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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 ٣٠

  
  غير از يکپارچگی ھمه جانبه، آگاھانه و قوی ھمگانی

   راھی برای نجات کامل نيست
  

، نوشتۀ محترم داکتر سخی اشرف زی سيد کاغذ را "سيج شوددر تحريم اقتصادی پاکستان بايد ملت ب"مقالۀ زيبای 

. نوشته ھای ايشان ھمواره زيبا و عميق و آموزنده ھستند. خواندم و مثل ھميشه از آن، ھم لذت بردم و ھم مستفيد شدم

قتصادی من با تحريم ا. خداوند به ايشان صحت کامل عطأ کند و قلم شان را ھميشه ھمين طور روان و رسا داشته باشد

  . پاکستان، آنگونه که جناب آقای اشرف زی پيشنھاد می کنند، صد در صد موافق ھستم

ملت بايد راه ھای گوناگون جنگيدن با دشمنان خويش و وطن شان را برای صيانت منافع عمومی کشور و حراست از 

ثر گذار، ھمين است که آقای اشرف يکی از راه ھای جنگيدن با دشمن، راه بسيار ا. استقالل و حاکميت ملی ياد بگيرد

خصوص زمانی که صد ھا قلم جنس بسيار ضروری، که نمی شود يا ه زی پيشنھاد می کنند؛ اگر چه راه سختی است، ب

ولی اگر نيک ديده شود کدام . ًنمی توان از آن صرف نظر کرد، مخصوصا مواد خوراکه، از اين کشور وارد می گردد

  ار، سھل و آسان، يا بدون سختی و رنج و گرفتاری است؟ جنگ يا مبارزه، حتی کدام ک

پاکستان از ساليان درازی است که از ضعف ھای گوناگون ما که حاصل بی کفايتی و بی غمباشی سياستمداران متعدد 

 لی خود ما در طول قرن ھا بوده است، استفاده می کند و ھر زمانی بنابر لزوم ديد، روی يکی از و ھم حاصل تنبکشور

نياز ھا يا روی يکی از جراحت ھای ما، يا به اصطالح عوام روی انگشت افگار ما، انگشت می گذارد و آن را می 

  . فشار تا از ما امتياز سر امتياز بگيرد

سسات يا فابريکه ھای ؤجنگ و دشمنی تنھا گرفتن سالح و فير کردن و کشتن و به اسارت گرفتن و تخريب شھر ھا و م

ايجاد مشکالت پاکستان برای تجار ملی و ھر از گاھی بستن راه ھای ترانزيت اموال . ب نيستتوليدی  و سرکو

.  کشور ما به کار می بندده از اين قبيل، ھم نوعی جنگ است که اين کشور عليیصادراتی يا وارداتی افغانان، يا امور

توقف وسايط حامل ميوه و تره بار برای  ترانزيت و معطل کردن اموال تجارتی ما در بنادر آن کشور، يا هبستن را

تا اين که محمولۀ الری ھا فاسد می شوند يا می گندند، نوعی ... ر گرم پاکستان، يا دارو واچندين روز در روز ھای بسي

  !ضربه زدن به اقتصاد ما: از جنگی است که اين کشور از دھه ھا بدينسو عليه ما به راه اندخته است

طور عموم مردمانی بی ه کستان در اين ترفند يا راھبرد در قبال ما و در قبال سياستمداران ما، که بتا امروز متأسفانه پا

بوده اند، برتری و ... ژی ھای اقتصادی و نظامی ويکفايت و ناوارد در طرح و پيشبرد برنامه ھای مؤثر سياسی، سترت

مواره به فکر اين که حکومتی داريم و اين حکومت در برابر اين گونه اقدام ھای پاکستان، ما ھ. پيروزی داشته است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

منحيث وظيفه، بخواھی يا نخواھی کاری برای حفظ منافع کشور می کند، با اميدواری نظاره گر بوده ايم؛ اما شصت و 

ھفت سال است که حکومت پی حکومت آمد و رفت، ولی مشکل مردم ھمان گونه که شصت و ھفت سال پيش بود، با 

  . ھا باقی ماند، که روز تا روز افزايش نيز پيدا کرده استپاکستان نه تن

حکومت موجود ھم به دالئل چندگانه قادر به حل مشکل مردم با پاکستان که حال به درجۀ غير قابل تحمل حاد شده است، 

از اين ھمه ژی ھائی را برای رسيدن به ھدف نجات خود ينيست، بنابراين مردم خود بايد دست به کار شوند و خود سترات

  . مشکل طرح ريزی کند

در برنامه ای که آقای اشرف زی پيشنھاد نموده است، ھم عسرت و تنگدستی وجود دارد و ھم گشنگی و قحطی و 

ی که ھميشه و بالوقفه به خاطر بلند تصادئً، ولی فراموش نبايد کرد که پاکستان ھم، خصوصا با نياز شديد اق...گرانی و

رو است، توان آن را ندارد که بازاری به بزرگی بازار افغانستان ه وسعه طلبانۀ خود با آن روبپروازی ھای نظامی و ت

از دست دادن اين بازار کمر . فيت اين کشور در سال از دست بدھديرا، با خريد سه تا پنج ميليارد دالر توليدات بی ک

ًبناء مردم، ھمانگونه که آقای اشرف .  می شکنانداقتصاد پاکستان را که بدون آن ھم  زير فشار ھای زياد خم شده است،

کشيدن . زی پيشنھاد نموده است، بايد از راه رياضت و کشيدن سختی برای يک مدت اين ضربه را به پاکستان وارد کند

سختی برای يک مدت، کم يا زياد، که سبب رھائی مردم از مشکل دائمی گردد، به مراتب بھتر است، نسبت به مشکلی 

 تکرار و ھر از گاھی بر ما تحميل شود و در نتيجه ما، عالوه بر اين که زير فشار روانی نوبت به نوبت قرار می که به

  .گيريم، مجبور به دادن امتياز ديگری می شويم

قدرت نظامی ما ھم بدان پيمانه ای نيست که از طريق جنگ متعارف و تمام . ی را نمی گيردئغر و فش دولت ھای ما جا

حق ما زانو بزنند، پس يگانه راھی که ه ا آن کشور سياستمداران آن را وادار بسازيم تا در برابر خواسته ھای بعيار ب

. ًفعال و در قدم اول باقی می ماند ھمين است که ملت با يک صدا خريد و توريد تمام اموال پاکستانی را تحريم کنيم

  !آزمايش آن ضرری ندارد

 اين پيشنھاد جناب اشرف زی که انگيزه ای شد برای ز من می خواستم با استفاده ا.حرف اصلی من، اما اين نيست

نوشتن اين نامه، اين مطلب را به عرض مردم شريف افغنستان برسانم که وقتی حرف از بسيچ ھمگانی در ميان می آيد، 

ًرا در برابر دولتی که اوال دست ًچرا ما اين کار را در ھر زمينه پيشنھاد نکنيم و به کار نبنديم؟ مثال بسيج عمومی 

ًنشانده است و ثانيا درطول ده ما، که به ھيچ وجه وقت کمی نيست، يک پنجم دوران کار دولت، موفق به ھيچ کاری، 

فراموش نکنيد که اين ( اين حکومت هحتی موفق به کار حکومت سازی، نشده است، اعالم نکنيم؛ و با بسيج عمومی علي

وجود ه نيست، زيرا حکومتی که قادر به کار نباشد، حق حکومت کردن را، حتی به حساب بفراخوان غير قانونی 

آورندگان اين حکومت،  خود به خود از دست می دھد، و مردم حق دارند چنين حکومتی را به ھر نحو ممکن به زير 

ًبه وجود آوردن يک حکومت ملی و واقعا دلسوز و با تجربه و با کفايت که ھيچ گونه دلبستگی قومی و و در ) بکشند

، غير از افغان و ...درعمل نداشته باشد و خود را متعلق به ھيچ قوم و سمت و مذھب و نژاد و زبان و... سمتی و

  ...ات مذھبی ـ دينی؟ وافغانستان، نداند سعی به عمل نياوريم؛ يا به بسيج عمومی عليه خراف

  :بر گرديم به تحريم اقتصادی پاکستان و سختی آن

ًی را که قبال بايد به دولت ھای دست نشانده می دادند قطع کردند، ھا پول مستمرئبعد از کسب استقالل، آنگاه که انگليس 

 ساختن اين سه بند موجود نبود،   آب بسازد، پولی برایۀشاه امان هللا خان می خواست در نواحی کابل سه بند برای ذخير

ًچون کار ھای ضرور تر وجود داشت که پول دست داشته بايد به مصرف آن کار ھا می رسيد، بناء اين سه بند را به 

  . آباد کرد" َحشر"کمک مردم و به طور 
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ًفعال در آن قرار ملت ھائی را که ما امروز آباد و معمور می بينيم ھم روزی از ھمين جائی شروع کرده اند که ما 

نابرده رنج گنج ميسر نمی شود؛ حاصل :   اين که گفته اند! داريم؛ با کشيدن سختی و مشقت و خوار ساختن شانۀ خويش

  . عمر ھا تجربه است

ما می توانيم ھر کاری را، . تاريخ نشان داده است، به کرات، که مردم ما تحمل انجام کارھائی بسيار بزرگی را دارند

  .کردن بسيار تنبل ھستيم" اراده" ه کنيم، به سر برسانيم؛ منتھا، باتأسف، در اين کار، يعنی در اگر اراد

پس بيائيد، ای ھموطنان عزيز، يکبار ھم اگر شده است با جديت . ھمه بدبختی ھائی ما بر می گردد به ھمين يک حرف

  :اراده کنيد که

بيگانگان برای تضعيف و بدبختی ما است از بين ببريد و به يک  تفرقه ھا که حاصل تالش ۀ ھمهـ  بسيج عمومی را علي

ملت واحد، مصمم و قوی تبديل شويد و بپذيريد که ما اولتر از ھمه افغان ھستيم؛ و بعد از آن ازبک و تاجک و پشتون و 

  ...ھزاره و

ده است و ھم قادر به کار  دولت موجود که ھم از راه تقلب به وجود آمده است، ھم دست نشانهـ  بسيج عمومی را علي

وجود بياوريد که ھم با کفايت باشد، ھم به فکر مردم باشد، ھم از طريق آرای ه نيست اعالم کنيد و بکوشيد دولتی را ب

  !وجود آمده باشد و ھم ملی باشده مردم و بدون تقلب ب

اريد که دالالن فاسد و گنديده مغز ندازيد و نگذارت و ياری چنين دولتی به راه بيـ  بسيج عمومی را برای حفاظت، نظ

  .قدرت و ثروت، چه از داخل و چه از خارج، به تخريب آن بپردازند

 و ھمدستان شان و اء احزاب جھادی و شرکانندانک، تک سياستمداران، رھبران و قوم را برای افشای تـ  بسيج عمومی

ام و منزلت و به ھر شکل و شمائلی که ھستند، به پا سائر وطن فروشان؛ و مبارزۀ بی امان عليه ھمۀ آن ھا را در ھر مق

  !کنيد

.  کردن سياست اصلی امريکا در افغانستان که گاه به نعل می زند و گاه به ميخ اعالم کنيداءـ  بسيج عمومی را برای افش

صادق می بودند، يا در ًاگر امريکائيان در امر مبارزه با تروريزم، که به بھانۀ آن به افغانستان حمله نموده اند، واقعا 

امر مبارزه با مواد مخدر، چطور ممکن است که با حضور کم و بيش پانزده سال، با اين ھمه قدرت نظامی و اقتصادی 

نتوانند اين  دو پديدۀ شوم و خطرناک را حداقل در افغانستان و در منطقه از بين ببرند و ... و اعتبار سياسی و مؤتلف و

  پی کار شان بروند؟

ه پاکستان به راه بسيج عمومی را در ھر عرصۀ ممکن، عالوه بر بسيجی که جناب اشرف زی ياد کرده اند، عليـ  

  .ندازيدبي

، عليه طالب و داعش يا ھر مرتجع و نوکر بيگانه که در فکر تخريب ... را، قريه به قريه و ده به ده وبسيج عمومیـ  

دشمنی با طالب، . م دشوار ساخته يا دشوار تر می سازد، اعالم کنيدکشور است و مردم را می کشد و زندگی را بر مرد

يا ھر گروه بيگانه پرست، نوکر اجنبی، دھشت افگن، قاتل، جاھل، ضد انسانيت، ضد علم و دانش، ضد ترقی و پيشرفت 

ف است، چه ايماق و پشه ًبناء ھر انسانی که با تفکر طالبانی مخال! نبايد دشمنی با يک قوم يا يک قبيله پنداشته شود... و

بايد، به خاطر ضديت با اين تفکر، عليه طالب و برادر تازه به دنيا آمدۀ ... ی و ھزاره و پشتون و تاجک و اشکمشی وئ

  !داعش و برادران در سن بزرگتر وی مثل جھادی ھای خونخوار و دنيا پرست قيام کند: وی

بخش اخالقی اديان برای ساختن يک جامعۀ . وجود بيايده يجی ب خرافات مذھبی و دينی بسهـ از ھمه مھمتر بايد علي

  در صد مسلمان، اگر جدی گرفته شود، ضرورتی است انکار ٩٩،٩سالم، به خصوص در کشوری مانند افغانستان، با 

ًقعا اگر اين عمل زشت به تأسی از تعاليم اخالقی دينی وا. دروغ سرچشمۀ تمام بدی ھاست. ًمثال دروغ نگفتن. ناپذير
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مذموم پنداشته شود و مردم از گفتن آن خود داری کنند، فکر نمی کنم که ھيچ کار ناروائی ديگر از کسی سر بزند؛ زيرا 

  ...!يا عدالت و مساوات و برابری و." ...  بدی ھاستۀدروغ مادر ھم: "ھمان گونه که گفته اند

ستند که ساخته و پرداختۀ سودجويان متدين نما ھستند از چنين امری نبايد چشم پوشی کرد، اما خيلی چيز ھای ديگری ھ

  .که بايد در مورد آن توجه خاص به عمل بيايد

ان هللا ال يغير : "فراموش نکنيد، به عنوان يک جامعۀ اسالمی و ديندار، که يکی از توصيه ھای دينی ھم ھمين است که

می را تغيير نمی دھد تا زمانی که خود آن قوم حال شان و خداوند حال ھيچ قو: "ترجمه" ما بقوم حتی يغيروا ما بانفسھم

  ."را دھند

؛ که صوفيان و عرفای ما با تکيۀ يک جانبه به رحمت الھی و گوشه گيری !"از تو حرکت از ما برکت: "يا اين اصل که

رمشق قرار از زندگی فعال اجتماعی آن را به دست فراموشی سپرده اند و با اين کار شان می خواھند برای مردم س

گيرند و پای ملت را به ريسمان توکل و اتکای تنھا به خدا ببندند و از حرکت و فعاليت و تشبث و آفرينش و بھروه وری 

  . از زندگی باز بدارند

اين کار را بايد تنھا شما بکنيد، ھيچ انسانی، .  بدبختی ھای تان پايان می يابدۀباور کنيد که با قطع دست پاکستان ھم

جات از مشکل و نتاريخ به پيش چشمان ماست؛ برای . ر که ديديد، حاضر نيست آن را برای تان انجام دھدھمانطو

  !!!  رسيدن به آزادی الزم است فقط آن را ورق بزنيم

٢۶/٠٨/٢٠١۵  

 


