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 :ـمی افغانستانئبی طرفی داۀ توجیـ
ما در این کتاب این است تا یک راه حل ممکنه را برای افغانستان امروزی که به میدان خونین جنگ ۀ مقصود عمد

 ۀـیم، نزده سال از حضور ایاالت متحدئهمسایگان دور و نزدیک آن مبدل شده است پیشنهاد نماۀ های نیابتی بوسیلـ
ـتالف بین المللی بخاطر مبارزه ئت جهان در چهار چوب ااروپایی، ناتو و مجموعاً چهل و هشت ملۀ امریکا، اتحادیـ

ثریت که اکمی گذرد « شاگردان مذهبی»افراطیان مسلمان خارجی، تروریستان بین المللی و شورشیان طالبان ۀ علیـ
کدام نهاد تعلیمی و مدرسوی رسمی نیستند ولی به سن مکمل بلوغ و سن وسط عمر ۀ شان بصورت مطلق پرورد

اسالمی را که آنها باور دارند تحت تأثیر اسالم افراطی نوع دیوبندی است که  مال های کهن سال اند.نیز  ورسیده اند 
م در هندوستان در ا ترپَردیش گذاشته شد. این اسالم نوعی از جنبش احیاگری اسالم سنی ۱۸۶۶اساس آن در سال 

ند نمود. این جنبش در ابتداء در بین اقلیت است که در زمان راج برتانوی در محیط حکمروایی غیر مسلمان سر بل
م( منحیث یک جنبش انقالبی تجددگرای اسالمی ۱۸۳۱ – ۱۷۸۶سـیـد احمـد شهـیـد بریلوی )ۀ های هندوستان بوسیلـ

مترجم(،  –و جهادی آغاز شد. اثراث این جنبش در بخش های از هندوستان، پاکستان )که آنزمان وجود نداشت 
ش و افریقا احساس شد. القاعده و دولت اسالمی )داعش( گروپهای جنگجوی اند که از همین خط افغانستان، بنگله دی
بعد از  ند.ه امحکم دستورالعمل دیوبندی ظهور کرد ۀـاست که طالبان از پای مسلماین یک واقعیت پیروی می کنند. " 

مبنع تحصیلی برای میلیون ها مهاجر بود اینکه اتحاد شوروی افغانستان را ترک نمود، مدارس دیوبندی اساساً یگانه 
تن از  ۱۹به دوام می افزاید " در غرب اعتقاد بر این است که از جمع  ژونال "1که به پاکستان پناه برده بودند.

تن آنها با داشتن ارتباط با طالبان وهابیان بودند، و به این برداشت و تصور مهر  ۱۵سپتمبر  ۱۱ۀ مهاجمین حادثـ
دیوبندی" بالدرنگ همبسته با افراطیت، فرقه گرایی خشونت و تروریزم است." این ژورنال ۀ " ند که کلمــید گذاشتئتأ

( از افغانستان فرار کرد تا در یک ۲۰۱۳ – ۱۹۶۰که "بنیان گذار طالبان مال مـحـمـد عمر ) واضح میسازدبه دوام 
ردم افغانستان از قرون هفتم تا هشتم میالدی " م2م درس بخواند.۱۹۷۹جامعـة العلوم اسالمیه کراچی در ۀ مدرسـ

ستان ست که مردم افغانااولین بار تأریخنزمان تا کنون این در آ( سال اسالم را بصورت ارادی پذیرفتند ولی از ۱۴۰۰)

                                                           
1 - Pio, E. Kamran, Zaidi, A., Basingsotke, Macmillan, P. Faith-based Violence and Deobandi Militancy in 

Pakistan.   
2 - Review Article; Islam in South Asia: Deobandis and  the current state of Pakistan. (hardback). SBN -13 978- 

1349949656 / J Intelligence and National Security; Vol.33, No 3, 459-465, 2018. (Articles 6,7 & 8)  
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با ستیزه جویی چنین یک گروپ افراطی مواجه شده اند که خواهان قدرت مطلقه اند. اکثریت مسلمانان اهل تسنن 
 ۀن پیرو مذهب لیبرال حنفی اند در حالیکه بیست فیصد برادران و خواهران دیگر شان اهل تشیع اند. نکتـافغانستا

دری زبان افغان ۀ عراق تولد شد که مربوط به خانوادۀ م( در کوفـ۷۶۷ – ۶۹۶خیلی جالب اینجاست که ابو حنیفه )
نیفه حبن  ـدفرزندش محم، وی چهل ساله بود که افغانستان بود. پدرش تاجر بود که در کوفه اقامت گزید –از کابل 

چشم به جهان گشود. محـمـد بن حنیفه یکی از بزرگترین دانشمندان اسالم بود که بعد ها به ابو حنیفه شهرت یافت وی 
. قبل از طالبان رسم قطع دست بخاطر دزدی 3پیغمبر اسالم محـمد بودۀ یکی از اشخاص بی نظیر و آگاه از صحابـ

سال گذشته هشتاد فیصد مردم افغانستان پیرو مذهب حنفی بوده اند  ۱۳۰۰گسار بخاطر زنا موجود نبود. طی و یا سن
 ( قیاس ۴( اجماع، و  ۳، «کردار و عمل پیغمبر و احادیث»( س ـنـه ۲( قرآن،  ۱که قانون شرعی خود را از : 

داشت و تفسیر مو به مو و عرفی قرآنی . از جانب دیگر مذاهب مالکی، حنبلی، شافعی و جعفری بربرگرفته است
 [  6[ و ]  5[، ] 4دارند بشمول دولت وهابی عربستان سعودی با میالن افراطیت و تعصب. ] 

 
 :ـمی افغانستانئبی طرفی داۀ نتیجه گیری در بار

( بلی، افغانستان می تواند سویتزرلند آسیا گردد اگر به "ملت واحد انقسام ناپذیر" مبدل شود و برای "بی طرفی  ۱
عمومی سازمان ملل متحد درخواست دهد و اصرار کند که پنج قدرت جهانی با حق ویتو در ۀ ـمی" به اسامبلـئدا

 مانتضمنحیث امضاء کنندگان آنرا « کبیر و فرانسهۀ امریکا، روسیه، چین، برتانیـۀ ایاالت متحد»شورای امنیت 
 نمایند.

 
گردیده و ۀ ـئتن از متخصصین اکادیمیک ارا ۱۷ۀ امریکا باید پـیشنهاداتی را تحقق بخشد که بوسیلـۀ ( ایاالت متحد ۲

 چاپ«  7امنیت، تجدید نظر بر ستراتیژی امنیت ملی امریکا در قرن بیست ویکم»م ۲۰۱۶در کتاب ماه دسمبر سال 
بی طرفی افغانستان بهترین راه حل برای امنیت ملی پایدار امریکا  فصل اخیر این کتاب مشعر از آن است که .شده اند

 پوهاندجامع و مفصل ۀ تاج این کتاب به مقالــنـتعجبی ندارد که فصل اخیر و است .8و صلح و امنیت در آسیا است
سلیحات ت بی حد وحصرباید بر فزونی یافتن  دیگر به این امید است که کرونینکرونین اختصاص داده شده است؛ 

س پ ،گذاشته شود زیرا احتمال بازگشت جنگ سرد با حرارت بیشتر از آن متصور استپایان ۀ نقطـمجدد موجوده 
کامل  جتقاضای خرو آنگاه و« دیگر بس است»قبل از اینکه گرمای آن بیش از این شدت گیرد و مردم امریکا بگویند 

امریکا کدام گزینه را دارد؟ ترک کند یا نه؟ تلفات جانی و ۀ از افغانستان را کنند! باید دست بکار شد. ایاالت متحد
با اطمینان کامل می توان گفت که تروریستان بین المللی به ولی  د؟و بصورت کامل خارج شو دمالی خود را قطع کن

ایران، تورکمنستان، وزبیکستان، تاجیکستان )سه کشور اخیر الذکر وابسته  پناه گاه امن خود برخواهند گشت. پاکستان،
. مودخواهد نبی نهایت ستراتیژیک آسیا جنگ ۀ روسیه( و مهمتر از آن چین و هندوستان با هم باالی این قلعـ قمر به

ۀ متحد اتو و ایاالتاروپایی، نۀ اگر چنین شد پس این یکی از بزرگترین شکست های دیموکراسی های غربی، اتحادیـ
 امریکا خواهد بود. 

 
این سرزمین کلیدی  در آنصورتنماید، و در مقابل وقت اضافی بدست آرد،  مقاومتو  کنداگر امریکا ترک نه 

را اعمار کند، و در دوام شکل گیری نهاد های نیرومند  ی خودجیوپولیتیکی آسیا را کمک نماید تا زیربنا ها
بتواند سطح تولید  تا رساندیاری رساند، در نهاد های معارف و مکاتب و صحت برای مردم مدد آن دیموکراتیک 

ۀ فیصد موجود به سه اعشاریه دو فیصد و باالتر از آن افزایش دهد. معهذا از یک تا دو دهـ ۱ناخالص داخلی را از 
یک ملت کامالً مستقل و بخود استوار  ـتالف در گذار تدریجی افغانستان بهئدیگر بکار است تا در همکاری و کمک ا
، ودشقادر به دفاع از خود  بیایستد وبه پای خود  شوداین کشور قادر  تاو با نهاد های دیموکراتیک یاری رساند، 

درست آنچه که دو قرن قبل خیلی شبیه به سویتزرلند به وقوع پیوست! با کسب مداوم سواد و تحصیل بلند، یافتن 
و صحبت باهم، یاد گرفتن اینکه چطور در صنایع داخلی خود پر محصول و پر بار  دیگر پذیریهم ،توانمندی عالی

 مایندتقرب ن یاقتصادخودکفایی به  مجهز وکسب تحصیالت عالی با دانش و مهارت مسلکی  و تر شوند، و با ارتقا

                                                           
3 - Review Article; Islam in South Asia: Deobandis and  the current state of Pakistan. (hardback). SBN -13 978- 

1349949656 / J Intelligence and National Security; Vol.33, No 3, 459-465, 2018. (Articles 6,7 & 8) 
4 - Esposito, John L. Oxford Dictionary of Islam; Oxford University Press, 2003. 
5 - Faizi Kabuli, Niaz, Law PhD. Democracy According to Islam. Preface by Sorbonne Orientalist Prof. Louis 

Massignon; Dorrance Publishing Co., Inc. :Pittsburgh, Pennsylvania, Library of Congress #  94-070946. 1994.  
6 - Brown, Jonathan, A.C. Prof and Chair of Islamic Civilization, Georgetown University. The Deobandi are 

the defecto sect of the Taliban. “Stoning & Hand Cutting: Understanding of Hudud and Shariah in Islam”; 

Yaqeen Institute for Islamic Research. Copyright © 2017. 
7 - Security, Rethinking American National Security Strategy in the 21st Century” 
8 - Ditto. Cronin, Audrey K. Security, Rethinking American National Security Strategy in the 21st Century: 

Oxford Press, UK, Canada, December 2016. 
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 پس آنرا م که افغانستان ثبات یابد،رسیده بودند. اگر ما خواهان آنی ۱۹۷۰ۀ چنانچه آنها به همین امر طی سالهای دهـ
ً مئدایک کشور  ر دنیای د ما باید صبور و با استقامت باشیمند سویتزرلند در آسیا تکامل یابد؛ مان تا سازیدبی طرف  ا

ـن تر می سازد، زیرا در چنین ئپیروزی امریکا در افغانستان تفوقش را مطمـ " پر از ترس و اضطراب" امروزین
پاپولیزم" قرار دارد، پاپولیست ها دیموکراسی پر تجربه و به پخته گی ۀ " شرایطی دیموکراسی ها همواره تحت حملـ

د این نیرو ها رشد کنن غرب را دیموکراسی ها پسرفته و رجعت گرا قلمداد می کنند، پس نه باید اجازه داد تاۀ رسید
و یک جهان بی سرو سامان و پر آشوب را ایجاد نمایند! اکثریت دانشمندان علوم سیاسی این نوع پاپولیزم را منحیث 
یک ایدیالوژی سیاسی مردود شمرده اند. مگراز اینکه آنها اصطالح " جنبش پاپولیزم" بکار می برند گویا چنین 

م برضد هیأت حاکمه و نخبه گان" برخاسته اند؛ همین اکنون شخصیت های سیاسی وانمود می سازند که " بخاطر مرد
"پاپولیزم" به نفع خود سود می برند و خود را گویا " صدای از اصطالح پرجذبه یا کرزماتیِک سلطه جو و آتوکرات 

ه ـمی افغانستان بئامردم" وانمود می سازند و شکی نیست که اینان عوام فریبان قرن بیست و یکم اند. بی طرفی د
 ۱۷۰امید صلح و امنیت و منادی تقریب عصر نوین برای متجاوز از ۀ ـینـئعنوان پیروزی دیموکراسی همچون آ

به حالت یک کشوری برسند که از لحاظ  خواهند توانستکه آنها هم روزی در آینده  کشور ضعیف جهان خواهد بود،
 د. امید نوین، رویای نوین زندگی توأم با آزادی و سرور برای همه!ـن باشنئسیاسی، اجتماعی و اقتصادی بخود مطمـ

و آشوب اقتصادی بوده می تواند به جز از « مزتوتالیتری»جنگ ها، مطلق العنان گرایی  ۀـچه چیز دیگر بهتری علی
 روشن ساختن مشعل آزادی امریکا" برای بار دیگر! -"باز 

 
ملت سازی کار قدرتهای خارجی و یا هستی های سیاسی خارجی نیست، این جهان با آواز رسا فریاد میزند که (  ۳

در سال «  10درهاروپوهاند پوهنتون  9فوکویاما»متفکرین و/ یا دانشمندان و قشر منور یک ملت است. ۀ وظیفـ
یک حس مشترک هویت ملی است و بر ۀ ـینه ملت سازی فراتر میرود و در برگیرندئهر آ» م. گفته بود، ۱۹۹۲

ه ک –مشترک  تأریخمانند فرهنگ، زبان و  –چنان عناصری استوار است که مردم را با هم پیوند می دهند ۀ لودشا
ۀ ملت سازی ویا هم ساختار یک ملت تـنها و تـنها بوسیلـ [12[، ]  11] «عنصر خارجی تحمیل شده نمی تواند.ۀ بوسیلـ

به "  از اینکه نیل مؤفقانـه« تحفظ خدواند ج.ۀ در تحت سایـملت انقسام ناپذیر »مردم افغانستان عملی شده می تواند، 
ت ـمی می تواند منحیث یک کتلیسئپس جنبش بی طرفی دا ـمی" در افغانستان به وقت طوالنی نیاز داردئبی طرفی دا

ً  نیرومند عمل نماید تا مردم افغانستان را  بیاورند.به دور هم منحیث "یک ملت"  متفقا
 

درست همـمانند  م افغانستان با هم یک ملت واحد و متفق میشود، رقابت "قدرت های اتومی"،در خالل مدتیکه مرد
م ، ضرورت تدویر کنفرانس صلح جهانی را رویدست خواهد گرفت. سر ۱۸۱۵ابتکار تدویر کانگرس ویانا در سال 

در غیر  ( قبول خواهد نمود.13ناممکن )گره گوردیۀ ـمی افغانستان" را مانند باز کردن گرئآنها "بی طرفی دا انجام
خطر "هلوکاست اتومی" در بین چین، کوریای شمالی، فدراسیون روسیه، ما با فعلی گلوله، و مسیر جاری با  آن

کشور اتومی جهان،  ۹در بین  .روبرو خواهیم بودامریکا  ۀکبیر، فرانسه و ایاالت متحدۀ هندوستان، پاکستان، برتانیـ
پنجمین آن قدرت های اتومی ۀ ها، افغانستان را احاطه نموده است و ایران در آستانـفقط چهار کشور از مجموع آن

اتومی ۀ دولت مجهز به اسلحـ ۹در وقت حاضر  خواهد بود که در اطراف افغانستان در حال بال گشودن است.
امریکاست و ۀ اتومی مربوط به فدراسیون روسی و ایاالت متحدۀ فیصد انبار اسلحـ ۹۰ بمب اتومی دارد. ۱۳۸۶۰
ـیل و ئاز اسرا ۸۰از هندوستان،  ۱۳۰از پاکستان،  ۱۵۰از انگلستان،  ۲۱۵از چین،  ۲۹۰از فرانسه،  ۳۰۰بقیه : 
 [ 15[، ] 14] از کوریای شمالیست. ۲۰
 

 ۲۰۰ـمی که ئاین هم منطقی است که آن بی طرفی دا اگر به قول معروف زمان کوره و سنگ محک افکار باشد، پس
یافته است و با گذشت زمان قویتر شده میرود، بناً همین تجربه بالذات این را برای هر ملت ممکن می سازد سال دوام 

که از صلح و امنیت درازمدت برخوردار باشند. این هم راست اندیشانه و عاقالنه خواهد بود که روزی فرا خواهد 

                                                           
9 - Fukuyama 
10 - Harvard 
11 - Fukuyama, Francis. By Powell, Alvin, Harvard Staff writer. “To succeed, Fukuyama says, a nation identity 

must be forged from within.”; The Harvard Gazette. December 10, 2012.       
12 - Fukuyama, F. The End of History and the Last Man; Avon Books, Inc. ISBN: 0-380-72002-7, 1992.   
 

 13 - Gordian Knot فریجیه ۀ : نوعی از استعاره است به الکسندر کبیر که در کار ها گره های ناممکن را می گشود، گوردی یک منطقـ

بود که شاه نداشت و بعد از رفع مشکل این اسطوره باقی ماند و باز گشایی گره های سخت کار را منحیث استعاره به الکسندر کبیر ربط می 

 مترجم -دهند 
14 - Kristensen, Hans. Korda, Matt. The Bulletin of the Atomic Scientists’ Nuclear Notebook. email: 

fas@fas.org 
15 - Bulletin of the Atomic Scientists.  Doomsday Clock Overview. the bulletin.org 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

 ۀات و احتماالت صلح جهانی ایجاد گردد. یکعدرسید که موازی با تکامل تدریجی جوامع بشری شرایطی برای امکان
ممکن سقوط کند"، بلی آنچنانیکه جان دیوی باالی  16از صاحب نظران این را نکوهش کرده اند که " پاکس امریکانا

هوا خواهان دیموکراسی ندا کرده است که اگر به دیموکراسی امریکا نیروی تازه داده نه شود یعنی " ۀ ما و همـ
عتقد م هم حتی کارل مارکسید با هر نسل نوین از سر زاده " نه " شود" در آنصورت ممکن سقوط کند. دیموکراسی با

رایش گ انیاز به انقالب های خود به خود و مستمر ب هموارهوی نیز  یبود که سیستم تک حزبی کمونیستی آرمانشهر
م ویانا بدان ۱۸۱۵ی ایکه بعد از کانگرس سال تأریخجریان های سیاسی  .17 دارد!خود  های مخرب و خونخوار

اشاره شد و عصر نوینی که متعاقب کنفراس صلح اروپا به میان آمد باید امیدواریهای ما را برای امکانات صلح 
زیادت بخشد که با گذشت هر روز داد و ستد و تجارت به پیشروی جهانی شدن ادامه « در عصر امروز ما»جهانی 

 . 18اکم تر و همبسته شده میرود میدهد و معذلک متر
 

 داردادامه 

 فصل پنجم

                                                           
 16 - Pax Americana  :ده است گرفته ش" به معنی صلح دراز مدت" پاکس رومانا و پاکس برتانیکا ۀ که با سرمشق از ریشـ پاکس امریکانا

گ بزرۀ ـر ملت ها جهان است و نمونـئو هدف آن این است که موقعیت نظامی و اقتصادی امریکا وابسته با سا" ـیستئصلح امریکا"به معنی 

این اصطالح در ادبیات . ی مارشال پالن اروپای غربی بعد از جنگ دوم جهانی می آورندبیلیون دالر امریکا باال ۱۳آنرا به مصرف رساندن 

 مترجم – .سیاسی امریکا برای بار اول طی جنگ های داخلی امریکا عرض اندام نمود

 
17 - Tucker, R.C. The Marxist-Engels Reader: W.W. Norton & Co. New York, London. 1978. 
18 - Nicolson, Harold. The Congress of Vienna/a study in Allied unity: 182-1822: The Viking Press, New York,    

NY, Viking Compass Edition. The Murray Printing Co. 1946, 13th printing.1969 
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