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  ٢٦/٧/٢٠١٣                                                                              سيدھاشم سديد                          
  

  نامۀ سرگشاده
  به آقای کرزی، رئيس جمھور افغانستان

  
ا از افغانستان را پس از خبر شيکاگو تربيون مبنی بر اينکه آقای اوباما موضوع خروج تمامی نيروھای نظامی امريک

  .ً تنھا برای تخويف يا تھديد شما و مردم افغانستان مطرح کرده است، کام1 بجاست٢٠١٤سال 

امريکائی ھا تمايل زيادی دارند تا توافقنامۀ امنيتی ميان امريکا و افغانستان ھر چه زود تر مراحل نھائی خويش را طی 
 موافقتنامه دو روز پيش، مبتنی بر اينکه ١٩، درست ١٣٩٢.٠٤.١١ا در اميدواری آقای اوبام. کرده به امضا برسد

، حرفی است که امريکائی ھا امضاء شود ـ تا سه ماه ديگر ـ جانبه امنيتی ميان آمريکا و افغانستان تا ماه اکتبر امسال
ه و ايجاد پايگاه ھای نظامی زيرا در امضای اين توافقنام. آن را صادقانه بر زبان می آورند؛ و صميمانه خواھان آن اند
  . امريکائی در افغانستان منافع چند بعدی آن ھا مضمر است

تا جائيکه به امريکائی ھا بر می گردد و . داشتن پايگاه ھای نظامی در افغانستان برای امريکا اھميت خاصی دارد
ی که سبب روياروئی دو قدرت بزرگ مربوط می شود، اين کشور با تقبل ھزينه ھای گوناگون و ک1ن ـ البته نه در حد

جھانی، چين و روسيه، با امريکا و متحدين اروپائی وی گردد و صلح جھان را به خطر بياندازد، مشتاقانه ميخواھد در 
  .افغانستان ھم، مانند سائر مناطق و کشورھا در جھان، پايگاه ھائی داشته باشد

رای ارزيابی روحيه و عکس العمل شما و مردم افغانستان به نشر خبر نيويرک تايمز، اما، مانند خبر ھای سر چوک، ب
خبری که تأثيرات خود را روی روان برخی از مردم عاقبت انديش افغانستان گذاشته و خيلی ھا را نسبت . رسيده بود

  . تشويش استآينده ای که به راستی قابل. به آيندۀ افغانستان بعد از خروج نيروھای امريکائی به تشويش انداخته است

ھمانطور که گفته شد احتمال برآمدن نيرو ھای نظامی امريکا از افغانستان بطور کامل شايد به ھيچ صورت قابل 
تصور نباشد، اما طرف ديگر اين مسئله ھم از امکان بعيد نيست، زيرا در گير و دار وقايع و آمد و شدھا و فراز و 

ن، گاھی ھم ناخشنودی ھا يا آزردگی ھائی که حرف ھا و اشتباھات فرود حوادث درافغانستان، در منطقه و درجھا
سياسی دوطرف بوجود مياورد، شايد وضيعتی را بوجود بياورد که امريکائی ھا عطای افغانستان را به لقای جناب شما 

  . ببخشند و از راھی که آمده اند دو باره به کشور خويش بر بگردند

 با معاملۀ شاه ايران را در آخرين روزھای حکومتش ١٩٧٨دين اروپائی اش در سال يا ھمانگونه که امريکائيھا و متح
برای سقوط وی و بازگشت و به قدرت " گوادلوپ" تنھا و بی يار و مددگار باقی گذاشتند و راه را در کنفرانس تاريخی

  !ع ما نباشد وادار شوندرسيدن خمينی ھموار کردند، شايد در افغانستان نيز به نوعی از معامله گرئی که به نف

ماروين زونيس در کتاب شکست شاھانه خويش در مورد شکست شاه و سياست امريکا در قبال ايران زمان شاه چنين 
  :مينويسد

ايا\ت متحده از طريق ايجاد رابطۀ نزديک با شاه و نظام او، در مورد سرنوشت رژيم او مسئوليت مھمی بر عھده " 
اج انق1ب، کشور و تاج و تخت او را در کام خود گرفت، ايا\ت متحده چنان عمل کرد که اما ھنگامی که امو. داشت

با اين سقوط، سياست . گوئی در قبال اين رژيم مسئوليتی بر عھده ندارد، و يا ماھيت اين مسئوليت را نمی شناسد
ی اس1م، و در واقع موازنۀ قدرت خارجی ايا\ت متحده چنان شکستی خورد که پيامد ھای آن برای ايران، منطقه، دنيا

  ."در سطح جھان ھنوز ھم در راه است

با آنکه ايران برای امريکا اھميتی فوق العاده ای داشت، از منافع امريکا به عنوان ژاندارم منطقه  حفاظت ميکرد، 
 تھيه ميکرد، پايگاه ھای بازار وسيعی برای توريد انواع فرآورده ھای امريکائی بود، نفت مورد نياز امريکا و اروپا را

استراق سمع در اختيار امريکائی ھا گذاشته بود، ايران به بزرگترين و بھترين خريدار تسليحات نظامی امريکا تبديل 
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شده بود، تمام درھای کشور را بروی فرھنگ امريکائی باز نموده بود و با\خره ارتشی چند صد ھزاری ايران از 
ًکام1 در اختيار امريکا قرار داشت، وقتی توازن قوا به نفع خمينی درحال برھم خوردن طريق مشاوران نظامی امريکا 

حتی به . بود، با ھمه تعھداتش نسبت به شاه، ايران را به دامان امام خمينی انداخت و سايه اش را از سر شاه برچيد
  . فکر شکست سياست خارجی و اعتبار خود در جھان ھم نشد

 تنھا در ايران، که در جا ھای ديگری ھم اتفاق افتاده است و در آينده ھم ميتواند در ھر جا، از اين عمل در گذشته نه
  ! جمله در افغانستان کنونی، اتفاق بيفتد و تکرار شود

ماموريت جنرال ھايزر تا جائيکه اسناد سخن ـ کتابی از بختيار ـ می گويند در جھت بدست آوردن بی طرفی ارتش 
يعنی اين شخص، که نمايندۀ نظامی امريکا در ايران در دوران انق1ب . ميان شاه و خمينی بوده استايران در کشمکش 

  . ً عم1 راه را برای شکست شاه و پيروزی انق1ب اس1می ايران و آمدن خمينی ھموار ميکرد،بود

فتر بسته ميشود، فکر ميکنيد در قضايای افغانستان ھم که يک روز دفتر طالبان در قطر باز ميشود و فردای آن اين د
  که کشور کوچکی مثل قطر، با ھمه بلند پروازی ھای آن، ميتواند بدون توافق امريکا و اروپا دست به اين کار بزند؟ 

چنين تشبثاتی ميتواند برای ھموطنان ما که رو به افق ھای باز و روشن دارند و خواھان يک جامعه دموکرات ـ مدنی 
  .  ثابت شودھستند، بسيار خطرناک

امريکا ھم اين را به خوبی ميداند، ولی کاری از . جنگ موجود در افغانستان، جنگی است ميان امريکا و پاکستان
پاکستان در اين جنگ، با .  امريکا قادر نيست اين بحران را آنگونه که به نفعش است، مديريت کند. دستش ساخته نيست

يتی نظامی اين کشور از طالب، ھم ا\ن دست با\ را دارد و ھم در آينده، حمايت استراتژيک سازمان اط1عاتی ـ امن
  .   اگر اوضاع به ھمين منوال باشد، دست با\ را خواھد داشت

 سال ادامه يافت، ازجانب طالب و حامی اصلی ١٢بازی موش و پشک ميان امريکا و پاکستان، ھمانطور که طی اين 
  . پيدا خواھد کرداش، بی گمان، باز ھم سال ھا ادامه

در حاليکه مردم امريکا، نه حوصلۀ سال ھا جنگيدن را در افغانستان دارند، نه توان تحمل مصارف کمرشکن اين 
  . جنگ را و نه خواھان کشته شدن بيشتر جوانان شان در جنگی ھستند که تا حال ھيچ ثمری برای شان نداشته است

 [  اما ما،]که طالب خسته شود[  می کندمريکا دقيقه شماریا: "فته بودباری طالب در رابطه با جنگ در افغانستان گ
اين سخن، سخن پاکستان است که از زبان طالب ادأ ."  کنيم   سال شماری می]برای خسته شدن امريکا از جنگ

  .ميگردد

 ـ به اين گفتۀ شان و بی ترديد، اگر اوضاع به ھمين شکلی که تا امروز پيش رفته است، پيش برود، طالبان ـ پاکستان
عمل خواھند نمود؛ برخ1ف امريکا که ھميشه در حمايت ھای خويش از افراد و نظام ھا درجھان چندان پايدار نبوده 

  .است و سياست ھای سياستمدارانش ھمواره و ساعت به ساعت به د\يلی معينی دستخوش تغيير است

ھم به ميخ بزن و ھم "ًقسمت بيشتر کسانيکه فع1 در دولت ھستند، با کارنامه ھای . ار پيچيده استاوضاع افغانستان بسي
پاکستان ھم در کمين است تا آخرين . خويش صد ھا مشکل را بر ھزار ھا مشکل حکومت و مردم ميافزايند" ِبه نعل

مين اکنون مھمان دفتر اط1عات و ًضربات مرگبار را از طريق طالب و برخی از نمک خواران قديمش که قسما ھ
  .امنيت نظامی پاکستان در اين کشور ھستند، بر فرق ملت افغان وارد کند

شيفتگی شما به طالب و توقع شما از برادران پاکستانی تان به سود شما و به . شما بايد جدی بودن شرايط را درک کند
پاکستان .  ملت و کشور ما عنصر مفيد و نجات بخش باشدطالب نه ميتواند برای شما و برای. سود کشور و مردم نيست

  ! ھم ھمينطور

داشتن آرزوی خودفرمانی برای ھر يک از افغانان وطن پرست و آزادی خواه بدون شک يکی از آرزو ھای بسيار 
  منانه ای که ًعالی و مقدس است، ولی رسيدن به اين آرزو سوگمندانه در منج1بی که ما فع1 قرار داريم و با تشبثات دش
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  .از سوی پاکستان و ايران صورت ميگيرد، چندان عملی به نظر نميرسد

ذکر اين واقعيت که ارتشی که از تشک1ت تنظيمی و قومی بوجود آمده است، چندان قابل اعتماد نيست، شايد کمی 
م تنھا کسی نيست که ھنوز فھي. ناراحت کننده باشد؛ ليکن اين حقيقتی آشکار را مردان صاحب خرد ناديده  نمی گيرند

  . جنگ داخلی و تجزيه به وضوح کشور را تھديد ميکند. ھم افکار به کوه برآمدن در کله و افکار مردارش وجود دارد

در چنين وضيعتی نازک، اگر قدرتی است که کشور ما را از اين بحران عميق و بن بست و خطر ھای گونه گون 
گذشته از اين شما بھتر ميدانيد که برای بازسازی و .  متحدين اروپائی او استنجات بدھد، آن قدرت تنھا امريکا و 

نوسازی کشور، ما به کمک ھای اقتصادی زيادی نياز داريم، که تدارک آن در کوتاه مدت ـ شايد ھم در دراز مدت ـ 
  . برای ما آسان نباشد

 انسان ھا، از جمله خود من، کار آسانی نيست، پذيرفتن حضور خارجيان به شمول امريکا در افغانستان برای خيلی از
  .اما در يک سنجش سرانگشتی راه ديگری برای نجات افغانستان از کام پاکستان و از به قھقرا رفتن باقی نمانده است

 .ًنگرانی ھائی شما کام1 بجا است. مذاکرات در مورد توافقنامۀ امنيتی و پايگاه ھای امريکا در افغانستان دشوار است
در واقع چنين مذاکراتی ھمواره دشوار بوده اند، اما دشواری زمانی را که طالب و حقانی و سائر بنيادگرايانی بی مغز 
بر ميگردند و ھمه چيز را به نابودی ميکشند و کشور را دربست در اختيار پاکستان قرار ميدھند، يا جنگ داخلی دو 

 جدی پيش چشمان تان مجسم کنيد؛ و ببينيد که از ميان اين دو بد کدام باره در کشور در ميگيرد، بايد يکبار و به طور
  ! يک بدتر است

خوب ! ناگفته پيداست که در اينگونه انتخاب ھا مردمان خردمند ـ از روی ناگزيری ـ بد را انتخاب می کنند، نه بدتر را
در راستای کشيدن کشور از اين بن بست و ھا و خوب نمايان ما بايد اين واقعيت را بپذيرند که از عھدۀ آن ھا کاری 

  . اين ھا بايد نه خود را فريب بدھند و نه مردم را. منج1ب ساخته نيست

پيمان را برای يک مدت مشخص با تعھد جدی، عملی و واقعبينانۀ دو جانب، با زدودن ابھامات و اگر و مگر و سخنان 
ند ھر زمانی که خواسته باشند پيمان مذکور را ر طرفين حق دادادن و ذکر اين مطلب که" گل نی"چند پھلو و وعده به 

  .امضای پيمان به سود ھر دو طرف است. ًبا اط1ع قبلی، مث1، شش ماھه لغو کنند، بايد ھر چه زود تر امضأ کرد

  :نکتۀ دوم

د که جناب شما آيا ضروری نبو. از روزی که شما به سر قدرت آمده ايد، چندين لويه جرگه در کشور تشکيل شده است
  يک لويه جرگه را تنھا برای حل معضلۀ خط ديورند دائر ميکرديد؟ 

حتمی نيست ھر سرسفيد و ريش سفيد را بنام ک1ن و بزرگ برای رسيدن به . ھنوزھم برای اين کار وقت کافی داريد
طقی به نظر من ًيک مجتمع نسبتا کوچکی از مردان معقول، عمل گرا و من. يک تصميم در اين خصوص جمع کنيد

خيلی کارآتر است نسبت به يک تجمع چندين ھزار نفری از انسان ھای احساساتی و ذھنيگرائی که واقعيت ھا را نمی 
  .بينند و از سير تحو\ت در منطقه و جھان بی خبرند و ھمواره از ھوا گز ميکنند و از شکم سير خود حرف ميزنند

خيلی از بحران ھا و مشک1ت ما امروز . مان اندازه به سود ما خواھد بودمسئلۀ ديورند ھر چه زود تر حل شود، به ھ
ھای ما جرأت به خرچ بدھد " مادر مشکل"با\خره بايد يکی برای از بين بردن اين . به اين موضوع ارتباط پيدا ميکند

بخواست خدا يکی پی اگر اين مشکل حل شود، مشک1ت ديگر . و قدم پيش بگذارد و آنرا به ھر شکلی که شده حل کند
  . ديگر آرام آرام حل خواھد گرديد

بايد ديد که اين کشور چگونه با ھوشياری و دورانديشی بيشتر . درايت در حل بحران ھا را بايد از چين امروز آموخت
از سه چھارم مشک1ت مرزی اش را طی دو ـ سه دھۀ گذشته با ھمسايگانش حل نموده است و در حل و کاھش تنش و 

، بمباردمان سفارت اين کشور در بلگراد توسط امريکائی ھا و بحران ورود جنگندۀ ١٩٩٦ان تايوان در سال بحر
امريکائی به آب ھای سرزمينی چين و چندين بحران ديگر از اخير دھۀ ھشتاد قرن بيست تا اکنون عمل کرده و در 

  .دی جھان تبديل کرده استکمتر از چھل سال خود را به آرامی و اطمينان به دومين قدرت اقتصا
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نسل . ما، شايد ھيچگاھی در تاريخ کشور خود با چنين بحران عميقی که امروز با آن روبرو ھستيم روبرو نشده باشيم
از جانبی خوشبختانه عدۀ . امروزی نسل دومی است که از اين بحران رنج ميبرد و اين عذاب بزرگ را تحمل ميکند

  .  سياسی رسيده و شرايط کشور را به گونۀ عملی تر ميبينند و ارزيابی ميکنندزيادی از مردم به بلوغ فکری ـ

روی شانه شما نشسته است، " ِباز قدرت"لطفآ عمق مشکل و بحران را درک نموده در اين برھه ای از زمان که 
قرون وسطائی طوری عمل کنيد که ھم فرصت ھا از دست نروند و ھم ملک تجزيه نشود و يا به دست تاريک انديشان 

  . و حاميان بدخواه و کينه توز شان نيفتد و تباه نشود

    بااحترام  

    

  

   
  


