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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 سديد

  ٢٠١۵ اگست ١۶

  ! ھميشه از آن اقويا است،پيروزی در جنگ
  

ر مبادله و مشارکت و صلح در کشور ما ھنگامی به دست می آيد که بست"برخی از وطنداران ما به اين عقيده ھستند که 

تفاھم و گذشت از بعضی خواست ھای صد در صدی و توافق روی برخی خواست ھای مشترک ميان طالب و دولت 

  . وجود داشته باشد

اگر ما اين مکانيزم را در نظر بگيريم، ھر دو طرف مذاکره و گفت و گو بايد به خواست ھای نسبی ھم توجه نشان 

اگر يکی از دو طرف به پيروزی مطلق . نبايد به اين اميد باشند که به پيروزی مطلق برسندھيچ کدام از دو طرف . بدھند

را ] جنگ[گاه به صلح از طريق مذاکره تن ندھد و ھمان مسير مبارزه  از طريق جنگ برسد، ممکن است ديگر ھيچ

  ."تعقيب کند

يک انسان ژرف انديش نمی تواند آن را در اين نظر ھر چند زيبا و معقول به نظر می رسد، دارای نکاتی ھستند که 

چرا؟ چون جنگی که طالب طی اين ھمه سال به گونه ھای . ارتباط جنگ طالب و دولت دست نشانده به آسانی بپذيرد

 دولت دست نشانده به راه انداخته است، ھمچنين جنگ طالب در زمان حاکميت ربانی، جنگی ه مردم و عليهمختلف علي

تنھائی و به نيرو و امکانات خود، و تنھا به ھدف دست يافتن به قدرت سياسی، بدون حمايت و ھدايت نيست که طالب به 

  ! يک کشور خارجی آن را آغاز کرده باشد

اگر فراموش نکرده باشيم، طالب موجودی است که به خواست پاکستان در وھلۀ اول برای پيشبرد مقاصد سياسی ـ 

  . ود آمدسترتيژيک پاکستان و امريکا به وج

)  شمسی١٣٧٣ ميالدی برابر با سال ١٩٩۴سال  (اءآفرينش و تکوين طالب که يک جنبش سياسی ـ مذھبی است، از ابتد

به دست پاکستان، به مشورۀ انگليس و توافق امريکا و عربستان سعودی، برای اين که پاکستان اداره و سياست خارجی 

  . تحت کنترول خود داشته باشد، صورت پذيرفته استافغانستان را به طور مستقيم و بيشتر از پيش 

 ١٣۵۴، بعد از آن که اين افراد تالش ھائی نا فرجامی را در سال ...پاکستان، از زمانی که حکمتيار و ربانی و مسعود و

يام برای سقوط نظام جمھوری داوود خان در نقاط مختلف کشور به راه انداختند و بعد از آن که برای گريز از کيفر ق

، سازمان اطالعات نظامی پاکستان، قرار .آی. اس. ًردند و خود را کامال در اختيار آیک دولت به پاکستان فرار هعلي

دادند، تا امروز به شکل روز افزون در امور داخلی افغانستان مداخله کرده تا می تواند دست به تخريب و بی ثبات 

  .ساختن اين کشور می زند

ن به اصطالح جھاد به مجاھدين متضمن اھدافی بود در راستای منافع پاکستان و اين اھداف تا کمک پاکستان در دورا

حدودی در ھمان زمان و در زمان حکومت به اصطالح مجاھدين و امارت اسالمی طالبانی برآورده شد، ولی برای 

  . ديگری را نيز انجام می دادبرآورده ساختن متباقی اھداف خويش، در حد کمال، پاکستان بايد يک مقدار کار ھای 
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اين کار ھا بدون شک اگر طالب سقوط نمی کرد و پای امريکا و ناتو به افغانستان نمی رسيد، تا حال مطابق خواست و 

ارادۀ پاکستان عملی می شد، اما سقوط طالب پروژه ھائی را که پاکستان برای مستعمره ساختن کامل افغانستان روی 

  . ليق در آورد به تع،دست گرفته بود

اختالفات در درون حکومت افغانستان، تشتت در افکار عامه، عدم توجه جدی مردم به سياست و مسائل حياتی کشور، 

 در سرکوب جدی تروريسم، اختالف نظر ائتالف در ارتباط با برخورد با پاکستان اءعدم عالقه يا ناکامی امريکا و شرک

سبب شد تا پاکستان کار برھم زدن نظم و ثبات در افغانستان را به مقصد . ..و طالب و سائر گروه ھای تروريستی و

ناکامی نيرو ھای ائتالف و سقوط دولت دست نشانده و به قدرت رسانيدن جاگزين مورد اعتماد خود با استفاده از نيرو 

  .ھای طالب از سر بگيرد

 برگردد و اگر امکان آن ميسر نشد، دولت دست ھدف نھائی پاکستان اين است که در قدم اول طالب دو باره به قدرت

نشاندۀ فعلی حاضر شود به طور دربست و بدون قيد و شرط سياست خارجی خود را در اختيار پاکستان قرار بدھد و در 

 ديورند را با قبول ۀقضي. زمينۀ انتخاب دوست و دشمن بدون نظر و مشورۀ پاکستان ھيچ اقدامی را روی دست نگيرد

 به نفع پاکستان تمام اعالم کند؛ امور ترانزيت کاال به آسيای ميانه و بالعکس را مطابق خواست اين کشور مرز موجود

انسجام ببخشد؛ در قسمت آب ھائی که از افغانستان به پاکستان می رود، مشکلی برای پاکستان ايجاد نکند؛ روابط خود با 

 فعلی ادامه پيدا کند، که با سر سختی پاکستان برای رسيدن به يتاگر وضع... ھند را به آخرين حد ممکن پائين بياورد و

اھدافش در افغانستان بايد ادامه پيدا کند، فشار پاکستان بر افغانستان تا وقتی ادامه خواھد يافت که پاکستان به طور کامل 

  . به اين اھداف و اھدافی که از اين اھداف زاده می شوند، برسد

ستان برای رسيدن به اھداف باقی ماندۀ خويش ھنوز ھم بدان دلبسته و توسل می جويد، استفاده يکی از راه ھائی که پاک

طالب و نيروی ھائی که : از نيرو ھائی است که در دوران به اصطالح جھاد تحت نام ھای مختلف به وجود آورده بود

الب آميخته ای است از افراد سابق احزاب ط!! می توان نام ستون پنجم را بر آن ھا گذاشت؛ که متأسفانه کم ھم نيستند

مختلف به اصطالح جھادی و شاگردان مدرسه ھای اسالميی که مصارف آن ھا به وسيلۀ کشورعربستان سعودی و 

متحدين عرب آن و يک تعداد شيخ ھای پولدار اين کشور ھا تمويل می گردد و تعدادی از داوطلبان مسلمان افراطی 

  . سائر کشورھا

سررشته، سوق و .   اساسيی را بازی نمی کند افغانستان ھيچ نقشعادلۀ تصميم گيری در جنگ و صلح درطالب در م

صفوف طالب ھنوز به . ادارۀ و تأمين مصارف جنگ طالب در افغانستان متکی بر تصميم، و به دست پاکستان است

 اين است که اسالم در خطر است و تنھا چيزی که می داند،. درستی نمی داند که برای چه و برای کی جنگ می کند

  ! بس

رھبران طالب به مثابۀ نمايندگان خدا و پيامبر ھر آن چيزی را که دستور بدھند، صفوف طالب بدون چون و چرا آن ھا 

نيرو ھای جنگی طالب نه از مقاصد پنھان پاکستان اطالع دارند .  می کننداءرا، به عنوان حکم خدا، قرآن و پيامبر اجر

  ...  مقاصد پنھان عربستان و امريکا و انگليس وو نه از

صفوف طالب خوب می داند که رھبران شان با سازمان اطالعات نظامی پاکستان ھمکاری دارند و تمام ھدايات الزم، 

مصارف، سالح و مھمات از اين طريق به جنگجويان طالب داده می شود و جنگجويان غيرافغان از سراسر دنيا جمع و 

ولی برداشت شان در اثر تبليغ رھبران شان از پاکستان اين . ولت پاکستان به صفوف آن ھا فرستاده می شونداز طريق د

است که اين کشور به عنوان يک کشور مسلمان غير از خدمت به اسالم، ھيچ ھدف ديگری ندارد و ھر کاری که در 

  . ت که با سپاسگذاری بايد پذيرفته شود دينی و حکم خدا اسۀراستای کمک به طالب می کند به پيروی از وظيف



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

بنابراين، با چنين نقشی که پاکستان در قبال جنگ و ترور و ناآرامی و کشت و کشتار در افغانستان دارد، موضوع حل 

 طالب توانائی .مشکل جنگ در افغانستان، و موضوع صلح را با طالب گره زدن، فکر می کنم خيالی است بسيار خام

  !گرفتن تصميم در باب جنگ و صلح در افغانستان را ندارد

نده جنگ می ، به طالب قومدرست است که تفنگ به دست طالب است، اما کسی که تفنگ را به  دست طالب می دھد

از نسبت به دھد، طالب را تمويل می کند، مغزش را می شويد، تار و پود وجودش را با نفرت و کينه و انزجار و اشمئز

ھموطنان خودش انباشته می سازد و برای جنگ و انتحار و انفجار و راھگيری و ربودن و سر بريدن به افغانستان می 

  . فرستد، پاکستان است

طالب بدون اجازۀ پاکستان ھيچ کاری کرده نمی . ًبناء صلحی که ما خواھان آن ھستيم، بايد با پاکستان به وجود بيايد

وقتی عاقبت کار رھبران مشھور و معروف و بزرگ خود مثل مال محمد عمر را پيش چشم خود مجسم ًتواند؛ خصوصا 

  !می کند

اين امر در طول بيشتر از .  اما پاکستان با وضعيت فعلی ھيچ عالقه ای به صلح در افغانستان و استقرار ثبات ندارد

  .ًبه اصطالح مجاھدين، کامال مشھود استًتقريبا بيست و سه ـ بيست و چھار سال گذشته، از زمان پيروزی 

اما، تناسب .  بين افغانستان و پاکستان برابر می بود، اميدی ھم برای صلح و قطع جنگ به وجود می آمدءاگر تناسب قوا

  .  بين افغانستان و پاکستان طوری که ديده می شود، به ھيچ صورت و با ھيچ منطق قابل مقايسه نيستءقوا

در جنگ، پيروزی ھمواره زادۀ بنيۀ واقعی ملت ھا بوده : "يکی از مدافعين علمی جنگ گفته بود" شتايمتز. اس. آر"

  !ھگل نيز به ھمين باور بود." است

از نظر سياستمدار مجرب و ملی و از ! صفر: بنيه واقعی ملت افغانستان در برابر پاکستان چقدر است؟ از نظر سالح

از نظر ھماھنگی مردمی که متشتت، متفرق، انتباه ناپذير، بی عالقه به ! فرص: از نظر تجربۀ سياسی! صفر: خودگذر

بی : از نظر اھميت و اعتبار درعرصۀ جھانی! صفر: کشور و به آينده و به سرنوشت و آزادی و استقالل خود ھستند

  ! اعتبار و بی اھميت

ھيچ يک از اين سه .  منطقه می باشددر) امريکا، چين و روسيه(پاکستان امروز محور توجه سه قدرت بزرگ جھان 

سياستمداران پاکستانی با بازی . پاکستان ھم اين را می داند. کشور خواھان آن نيست که پاکستان را از خود آزرده بسازد

 خويش چنان وضعيتی را در منطقه به وجود آورده اند که يکی از اين سه کشور بزرگ ھم نمی ۀھای مستمر و زيرکان

ھيچ کدام نمی خواھد که اين کشور به طور نھائی به يکی از اين سه . تن رابطۀ خوب با آن صرف نظر کندخواھد از داش

ش ھم منطقه و ھم جھان را تھديد می کند، ولی ھيچ کدام ھيچ  جنگ کثيفھمه می دانند که پاکستان با اين! رقيب پناه ببرد

  !کاری کرده نمی تواند

   دارد که از برخی از خواست ھای حياتی خود در ارتباط با افغانستان بگذرد؟ با چنين حالتی پاکستان چه مجبوريت

کدام خواست مشترک، افغانستان و پاکستان را به ھم گره می زند که پاکستان برای رسيدن به آن از جنگ با افغانستان 

به ھيچ صورت نسبی خواست پاکستان . دست بکشد؟ پاکستان درحال حاضرھيچ خواست مشترکی با افغانستان ندارد

پاکستان می خواھد افغانستان را به طور مطلق به مستعمره ای تبدل کند که ھر آن چه خواسته باشد، اين ! نيست

سياستمدارانش را نصب و عزل کند و دوستان و دشمنانش را آن چنان انتخاب کند که بدون اجازۀ ! مستعمره انجام دھد

  ! دشمنیپاکستان با احدی نه دوستی کنند و نه 

کشوری که به پيروزی می رسد، ھرگز به . پاکستان از ساليان درازی است که در اين جنگ به پيروزی رسيده است

  . کشوری که شکست خورده است، امتياز نمی دھد
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پاکستان اين جنگ را به ھر ! افغانستان ھم از بيرون شکست خورده است و ھم از درون توسط عمال افغانی پاکستان

 شده است به پايۀ اکمال می رساند؛ مگر اين که معجزه ای رخ دھد ـ مردم سراسر افغانستان نفاق و شقاق و نحوی که

  . دشمنی و خصومت را کنار بگذارند و با درک سالم و اتحاد واقعی و عزم جزم به دفاع از کشور شان برخيزند

ادن امتياز به افغانستان، ولو ھر قدر کوچک، راضی پاکستانی که در رابطه با افغانستان دست باال را دارد، ھرگز به د

  !نخواھد شد

پاکستان غير از پيروزی مطلق در جنگ با افغانستان به ھيچ چيزی . ًپاکستان می خواھد افغانستان را کال مضمحل کند

د آورده شده در درون ھر سياستمدار پاکستانی نفرت ذاتی و ابدی عجيبی نسبت به افغانستان به وجو. خواھد شدضی نرا

  . است که راه تفاھم و نزديک شدن اين کشور با افغانستان را به کلی نابود کرده است

دولت افغانستان در رابطه با . ًبنابرين فعال بين افغانستان و پاکستان مبارزۀ غيرقابل اجتناب و مرگ آوری وجود دارد

لح و چنين دوستی، نه بين طالب و دولت و نه بين چنين ص. پاکستان و صلح با طالبان خود و مردم را فريب می دھد

  . خواھد آمدً ابدا به وجود ندولت و پاکستان، حال ھر دولت با ھر روحيه و تعلق مليی که باشد،

به تعليق در آوردن کار آموزش سه ھزار ." در تارخام بسته کرده است"پاکستان ھميشه حکومت ھای افغانستان را 

، بستن راه ترانزيت، افزايش )که من ھرگز با فرستادن محصل به پاکستان موافق نيستم(محصل افغانی در پاکستان 

و ھر روز حرف تازه ای زدن، ھمه نمايانگر عدم صداقت پاکستان در قبال افغانستان و ... ترور و انتحار و جنگ و

  . افغانستان استهنشاندھندۀ نيات پليد پاکستان علي

 به بھبودی اوضاع ميان اين دو کشور منتھای سادگی و خوشباوری دولت و اين بخش انتظار دولت و برخی از مردمان

غرور پاکستان زادۀ بنيۀ واقعی نظامی و پيروزی اين کشور در جنگی است که به وسيلۀ . از مردم ما را نشان می دھد

  . طالب عليه ما به راه انداخته است

تخاصم، رسيدن به تفاھم و احترام به حقوق يک ديگر، در ضرورت گام ھای برابر به سوی صلح ميان دو کشور م

صورتی به وجود می آيد که ھر دو کشور نيروی نظامی ـ اقتصادی ـ بشری برابر داشته باشند و درعرصۀ جھانی 

  !دارای اھميت و اعتبار مساوی و يکسانی باشند

ی گردد، نه با رجزخوانی و الف و گزافه گوئی استقالل و آزادی و امنيت و ثبات در يک کشور با اراده و نيرو تأمين م

  . ھائی که ما را ريشخند عام و خاص می سازد

غنی احمدزی از روزی که با تقلب بر سر قدرت آمده است، غير از ضرب االجل تعيين کردن برای پاکستان، باوجودی 

ديگر بس : "فرياد زدن غنی. دکه پاکستان از يک سال يا بيشتر واليت کنر را زير راکت گرفته است، کاری ندار

  :، مانند کرزی که پاکستان را با اين بيت!!"است

  چون به ميدان آمدی ميدانی ام       گـر نـدانی غيـرت افغانی ام 

تھديد می کرد، بی آن که به خود و به کسانی که اين بيت را ساخته بودند نظری بيفگند و ببيند که روباه ھر قدر غر بزند 

  ! ، ما را در انظار جھان به يک پول سياه برابر ساخته استشير نمی شود

بدون شک ما ھمه افغان ھستيم، اما آن افغانی که اين بيت را ساخته بود و آن افغانی که در عمل و در ميدان جنگ نشان 

 قدرت داد که غيرت افغانی چگونه است و با پا ھای برھنه، شکم گرسنه و يک تعداد تفنگ دھن پر با بزرگ ترين

  !!!با درد و دريغ بسيار! دوران جنگيد، از شرافت خود دفاع کرد و استقالل خود را به دست آورد، نيستيم
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