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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۴ فبروری ١٣
  

  آيا ثبات در پاکستان سبب ثبات در افغانستان خواھد شد؟
  

ند نامزد رياست جمھوری افغانستان برای گفت و گو با سخنگويان چ" خورشيد"در ميزگردی که ديروز در تلويزيون 

ترتيب يافته بود، آقای فايق، نمايندۀ واليت فارياب در مجلس نمايندگان، که دانسته نشد به نمايندگی از کدام نامزد رياست 

جمھوری به اين ميز گرد اشتراک فرموده بودند ـ چون ميزبان، صاحب خانه ای که چند دوست آن جا مھمان بوديم، از 

لويزيون خورشيد به کانال ديگری رفت و من نتوانستم اين برنامه را تا پايان دنبال کنم ـ در جواب سؤالی گفت که کانال ت

وجود آمدن ثبات در پاکستان می ه وجود آمدن ثبات در افغانستان و ثبات در افغانستان سبب به ثبات در پاکستان سبب ب

  .شود

اه سال از سياست پاکستان در قبال دو ھمسايۀ اين کشور ـ افغانستان و اين نظر با شناختی که من در طی کمابيش پنج

وجه نمی تواند  وجه نمی تواند عينيت يا موضوعيت پيدا کند، يعنی به ھيچ ھندـ، و جھان درھم و برھم ما دارم، به ھيچ

   تصوری با منطق سازگار باشدچنينوجود 

ه يکی معتقد به زيستن در شرايط آرام و صلح آميز و با اعتدال با کشور ھای جھان را اگر به شکل عام به دو دسته ای ک

ھمسايه ھا و جھان باشد، و شريفانه تالش کند تا بدون پا گذاشتن بر گلوی سائر کشور ھا، به ويژه بدون پا گذاشتن بر 

 ھمسايه، چه در گلوی ھمسايه ھا، به زندگی بھتر برسد؛ و ديگری در فکر آن باشد که آب را چه در داخل کشور ھای

منطقه و جھان گل آلود کند و از اين آب گل آلود ماھی مراد بگيرد، تقسيم کنيم؛ می توانيم در ارتباط به تأثير گذاری 

مشروط دستۀ اول به وجود ثبات در کشورھای ھمسايۀ آن، ھمانگونه که آقای فايق فرموده اند، اذعان نمود؛ اما پاکستان، 

 ھای شامل دستۀ دوم می باشد و معتقد به سياست اعتدال با ھمسايه ھايش نيست و با فتنه و که با تأسف از جمله کشور

دسيسه و توطئه می خواھد به بلندپروازی ھای ماجراجويانۀ خود برسد، چنين امکانی را به کلی، در ارتباط با ھند و 

  .  افغانستان، از دسترس بيرون نموده است

کشورھای دستۀ اول، ھم از نظر فکر و ھم از نظر سياست، بايد با ھمسايه ھای شان مشروط برای اين که ھمسايه ھای 

ھم نظر، متفق و ھمراه باشند و آرزوی زندگی آرام، به سر بردن در صلح و ثبات، رسيدن به رفاه و توسعه را ھم برای 

و پر از صلح و صفا را خويش و ھم برای ھمسايه ھای خويش داشته باشند، و تمنای زيستن در يک جھان خوشبخت 

و ھمه به " يک دست، دست ديگر را بشويد"لمان ھا، در اين امر خير، ابرای ھمه در سر بپرورانند؛ و به اصطالح 

  .پابندی احساس کنند" آنچه به حکم معدلت واجب و راست آيد، بر آن روند: "گفتۀ بيھقی
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لم ما وجود پيدا کند، ولی در حال حاضر اين امر، چيزی چنين امرنيکوئی، شايد زمانی، در آينده ھای نامعلومی در عا

بيشتر از يک آرمان نيست؛ اگرچه داشتن آرمان نيکوئی، و در راه آن آرمان گام برداشتن و قلم زدن، خود نيکو امری 

  !است

ی خودش و افغانستان، به تحقيق، و به ويژه امروز که از ھر طرف، ھم از سوی فرزندان فاقد خصلت ھای پسنديده و مل

ھم از سوئی بيگانگان، ضربات گشنده ای بر سرش وارد می آيد، با تمام وجود خواھان آن است که برای پيشبرد امور 

داخلی خويش در صلح و ثبات به سر ببرد و کاری با کار ھمسايگان خود، به شکلی که سبب آزردگی آن ھا و ايجاد 

شفته و شوريده و درھم و برھمی که ھمه در فکر تضعيف ديگران يعنی در ھمين جھان آ. کشيدگی شود، نداشته باشد

برای رسيدن به منافع حداکثری ملی خويش به سر می برند و افغانستان ھم بايد به حکم ضرورت و پاسخ مشابه به 

ی ئديگران ھمين افکار را به سر داشته باشد و ھمين سياست را اختيار کند، از روی ناچاری در رديف ھمان کشور ھا

ش آن چنين فکری را در سر نداشته است و از ي اما پاکستان از روز پيدا اول می گردند،ۀقرار گرفته است که شامل دست

 خويش برای تشديد تشنج و برھم زدن ۀش در پی آن بوده است که از تمام ظرفيت ھای دست داشتي پيداھمان روز اول

ستان، استفاده کند و اين دو کشور را با صدور بحران تا آخرين  خويش، ھند و افغانۀصلح و ثبات در کشورھای ھمساي

  . حد ممکن تضعيف کند

شايد لزومی به گفتن نداشته باشد که پاکستان، مانند ھر کشور ديگری که در شرايط ناگوار ملی ـ اقتصادی ـ سياسی ـ 

 فشار ھای اقتصادی ـ سياسی و اجتماعی قرار دارد و در عين زمان دارای افکار توسعه طلبانه است، برای کاستن

زدودن تنش ھای قومی ـ زبانی ـ سمتی ـ مذھبی و ايالتی در داخل آن کشور و از بين بردن مشکالتش با ھمسايه ھا ساز 

و کار ھای ناشريفانه ای را روی دست گرفته است که با کمترين ھزينه بيشترين موفقيت را، ھم در قبال ھمسايه ھا و ھم 

  .گونه گون داخلی اش، داشته باشددر رفع مشکالت 

ھژمونی طلب مانند پاکستان و ايران، که با تمام ۀ امروز در جھان ما، به ويژه در ميان کشور ھای تازه به دوران رسيد

و  خود ھستند، داشتن ھمسايه ھای قوی و نيرومند موجب دردسر ۀ در صدد تبديل شدن به بزرگترين قدرت در منطقءقوا

  . مانعی برسر راه چنين پندار ھا پنداشته می شود

بنابرين کوشش چنين کشور ھا ھمواره بر اين است که ھمسايه ھای شان تا آنجا که ممکن است در ناآرامی به سر ببرند، 

ر ی، زبانی، سمتی، نژادی و مذھبی اختالف و بی اعتمادی و تنش وجود داشته باشد، دئميان گروه ھای قومی و قبيله 

گير جنگ باشند، در فقر و محروميت و بيسوادی و جھل به سر ببرند، انواع فساد در کشورھای شان وجود داشته باشد، 

 فاسد و ناتوان گردد و وقت و وسيله ای برای مھار بحران ھای داخلی و مواجھه با فشار ھای مختلف و ،حاکميت و نظام

  .متعدد، و تھديدات خارجی پيدا نکنند

ير، خط مرزی نام نھاد ديورند، ايجاد حاکميت خوش بين، دست نشانده و مطيع به امر و نھی پاکستان در موضوع کشم

افغانستان، دست يافتن به منابع و معادن و بازار ھای اين کشور، دست يافتن نامحدود و بدون حد و حصر و مانع به 

ژيک ـ از نظر نظامی و اقتصادی ي گونه امکانات ستراتبازار ھای آسيای ميانه از طريق افغانستان و باالخره تأمين ھمه

ـ جغرافيائی برای پاکستان در افغانستان اھدافی ھستند که پاکستان برای رسيدن بدان ھا در تالش تضعيف افغانستانی 

است که در صورت داشتن ثبات و در صورت داشتن يک دولت مدبر و ملی و يک نظام و ارتش قوی می تواند مانع 

  .ری چنين امکانات برای پاکستان گرددواگذا

اين کوشش در اوايل به شکل خزنده و تقريباً نامحسوس از سوی پاکستان برای تضعيف افغانستان صورت می گرفت، 

زيرا در افغانستان ھر چه بود دولت و نظامی وجود داشت که با ھمه نارسائی ھای آن، در کشور مستقر و مورد پذيرش 

ويژه با تجاوز شوروی به اين ه اما با مرور زمان و برھم خوردن نظم و ثبات در افغانستان، ب.  بودھمۀ ملت قرار گرفته
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کشور و موضع گيری قدرت ھای غربی در برابر اين تجاوز، با واگذاری اختيارات کامل مالی ـ نظامی و سررشتۀ 

تالشی که تمام پيکر ملک و ملت . ر يافتامور جھاد به پاکستان، شکل اين کوشش در راستای آرمان ھای پاکستان تغيي

ما را از ھمان آغاز تجاوز شوروی و آغاز باز گذاشتن دست پاکستان برای دفع نيرو ھای متجاوز شوروی به افغانستان 

  .تا اين زمان مجروح و خون چکان ساخت

، چرا پاکستان از مداخله ھای وجود آمدن ثبات در پاکستان می گردده حال سؤال اين است که اگر ثبات افغانستان سبب ب

  گوناگون خويش که ھمه به قصد بی ثبات کردن افغانستان صورت می گيرد، دست نمی کشد؟ 

اگر ثبات پاکستان به ثبات افغانستان بستگی دارد، چرا حکومت پاکستان بعد از بيشتر از سی و پنج بار ديدار با حامد 

اکستان، ھشت بار در ترکيه و چندين بار در اروپا و امريکا و سائر کرزی، رئيس جمھور افغانستان ـ بيست بار در پ

نقاط جھان ـ کوششی عمليی برای دست کشيدن از مداخالت رنگارنگ خويش در کشور ما، غرض دست يافتن به صلح 

ه ھای و ثبات در افغانستان و پاکستان، ننموده است و برای سرکوب نيرو ھای افراطی،  تندرو و مخرب، و تخريب الن

ترور در مناطقی مانند وزيرستان شمالی پيشنھاد، اگر خود قادر بدان نيست، طوری که گفته می شود، به تشکيل يک 

  نيروی مشترک نظامی پاگ ـ افغان نمی پردازد؟   

 حالتیدر ھر جواب منطقی اين سؤال بايد ھمين باشد، ھمانگونه که بار، بار طی اين مقاله گفته شد، که ثبات يک ھمسايه 

ويژه اگر ھمسايه، مانند پاکستان دارای افکار غرض آلود، شيطانی، جاه طلبانه و ه سبب ثبات ھمسايۀ ديگر نمی شود، ب

  . تخريب کارانه باشد

من شخصاً، با سياستی که پاکستان در برابر افغانستان پيش گرفته است، با آن که قلباً خواھان ناآرامی و خونريزی و 

ر در ھيچ کشور و در ھيچ گوشۀ جھان نيستم، آرزو دارم پاکستان را بيشتر از پيش امواج بی پايان جنگ و کشت و کشتا

خشونت و درد و رنج و ناآرامی و بحران در بر بگيرد، تا سياستمداران اين کشور از دل ميليون ھا افغان در خون خفته 

  . تنش زائی و بحران آفرينی به کشور ما بردارندو بيچاره بيايند و دست از اين ھمه صدور ترور و وحشت و تخريب و 

از جانبی، ھر قدر بحران و ترور و خصومت و جنايت و بی ثباتی در پاکستان افزايش پيدا کند، چون پاکستان با باال 

رفتن گراف بحران در اين کشور مصروف جان خود می شود، به ھمان اندازه ما می توانيم نفسی تازه کنيم و به رفع 

ی ھای خود بپردازيم و خود را بيشتر از پيش برای روز مبادا و دفاع در برابر مداخالت خارجی، چه از طرف کاست

  . پاکستان و چه از طرف ايران و سائر کشور ھا آماده سازيم

را وجود آورد؛ انسانی ه ی را ب بايد انسانی نوبرای موضوعيت يافتن سخن آقای فايق، در جھانی که ما زندگی می کنيم،

ه ب(جوی آن بود؛ و چنان انسانی را با اين جھان آلوده ای که ما داريم  و که حکيم يونانی، ديوژن، با چراغ در جست

  !!با تأسف! چه دانم که بتوانيم پيدا کنيم) وجود آورده ايم

١١/٠٢/٢٠١۴   

  

 


