانزدهم تا کنون ""قضایای جهانی

و از افغانستان ]یعنی یک  ۷/۷=  ٪۱۰۰لند با داشتن ر:) سویتز[2]امکان پذیری چنین استۀ در نتیجه، محاسبـ [1]
    .P∑ 85.8م[ امکان پذیری  -معیار از معایر هفتگانه کمتر

 نکات موافق و مخالف یک " افغانستان دایماً بی طرف"
 

 مخالف موافق
شاید جنگ چهل ساله متدرجاً در نهان کم رنگ  -۱

 دشو
از  با خستگیجنگ های داخلی ممکن  جناح ها – ۱

 خانواده ها روبرو شوند ۀـمرگ بیرحمان و جنگ
سیاسی را به  های ـتالفئانیرو های کند َرو،  – ۲

 از مرز های قومی تشویق می کنند رون آمدنهدف بی
نمایند تا مانع  می عناصر افراطی داخلی تالش -۲

 مؤفقیت بی طرفی افغانستان شوند
صلح، ۀ افزایش نهاد های دیموکراتیک و توسعـ – ۳

سب بیشتر و تشبثات تجارتی بیشتر منجر به کار وکِ 
واهد عناصر افراطی تولید مواد مخدر را زیادت خ – ۳

 بخشید

                                                           
1 - Cronin, AK. Cronin, A.K. A Sustainable Approach to Afghanistan: Neutralization. Neutralization in Practice: 

The Universe of Cases. P. 354.Sustainable Security: Rethinking American National Security Strategy; Oxford 

U.K   
2 - Spiegel, M.R., Schiller, J., Srinivasan, R. Probability and Statistics. 4th Edition; McGraw-Hill Companies.Inc.    
Schaum’s Outline Series: Mathematical Expectation, p.75. 2013. 
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 میگردد
صلح و امنیت روز افزون شاید امید و شور و  – ۴

بوجود  خانوادگیبرای زندگی بهتر زیاد را شوق 
   ردآوَ بی

 ممکن خروج تدریجی نیرو های حافظ صلح، – ۴
 عناصر افراطی را تشویق به فتنه و آشوب کند

و  مدنی حکومتداری مطابق قانونممکن  – ۵
 ت کندبازگش «حنفی ۀفقـ» افغانستان متعدلشریعت 

مکن م وبندی،یدتأکید روحانیت بر شریعت افراطی  – ۵
 عکس العمل خشونت آمیز را بدنبال داشته باشد

مسؤولیت مدنی حکومت : امنیت، معارف و  - ۶
اختیارات جنگساالران و  تنظیم بهتر امور صحی

 روحانیت را کاهش می دهد

ت افراطیت روحانیت اسالمی ممکن با مداخال – ۶
 خارجی افزایش یابد. 

نمایندگی از تمام مجتمعات قومی و اقلیت ها در  – ۷
تا "  حکومت، مردم را در متحد شدن کمک می کند

 ملت" را بسازند
 

مذهبی ممکن از مصؤون بودن  –اقلیت های قومی  – ۷
شان هراس داشته باشند و این زمینه ساز پروپاگند شان 

 د بخاطر تحریک احساسات مردم میگرد
 

 

 :ـمی برای مردم افغانستانئگزینه های دیگر به غیر از بی طرفی دا
 

 :  3حالت وابستگی
معاصر به اثبات رسانده  تأریخممکن افغانستان از لحاظ اقتصادی و نظامی وابسته بیکی از قدرتهای عمده گردد. 

رف برتانیه، بعد اتحاد شوروی صورت از کمک های خارجی که در سر تاسر قرن بیستم از طۀ است که مقدار معتـنابـ
صورت می گیرد یکی از عوامل  «پا ساختن دیر»امریکا منحیث فکتور ۀ گرفت و اکنون که از طرف ایاالت متحد

. تسآن منجر به قرار گرفتن آن در پرتگاه یک دولت ناکام شده اۀ یک دولت بی نهایت ضعیف بوده که نتیجـۀ عمد
ۀ در سالهای دهـ .4بستگی در دولتداری ضعیف و فساد فراگیر دخیل بوده استشکی نیست که چنین نوعی از وا

این عواید  ۱۹۵۰ۀ مستقیم از اتباع کشور تشکیل میداد، در سالهای دهـۀ م اکثریت عواید دولت را اخذ مالیـ۱۹۲۰
االی یکی از . بنابر این چنین نوعی از وابستگی اقتصادی ب5بود ٪۱کمتر از  ۱۹۷۰ۀ دوم دهـۀ و در نیمـ ۳۰٪

. هیچ قدرت عمده نمی تواند تاب قدرتهای عمده نـه به نفع مردم افغانستان و نه به نفع این قدرتهای خارجی خواهد بود
  .6مقاومت بی پایان مردم افغانستان بیآورد چنین مصرف پایان ناپذیر را در برابر

 

 :اشغال نظامی
اد شوروی کبیر، متعاقب آن اتحۀ قدرتهای بزرگ مانند برتانیـۀ لـهرچند افغانستان هرگز تسخیر نه شده است ولی بوسی

"کاندید های احتمالی برای  نین می گوید،روک پوهاندامریکا بطور مؤقت اشغال شده است. ۀ و اکنون ایاالت متحد
های  الیتفعۀ اشغال آینده ممکن شامل پاکستان، ایران و چین شود... کج خیالی و پندار توهم آمیز پاکستان در بار

در  به همینگونه ممکن است آنهاآنها گردد.  ۀـل نظامی هندوستان در افغانستان ممکن موجب جنگ اشغالگرانحتمم
نزدیک بخود شان را  دلخواه تا ساحاتبر انگیزانند  راچین و ایران و یا هم افغان،  وجود یک نیروی ضعیف نظامی

 ، باید بگویم کهیکبار دگر. 7"حتی از حاال در ُشُرف وقوع استکه آمادگی ها برای آن درآورند،  کنترول خودتحت 
نشان داده است که اشغال نظامی نه میزان جنگ را کاهش داده و نه در ساختمان یک دولت با ثبات، قوی و  تأریخ

 شکوفا مساعدت کرده است.
 

م از دست دادن متداوسرمایه و  فتنانجام آن به هدر ر نیست کهقناعت بخش ۀ که این گزینه هم گزینـ قبول دارندهمه  
 .است حیات

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
3 - Satelite status 
4 - Ditto. Cronin, A.K 
5 - Ditto. Cronin, A.K 
6 - Ditto. Cronin, A.K. 
7 - Richardson, B.G. Afghanistan: A Search For Truth. ISBN: 0-9655813-2-2.APBN-101. 2008.  
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 تجزیه
برتانیه؛ طی سالهای «  8دیجورۀ »افغانستان دو بار در معرض خطر تجزیه قرار داده شده است، بار اول توسط تجزیـ

ند تزاری بخاطر دفاع از هۀ م خط دیورند را به توافق روسیـ۱۸۹۳اخیر قرن نزدهم بود که مارتیمر دیورند در سال 
 [11[ و ] 10[، ]  9برتانوی ترسیم کرد و افغانستان را بیک " کشور حایل" مبدل ساخت. ]

 
به ایجاد والیت خود مختار )حد هم قناعت نه کردند و برای شان کافی نبود، پس دست  حالت حایلحتی به  برتانویها

( هندوستان زدند که از آنزمان تا 13ۀاشغال نا شده یا مورد منازعـۀ )ساحـۀ به مثابـ (12مرزی شمال غربی هندوستان
مه از ه هم هند برتانوی را قناعت داده نه توانست. کار آنست که حتی همینکنون متخلل باقیمانده است. متعجبانه 

 .کشور شان را نه پذیرفته اند و در آینده هم آنرا نه خواهند پذیرفتۀ مهمتر اینکه مردم افغانستان هرگز درگذشته تجزیـ
 

 :اوم داخلیجنگ متد
وضعیت نازک فعلی در افغانستان، به احتمال زیاد پیامد جنگ های طوالنی قومی، قبیلوی و مذهبی چهل سال گذشته 

ابد و یقومی استحکام ۀ پیچید دولت های مليدر اروپا پنجصد سال را در بر گرفت تا باید بخاطر داشت که باشد. 
تا  به وبای وطن گیر مبدل و ممکن خاص، فرقه گرایی و فسادۀ مؤسسات ضعیف، وابستگی ها به دستـ. تقویت شوند
گامهای مهمی را بخصوص در  14آیساف یا به امنیت مساعدتنیروی بین المللی . به دوام خود ادامه دهدکوتاه مدت 

نیرو های خارجی نمی تواند نظم عمومی و اتحاد دراز  هیچ اردوی ملی برداشته است، ولی باید بخاطر داشت که
 ن سویسدر درهم کوفت با تمام سعی و تالش خود ناپیلیون اگر چنین ممکن می بود چرا تی را باالی کسی تحمیل کندمد

 [ 15 ] .ناتوان شد اندیش –آزاد 

 
نه تنها برای پایندگی افغانستان منحیث یک دولت باثبات بلکه  پیش برودـمی ئبی طرفی دابطرف حالت حایلی که 

افغانستان امروزی میدان چنان جنگی است که متجاوز از چهل کشور جهان  .هم مفید استبرای ثبات و امنیت آسیا 
از آن در برابر تروریستان افراطی اسالمی مانند داعش، القاعده، و شاخه های آن و تروریستان داخلی دفاع می کنند 

. در دراز مدت این به نفع 16ه گرددتا مانع گردند که از خاک افغانستان منحیث پناه گاه مصؤون تروریستان استفاده ن
گ مدافعه و منطقاًهمآهن تا بدانند کهتمام جوانب ذیدخیل و همچنان به نفع همسایگان قریب و دور افغانستان خواهد بود 

ایان پاین شاید یگانه راهی باشد تا جنگ های  .یک تا سه دهه وقت را در بر می گیرد کشور و بازسازی یکساختن 
 ی را توقف داد اگر قدمه های آتی عملی گردند :گوریالی ناپذیر

 

 مانند گانگرِس آغاِز صلحِ ویانا بین المللی( تدویر یک کنفرانس  ۱
 تحمیل کردن آتش بس با داخل ساختن افغان های غیر سیکتاریست(  ۲
کل متش متحدـتالف به نیرو های حافظ صلح ملل ئتعویض تدریجی نیرو های ا صلح، مذاکرات مقارن با اختـتام(  ۳
 آن عده از کشور های عضو ملل متحد که برای مردم افغانستان قابل پذیرش باشند از
 متشکل از تمام اقوام وسازمان ملل متحد که ۀ تحت نظارت مستقالنـعنعنوی مردم افغانستان ۀ ( تدویر لویه جرگـ ۴

 حکامِ ا ریاست جمهوری، بر طبقِ ۀ آیند انتخاباتِ  ـر شدنئافغانستان حکومت شانرا قبل از دا مردمِ  باشد تا خودِ  اقلیت ها
 قانون اساسی پذیرفته شده و منظور شده توسط مردم انتخاب نمایند

هر پنج  و شده ـماً بی طرف پذیرفتهئدا نیتِ  سنِ با حُ  یک ملتِ  سرانجام با ضمانت بین المللی، افغانستان منحیثِ  ( ۵
 اء کنندگان آن شوند. امضـمی شورای امنیت سازمان ملل متحد ئعضو دا

 
 

                                                           
8 - de jour 
9 - Dupree, Louis. Afghanistan. Oxford University Press; Kagzi Printers: Karachi, Pakistan, 6th edition, 2010

   
10 - Ghobar, Mir G. Mohammad. Afghanistan in the Course of History (In Dari). Vol. 1&2.Khairi & Kabul 

Publishers & Speedy Printing; Virginia, USA. 1967, 1978, 1999 and 2007.    

    
11 - Rishtia, Sayyid Qasim. Afghanistan in the Nineteenth Century (In Dari).  Government Press: Kabul, 1968.      
12 - North Western Frontier Province = NWFP 
13 -“No Man’s Zone” 
14 - ISAF 
15 - Ditto. Rishtia, Sayyid Qasim 
16 - Cronin, A.K.; Concluding Chapter, A Sustainable Approach to Afghanistan Neutralization: Oxford Press, 

UK, Canada, December 2016, this 47-page paper in lieu of previous paper published in the book “Last Chapter, 

A Sustainable Approach to Afghanistan Neutralization: : Oxford Press, UK.” is different but was not published. 
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 ـمی افغانستانئامکانات بی طرفی داۀ محاسبـ
 

 :مفاد و مضار دَولی که بدان اشاره شده است
 

  مضار نفع 
ۀ مردم امریکا خواهان ختم آبرومندانـ ٪۸۰ :امریکا

شکست  شاهد جنگ افغانستان اند و نمی خواهند
ز بیرون شدن اویتنام باشند.  مانند ثانیتوطئه آمیز 

الی خ ،بخاطر کاهش خسارات و تلفات آنهمافغانستان 
خیلی خطرناک قدرت را به میان می آرد. حال آنکه 
با همکاری و تقسیم بار سنگین جنگ، تلفات جانی و 

اروپا، ۀ سرمایه از طریق سازمان ملل متحد، اتحادیـ
چین، جاپان، اندونیزیا، مالیزیا تونس وغیره برای 

هه می تواند یک ملت تحصیلکرده، یک تا سه د
باورمند به اصول دیموکراسی و دوست افغانستان را 
ایجاد و سر انجام می تواند مانند سویتزرلند در آسیا 
گردد، بنابر این با این کار همان مقصد اساسی و 

امریکا که تأمین صلح و امنیت ۀ ایاالت متحدۀ اولیـ
 (بلیپایدار است بر آورده خواهد شد. )

 

ـمی افغانستان می تواند منجر به از دست ئبی طرفی دا
دادن یک موقعیت حساس جیوپولیتیکی در آسیای میانه 

گردد. این نکته زمانی مصداق عملی پیدا می کند که 
خالی قدرت در عقب گذاشته شود یا یک ابَر قدرت 

بی نهایت ستراتیژیک و ۀ دیگر بیاید و این نقطـ
ی مشخصاً برای آسیا و پرارزش ترین غنیمت جغرافیو

 بصورت کل در جهان را دزدی نماید
  

ـمی افغانستان شاید منجر به کاهش ئبی طرفی دا :چین
 ۀنگرانی های چین در رابطه با رادیکال سازی منطقـ
 –اویغور، ناپایدار ساختن کشمکش اتومی هند 

 ـمی امریکا،ئپاکستان، جلوگیری از حضور نظامی دا
تو گردد. مزید بر آن یک افغانستان اروپا و ناۀ اتحادیـ

بی طرف ممکن باعث حفظ ۀ با ثبات و انکشاف یافتـ
سرمایه گذاری چین باالی مس گردد و در آینده درب 

کشف معادن در این کشور ۀ را در ساحـۀ های تاز
 (بلیغنی با منابع طبیعی باز سازد. )

ـیس ئـمی افغانستان ممکن از اهمیت ابتکار رئبی طرفی دا
هور کشور چین، شی جین پینگ، در رابطه با شاهراه جم

م اعالن شد تا ۲۰۱۳ابریشم بکاهد، پالنی که در سال 
 ۀزمانی ترانسپورتی بین چین و اروپا را که بوسیلـۀ فاصلـ

هفته وقت را میگیرد به  ۶تا  ۴کشتی از طریق بحر از 
دو هفته از طریق امتداد خط ریل کوتاه سازد. با این همه 

هم  باز شاهراه تجارتی ابریشم نشان میدهد تأریخ چنانچه
این شاهراه می تواند از افغانستان عبور کند، ولی سرانجام 

 امیدواری های چین می تواند تحقق یابد.
ـمی افغانستان می تواند ئبی طرفی دا :روسیه

نگرانی های روسیه را در اقمار جنوبی سرحدی 
کستان، یتاجکستان، یرکمنستان، وزبوروسیه یعنی ت

ـر ملت های مسلمان آسیای میانه ئرغیزستان و سایق
انتشار اسالم گرایی افراطی کاهش دهد. ۀ در بار

ن به وضوح در ذهن یچیتلخ مردم روسیه با چ ۀـتجرب
تا کنون زنده است. قدرت چین را کم نه روسیه 

قوت گیری جنبش تعیین حق سرنوشت، . گیرید
جهانی شدن  اضمحالل اتحاد شوروی و جنبشهای

مثال آن اند. ابَـر قدرت های مانند روسیه در تقابل 
( ۱با کشور های متازع فیه ضعیف سه گزینه دارد : 

آنرا به عنوان یک کشور وابسته و یا هم متحد بدست 
اجازه دهد که بی طرف باقی ( به آن کشور ۲،  آرد

به عنوان  ( دیگر بحال خودش رها اش کند۳، بماند
یا متحد و یا دشمن و یا رقیب به هر کشور وابسته، 

 (بلینامی باشد بگذارش . )
 

ـمی افغانستان منافع عصر کمونیستی و ئبی طرفی دا
ممکن از بین ببرد . امیال و جاه  روسها را در افغانستان

طلبی های روسها بخاطر داشتن یک فدراسیون ثابت و 
 مستحکم رو به افول میروند و به این گونه آرزومندیهای

ـمی هنوز هم تقویت ئمسلمانان بخاطر نیل به بی طرفی دا
ـر جمهوریت ئـله از میان سائخواهند شد چنانچه این مسـ

رکمنستان آغاز شد که در وهای مسلمان آسیای میانه از ت
 م به آن اقدام کرد و آنرا به دست آورد.۱۹۹۵سال 

ان را پاکستۀ ـمی افغانستان دلهرئبی طرفی دا :پاکستان
هند در رابطه با انحالل پاکستان  –افغان ۀ ـئی توطـمبن

ـمی افغانستان همچنان ئکاهش خواهد داد. بی طرفی دا
 ۀلیزم و جنبش استقالل طلبانـننش اییباعث کاهش توان

بی  ،پاکستان« ستراتیژیک عمقِ » شاید پالیسی سازانِ 
ـمی افغانستان را مضر و زیان آور قلمداد کنند ئطرفی دا

می خواهند افغانستان را به کشور وابسته مبدل  چون
ستان جارت پاکـمی افغانستان تئسازند. شاید با بی طرفی دا
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م ۲۰۱۰چنانچه در سال والیت پشتونخوا خواهد شد 
تعدیل شماره هجدهم در قانون اساسی پاکستان رونما 

 –سرحدی شمال »م والیت شد که به اساس آن نا
همچنان بی طرفی   مبدل شد.« پشتونخوا»به « مغربی

ـن خواهد ساخت که ئـمی افغانستان پاکستان را مطمـئدا
 یک کشور بی طرف مسلمان می تواند در برابر

نشنلیزم در حال رشد هندوها به " یک کشور حایل 
 نیرومند" مبدل شود.

ی شاید ب پاکستان "عمق ستراتژیک" سیاستگذارانِ 
ـمی افغانستان را به پالیسی عمق ستراتیژیک ئطرفی دا

پاکستان مضر بپندارند زیرا آنها سعی دارند که 
افغانستان را بیک کشور وابسته به پاکستان مبدل 

طرفی  بیتجارت پاکستان با آسیای میانه توسط  سازند.
ن ولی واقعیت آبا مشکل روبرو شود.  ـمی افغانستانئدا

رت پاکستان با آسیای میانه ممکن است تجا است که
 (بلی) سودمندتر باشد.برایش خیلی 

 

 با آسیای میانه مختل گردد. 
 

 

 برای اختصار : ردیف های منفعت و تاوان تنها در "بلی" و " نه" نشان دهی شده اند
 

  بلی هندوستان

 نه  عربستان سعودی

  بلی تورکمنستان

  بلی وزبیکستان

  بلی تاجیکستان

سسات غیر انتفاعی بین المللی در ـر عناصر مخالف، مؤئمؤسسات غیر انتفاعی بین المللی و سا
سیکتاریست، پیروان و مدافعین خالفت، مسلمانان میلیونر و بیلیونر  –افغانستان، مسلمانان نشنلیست 

ت ـر مدنیتها مخالفئکه در برابر سا شده بنام دین، مسلمانان کینه توز از جنوساید، مخالفین حسودی
 د استعماری در میان یکعده مسلمانانبعۀ عجین شد« خود کمتر بینیۀ عقد»می ورزند، 

 

 نـــه

 

 ۸۰بلی دارد یعنی  ۸افغانستان  – ۱۰: از مجموع ـماً بی طرف شودئند سوتیزرلند داامکان این که افغانستان مان
 فیصد
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