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 حسن همجواری از دید پاکستان
 

ر با رئیس جمهور راجه پرویز اشرف نخست وزیر پاکستان پنجشنبه گذشته وارد کابل گردید، وی ضمن دیدا
کشور ما جناب آقای کرزی، با سران جبهه ملی و اپوزیسیون سیاسی دولت نیز دیدار و گفتگو نمودند. در این دیدار ها 
موصوف روی موضوعات چون حسن همجواری، احترام متقابل، بهبود روابط ملت های دو کشور و غیره موضوعات 

ن دو کشور تأکید کرده است که جا دارد روی تعریف وی از دلچسب صحبت نمود و بر ادامٔه همکاری ها میا
 فکتورهای فوق تماس حاصل شود.

از دیدگاه حقوق بین الملل مؤلفه ها و اصطالحات فوق تنظیم کننده روابط میان کشور ها است به این مفهوم که 
ای دارای حقوق مساوی و ویانا به منظور جهان عاری از دهشت و وحشت، جهان برابر با انسان ه۰۴۹۱کنوانسیون 

عدم دست برد به ارزش ها و هنجارهای پذیرفته شده بین المللی، جهان بدور از خصومت ها و کشمکش ها و باالخره 
جهان عاری از راکت و بمب روی موضوعات فوق الذکر تأکید بسیار ورزیده و دولت ها را ملزم دانسته تا در امور 

بل تمامیت ارضی یکدیگر را محترم شمرده و به عنوان همسایه های نیک به شیشه  داخلی یکدیگر به مداخله نپرداخته،
همسایه سنگ نزنند چیزی که امروز بدبختانه به صورت وحشتناکش نقض گردیده و کمترین ضمانت اجرائیوی ندارد 

سایگی ما، افغانستان در هم ۰۴۹۰چه از مدت ها بدینسو یا بهتر بگویم از آوان شکل گیری دولت بنام پاکستان در سال 
با مشکالت عدیده ای مواجه گریده است از یکطرف معضله تاریخی دیورند و از جانب دیگر دخالت های بی جا و بی 
مورد این همسایه، روز و روزگار را بر باشندگان افغانستان تیره و تار ساخته و همیشه به نحوی در امور مربوط به 

تروریستان و انتحاریان را تربیه به این خطه اعزام نموده و افراد بیگناه این دیار  کشور ما مداخله ورزیده است، گاهی
را به خون نشاندند گاهی با اعزام اجیران و مزدوران اش زیر بناهای اقتصادی و فرهنگی ما را نشانه رفته و دزدیدند، 

ما را گرفتند و زمانی با شلیک موشک  گاهی با انفجار دادن و سوختاندن مکاتب و شفاخانه ها جلو رشد و ترقی کشور
 هایش، تمامیت ارضی و استقالل سیاسی ما را نشانه گرفته اند.

آقای راجه اشرف مثل سائر رهبران پاکستان از حسن همجواری سخن به زبان آورد، نگارنده نمی فهمد تعریف 
واری است، آیا فرستادن خس و وی از حسن همجواری چیست؟ آیا ویران نمودن خانه همسایه به نظر وی حسن همج

خاشاک خانه خویش به منزل همسایه حسن همجواری است؟ آیا کشتن زن و فرزند همسایه از دید وی حسن همجواری 
است؟ غصب مال و دارایی همسایه از سوی همسایه حسن همجواری است؟ چشم دوختن به مال و ناموس همسایه حسن 

ضوعات حسن همجواری است ملت و مردم افغانستان از این گونه احسان همجواری است؟ پس اگر از دید وی این مو
 های همسایه خویش به ستوه آمده اند و نمی خواهند اینگونه مورد حسن ایشان قرار گیرند.

احترام متقابل به این معنی که دو کشور به عنوان شخصیت حقوقی مستقل و شناخته شده به هویت یکدیگر، 
ردم یکدیگر، عرف و عنعنات یکدیگر، هنجار ها و ارزش های ملی یکدیگر و ... به دیده تمامیت ارضی یکدیگر، م

احترام نگریسته روابط خویش را بر مبنای دو شخصیت مستقل با هویت مستقل بنا نهند، نه اینکه از موقف برتر با هم 
یند. چیزی که تا اکنون از سوی همین پیشامد نمایند و خوب دیگران را برای خود بخواهد و بد خود را نثار دیگران نما

همسایه که صدر اعظم اش وارد افغانستان گردیده بود و از آن سخن به زبان آورد به صورت مکمل نقض گردیده 
 است.

جالب اینجاست که مثل دفعات قبل که هر بار مقامی از مقامات پاکستان وارد افغانستان می گردید با خود عده 
می آورد و به محض خروجش، موج جدید از انتحار و انفجار آغاز می گردید، چنانچه در جرگه ای انتحاری ها را نیز 

امن منطقوی همه شاهد بودند، اینبار نیز به محض بازگشت وی به دولت متبوعش، راکت پراکنی های پاکستان آغاز 
ته اند امری که به قول راجه اشرف گردید و در حدود سه صد راکت به سرزمین ما اثابت نموده و قلمرو ما را نشانه رف

 حسن همجواری و احترام متقابل یاد می شود.
از سوی دیگر حفظ استقالل و تمامیت ارضی و پاسداری از وطن از وجایب دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

م افغانستان از تلقی می گردد اینبار می طلبد که مقامات صالحه افغانستان در برابر این راکت پراکنی ها و نقض حری
سوی این همسایه نا مهربان، مثل دفعات قبل سکوت را اختیار ننموده بل با تقدیم شکایتنامه صریح به شورای امنیت 

 سازمان ملل متحد، از آن مرجع بخواهد که به این معضل تاریخی نقطه پایان بگذارد.
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