
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٧از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. کاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به هم
 maqalat@afghan-german.de 

 م١١/٠٨/٢٠٠٨                       سيدهاشم سديد
  
  

  :يادداشت
  

  که جز تو ندارم کسی پوزش پذير  به احسـان خـود پوزش من بپـذيـر
  "عطار"          

  !خوانندگان بسيار محترم
 نوشتۀ را.  اجازه بدهيد بدين وسيله با اظهار ادب از لغزشی که البته عمدی نبوده از شما برزگواران طلب پوزش کنم

در واقع در ابتدا قرار " ما و نا همزمانی ما " نوشته . که در اينجا ميخوانيد قبالًً طرح آن در اين سايت نشر شده بود
  بود کـه

در يک بخش نوشته شود، ولی از آنجائيکه موضوع در دو قسمت نوشته با هم متفاوت بودند، اگر چه روح مطلب در 
يکيست در تصميم بعدی بر آن شدم که نوشته را به دو بخش .. )  زمان و توجه به ارزش و نقش( هر دو قسمت نوشته 

تکميل نمودم، ولی چون کسی که درکارهای ارسال پيام ها يا ) ٢١٫٦٫٠٨( بخش اول را در همان زمان . تقسيم کنـم
اين . شر ارسال کنمنوشته ها و ساير کار ها در کامپيوتر مرا کمک ميکند به مسافرت رفته بودند نتوانستم آنرا برای ن

به هر روی در آن وقت به تکميل و آرايش قسمت دوم نوشته پرداخته نشد، تا . کار ها از عقل کند من ساخته نيسـت
را ارسال کنند، و نه " زمان و همزمانی " اينکه اين همکار بر گشتد و من از ايشان خواهش کردم که فقط بخش اول 

ز بفکر روزهـای خوش سفر بودند، متوجه خواهش من نشدند و اشتباهاًً هر دو بخش دوم آنرا؛ ولی اين عزيز که هنو
که با رفتن به سايت افغان جرمن متوجه اين اشتباه شدم خواستم ) ٠٩٫٠٨٫٠٨(ديروز. بخش نوشته را روان کردند

صالح، بسط و ا( اينک قسمت دوم را تکميل نموده . بدين وسيله ضمن طلب پوزش سبب اين نقيصه را ياد آوری کنيم
  . اميد ارزش خواندن را دادشته باشد. بيرون آورده برای خواندن تقديم ميدارم" طرح"از حالت ) گسترش داده 

  ١٠٫٠٨٫٠٨" سديد"با تجديد احترامات، مخلص تان 
  

*************  
  
  

  زمان و ناهمزمانی ما
  م٢٨/٠٦/٢٠٠٨( بخش دوم 

  
  ما و پاکستان  

  
ئله و موضوعی که به آن ها از نظر ارزش يا اهميت زمان کمتـر توجـه يا التفات شده از جمله ده ها يا صد ها مس

موضوع رابطه ما با کشور پاکستان بوده است، که ما با وجود سال ها کارسياسی و تجارب بيشماری ازساسـيت های 
های  جديد در منطقه و در مداخله گرانه، مخرب و غير دوسـتانه اين کشور در برابر کشور ما، و خيلی از دگرگونی 

جهان ـ هم  در نظر و هم در عمل ـ هنوز متوجه اين  اصل و اين حقيقت نشده ايم، که مرغ خوش الحان زمان چه می 
خواند و ايجابات وقت چيست؛ درکشـورما، در پاکستان، درمنطقه و درجهان امروز چه ميگذرد و چه عواملی باعث 

 بعد از افغانستان به استقالل خويش نايل آمد، از ما پيشی جست و ما در جا شد که پاکستانی که بيست وهشت سال
  !مانديم

در طول شصت و يک سال گذشـته، روشن است که ما  در رابطه با برخورد های غير دوســـتانه و نا مطلوب 
گيری های ما به ارتباط پاکستان، به عنوان يک ملت يا دولت موضع گيری های داشته ايم، ولی تقريباًً تمام اين موضع 

با پاکستان ـ اززمانيکه افغانستان نخواست پاکستان را در اجالس ملل متحد بـه رسميت بشناسـد تا حال ـ  موضع گيری 
ها يا بر خورد های بوده اند غير معقول، غير سياسی  و بدون توجه به اصل زمان و امکانات دو طرف و نقش 

ازيک طرف پيشنهادات ما، خواسـته های ما، مبانی نظری ما، رفتارما، . قدرتهای بزرگ درحل قضايا در جهان
تصميم گيريهای عملی ما درعرصه سياست در منطقه و جهان، و ارتباطات ما با اينکشور، بخصوص با قدرتهای 

 زمان و مؤثرجهانی در ارتباط با مشکلی که با پاکستان داشته ايم، بروفق عادت،هيچگاه زمانمند، يامطابق ايجابات
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امکانات دست داشتـه ما، و روح چيره بازی ها در شکلگيری ها يا سياستهای زمان نبوده است، و ازطرف ديگر اگر 
مشکل خويش را با پاکسـتان در سطح جهان مطرح نموده ايـم، در زمينه آن چنان که الزم بود جـدی نبوده پی مسئله 

ول نگرفته ايم و با يک جواب کج پشت مسئله را بعضاًً سال ها رها را با عالقمندی و احساس مسئوليت انسانهای مسـئ
نقد روزها، هفته ها، ماه ها و سالها را از دست داديم و بدين گونه اميد فردا ها و اميد حل آبرومندانه و . کرده ايم

نق زدن . غافل گير شديممعقول قضيه و مشکل را به باد داديم؛ و گذاشتيم تا سگ پير شد و ما، همانگونه که بايد ميشد،
  . هراز گاه يک بارهـم به مثابه خاريدن پشت خرس بود با سر انگشت

البته دولتمردان ملی منظورنظرهستند؛ نه دولتمردانی که نان خويش ازدسترخوان اين وآن، (دولت مردان ما 
ی جديد، درسطح منطقه يا هيچگاه به اين فکر نيفتده اند، که دگرگونيها)بخصوص از دسترخوان پاکستان، ميخورند

درمقياس جهان، هميشه و بالاستثنأ  ويژگی های نو ـ  گهی مثبت و گهی منفی، گهی هم کمی و کيفی ـ  را در قبال 
دارند، که همواره مستلزم توجه و اعتنا با ديد و برداشت جديد ميباشند و بايد به آن ها در روشنی ايجابات تازه 

  . پرداخته شود
ی افغانستان را در رابطه با پاکستان يک بار با بی طرفی کامل و با دقت مرور کنيم، متوجه خواهيم اگرسياست خارج

شد که فرصت ها، مقاطع وحرف های زيادی بوده اند، که ميتوانستند ـ اگرزمان درست تشخيص داده می شـد ـ برای 
 حرف ها، مقاطع، راه ها و فرصت ها از آن ولی همه اين. رفع کشيدگی ها ميان اين دوکشور مؤثر و مفيد واقع گردند

جا که ازيک سو تجربه، يا دلسوزی الزم وجود نداشت و ازسوی ديگر ناهمزمانی بر ذهينيتها و بر برداشت های مان 
سايه افگنـده بود، هميشـه از سوی سياست گذاران ما مغفول مانده اند؛ و يا اين که به ان ها توجه در خور نيازنشده 

يخ معاصر کشور ما شاهد است که هيچ حکومتی، درهيچ مقطع از زمان، هيچ وقت به طورجـدی و مدبرانه تار. است
نکوشيده اسـت تا ابتکارعمل را با توجه به توش و توان خود، ايجابات زمان و طرح های ممکن الحصول دررابطه با 

نتيجۀ اين . جانب ضررنبينند يکطرفه کنندمشکل يا مشکالت ما با پاکستان بدست گيرد و موضوع را بشکلی که هردو 
ما اين است که مردم بينوای کشور ما دهه ها ـ تا ) حاکمان ( سياست های نادرست يا غيرمسئوالنۀ سياست مداران 

  .همين اکنون ـ  در زير فشارهای متنوع پاکستان رنج مضاعف بکشند
اصوالًَ . ميت برای کشورو مردم ما می باشدرفع مشکالت با پاکستان يک ضرورت عاجل و بسيارضروری و با اه

هرقدرمشکل ميان کشورها بزرگ ترباشد، هرقدريک مشکل برحيات فرهنگی ـ سياسی ـ اقتصادی و معيشتی يا رشد 
و تکامل و آبادانی يک کشوربيشتر اثر منفی بگذارد و مردمان يک کشـور از ناحيه سياست های خصمانۀ کشور 

 باشند و سرمايه های ملی، به جای اين که درراه رشد و ترقی ملک و رفاه عامه به ديگری در مضيقه قرارداشته
کاربرده شود، صرف دفع فعاليت های مخربانۀ کشور يا کشورهای مخرب و دشمن گردد،بهمان اندازه ضرورت 
 تالش و بحث ميان کشورها برای يافتن يک راه حل و رفع مشکل يا مشکالت، بيشتراحساس ميشود؛ خصوصاًً

  .کشوريکه دراين دشمنی ياخصومت بيشتر آسيب ميبيند
افغانستان به عنوان کشوری که در اين خصومت بيشترين صدمات را متحمل می شود ـ با همه ناتوانی هايش ـ ،ولی 
متأسفانه اين ضرورت حتمی وقطعی را که بايد حتی االمکان درنظرميگرفت،  مصرانه، منحيث وظيفه ومسئوليت 

اگرگاهی هيئتی رفته و آمده است، نه با عزم جزم و نه با صالحيت عام و تام و نه به شکل پی گير .  استجدی نگرفته
هيئت هائی که به ! و مداوم رفته و آمده اند؛ هيئت های کوچک و ضعيـف برای موانع بزرگ وکارهای سنگين وعظيم

 ترساختند و کشيدگی ها را شدت و عمق بيشتر جای کاستن فاصله ها و ازبين بردن کشيدکی ها، فاصله ها را گسترده
گاهی هم حکومت ها بجای گشودن باب مذاکره و مفاهمـه و پيش گرفتن .  ازپيش بخشيدند و گره بر گره ها افزودند

پرداختند؛ و آسملن بی اعتمادی ... طرق و راه های ديپلوماتيک، به احضارات و سفربری ها و کوفتن به طبل جنگ و 
يره تر ساختند، بدون اينکه به واقعيت ها نظر بدوزند، که ان زمان ها را که ما هم قدرت و صالبتی داشتم، را باز هم ت

اززمان شاه شجاع به بعد، تا امروز، خصوصاًً باموجوديت ستون گسترده و قوی پنچم پاکستان در کشور ما، گاو 
  .خورده است

فعالًً گذشته ... کبير و غوری ها و سوری ها و لودی ها وزمان و دوران سلطان محمود غزنوی و احمد شاه بابای 
 سال ٢٦١نه افغانستان امروز افغانستان. است؛ و هم زمان با آن، زمان کشور گشائی های ما هم  به پايان رسيده است

انند آن زمان مردم ما م. پيش است و نه شرايط و اوضاع بين المللی و جهانی ديگرشرايط و اوضاع آن زمان می باشد
مغز های بودند دريک پوست، ولی اين زمان دو شاه چه که سعدی از آن شکايت داشت که دو نفرعادی هم از بی 

امروز کشور ما از بخت بد کشوری است با سی و شش ميليون انسانيکه سی و . اتفاقی در اقليم افغانستان نميگنجند
  ! شش ميليون دل و سی و شش ميليون زبان دارند
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اگرما امروز و تحت اين شرايط  بتوانيم خود را زنده . ن محتاج ترين کشورشايد امروز درجهان ما باشيمگذشته ازاي
نگه بداريم، شکم مردم گرسنه، بيکار، بينوا و بی پناه خويش را سير کنيم و جلو مضمحل شدن کشورخود را بگيريم، 

  .بدون مبالغه کار بزرگی را انجام داده خواهيم بود
هر کسی که . ز کشور متالشی، بی اتفاق، بی نظم، بی ثبات، ضعيف،عقب مانده ومحتاجی بيش نيستکشورما امرو

  ! اين واقعيت دردانگيز را نمييپذيرد، با تأسف بايد گفت، که عقل اش را بايد عالج کند
ری ـ تبديل شود، هدف قراردادن خانه های پاکستانيها، پاکستانی که ميخواهد به امپراتوری منطقه ـ يا خرده امپراتو

درشرايط موجود و با وضعيتی که مردم ما درآن قراردارند ديوانگيی است که ميتواند صد ها نوع خطر را بدنبال 
  . عواقب چنين عملی را حتی طفل خورد سالی نيزميتواند  پيش بينی کند. داشته باشد

انند پاکستان و ايران در منطقه ما می خواهند به ما نبايد فراموش کنيم که امپراتوری های منطقه ای ـ يا آن هائی که م
امپراتوران منطقه تبديل شوند ـ که معموالًَ ساحه نفوذ شان به همان منطقۀ که آنها در آن  وجود و حضور دارند وعمل 
مه می کنند، محدود ميگردد ـ بدون حمايت و کمک امپراتوری های جهـانی نمی توانند به حيـات امپراتورانه خويش ادا

نتيجۀ پيوند و ترکيب اين مجموعه از جمالت اين است که کرزی، اگـر چه خود نماينده و دست نشانده حکومت .  بدهند
اياالت متحده امريکا درافغانسـتان اسـت، و اگر چه ميليارد ها دالر به افغانستان سرازير ميشود و کار بازسازی و نو 

، بايد بداند که  رابطۀ اين مدعی امپراتوری منطقه ای ـ پاکستان ...رد وسازی در اين کشور مورد توجه امريکا قراردا
ـ با امريکا بعنوان امپراتوری جهانی،رابطۀ است که مناسبات افغانستان وامريکا برآن تآثيری منفی وارد نميـکنـد؛ و 

امريکا را به خطر اهميت افغانستان برای اين کشوردرآن حدی نيست که مناسبات و دوستی دو کشور پاکستان و 
به هيچ يک پوشيده نيست که پاکستان درتمام تاريخ موجوديت خويش، از زمانيکه ازبطن يک . بياندازد

کشورغيراسالمی بوجود آمد و خود را بدامن عربستان سعودی، يکی ازهمسنگران امريکا وامريکا انداخت، 
عربستان سعودی که درپی يافتن چنين سنگری بطورصادقانه و پيگيرودرهمه حال مورد حمايت بی دريغ امريکا و

برای ترويج اسالم وهابی، که عربستان بقای خويش را دررشد آن ميديد، بوده و امريکا هميشـه آن را ازهر لحاظ، 
  . نظامی، اقتصادی، ديپلوماتيک و سياسی مورد پشتيبانی قرار داده و تغذيه و تقويه نموده است

. ويش را با عقل و خرد و خويشتن داری بگيرند و نگذارند کار از اين هم بد تر شودآقای کرزی بايد جلو احساسات خ
  !" شورها شرها بوجود ميياورند: " مگر نشنيده اند که می گويند! اين مشکل با مشت نه، که با تدبير حل می شود

ه طبعاًً عکس العمل شديد جناب کرزی صاحب بايد به جای بمبارد مناطقی که فعال پاکستان آن را دراختياردارد، ک
پاکستان را بگونه های مختلف ـ ازجمله عکس العمل نظامی که برپيکرعليل کشور و توان بی نهايت ضعيف مردم ما 
اثرات مرگباری به جا خواهد گذاشت ـ ستون پنجم آن کشور را که خود نيز بارها ازموجوديت آنها در حکومت و در 

اصالًً سوال ای است که آقای کرزی که به موجوديت چنين اشخاص . (و بمبارد کندکشور ياد نموده است از بين ببرد 
خود اعتراف ميکند، و حتی ميفرمايند که تمام آن ها را می شناسند، چرا در برابر اين ها، منحيث مسئوليتی که در 

  !)برابر خاک و مردم دارند، اقدامی نمی کنند؟
( دهندگان در وقت انتخابات باشد و به شيوۀ سياست مداران دماگوگ اين حرفها حتی اگربه قصد جلب توجه رآی 

سياست مدارانی که از باورها، عاليق و تعصبات و  اميال  و آرزو های مردم  خوش قلب، با طرح موضوعات مورد 
ر می کنند عالقه شان، سـؤاستفاده ميکنند و آنها را فريب داده صندوق های رآی را در موقع انتخابات به نفع خويش پ

ما فکرنمی کنيم . کاربجا و مسئوالنه نيست) و مردم را برای يک دورۀ ديگر هم اگر شده باشد بدنبال خود می کشانند
جناب کرزی صاحب خوب ميداند که . که آقای کرزی از گزاف گوئی و ابراز سخنـان همراه با مبالغه خود بيخبرباشند

و روغن خويش از پاکسـتان به افغانسـتان، فقط با يک  فشار کوچک، مردمان پاکستان تنها با قطع ارسال کندم  يا آرد 
بی بضاعـت اين کشور ما را مجبور به خوردن علف و فروش جگر گوشه های شان ميکنـد که نه جناب کرزی 

کشور، شان، هيج کدام، هيـچ کاری در رفع معضل مردم  بينوای ايـن ... صاحب و نه دوستان امريکائی و اروپائی و 
  !غيرازهمدردی لفظی و ظاهری، و کله شور دادن که هيچ دردی را دوا نميکند، نميتوانند انجام دهند

بگذريم از اين سخن معلوم، که حتی اکر چنين نباشد و آقای کرزی واقعاًَ اين حرف را از ته قلب گفتـه باشند باز هم  با 
نيم مشکالت خود را، با گزينـه جنگ، با بی بضاعتی و دست چنين تفکر و سياست و پنداری نمی توانستيم و نمی توا

جنگ  : برای حل مشکل خويش با پاکسـتان فقط دو گزينه پيش روی ما قراردارد. تهيی که داريم، با پاکستان حل کنيم
 گزينه حال اگرخواسته باشيم اين مشکل را، هر مشکلی را که با پاکستان داريم، با! گزينه سوم وجود ندارد. يا  صلح

. توازن ميان قوای دو کشور وجود ندارد. جنگ حل کنيم ،با توان موجود خويـش، به اين مآمول دسـت نخواهيـم يافت
شايد صد دو صد سالی وقت ببرد تا چنين توازن بوجود بيايد،يا به جای برسـيم که، آنهم اکر برسيم و اگر پاکستان 

مند تر نشـود، که اين انتظار دور از تصور است، قادر شويم اين درهمين حد توان فعلی خويش باقی بماند و نيرو
پيش کشيدن حرف جنگ يا سخن از راکت و بم و ارتش و ساير . مشـکل را، با صدها رسک، با گزينه جنگ حل کنيم
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راه های نظامی برای حل اختالفات افغانستان وپاکستان چيزی نيسـت مگر تمايالتی که از مغز ديوانه ها تراوش 
  . ميکند

کشور ما امروز شديـداًَ به صلح و سلم و .  جنگ راه حل هيچ مشکلی نيست، خصوصاًً در کشور جراحت برداشته ما
يگانه راه  نظم و سامان دادن  وضع نا به سامان اينکشور امروز در گرو صلح و امنيت و نظم . شرايط امن نياز دارد

به خصوص، اين فضآ و امکانات و شرايط مناسب را از ما  گرفته پاکستان، . و انسجام و فضای مطمين و آرام است
حرف نوی ! همه ميدانيم. وضع خراب کشور محصول مداخله های مستقيم و غيرمستقيم و پيگير پاکستان است.  است
سالح و ارتش راه حل مشکل ما با  . اوضاع  کشـور هرروز خطرناک و خطرناک تر و بد و بد تر شده ميرود! نيست

ما بايد به اين مأمول از راه برقرار کردن ارتباط ، مذاکره، نشست، حوصله، ابتکار و ديپلوماسی و . ن کشور نيستاي
اين کار، يعنی انتخاب يک استراتيژی سياسی مناسب بايد از . با طرح يک استراتيژی سياسی مناسب و کارآ، برسيم
ده شدن مناسبات دو کشور و عميق شدن هر چه با پيچي. زمان بوجود آمدن پاکستان روی دست گرفته ميشد

بيشتردشمنی ميان اين دو کشوريقيناًَ کارحل اختالفات يا مشکالت پاکستان وافغانستان کاريک روز و يک هفته و يک 
  .  سال نخواهد بود، اما به نظرصاحب اين قلم يگانه، و معقول ترين راه تنها همين راه خواهد بود

اًً به کشور و مردم فکر ميکنند و در صدد حل مشکالت اين کشور هستند، نبايد به دامان افراط دولتمردان ما، اگر واقع
و تفريط در بغلتند؛ و يگانه راه  نغلتيدن به دامن افراط  و تفريط  به نظر اين قلـم همانا حوصله، متانت و استفاده از 

  . الزم ـ با پاکستان استفرصتها، وحفظ تداوم مذاکرات معقول ومناسب ـ توام با هوشمندی 
نقش مردم به تشويق دولت، بخصوص نقش روشنفکران، اهل قلم،مطبوعات چيان،استادان دانشگاه ها، 
دانشجويان،سياسيون، رهبران دينی که صبغه ملی دارند، همه نيرو های ملی، ريش سفيـدان، بزرگــان اقوام، سران 

ر که طرفدار رفع بيچارگی مردم و پس ماندگی کشورهستند به ، در يک کالم نقش همۀ مردمان کشـو...قبايل  و 
ترغيب دولت درانتخاب گزينه های معقول واستراتيژی سياسی سازنده و عملی همواره از برازندگی خاص و 

  !مردم اگر بخواهند، ـکارهای بزرگی ميکنند. ارزشمند بهره داشته است
، حوصله مندی، شناخت زمان، شناخت امکانات خويش، درک حال سوال اينست که چگونه استراتيژيی درکنارمتانت

برای رفع اين مشکل بايد پيش گرفته شود ؟ چه راهی را برای رفع غايله و بر طرف نمودن ... اوضاع جهانی و 
معضله موجود خويش با اين کشور بايد پيشنهاد کرد؟ از کدام راه بايد رفت تا به مقصد رسيد؛ و به  از بين بردن 

  ی و اختالفات ميان دو کشور دست يافت؟ کشيدگ
  : به نظر اين قلم کار هائی که بايد انجام گيرد عبارت اند از

بدون . از همه اولتر بايد به آرا و خواست مردمان آن طرف خط ديورند مراجعه نمود و ديد که آن ها چه ميخواهند)  ١
اتکا به چهار انسان يا چهار . عمل نخواهد پوشيدرضايت و توافق درحدود بيست ميليون انسان هيچ تصميمی جامه 

فردی که فقط ازگروپ های کوچک يا يک طايفه يا قبيله و حوزه و سمت نمايندکی می کنند نه از همه، کار ساز نبوده 
تان در کارزار جنگ به دوستان و رو آوردن به دشمنان ـ بی ثباتی گذشته ازاين پشت کردن دوسـ. حالل کار نمی باشد

اميدوارم قبل از اينکه به . ها در دوستی ها ـ چيزيست که در تاريـخ اين منطقه، با تآسف، صد ها بار شاهد آن بوده ايم
  ! داوری هامن به اين بابت بتازند، به تاريخ کشور و منطقه يک بار مراجعه کنند، البته بدون تعصب و پيش

  .تعيين حدود خواسته های افغانستان)  ٢
  .فهميدن خواست های پاکستان و تعيين حدودی برای اين خواسته ها)  ٣
  .داشتن آمادگی کامل و واقعی برای حل مشکالت ميان دو کشور)  ٤
 احساسات امروز شايد برخی از مردمان بـا تعصب و. داشتن جرآت کامل برای حل مناقشات ميان دو کشور)  ٥

. قضاوتهای بکنند، ولی تاريخ، ازبلندی های بی طرفی و مثبت نگری، باالخره قضاوت هـای ديگری خواهد نمود
دراين راستا به انسانهای نيازداريم که به منافع درازمدت کشور و مردم ميانديشند و نه به سخن مردم، که غالباًً از 

  . از روی دلبستگی ها به زبان آورده ميشوندروی احساسات، عدم درک واقعيت ها يا معموالًً
مروری برعملگرد ها، موضع گيری ها و استراتيژی های سياسی دولتمردان افغانی در برابر اين کشور و تعيين )  ٦

تعيين و توضيح اين که اگر موفقتی نداشته ايم، کجای کار . دست آورد های ما ازآن همه استراتيژی يا سياست های ما
شته است، اشتباهات ما در کجا بوده است؟ چه کار هائی بايد ميشدند که نشدند و چه کارهائی بايد نميشدند ما ضعف دا

که شدند؛ خواستـه های ما در چه حدودی بودند، و در چه حدود بايد ميبودند؛ يا نميبودند؟  جانب پاکستان چه 
  ).  بايد ديد که چه ميخواهد يا چه نميخواهدچون اين مشکل فعالًَ هم وجود دارد، ( ميخواست و چه نميخواست؟ 

امکانات و توان و توش خود، با بيهـوده بودن و نفرت انگيز بودن جنگ را، بايـد هميشه و در هر حالتی در نظر )  ٧
. از نقش سازنده و تعيين کنندۀ قدرت های جهانی در حل قضايا نبايـد غافل بود و به آن بی اعتنائی کرد. داشته باشيـم

  .درجهان کنونی هيچ مشکلی به تنهائی ميان دو کشور حل نميشود
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درشرايط موجود، در حاليکه همه جهانيان به افغانستان نظر دارند، بايد از نيرو و توان اين کشور ها برای حل )  ٨
 مناسب از مشکل ميان دو کشورافغانستان و پاکستان استفاده اعظمی و ممکن را ببريم و نگذاريم که اين فرصت بسيار

درحين زمان افکارعامه جهان را که امروز از اهميت و تآثيرقابل ! چنين فرصتی باز دست نخواهد داد! دست برود
اين افکار را تا ميتوان بايد ! توجۀ در تعيين سياست های قدرت های بزرگ نقش مؤثری دارد، نبايد از نظر انداخت

  !شوراند
انتخاب هيئت خوب، باتجربه و وارد به قضايا، بـا صالحيت و با . و محتاط بوددر انتخاب هيآت بايد بسيار دقيق )  ٩

از انتخاب هيئتی . در اين مورد بايد توجۀ خاصی مبذول گردد.  تجـربه و باالخره حوصله مند نصفی از پيروزی است
ور پاکستان سر و سری دارد، که ذهنش قبالًً با قضاوتها و تفکرات و تعصبات انباشته باشد، يا انتخاب هيتئی که با کش

  .يا داشته است،  بايد جداًً اجنتاب شود
وضع جهان، . اين مسئله ازاهميتی خاصی برخوردار است، بنابرين آن را نبايد دريخ نوشت و درآفتاب گذاشـت) ١٠

 اين امروز طوری اسـت که حل قضايا بسيار به کندی پيش ميرود؛ روی اين اصل ازشکسـت هائيکه بعد از ايجاد
خصومت ژرف و تاريخی يک امرعادی خواهد بود، از کندی کار و از حرف های درشت و تند در آغاز کار، نبايد 

بايد حوصله !  با آهستگی و تداوم  قطرات نرم آب در سنگ سخت خارا رخنه ميکند.  مآيوس شد و آن را ترک گفت
  !کرد

ر و بيشترميشود و تار و پود جامعۀ ما را به نابودی تهديد اين غدۀ خبيثه را که روز به روز عفونت و تورم آن بيشت
تنها راه عملی و معقول دست يافتن به اين هدف به بکاربستن مواد نه گانه . ميکند، بايد با حوصله و تدبيرازبين برد

  !فوق است؛ نه راه جنگ و زور گفتن و تهديد نمودن
"  ارضی و مرزی؛ دعوا بر سـر قطعه زمينی بنام دعوای ما با پاکستان،  طی اين شصت سال، دعوای بوده

قطعه زمينی که سال ها قبل شاهان اين کشوربا توافقات مکتوب و غير مکتوب به سيک و هندو و ! "  پشتونستان
انگليس واگذاشته اند و انگليس هم درهر برش از زمان تائيد شاهان ما را که يکی پـی ديگری بر اريکـه قدرت و 

ت تکيـه زده اند، در زمينه گرفته است؛ و باالخره در تقسـيم هند وپاکستان آنرا به پاکستان بخشيده سلطنت يا امار
اولين سند واگذاری پشاور و " افغانستان در پنج قرن اخير"به اساس نوشته مرحوم صديق فرهنگ درکتاب . است

 خان غرض مذاکره با فرستاده انگليس مناطق پشتون نشين توسط غالم حيدرخان که به صفت نماينده اميردوست محمد
بوده است که ) فکر ميکنم که سوم ماه مارچ بوده باشـد ( ١٨٥٥در قلمرو تحت اشغال انگليس به امضا رسيد در سال 
اين واگذاری و توافق سال قبل از معاهـده گندمک و قرار داد . بعداًً طرف تآئيد و قبول امير مذکور نيز واقع شده است

  .يرعبدالرحمن خان با ديورند بوده استعقد شده ام
به هر حال چون مبنای نظری درست و سالمی برای دست يافتن به يک راه حل مناسب برای موضوع مورد دعوا 

  . وجود نداشته، نتيجتاًً کارهای عملی ما نيز برای حل دعواها و تالشهای ما، خيـلی چشمگير نبوده است
ه ايم اين مسئله و معضله راحل کنيم، با کدام مبانی نظری يا عملی يا با کدام نيت اينکه چگونه و با چه منطقی خواسـت

! با اينکشور از در مفاهمه بر آمده ايم و با کدام استراتيژيی با اين کشور چقدر مانور داده ايم، به همه معلوم است
 مبنا يا اسـتراتيژی مشخصی که ما هيچ گاه يک! بيحاصلی کارهای ما خـود مبيين ماهيت و نوعيت عمل ما ميباشد

درعين زمان درحدی که هر دو طرف بتوانند به عنوان يک نکته و يک نقطۀ مشترک از آنحد شروع به کار حل 
شايد پاکستان قصـداًً نخواسته به چنين عملی دست بزند؛ زيرا . پاکستان هم همينطور. مشکالت شان بکنند، نداشته ايم
ولی افغانستان که در چنين وضعيتی . ه در حـال حاضر در سنگر مستحکم می بيندآن کشـور خود را در اين قضي

  !نيست، بايد  پا پيش بگـذارد و چيزی بکارد که بتواند به سود خويش، حتی اکر کم هم باشد، بدرود
م وقتی که يکی در يک مشکل يک سر را محکم گرفت، طرف ديگرسر ديگر آنرا محکم ميگيرد؛ و در نتيجه هيچ کدا

  .و هيچگاه به نقطه مشترک و يا حل بينابين يک قضيه نميرسند
، حرف ميزند، ولی فردای آن از حکومت پاکستان " غيرت افغانی"آقای کرزی، رئيس جمهور غيرتمند ما، از 

اين غريدن ها و بعداًً اظهار زبونی ها چه به بار می آورد جز خفت و سر افگندگی؟ از يک ! معذرت می خواهد
الم ميدارد که خانه های رهبران طالب پاکستانی را در خاک پاکستان مورد هدف قرار ميدهد، از جانبی طرف اع

اين چه  نوعی از .  روزنامه نگاران آن کشور را دعوت نموده می فرمايند که هدف ما بمبارد خاک پاکستان نيست
  ." و عقل نداری حيف بر تو که مقام داری ! "  اسـتراتيژی و سياست و حکومت داری است؟

گذشته از تفاوت در ارتش و اقتصاد و ثبات ! توش و توان کشور بيچاره ما با توش و توان کشور پاکستان برابر نيست
و دست باالی اينکشورنسبت به ما، پاکستان بدون استفاده از نيرو و ارتش خويش، فقط با استفاده از يک مشت انسان 

 مردم کشـورما رابه دوزخ تبديل نموده است، با يک مشت مزدوری که های خود فروخته خاک خود ما، زندگی
واقعيت آشکارهمين است که ما توان مقابله با همين يک مشت انسان های خود . ازخاک آنکشورتجهيزو تمويل ميشود
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آن ...  و فروخته خاک خود ما را نداشته و نميتوانيم کاری را در برابر حمالت و جنگ و تاخت و تاز و بم گذاری ها
ها از پيش ببريم، آن هم بــه کمک بيشـتر از چهل کشور مقتدر جهان، حال در يک جنگ اعالم شده ميان دو کشور با 

  چه توش و توان با خود اين کشور رو برو خواهيم شد؟
...  و ما در طول تاريخ طوالنی خويش با مهاجمين گوناگون،از هخامنشيها گرفته تا سکندر و عرب و مغول انگليس 

رو برو شده ايم، ولی آن زمان ها به هنـگام و به جا، متناسب با اوضاع و باالخره با در نظرداشت امکانات خود و با 
مقتضيات زمان تصميم گرفتيم و با زور بازو و با سالح های دست داشته واتحاد کامل مردميکه به خاک و حيثيت و 

صی داشتند، قال قضايا راکنديم؛ اما امروزـ درست همين حاالـ نه اعتبار و آزادی و استقالل خويش عالقمندی خا
آنزمان هاست، نه آن مردم، نه آن جذبه و عالقه، نه آن امکانات و توانائيها و سالح و ارتش و وسايلی که در آن زمان 

 تيمورشاه های اگر در آن زمان محمودها وغوری ها و سوری ها و لودی ها و احمد شاه ها و! ها حالل کارما بودند
داشتيم و پيروزمند و سر بلند بوديم، امروز عمر ها و حکمتيار ها و ربانی ها و مجددی ها و سيـاف ها و خليـلی ها و 

داريم که اگر جيب های شان بپاليد، ازجيب هريک ده ها تذکره تابعيت از ده ها کشـوری چون پاکستان و ايران و ... 
متغييرها، . واقعيت اين است که ضعف کشور ما در درون خود کشور ما نهفته است. بدست خواهد آمد... عربستان و

مردم ما که می توانستند تا حدودی زيادی بعنوان يکی از متغييرها . که مردم يکی از آن ها می باشد، تغيير نموده اند
شتت ومتفرق شده اند و نقش مؤثری در رابطه و زمينه بازی کنند، همچون يک مشـت واحدی باقی نمانده اند؛ مت

. بسياری آن ها اصالًً به کشور و مردم و منافــع مردم و کشورهيچ فکرنميکنند؛ هريک به فکرسرمايه و قدرت است
مشکل بتوان گفت که درحال حاضراين کشور برپايۀ کدام اصول اخالقی ! از کدام طرف ميسرميشود، مهم نيست

  ! کمی بايد عقالنی فکر نمود!  اين خود مشکلی است بس بزرگ. استواراست
  : موضوع ديگری که ميخواستم آن را ياد آور شوم اين است که 

مگر دوسـتی و دشمنی، . پاکستان اگر نميخواهد با ما رابطۀ دوستانه داشتـه باشد، بگذاريد به ميل خودش عمل کند
 تنها هميـن دو راه و طريق برای زيستن همين  دو انتحاب، همين دو گزينه، تنها روابط  کشورها را بوجود ميياورند؟ 

و درکنارهم بودن باقی مانده است، يا وجود دارند؟ تنها همين دو استراتيـژی سياسی برای ايجاد يا عدم ايجاد ارتباط  
  ميان کشورها و برای کشورها، باقی مانده است؟  

معقوالنه . غيير ها و امکانات و زمان، تغيير کننداستراتيژی ها بايد با از حالی  به حالی شـدن، يا با دگرگون شــدن مت
ترين کاربرای ادامه حيات کشورهای متخاصم در کنارهم، يا در جهان و مردمان آن ها همين است، که اين تغيير ها 

اگر دوستی و دشمنی ميسر نيست، بايد استراتيژی و سياست ديگری را، راه و . را بپذيرند و با آن ها همگام شوند
اين سياست يا استراتيژی، سياست منطق ومدارا و ضرورت ها است، سياست . يگری را، جست و جو کردروش د

درنظرگرفتن امکانات است، سياست شنيدن صدای زمان است؛ سياست همزمان و همگام شدن با ظرفيت ها و 
  ! هنجارها

ريم و سياستی را کـه با زمان تجانس داشته سياستی را که با زمان تجانس نداشته و  به نتيجۀ نرسيده، بايد کنـار بگذا
باشـد، يعنی سياست امکانات و ايجابات، سياست شناخت زمان، سياست ضـرورت هــا و سياست منطق را پيش 

  .  بگيريم
به نظر اين قلم، بهترين استراتيژی سياسی يا سياست خارجی در قبال پاکستان اتخاذ يا تعيين همين نوع از سياست يا 

  .ژی استاستراتي
اگربه تاريخ نگاه کنيم، وضعيـت های را خواهيم ديد، که ده ها کشور دشمن يا متخاصم در طول حيات يا موجوديت 
شان با پيش گرفتن استراتيژی يا سياست منطق و شناخت زمان در کنار هم، بدون اين که تصادمی ميان شان رخ 

که مثال های زندۀ ...  و شوروی، و يا روابط چين وشوروی وروابط چين و امريکا، روابط امريکا.  بدهد، زيسته اند
رابطۀ اين کشورها، بويژه در زمان جنگ سرد همانطوری . هستند، برمبنای همين منطق يا سياست استواربوده است

که ميدانيد، رابطۀ دوستی نبوده است؛ بلکه رابطۀ بوده است برمبنای سياست منطق، سياست شناخت زمان،سياست 
  .  ضررت ها؛سياست همزيستی مسالمت آميزشناخت

معنی ديگری از سياست يا استراتيژی منطق و شناحت زمان و شناخت ضرورت هـا عبارت اسـت از هم گام شدن با 
زمان؛ يا همان همزمانی، که اگربه دوستی منتج نميگردد، حد اقل ازبوجود آمدن فضای يا حالت جنگ و بر خورد 

  .و گيری کندمسلحانه ميان دو کشور جل
صاحب اين قلم  خوب ميداند که پاکستان  از بر قراری ارتباط  در رابطه با  يگانه مشکل موجود ميان افغانستان و 

( واقعيت امر اينست که ازنظرپاکستان اصالًَ هيچ مشکلی ميان اين دو کشور وجود ندارد . پاکستان عالقۀ نشان نميدهد
قبول وجود موضوع دعــوای است، بنابراين پاکستان از قبول وجود مشکلی با قبول مذاکره درمورد مشکل، در واقع 
را هم  پاکستان مشکل خود افغان ها به حســاب ...  مشکل طالب و گلبدين و .  افغانستان هميشـه انکار نموده  است
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مردم ما سود مند ، ولی از آنجائی که اين وضعيت و اين سياست طرف قبول ما واقع نميگردد و به حال )ميآورد 
نيست، و بکشورما آسيب های ناگوار رسانيده و بازهم می رساند، ما ـ  يعنی طرف افغانستان ـ  بايد برای حل اين 

  .معضل پا پيش بگذاريم  و برای نجات  خويش از اين مخمصه جداًَ دست به کار شويم
 ضرورت ها و از ديد قبول متغيير ها، چه ما بايد از ديد سياست عملی، از ديد. پاکستان امروز دست باال دارد

درمقايسه و ارتباط با پاکستان، و چه درسطح منطقه و جهان، بايد با اين کشورسلسلۀ از ارتباط های متداوم، صادقانه 
وعمليی را که باالخره طرف قبول هر دو طرف واقع شود، برقرارکنيم و به هر شکلی که شده اين کشور را برسرميز 

عالوه بر اين بايـد از مجامع بين المللی  برای حل مشکل خويش، تا حد ممکن و به هرشـکلی که . کشانيممذاکره به 
در اين راستا تا کنون هيچ حکومتی در افغانستان، آنچنان که الرم بوده، کار جدی . شده، استعانت و ياری بطلبيم

وزارت خارجه موجود را شايد بخاطرشرايط (دهوزارت خارجه کشور ما نيز هيچگاه آنگونه که الزم بو. نکرده است
سياست های . در اين زمينه فعال نبوده است) استثنائی که بر کشور مسلط است نتوان در اين قضاوت شامل نمود

مرحوم  داود خان نيز که يک شخصـيت ملی، متدين، پاک و باناموسی بودند ـ خدا غريق رحمتش کند ـ ، سياست های 
ه نبوده است؛ اگر چه در اخيردوران رياست جمهوری خويش، آن مرحوم مصمم بودند که اين به قدرکافی مدبران
نامبرده  به همين منظور چند بار صحبت های جدی، مصرانه و صادقانه با پاکستـان به سويه های . مشکل را حل کنند

ايه، متعصب، کوچک وعقده زيراجهال کم م. مختلف انجام داد که متآسفانه بامرگ وی اين سياست نا تمام ماند
مند،ازقماش ديگر،غيرازعقده مندهای کم مايه احزاب اسالمی، نامردانه وی را به قتل رسيدند؛ که در نتيجه، اين 

  . مأمول بدست نيآمد
سلسله صحبت هائيرا که آن مرحوم آغاز نموده بودند بايـد از سرگرفت و مشکل بزرک و تاريحيی را که بر سر راه 

بايد بحثهای در .  دو کشور قرار دارد، به هرشکلی ممکن، به خاطر منافع  کشور و مردم، حل کردهمزيستی اين
جريان بيفتد، ارتباط های برقرارشود، پای مجامع  بين المللی به ميان کشـيده شود و راه حل معضله موجود بين اين دو 

ناهمزمانی يعنی درصدد امری بودن که ميسر و همزمانی يعنی همين؛ و .کشورپيدا شود، که نه سيخ بسوزد و نه کباب
به معنای ديگر يعنی تالش بيهوده برای رسيدن به ! ميسور نباشد، فرصت ها را از دست دادن و ضرورتها را نديدن

  .  يک هدف دور از دست رسی
د خاک پاکستان، صحبت ازجنگ ، با راکت زدن و بمبار! ما نبايد از گفتگو و ارتباط فاصله بگيريم: خلص کالم اينکه

  . صرف نظراز اين که ما امکانات آن را داريم يا خير، به ما کمکی نمی کند و ما را بـه جائی نميرساند
نکتۀ را که نبايد فراموش نمود اين است که اين مشکل اگرچه مشکل ماست، ولی درهيچ صورت تنها و تنها مشکل ما 

يست برای منطقه و جهان، که می تواند درشرايط  خاصی هرمشکل، درهر منطقۀ ازجهان، به نوعی مشکل. نيست
  . امنيت منطقه و جهان را با خطر روبرو کند

بنابراين، جهان نيز بيعالقه به رفع اين مشـکل، خصوصاًً اکنـون که اين اختـالفات به مراحـل حساس و خطرناک آن 
انه از جانب ما کار است، که ميتواند سبب فقط چند گام شجاع.  رسيده و منطقه و جهان را تهديد می کنـد، نيست

  .  تشکيل يک مجمع بزرگی به سطح جهان برای حل معضالت ما شود
روابط کشورها امروزدرسطح جهان طوری بهم تنيده است که مشکالت ميان کشورها به مشکل توسط خود کشورها 

م در کشور ما وجود ندارند، که بدهند و ديگر سالطين و پادشاهان مقتدر و صاحب اتوريتـۀ ه.  ميتوانند حل گردند
بگيرند و همۀ مسايل کشور را به تنهائی و به ميل و سليقه و عالقه خود و يا بزور ارتش و سالح و سرکوب يک ملت 

امروز برخالف  گذشته بايد به منطق  و تصميم جهانی و روح جمعی، هم به مقياس . حل و فصل و يک طرفه نمايند
  ! س جهان، احترام گذاشت و به آن اطمينان کردکشور و هم به مقيا

زمان و منطق و خرد ! روح زمان را بايد دريافت، چه اگر فرصت، يا فرصت ها از دست شد، شايد دو باره برنگردند
  . در حل معضالت کشور و مردم ـ در تمام امور ـ  بايد مبنای عمل ما قرارگيرد

ها راعملی کنند، بايد مردم حضورشان را دربرابر حکومت های ناوارد و اگرحاکمان نتوانند، يا نخواهند اين توصيه 
ناشی يا سود جو و خودسروغيرملی اعالم کنند؛ و دولت های شان را وادار به آن کاری بکنند که به سود کشور و 

  . مردم باشد
 اگر اين خواسته ها حاکمان بايد مجری خواسته های ملت ها باشند، نه ملتها مطيع خواسته های حاکمان، خصوصاًً

  !ناروا و  زيان آور باشند و حاکمان ناکاره و زورگو و نامشروع
  

  پايان
 


