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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

  ٢٠١١ جوالی ٢٣

  
  سخن گر از دل زيبا نخواست زيبا نيست

  

است که  گفته ٣١/٠۴/١٣٩٠تاريخ ه نظر به گزارش راديو آزادی، صدراعظم پاکستان، يوسف رضا گيالنی، ب

افغانستان و پاکستان بايد تالش ھا برای ختم جنگ در امتداد سرحدات شان را دو چند بسازند تا روابط رو به بھبود 

  ".دو کشور بخشی از راه حل ھستند نه بخشی از مشکل: "  او ھمچنان گفت.ميان دو کشور خدشه دار نشود

آيا ما اجازه داريم از جناب صدراعظم . ئی ھا استچنين حرف ھائی واقعاً عبور از تمام حدود و ثغور بی حيا

پاکستان بپرسيم که شما از کدام روابط رو به بھبود ميان دو کشور صحبت می کنيد؟ با موضعگيری تاريخی 

خصمانه ای که پاکستان در برابر افغانستان اختيار نموده است، چگونه می توان انتظار بھبود روابط ميان دو کشور 

  را داشت؟ 

مثابۀ ميراث گرگ استعمار پير به کفتار ھای مانند ه کستان از زمانی که بخشی از خاک ھای ھند و افغانستان بپا

وانھاده شد، گذشته از اين که ھيچ اقدامی که واقعاً نمايانگر دوستی اين کشور با افغانستان و ... جناح و سکندر و 

ش ميسر شده بد ترين ضربات را به افغانستان و افغانان وارد افغانان باشد نکرده است در ھر لحظه ای که موقع براي

تاريخ بر اين امر گواه است که ضرباتی که افغانستان از دست پاکستان خورده است از دست ھيچ کشور . آورده است

تيام کشور ھای زيادی ما را آزرده اند، ولی آزار پاکستان را صبغه و اثر دردناکتر و ال. و ھيچ ملتی نخورده است

  . ناپذيرتری بوده است

حضور و حمايت، و تجھيز و تمويل و گسيل ھزار ھا خرابکار متعصب مذھبی افغانی و غير افغانی برای کشتار بی 

گناھان و برھم زدن ثبات افغانستان و تالش آشکار برای به قدرت رسانيدن خود فروخته ترين، مرتجع ترين و 

 و ترور ھر روزۀ صد ھا و ھزار ھا انسان در اين کشور، ھمين است تالش جاھلترين عناصر افغانی در افغانستان

  رو به بھبود روابط  ميان دو کشور؟ 

طالبان افغانی و طالبان پاکستانی و القاعده و سائر حرکت ھا و تحريک ھا و جنبش ھا و لشکر ھای متعصب و 

آن ھائی که به افغانستان فرستاده می . ده اندجنگجو، به شمول گروه ھای تروريستی، ھمه در خاک پاکستان النه کر

شوند ھمه با سرويس ھای اطالعاتی نظامی پاکستان ارتباط دارند و از اين دستگاه ھا ھم حمايت می شوند و ھم 

ترور ھائی که در خاک پاکستان صورت می گيرد عامل آن . دستور حمله و جنگ و ترور را به افغانستان می گيرند
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اين مسأله را ھم خود پاکستان . اکستانی ھستند که با سياست پاکستان در قبال امريکا مخالف ھستندھا خود طالبان پ

ا در طول زيرا اين کشور ھ. می داند و ھم جھان که نه ھند و نه افغانستان ـ ھيچ کدام ـ در اين ترور ھا دست ندارند

تاريخ خويش ھمواره کوشيده اند تا دارای آبرومندانه ترين روابط با ھمسايه ھا و با جھان باشند و ھمواره می کوشند 

  . خصوص با ھمسايه ھا، حفظ کننده که اين گونه روابط شريفانه را با جھان، ب

امروز نه نيت و نيازی به حمايت جھان شاھد اين حقيقت غيرقابل انکار است که  افغانستان نه در گذشته و نه 

بنابراين اگر جنگی وجود دارد، عاملين . تروريستان داشته و نه تجربه و توان تحمل ھزينۀ اين کار را دارا بوده است

اين جنگ در سرحدات ميان دو کشور نه، که در مناطق آن طرف خط ديورند که فعالً زير کنترول پاکستان می باشد 

 بيھوه تالش دارد که مشکلی را که خود، ھم برای ما ـ با مقصد معينی ـ و ھم برای خود و جھان پاکستان. قرار دارند

اگر منظور آقای گيالنی راکت پراگنی ھای اخير باشد، بايد ديد که اولتر فرياد و . خلق نموده است به پای ما ختم کند

 جمھور کرزی مسألۀ فير راکت ھا از پاکستان استغاثه و شکايت کدام کشور در اين رابطه بلند شد؟ زمانی که رئيس

را به خاک افغانستان به جناب زرداری ياد آور شده خواھش کرد که در اين زمينه توجھات الزم را به عمل آورند، 

اگر جنگی در امتداد سرحدات وجود ! ھمين و بس. جواب ايشان اين بود که من از اين موضوع ھيچ اطالعی ندارم

ان وقت آن را ياد نکردند؟  خواھش ما از آقای زرداری اين است که نام حملۀ شرم آور يک جانبه داشت، چرا در ھم

يد غرق است، چه گفته و برايش خلق نموده اکشوری که تا گلو در مشکالتی که شما ھا . پاکستان را جنگ نگذارند

  ؟با کدام منطق و عقل خود را به درد سری بزرگتری ـ به جنگ ـ گرفتار می کند

يد که افغانستان را به عنوان يک کشور مشکل ھم بيھوده کوشيده ادر مورد جملۀ اخير تان بايد گفته شود که شما باز 

شما ! راآفرين معرفی کنيد؛ در حالی که افغانستان نه توان مشکل آفرينی را دارد و نه توان تحمل مشکل آفرينی ھا 

نفع يکسانی در نارامی ھای موجود در اين دو کشور خاصتاً در يد که ھيچ گونه موضع و از دو کشوری نامبرده ا

يکی قربانی جنگ و ترور و توطئه است که خواھان دست يابی به يک راه حل صلح آميز، . سرحدات ھمديگر ندارند

امنيت و پايان جنگ و ترور است و ديگری در صدد ايجاد مشکل و برھم زدن امنيت و صلح و تمويل جنگ و ترور 

يکی نفع و سودش را در صلح و ختم جنگ می بيند و ديگری نفع و سودش را در ناآرام ساختن ھمسايه ھا . است

  .  جو می نمايد و جست

جملۀ ! اين حرف مصداق ندارد که ھر دو کشور ـ افغانستان و پاکستان ـ  بخشی از راه حل ھستند نه بخشی از مشکل

تان بخشی از راه حل است و پاکستان بخشی از مشکل؛ نه تنھا برای درست اين بود و اين است که يکی، يعنی افغانس

  ! افغانستان که برای ھند و منطقه و جھان

     

  

  
 
 


