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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۴ فبروری ٠١
  

  !فتند اآنگاه که بدان به جان ھم می
 مذاکرات صلح با  ملی اين کشور به ارتباط از سرگيریۀبا اعالم سه يا چھار روز پيش صدراعظم پاکستان در اسامبل

  .طالبان پاکستانی، پاکستان دو باره در ھمان جائی قرار دارد که شش ماه پيش قرار داشت

ی جريان داشت که ھدف از آن، البته به ابتکار و ئشش ماه پيش ميان حکومت پاکستان و طالبان ديد و باز ديد ھا

اما اين ديد و باز ديد ھا . نی و حکومت آن کشور بودآرزومندی حکومت، دست يافتن به صلح پايدار ميان طالبان پاکستا

در نتيجۀ حمله يکی از ھواپيما ھای بدون سرنشين امريکائی که منجر به کشته شدن حکيم هللا محسود، رھبر طالبان 

  . پاکستانی گرديد، از جانب طالبان قطع شد

 يافتن به صلح با طالبان ادامه داد، اما ھيچ دولت پاکستان ـ با آن ھم ـ برای مدتی به تالش ھای خود به منظور دست

 از آن حاصل نکرد، تا اين که وزير داخلۀ اين کشور، چوھدری نثار علی خان، با نااميدی محسوس اعالم کرد ه اینتيج

  . نداشته استه ایکه مذاکرات با طالبان ناکام بوده و نتيج

 سنگين تری به حکومت پاکستان نشان البان ضرب شصت برای اين که طبعد از کشته شدن محسود و ناکامی مذاکرات،

غانستان ـ از طريق ھمتايان بار ديگر حمالت تروريستی خويش را ھم در خاک پاکستان و ھم در خاک اف داده باشند، يک

  .  خود ـ شدت بخشيدندافغان و غيرافغان

وجود ه  به قول وزير داخلۀ اين کشور ـ بوضعيتی که در پاکستان در اثر باال گرفتن ميزان ترور از خيبر تا کراچی ـ

آمد، در کنار ده ھا مشکل درد سر آفرين ديگر، ھمراه با فشار ھائی که مردم برای استقرار امنيت و آرامش در کشور 

  .جنگ يا صلح با طالب را پيش گيرد: بر دولت وارد آوردند، دولت را بر آن داشت که ھر چه زود تر يکی از دو گزينه

اما برای بستن دھن کسانی که جنگ را يگانه راه . رو شوده آغاز تصميم نداشت با طالبان از در جنگ روبدولت از 

 در برابر طالب زير فشار می گرفتند، ض دانستند و دولت را به دليل اغمانابودی طالب و استقرار امنيت در کشور می

طالبان، که به منظور ھشدار دادن به طالب و بستن قرار بر آن شد که دولت گزينۀ جنگ را نه به مقصد سرکوب کامل 

  .دھن مردم معترض اختيار کند

در پی ھمين تصميم بود که چند فروند ھواپيمای بمب افکن بر فراز نواحيی در وزيرستان شمالی به پرواز درآمد و 

  .محالتی را ھم بمبارد نمود و تعداد مختصر عسکر ھم به اين نواحی فرستاده شد

که چرا دولت پاکستان مصمم به سرکوب قطعی طالب و گروه ھای تندرو و متعصب ديگر نيست، بر ھمه خوب، اين 

معلوم است و توضيح بيشتر در اين خصوص شايد چيزی غير از درد سر اضافی نباشد و ھدف از اين مقدمه ھم اين 

له أخوانندگان محترم برسانيم، اين مسا نبود که اين خبر را که دولت پاکستان خواھان مذاکره با طالب است؛ به گوش شم
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که پاکستان مانند کوری که از خدا فقط بينائی می طلبد، تنھا در فکر دست يافتن به صلح با طالبان پاکستانی است ھم 

واضح است، زيرا پايان دشمنی طالبان پاکستانی با اين کشور زمينۀ تشبث بيشتر اين کشور را در امور کشور ھای 

دنبال دارد؛ چيزی که پاکستان ھمه ھست و بود ه ويژه در امور داخلی افغانستان، برای تثبيت ھژمونی اش، به ھمسايه، ب

از چھارده : "خويش را بر سر آن به قمار گذاشته است، بلکه ھدف اين بود که وقتی نواز شريف در اين اجالس می گويد

ستان کشور را به يترور. را متحمل گرديده اند) ترور (سال مردم، منظور وی مردم پاکستان است، رنج دھشت گردی

، از وی پرسيده شود که آيا او به اين امر فکر کرده است که چھارده سال پيش افغانستان، چون ."جھنم مبدل کرده اند

ه پاکستانی ھا ھميشه ادعا می کنند که ترور و تروريزم از افغانستان برخاسته است، ھرگز در وضعيتی نبود است ک

ھمه موضوعات در اين کشور توسط طالب و به ھدايت و حمايت مستقيم . بتواند در قسمت ادارۀ خود، خود تصميم بگيرد

در تمام جھان تنھا ھمين سه کشور بودند که افغانستان زير . پاکستان و ھمسوئی قسمی عربستان و امارات عملی می شد

ختند و چه از لحاظ نظامی و چه از نگاه اقتصادی و سياسی و رسميت می شناه سلطۀ طالب وابسته به پاکستان را ب

  .ديپلوماسی پشتيبانی می نمودند

 تروريستان در خاک افغانستان قرار داشت، اما آيا اين کمپ ھا می توانستند بدون ۀدرست است که کمپ ھای تربي

 و بدون ۀه بود، و بدون موافق قدرت نشستۀھمکاری طالب که به ھمکاری نظامی عملی و مستقيم پاکستان بر اريک

  وجود بيايد؟ه حمايت پاکستان در افغانستان ب

اين چھارده سالی که نواز شريف به آن اشاره نموده است؛ که مردم پاکستان  طی اين سال ھا از تروريزم رنج می برند، 

فغانستان حمله کردند و طالب و وجود آمد که امريکائی ھا به اه ترور در پاکستان تنھا وقتی ب. به ھيچ وجه درست نيست

القاعده با ھمه ساز وبرگ و تشکيالت و افکار تروريستی شان به پاکستان فرار کردند و زير چتر حمايتی پاکستان قرار 

و دولت وقت پاکستان خالف خواست تندروان اسالمی اين کشورـ چه در دولت و چه بيرون از دولت ـ در اين . گرفتند

  !اری نمود؛ آنھم زير فشار امريکاخصوص با امريکا ھمک

تعجب آور است که پاکستانی که سال ھا بن الدن را در بھترين منطقۀ پاکستان، با آن که امريکائی ھا در تالش يافتن وی 

،  و تروريستی، از جمله طالب افغاننبش و لشکر تندروج نھضت و بودند، پنھان داشته بود و ده ھا تحريک و گروه و

نمايد و تجھيز می کند، برای خرابکاری، از ترور و دھشت شکايت ی د پناه داده است و حمايت مالی مرا در خاک خو

  !دارد و خود را که آفرينندۀ ترور و وحشت است، قربانی آن می خواند

در  امريکا به افغانستان ۀما می خواھيم حکومت و سياستمداران دروغ پرداز پاکستانی فقط از يک ترور که قبل از حمل

و اين ادعای شان را که پاکستان از چھارده سال بدينسو از ترور رنج می ! وقوع پيوسته باشد، نام ببرنده خاک پاکستان ب

  !برد و عذاب می کشد، به کرسی بنشانند

نام ه ما می دانيم که اعتراف به اين حقيقت که تنھا و تنھا پاکستان خالق و حامی تروريزمی می باشد که امروز ب

 مسلمانان جھان را بدنام کرده است، برای پاکستان امر ساده ای نيست، اما ۀيزم اسالمی معروف شده است و ھمترور

پاکستان چه بخواھد و چه نخواھد، از آنجائی که حقايق و قرائن بيشتر از حد کافی نمايانگر اين است که تنھا پاکستان در 

سالمی دست دارد، امروز به مثابۀ يگانه کشوری که از تروريزم نام تروريزم اه خلق ترور و تروريزم و تروريستی ب

  .به شکل بسيار بيشرمانۀ آن پشتيبانی می کند، شناخته می شود

پاکستان نبايد فراموش کند که در زندگی بدکاران زمانی فرا می رسد که آن ھا به جان ھم ديگر می افتند و به نابوی يک 

  !! رچند برای پاکستان شايد دير شده باشدھ عبرت بگيرند، ی کژدم ھاھمه بايد از زندگ. ديگر می پردازند
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