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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 دسمبر ٣١

  !"دوست مھربان بھتر است نسبت به برادر نامھربان" 
  

اشت که پاکستان، برادر افغان  بر سر اقتدار بود، حداقل به يک مناسبت به صراحت اعالم د"کرزی" در ايامی که 

باری ھم گفت که، اگر امريکا به پاکستان حمله . و اين وقتی بود که او ھند را دوست و پاکستان را برادر خواند. ھاست

ًاصوال حق برادر، خواه برادر سببی باشد خواه نسبی، ھمين را . کند، افغانستان در کنار پاکستان قرار خواھد گرفت

اما، آيا اين وجوب در ھر .  ديگر به کمکش بشتابده رو باشد، برادر وقتی برادری با مشکلی روبايجاب می کند که

َحالت، و در ھر زمان و مکانی مصدق است؟ َ ُ  

 و رئيس جمھور دست "ناراندرا مودی"چند روز قبل شاھد گشايش پارلمان جديد کشور به دست نخست وزير ھند، آقای 

اين عمارت زيبا و سنگين و پربھا را ھند، دوست واقعی، قابل اعتماد . ، بوديم"اشرف غنی"نشاندۀ امريکا در افغانستان، 

 نيز، با ھمه برادری ھائی که با طالبان تروريست و آلۀ دست پاکستان و پاکستان دارد، "کرزی"و تاريخی افغانستان، که 

 ميليون دالر بنا نموده است ٢٢۶بيشتر از به دوستی آن اعتراف نمود، به طور کمک بالعوض به افغانستان، با مصرف 

  . ـ ھند در عرض پانزده سال گذشته، حسب گزارش ھا، بيشتر از دو ميليارد دالر به افغانستان کمک نموده است 

 چھار ۀاين سه بال ھليکوپتر از جمل. درھفته ای که گذشت ھند سه بال ھليکوپتر به نيروھای مسلح افغانستان کمک نمود

 و تری است که اين کشور به افغانستان وعده نموده بود و يک بال ديگر آن ھم  قرار اظھار مقامات ھندیبال ھليکوپ

  .  به زودی به وزارت دفاع ھنوز ھم بی وزير افغانستان تحويل داده خواھد شدافغان

. غانستان شده است قابل مالحظۀ تمام کمک ھائی بوده که طی اين مدت به افھای ھند طی پانزده سال گذشته بخشکمک 

بند سلما، درغرب کشور، که کار آن بارھا در اثر درگيری ھای داخلی و در اثر تشبثات ھمسايۀ غربی ما، کشور ايران، 

با مشکالت مواجه شده بود، اينک به آب گيری ـ ذخيره کردن آب ـ آغاز کرده و با احتمال قوی پس از شش ماه به کار 

 ميگاوات برق، ۴٢ صد ميليون دالر، با توليد ساالنۀ ٣٠٠کمک کشور ھند با ھزينه کردن اين بند به . آغاز خواھد نمود

 عراده موتر ١٠٠٠گذشته از اين، قرار گزارش برخی از روزنامه ھا، ھند وعدۀ سپردن در حدود . ساخته شده است

رويس به وزارت ترانسپورت ًدولت ھند قبال در حدود يک ھزار س. ديگر را نيز به افغانستان داده است) بس(سرويس 

  :ًکمک ھای ديگر کشور ھند به افغانستان عمدتا عبارتند از. افغانستان کمک نموده بود

  .ـ بورس ھای تحصيلی به وزارت ھای مختلف، از جمله به وزارت دفاع و وزارت تحصيالت عالی و وزارت زراعت

ف دھات، کمک ھائی در بخش توسعۀ اطالعات ـ کمک ھای مواد غذائی، کمک ھای صحی، کمک ھائی در امور انکشا

  .ی و اطالعات امنيتی و کمک ھای تخنيکیئرسانه 
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  .ـ ساختمان پايه ھای برق و لين ھای انتقال برق از کشور ازبکستان به کابل

نی ـ ساختمان جاده ھا در برخی مناطق، از جملۀ جاده ای از زرنج تا سرحد ايران که بار ھا از طرف فرستادگان پاکستا

ھند در نظر دارد برای انتقال مواد تجارتی از ھند به افغانستان و بالعکس . بعد از اکمال بخشی از آن، تخريب شده است

تی برای انتقال اموال دو طرف ايجاد  کند تا بتواند از اين طريق سھولجاده ای از خاک افغانستان تا سرحد ايران اعمار

ت که  ھميشه پاکستان در امور تجاری و ترانزيتی برای دو کشور ھند و اين کار ھند به دليل مشکالتی اس. شود

  . افغانستان خلق نموده است

  .ـ کمک ھای مالی

بادلۀ اخبارغرض دفع اقدامات خرابکارانه و دھشت افگنی از سوی پاکستان در دو مـ ھمکاری در بخش استخباراتی، يا 

  .کشور

  ... ـ و

 روز آزادی ھند از زير سلطۀ دولت استعماری انگليس تا امروز ديده شود، علی ان، اگر ازتکمک ھای ھند به افغانس

الخصوص بعد از سقوط امارت اسالمی طالبان، بسيار چشمگير و وسيع و درعين زمان از روی نيات نيک و طينت 

توسعۀ سياسی ـ پاک، تنھا به مقصد رفع مشکالت مردم افغانستان و باال بردن امکانات زندگی بھتر در اين کشور و 

  . اقتصادی صورت گرفته است

ملت افغانستان ضمن تشکر از اين ھمه کمک و توجه دوستانه و خاص کشور ھند به افغانستان، اين سخن را برای 

 قابل توضيح می داند، که شايد پاکستان از نظر شما برای افغانستان برادری نموده باشد، اما با تأسف عميق از "کرزی"

غانستان برادريی که اين کشور نسبت به ما نشان داده است، بسيار بسيار برادری بد، زيان بار و موذيانه ای نظر مردم اف

  .  نکندشبوده است که شايد ھيچ برادری در حق برادر

در طول تاريخ برادران به ! يکی کم و يکی بيش و يکی بيشتر مھربان و نامھربان ھستند. ھمه برادران مھربان نيستند

ست و پا و زبان و گلوی شان بريده شده است؛ به زير پای فيل جان برادران به زندان افتاده اند؛ کور شده اند؛ ددست 

داده اند، زھر داده شده اند، آنقدر تشنه و گرسنه در زندان يا درعمارتی  نگھداشته شده اند تا جان داده اند، به دار آويخته 

ی شصت و ھشت سال درحق اما، کاری را که پاکستان درط... شده اند، با لشکر جرار به مصاف يک ديگر رفته اند و

  .  روا نمی دارد به يقين ھيچ برادری در حق برادرديگریما نموده است،

برادران، برادران را مثله کرده اند، به انواع شکنجه ھا به قتل رسانده اند، اما به زنان و اطفال آن ھا آزار نرسانده اند، 

سر ھزاران بی گناه را، حتی سر . رما ستم روا داشته استکه پاکستان درحق زنان و اطفال و مردمان بی گناه کشو چنان

اطفال خرد سال ما به امر پاکستان و به وسيلۀ عمال وحشی و خونخوار و از انسانيت محروم اين کشور بريده می شود، 

و ھزاران تای ديگر، خرد و بزرگ، پير و جوان، و زن و مرد بی گناه، اغلب کاسب و رھرو، با حمالت انتحاری 

فرادی که از اين کشور فرستاده می شود، به شکلی به قتل می رسند که گوشت ھا و تکه ھای بدن شان توسط بيل از ا

روی سرک جمع می گردد و صد ھا زن بی گناه به اتھام واھی فرار از خانه يا زنا به دست کھنه انديش ترين انسان 

ھای بی رحمی سنگسار و دختران خرد سال به تدارند، با منھائی که مورد حمايت سياسی ـ مالی و نظامی پاکستان قرار 

  ... جبر به نام اسالم به شوھر داده می شوند و شالق می خورند و

يک ميليون و دو صد ھزار آواره در داخل افغانستان و بيشتر از سه ميليون آواره در خارج، ھمه محصول نابکاری 

ھفت و نيم ميليون افغان، در داخل . کشور ما به راه انداخته استھای پاکستان و محصول جنگی است که پاکستان در 

بی سرپناه در اين زمستان سرد . افغانستان، نه نان دارند و نه آب آشاميدنی و نه به دارو و درمان و داکتر دسترسی دارند
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سرازير در آن ه سال گذشته در افغانستانی که باالتر از صد و ده ميليارد دالر طی پانزد. با مرگ دست به گريبان ھستند

چيزی از اين پول صرف جنگ می شود و .  اين پول ھا حيف و ميل شده است، زيرا کشور ناآرام است،ھم. شده است

سسات و شرکت ؤًچيزی ھم به جيب دولتمردان فاسد و انجو ھا که اکثرا مورد حمايت کشور ھای غربی است، يا با م

  .وجود آورده استه رای اين که پاکستان چنين فضای بی ثبات و ناامنی را برود ـ ھمه ب ھای غربی شريک اند، می

ًميان دوست و برادر، ميان ھر انسانی، قاعدتا، و بنابر حکم اخالق و وجدان، نبايد از روی عاليق خانوادگی و خونی يا 

 يکی درستکار، و درعين زمان دينی و مذھبی وباورھای سياسی و ايدئولوژيک فرق قائل شد، بلکه ديد از اين ميان کدام

:  آن ھا می گويند. چينی ھا ضرب المثلی دارند که اين حقيقت را به خوبی بيان می کند. مھربان و قابل اعتماد است

  ."دوست مھربان از برادر نامھربان بھتر است"

پاکستان ـ و عنايات  ـ طالب و "کرزی" و "غنی"اين حقيقت را بر خورد خصمانه و خرابکارانۀ برادران جاناجانی 

  .  مکرر و بی شائبۀ ھند به مردم و کشور افغانستان آشکارا به نمايش گذاشته است

اين مثل در ." دوست را دوست بدار، ولی مراقب خود باش: "اسکاتلندی ھا ھم در باب دوستی مثلی دارند به اين عبارت

ی ھای بی آاليشش ثابت ساخته است که ما نيازی ھند با يار. خصوص ما، اما در باب پاکستان، بيشتر صدق می کند

ھند شصت و . نداريم از اين کشور ترس داشته باشيم؛ يا نگران آن باشيم که ھند روزی ما را از عقب با خنجر خواھد زد

 الزم نيست ما مراقب اين دوست قابل اعتماد باشيم؛ اما در مقابل. ھشت سال امتحان خود را در دوستی با ما داده است

  !  پاکستان، چرا؟ در مقابل پاکستان بايد محتاط بود

مردم . پاکستان شصت و ھشت سال امتحان خود را در دشمنی بی حساب و بی مقياس خود با ما به نمايش گذاشته است

افغانستان از اين کشور جز دروغ، جز فتنه، جز توطئه، جز خرابکاری، جز دشمنی، جز جاسوس پروری، جز ضربه 

تصاد ما، جز اذيت کردن تجار ما، جز ريختن خون مردم ما، جز فرستادن تروريست و آدم کش به خاک ما، زدن به اق

 و سرمايه ھای مادی و معنوی ديگر ما توسط اعمال خويش، جز ايجاد هجز برھم زدن امنيت ما، جز سرقت آثارعتيق

از ھم مانند سال ھای حاکميت خلق ـ پرچم سبب  اقوام کشورما، جز تشديد فقر و بيکاری و بيماری که اينک بننفاق ميا

  . چيزی نديده است... ًفرار مردم، خاصتا جوانان ما می گردد، جز تجاوز مکرر و به توپ و به راکت بستن خاک ما و

با تجربۀ شصت و ھشت سال از رويۀ خصمانۀ پاکستان نسبت به خود، بھتر است که به قول چينی ھا عمل کنيم و از 

  ! ھمانی را انتخاب کنيم که مھربان، يا مھربان تر است(!) و برادر ميان دوست 

اگر نمی توانيم عطای نامھربان را به لقايش بسپاريم، حداقل بايد بکوشيم از نزديکی زياد به آن تا حد ممکن با ھوشياری 

 شيخ اجل، سعدی شيرازی که چنان. اجتناب کنيم و نخواھيم با اعمال ساده لوحانۀ خويش دوستان مھربان را برنجانيم

  "!دل دوستان آزردن مراد دشمنان برآوردن است: "گفته است

در اخير ذکر اين نکته را ضروری می دانم که اين پيام و ھشدار برای دولتمردان فاسد و نوکر اجنبی نيست، زيرا آن ھا 

با قرار و مدار ھائی که ) و منطقهطالب و داعش و ترور پروری و ناآرام نگھداشتن کشور (خواھی نخواھی به راه خود 

با پاکستان و انگليس و عربستان و امريکا گذاشته شده است، ادامه می دھند، بلکه اين پيام و ھشدار برای آن ھمه 

  !!مردمان وطن دوستی است که در درون و بيرون نظام قرار دارند

   ٣٠/١٢/٢٠١۵  

      

 

 


