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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠-٠٦-٢٠١١                                یدي سعاحمد   
  آآآا

   تر از افغانستانخطرناک پاکستان ۀنديآ
  
جنگ . دنشوینده محسوب مي نقطه عطفى براى آواند کننده  نييساز و تع ار سرنوشتيخ هست که بسيلحظاتى در تار 

کجا شدن آلمان يو ن يوار برليختن دي فرور،ه اروپايها و اتحادجرمن براى  در گذشته ها همچنان کايمراداخلى در 
 مارشال ژوکوف ی داخل شدن قوت ها،تلرين رفتن هي از ب،گريک دي با ی و جنوبیمن شماليوستن ي پ،شرق و غرب

 مستقل و یهال گرباچف به کشوريخاي در دوره حکومت م وقتیم شدن اتحاد شوروي تقس،دام  به شهر پوتسیروس
 ١٣٩٠ اما  در سال .ن ها همه مشت نمونه خروار انديکا  اي امریآسمان خراش هاتخريب  القاعده و ۀ حمل،آزاد

مقامات ر نظر يبخصوص بعد از کشته شدن اسامه بن الدن در خاک  پاکستان حضور دوامدار آن در آن کشور ز
 ، سازدیا آشکار ميزم به دني تروریث کشور حامي را منحقت پاکستاني حقلحظات مهم بوده و هستند که  یپاکستان

ى يهامي تصم .  منطقه و جهان بوده و هستی های از مشکالت و بد بختءت خود جزي سال موجود٦٤ یپاکستان که ط
ش در پا ي همی براتواندیسم ميگرى و ترور یا افراطي آ کهکندین مييشود تعی گرفته م در مورد پاکستان که امروز

اکنون نه   ؟ريا خيفتد ي آن بدست دشمن نی و سالح هستوابديمهار شود تا پاکستان از فروپاشى داخلى نجات کستان 
ه  شاني نا عاقبت اندیاست هاي از ساى متمدني دنه بشمول ي همسایها کشور بلکهاست  مطرح بحث فقط ثبات پاکستان

 و دموکراسىمردم آن بطرف   و خود گرديد سرنوشتی پاکستان دارا زمانى که.اند در خطر  پاکستان ۀو مداخله گران
 مانند امروز در هر جا و در هر ه و  در حداقل بودیياد گراي و بنها و حرکات افراطى جنبش ،انتخابات گام بر داشتند

 ،هکى که در پاکستان برگزار شديمام انتخابات دموکراتدر ت نگر آن است که يق نماي حقا.شه  نداشتنديشه و پيمکان ر
ن ين حزب را موالنا منور حسي این احمد که حاال رهبري حسی قاضیعت اسالمي مانند جماحزاب مذهبى افراطى

به سپاه ي لشکر ط، جهش محمد مسعود اظهر،ع الحقي سمۀ شاخیعت العماي جم، فضل رحمانیعت العماي جم،دارد
 خود  درصد آرا را به١١ش از ي هرگز بگر ي دی فروشان اسالم و ده ها احزاب مذهب سرني حرکت المجاهده،صحاب

، ١٩٨٠اءالحق در دهه ينرال ضج زمان  مهم تر از همه  ی نظامیکتاتورهاياما در زمان د. اختصاص نداده بودند
 افراطمشرف  ز يجنرال پرو  ۀازده ساليبخصوص در زمان جهاد مردم افغانستان  و همچنان  در زمان حکومت 

 گران يا الحق و دي مانند ضچه رهبرانى . کرده است همه جانبهشرفتي گرفته و پشه ي مکمل پاکستان رۀ بدنى دريگرا
  گرچه .ل کرده اندي پاکستان و افغانستان را به کوره آتش تبداسى خود سوء استفاده کردهياز مذهب براى اهداف س

ذاتًا موجب احساس  جنرال مشرف یحيا الحق جنرال يوب جنرال ضي مانند جنرال ایان نظامکتاتوريدوران د
منطقه  هيا علي مردم پاکستان است هيدى عليگرى تهدی که افراط ندارد  تفاوتى حاال ،ه بودندشدت و درماندگى يمحروم
ر قدم اول  دیريجهت  جلو گ .المللى را داردنيسم بيط کشت تروريافراطى گرى در پاکستان حکم مح  ، متمدنیايو دن

در هر  هاى پاکستانت قانون در تمام عرصهيحاکم دوم .ه و بعدًا مهار شونديد تصفياردو و استخبارات پاکستان با
ره در ي و غی مومند باجور کورم جنسی جنوبی شمالرستاني وزمانند ل فدرالى يار قباي و مناطق در اختصوبهچهار 
المللى مواد مخدر نيتل بکنى کارشهي رۀاز عهدمی توان  ن مناطقت مردِم آيبا حما   و کار قرار داده شودۀسرلوح
و مجازات عمل خود امد ي بدون توجه به پا و مشرف ي مانند  زمان جنرال ضکتاتورهاين کارتل در دوران دي ا .برآمد
ل يهاى افراطى تبدیر چهره داده و به مذهبييالمللى مواد مخدر تغنين بي سالطنيااما امروز ،پرداختندیت ميبه فعال
 امن ۀ و خان رها کردهست ها ي به ترورن کشور رايهاى بزرگى از مناطق احکومت کنونى در پاکستان بخش. اندشده
 روهاى القاعده و طرفدار طالبان است وي در دست ن مناطقاکنون زمام امور آن . است شان به وجود آوردهیبرا

ک حکومت ي و ندن است که قابل اداره استيباور من ا. ندستياداره نبل قالي قبان مناطقيکند که ای ادعا مپاکستان 
ن يدر ا اقتدار دولت و کنترل بر اوضاع را یتواند بزودیزم نباشد  مي تروری صادق  که در خفا حامکيدموکرات
است ي ارتش در سدياى متکامل، شايدر دن. مين باشيباست پاکستان واقعيخ و سيد در مورد تاريباما  . بازگرداندمناطق 

روهاى ي ند که يآین جهت متکامل به حساب نمي اپاکستان از .نقشى نداشته باشد اما در پاکستان بر عکس آن است
 عمل ن کننده  سرنوشت ي و تعاسىي سیها عنوان نهاد در پاکستان از اساس به ی اس آی بخصوص اردو و آتىيامن

م به دستکارى اوضاع يرمستقيا به طور غياند  امور پرداختهۀم به اداريها به طور مستقنرالجق يا از طرياند کرده
 ٦٤ یط که قت به همه معلوم استين حقي ا.انددهيک به اهداف خود رسيموکراتهاى دپرداخته و با سرنگونى دولت

ن يدانم بعضى از مردم از ایم . ها حکومت کرده اندی سال آن را نظام٣٨ گذرد یکستان مسال که از عمر کشور پا
 یبزرگمشکالت  چه یدن اردو و استخبارات پاکستان از قدرت دولتيو دست کشنند براى گذار به دموکراسى يبیکه م

ازهاى يبت دموکراسى نير غکارى به روشنى نشان داده که ديرشد فقر و ب  دانند ی همه م.دندر سر راه وجود دار
 بر مداخله اردو و استخبارات در سر نوشت خود خاتمه باور دارم تا زمانى که مردم پاکستان. دنشویمردم برآورده نم



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 افراط  بدون شک . قرار داردی سرنوشت شان در مخاطره جد، را عامل مشکالت موجود ندانندیياد گرايندهند و بن
 ادامه خواهند ن يغات زهر اگيلي و تبتى مردمين نارضايبه سوء استفاده از ا  وز آرام نخواهند نشستي نانيگرا
کنند که از یاستدالل م نا آگاه هانه  و بدون منطق   ی از مقامات افغانی و هم بعضیحاال هم مقامات پاکستان   .داد
-انهيزگرداند و آنان را به مان اصلى زندگى مردم بايها را به جریتوان افراطیهاى صلح، ممانيبس و پق آتشيطر
ها و بسن آتشي ا همه. دهدین استدالل را نشان مي عکس ااما تجربه در پاکستان و افغانستان .  دعوت کردروى

تى آشکارتر يچ موقعيقت در هين حقيا.  کرده است و فعال ترتریها را جرستيان و ترورينظامشبه  هاى صلح،مانيپ
اى چ معاملهيتوان هی که با متعصبان مذهبى نمده است ياکستان و افغانستان به مشاهده نرس انتحارات انفجارات در پاز

  یروزي پ عالمتىیياد گرايه بني علتيموفق.  سر چهار راه قرار گرفته است در حال حاضر درپاکستان .انجام دادرا 
اما اگر و باشد می روى سازگار انهيته و ميمدرن است که اسالم با دموکراسى،يارد مسلمان در سراسر دنيليک ميبراى 

 ،زم گام بر نداردين صادقانه در راه مقابله با تروريبعد از ا و پاکستان از گذشته شرم ناک خود عبرت نگرفته باشد 
 یت ملي حاکمی مستقل دارا،که  پاکستان واحد  دور نخواهد بودیليآن وقت خ و گر محفوظ نبوده ي آن دیسالح هستو

  .نه خواهد داشتجود ا  ويگر در نقشه دنيد
  

  پايان
 

 
  


