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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  سيدھاشم سديـد

  ٢٠١۵ جوالی ١۵
  

  !چارۀ کار ما جای ديگر است
  

يکی از امروز صبح زمانی که برای کسب اخبار در مورد اوضاع کشور و جھان به چند سايت انترنتی سر می زدم، در 

شايد پاکستان : "درعنوان آمده است. چشمم به عنوانی که به نظرم کمی قابل دقت بود، افتاد) افغان نامه(سايت ھا 

درعنوان، اين راه، يعنی پاکستان " شايد"گرچه خود نويسنده ھم، با آوردن کلمۀ ". شناسی چاره کار افغانستان باشد

 اين مقاله اين است که ممکن نيست ما ۀنمی داند، ولی درھرحال نظر نگارندشناسی را، به طور حتم چارۀ کار افغانستان 

تا کنون، با گذشت کمابيش شصت و ھشت سال، از زمان تولد پاکستان از بطن ھند، نتوانسته باشيم پاکستان را به خوبی 

  . بشناسيم

يت منافع خرد و کالن آن و پيشبرد ويژه در قبال افغانستان و ھند، تثبه ماھيت سياست خارجی پاکستان در منطقه، ب

ی ترين کشوردرجھان، يعنی عربستان سعودی در تبانی با امريکا، فکر نکنم که برای ما ھنوز ھم، با ارتجاعمقاصد 

  . گذشت بيشتر از شش و نيم دھه، گنگ و ناروشن باشد

سياست بازی ھای سياست مداران که سياستمداران روزگذران و عياش افغانستان از فراز و نشيب  شايد در زمان ھائی

 و سياست ھای پاکستان ھم به اندازۀ امروز توأم با گستاخی و بی باکی نبود، کسانی متوجه  منطقه و جھان بی خبر بودند

 افغانستان و درمنطقه نشده باشند و ه و ابعاد وسيع سياست ھای مزورانه و بلندپروازانۀ اين کشورعلي، نيات پنھان و پليد

ه باشند پاکستان را به درستی بشناسند، ولی امروز، با اين ھمه مداخالت و تجاوزات علنی و بی پرده و نتوانست

  . رنگارنگ پاکستان به  افغانستان، چنين امری بعيد از آن است که مھر صحت بر آن زده شود

گند، به راه گيری و اخاذی تمام گروه ھای مسلح و تروريستی که به افغانستان داخل می شوند و در افغانستان می جن

دست می زنند، مردم را اختطاف می کنند، به حمالت انتحاری در شھر ھا می پردازند و در ھر حمله به ده ھا انسان بی 

و صد ھا انسان ... گناه، اعم از زن و مرد و کودک و پير و جوان را به قتل می رسانند، مکاتب را به آتش می کشند و

، ھمه در خاک پاکستان طرح ريزی می شوند و ھمۀ اين جنگجويان و ...گلوله می بندند ورا سر می برند و به 

تروريستان درخاک پاکستان آموزش می بينند، که چگونه بجنگند، چگونه اختطاف کنند، چگونه ماين بچينند، چگونه و 

ه به کجا بروند، با کدام اشخاص و در کجا بم گذاری کنند، چگونه و در کجا دست به حمالت انتحاری بزنند، از کدام را

مراجع که حيثيت ستون پنجم را برای پاکستان دارا ھستند در تماس شوند، کدام مناطق حلقه ھای ضعيف و برای حمله 

رھبری اين گروه ھا را به عھده . آی. اس. که افسران آی اين!  مردم ما می دانندۀاين واقعيت ھا را ھم... مساعد ھستند و

... جوی عرب و ازبک و تاجيک و چچنی ون گروه ھا موجود اند و صد ھا جنگيشه ھای پاکستانی در ميان ايدارند و مل

را پاکستان با اين گروه ھا ھمراه می سازد و برای جنگ و تخريب و ايجاد ناآرامی به افغانستان می فرستد، و ھمۀ اين 
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شناخت ما از پاکستان کم . ۀ مردم ما به خوبی می دانند پاکستان تجھيز و تمويل می شوند را نيز ھمطريقگروه ھا از 

نيست، يا بھتر است بگويم که به اندازۀ محدود و ناکافی نيست، که ندانيم سبب بيچارگی ما، وقتی پای مداخالت بيگانگان 

  . به ميان بيايد، در وھلۀ اول و از ھمه بيشترھمين کشور است

 و مسبب خيلی از مشکالت ما پاکستان   ناآرامی ھای افغانستان دست دارددرست است که پاکستان به اندازۀ وسيعی در

می باشد، اما اگر نيک ديده شود، اين پاکستان نيست که افغانستان را بيچاره ساخته است، بلکه خود ما ھستيم که سبب 

  .بيچارگی خود شده ايم

قوام و سياستمداران، به پول از قرن ھا سبب راه  و بزرگان ا  از حد گذشتۀ برخی از افغانان صاحب رسوخ و نفوذۀعالق

با نگاھی مختصر و دور از حب و بغض به برخی .  يافتن و سلطۀ بيگانگان و جنگ و ناآرامی در کشور ما بوده است

ًاز کتاب ھای تاريخ به خوبی ديده می شود که طی دو نيم ـ سه صد سال گذشته، خاصتا از زمانی که پای انگليس به اين 

قه و به کشور ما باز شده است، چگونه پول، نه يکبار و دو بار، که به ده ھا بار حوادث شرم آور و غمينی را به منط

گاھی از اين بر افغانستان کاسته شده است و . دست خود افغانان به گونه ای که انگليس ھا می خواستند، رقم زده است

انی که يا در پی ثروت و دارائی بوده اند، يا در پی کرسی زعامت، و گاھی از آن بر آن بريده اند؛ ھمه به ھمکاری افغان

اين رسم ننگين، سوگمندانه تا ھمين لحظه ھم ادامه دارد و تا اين رسم شرم آگين دست . يا در صدد رھبری اقوام خويش

ه پاکستان شناسی و نه از دامن اين کشور برندارد، فکر می کنم ھيچ راه ديگری چارۀ کار پيچ در پيچ ما نخواھد بود؛ ن

  !شناسی... امريکا و روس و ايران و

؟ يا صد ھا تای ديگر که ...فکر می کنيد که حکمتيار پاکستان را تا کنون نشناخته است؟ يا مال محمد عمر، يا حقانی و

 و نيات پليد ًفعال در داخل افغانستان و در حکومت، در مجلسين و در دستگاه قضأ، از باال تا پائين، از ماھيت کثيف

پاکستان بی خبر اند؟ ھمۀ اين ھا بھتر از ما پاکستان را می شناسند، ولی باز ھم با چنان عشق و عالقه ای با پاکستان به 

  !چارۀ کار ما در جای ديگر است! مغازله و معاشقه مصروف اند که نگو و نپرس

قاسم (دان، از بين رفتن رسم پرستش قاسم گونۀ اولين راه چارۀ ما، به گمان خيلی از انسان ھای ميھن پرست و باوج

 و بی هپول در ميان سياستمداران آلود) برادرعالءالدين در قصۀ علی بابا و چھل دزد که مردی بی نھايت حريص بود

 به کشور ماست، زيرا اگر اينھا به عنوان پيشکار و مزدور پاکستان يا ايران و روس و امريکا و ترکيه و ءاعتنا

در تخريب وطن خويش، يا چيره ساختن بيگانگان بر آن کمک نکنند، فکر نکنم پاکستان يا ھيچ کشور ...  وعربستان 

  ! ُديگری ھيچ گھی را در رابطه با افغانستان بتواند بخورد

به نظر نگارندۀ اين نوشته، اولين راه چاره اين است که دست سياستمداران و افراد صاحب رسوخ و نفوذ، ولی آلوده و 

يعنی . طن فروش از ادارۀ کشور کوتاه شود؛ اما قبل از آن الزم است تا اين شناخت و آگاھی درميان توده ھا برده شودو

که توده ھا، يا عامۀ مردم، به پاکستان شناسی بپردازند، اگر بپذيريم که توده ھا ھنوز پاکستان را به درستی  پيش از اين

 و به شناخت کسانی که خادم و خائن به  ت سياستمداران خوب و بد خويشنشناخته اند، الزم است که به شناخت درس

  . کشورند، اقدام کنند

ًتوده ھا بايد بدانند که ھر بدبختيی که گريبان آن ھا را طی قرون متمادی، خصوصا طی سی ـ سی و پنج سال گذشته 

 در جھت شناخت کامل سياستمداران گرفته است، از بی تفاوتی خود شان در قبال وطن و در قبال سرنوشت شان و

  .مزدور و فاسد و خاک فروش در کشور بوده است

ملتی که می بيند چند ده انسان خائن به کشور، با زد و بند ھای خالف خير و صالح مردم و مصالح ملی کشور با اين يا 

کشور اقدام نمی کنند و جلو آن مملکت، کشور را به سوی نابودی سوق می دھند، اگر آرام می نشينند و برای نجات 
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خائنين وطن فروش را نمی گيرند، در واقع وظايف عظيم و خطيری را که در قبال کشور و در قبال خود و زن و فرزند 

  !و ده و قريه و شھر خود دارند به جا نمی آورند

بايد با ھر انسانی که دست به نام اسالم و مسلمانی ه می دانيم که مردم ما مسلمان ھستند، اما مسلمانی اين نيست، که ب

می زنند و ھستی مادی و  تخريب کشور و کشتار خواھران و برادران ما، به خاطر رضای بيگانگان و به خاطر پول،

ھستيم، به ... ھمين طور اگر ازبک و ھزاره و تاجيک و پشتون و! معنوی ما را منھدم می سازند، دست ياری پيش کنيم

، با تمام سوابق ...الت و ھر شرائط به پشت يک نفر ازبک يا ھزاره يا تاجيک و پشتون و يااين معنی نيست که در ھر ح

 انسان ھای ملی گرا و ۀبه فکر من، و به فکر ھم. ستيم؛ چنانچه در انتخابات گذشته اين کار را کرديميا بست ویناشاي

باشيم، افغانيم و افغان بودن، يعنی ... ن وکه ازبک و تاجيک و ھزاره و پشتون و ترکم وطن پرست، ھمۀ ما قبل از اين

  !تنھا فکر افغانستان را در سر داشتن و در سر پرورانيدن

ًآره، اين انديشه و شناخت بايد در ميان مردم برده شود که ھر يک از اين کسانی که فعال در رأس قدرت قرار دارند از 

اين ھا از وجود شما، به عنوان . کم خود را فربه بسازندوجود شما استفاده می کنند، تا کار خويش را پيش ببرند و ش

و با اين کار شان شما را در ھر جرم و جنايت و ! يک برگه، يگ رأی و يک ابزار استفاده می کنند، و نه چيز ديگری

 اينھا تا آخرين حد فاسد و بيگانه پرست شده اند و کسانی که در اين! خيانت و وطن فروشی خويش شريک می سازند

آلۀ دست بيگانگان قرار می گيرند؛ . حد فاسد و بيگانه پرست باشند، نمی توانند مصدر خدمت به کشور و مردم شوند

   !ھم ملک را می فروشند و ھم مردم را

ھر چند ھمۀ . جنگ مجاھد بر سر قدرت سبب شد که طالب از آستين ديگر پاکستان بيرون شود و بر اريکۀ قدرت بنشيند

با ظھور القاعده و واقعۀ يازدۀ . ای از پيش طرح ريزی شدۀ امريکا و انگليس و عربستان و پاکستان بوداين ھا سياست ھ

 اء به افغانستان، جای طالب را کرزی گرفت تا طرح ھای امريکا را به منصۀ اجرءسپتمبر و حملۀ امريکا و شرکا

  . دربياورد

نام يک ه  روسيه بد و ھمين مجاھدی که تا ديروز عليهش" الته و با"در اين حمله باز ھم بوجی ھای دالر به اصطالح 

کشور متجاوز می جنگيد، در کنار امريکا قرار گرفت؛ گوئی بين  تجاوز و بين بيگانه از ديد دين و از ديد رھبران 

  !! يکی بيگانه و متجاوز است و ديگری از خود و صاحب خانه. مجاھدين تفاوتی وجود دارد

به نظر من در قدم اول الزم است مردم ما از مار ھای درون آستين خود شناخت پيدا کنند تا از که  خالصۀ کالم اين

  ...امريکا و روس و ايران و ھند و پاکستان و

مردم بايد کمی فکر کنند که آيا ممکن است بدون ھمکاری دولت اشرف غنی احمدزی با طالب و داعش نيرو ھای اين 

اورند؟ دولت، با تمام عرض و طول آن، به فکر مردم، و به فکر سربازانی که کشته دو گروه سر از شمال کشور دربي

می شوند، به فکر خانواده ھای شان، يا به فکر خانه و باغ  و زمينی که در اثر حمالت داعش يا طالب يا افراد گروه 

تخريب ... پراگنی ھای پاکستان وحقانی و حکمتيار يا حمالت نيرو ھای خارجی مستقر در افغانستان و يا در اثر راکت 

دولت به فکر اين نيست که مردم چه قدر بدبخت و بيچاره ھستند، يا بدبخت و بی چاره می شوند، يا . می گردد، نيست

ھمه داد و واويالی دولت تصنعی است و اشکی که را می ريزد، به ! ملک به چه اندازه فقير و عقب افتاده است

  ! ه می ريزداست ک" اشک تمساح"اصطالح 

ی ـ جھانی است که تنھا در فکر برد اربابان خود است؛ به چه قيمتی؛ ئغنی احمدزی مھره ای از يک بازی منطقه 

  ! برايش مھم نيست

 و اگر به ھوش نيايند، شايد آن قدر دير شود که جبران کردن آن به ھيچ   بزرگی می شوندۀمردم ما قربانی يک توطئ

  . وجه برای شان ميسر نباشد
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، شايد چارۀ کار افغانستان "شايد پاکستان شناسی چاره کار افغانستان باشد"شناخت پاکستان، ھمانطور که نويسندۀ مقالۀ 

باشد، اما بدون شناخت مردم از وظايف بااھميت و بزرگ خود در قبال خود و در قبال خاک شان، شناخت از 

ًشناخت از تاريخ و فرھنگ خود، مخصوصا بدون کاستن از سياستمداران پليد، خود فروخته و مردارخوار خويش، و 

اعتماد بی حد و حصر خويش به رھبران استفاده جو، فاسد و بيگانه پرست مجاھدين و رھبران مرتجع و ضد مردمی ـ 

  !ضدملی دينی، فکر نکنم که افغانستان راه نجات ديگری داشته باشد

ارت بوده اند، يا مورد ھجوم بيگانگان قرار گرفته اند تنھا و تنھا که در اس فراموش نکنيد که نجات دھندۀ کشورھائی

. سياستمداران، اگر خوب باشند، تنھا نقش پيشتازان و رھنمايان مردم را بازی می کنند. مردمان آن کشورھا بوده اند

 نيرمندی می کشتی عزت و آزادی و سرفرازی يک کشور به دست مردم از دريا ھای طوفانی به ساحل امن و آسايش و

اينھا ھم بدون ياری مردم ھيچ کاری را نمی . سياست مداران خوب تنھا يک بخش از حرکت ھای مردمی ھستند. رسد

 و آبادی و آزادی کشور يگانه و بی بديل است، درک اين واقعيت و جدی ءنقش مردم در اعتال! توانند به پيش ببرند

  ! است و بسگرفتن آن؛ تنھا و تنھا حالل مشکل و چارۀ کار

قوم شان فکر می کنند، مانند سياستمداران موجود و و اما سياست مداران بد، چون تنھا به خود و به ھم پيمانان و خويش 

گاھی نمی توانند برای مدت طوالنی بر سر قدرت باقی  کشور، و چون باالخره چھرۀ واقعی شان ھويدا می شود، ھيچ

بستگی به ھوشياری وعدم ھوشياری و بستگی به تصميم ملت ھا و عالقۀ آنھا به عمر اقتدار، يا قدرت اينھا، . بمانند

  ! زندگی و سرنوشت خود شان دارد، که می خواھند خود را از دست اين نابکاران خالص کنند، يا نه

د و تنھا چيزی که می تواند ما را از فقر و بدبختی، و از شر جنگ و کشت و کشتار و مداخالت بيگانگان نجات بدھ

در روشنی اين شناخت، ھر شناخت ديگر، به شمول شناخت از . متکی به خود بسازد، شناخت واقعيتی است که بيان شد

پاکستان و شناخت از سائر دشمنان، ھمچنين شناخت از دوستان، با آرامی و عزت و سرفرازی و وقار و شوکت، خود 

به مانند دل بستن به تصوير موھومی به نام سراب خواھد  در غير آن دل بستن به ھر چيز،! به خود به دست می آيد

  !!!بود

  ١٣/٠٧/٢٠١۵  

      

 


