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و شميره   ٣ 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 
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ه                                                                                                 سيدهاشم سديد :ليکوال  ١٢/ ١٠/ ٢٠١٠    ني
  ago-team: نشر/کاپی ايديت

maqalat@afghan-german.de 
                                

  !؟، و چه شکايتبيگانه چه توقعاز 
  

يکی .  برخی از هموطنان شريف خويش بر جنرال حميدگل پاکستانی هستمـدیمدتی است که شاهد اعتراضات شدي
ی ه چه حقی در امور داخلی افغانستان مداخله ميکند؟ ديگرـپرسد که حميدگل بمييکی .  استحميدگل خائين: گويدمي

ه امور اجرائی حکومت پاکستان  بنشيند و بۀــه گوشد که حال که حميدگل تقاعد نموده است، بايد برود و بـده نظر می
    ...دست نزند و 
مردم  خاک وـه ا نسبت بـ که گويندگان آن ه است از روی احساس پاک و نيِک همهها ار نظره اين اظهـشکی نيست ک

 جهانی و که ما به سر ميبريم، با توجه به سياست های ا در جهانیـه  خويش دارند، ولی آيا چنين ابراز نظرۀرنج کشيد
  احساس می و کشورش در قبال کشور و مردم و منافع خودیمدار کشور يا هر سياستباتوجه به مسؤوليت هائيکه هر

    کشور خويش ميداند، ميتواند بجا يا درست باشد؟ خود ويا تأمين منافع و را مکلف به برآورده ساختنکند و خود 
 احساسی رسيـده گذشته ها هم چنين بود، ولی امروز دنيای ما در اوج بی جهانی شده که ـ البته در جهان ما امروز
  . کند مینر انسان ها خاطر هيچ انسانی را رنجه است ـ  رنج سائــ

 اخالق در جهان کنونی، با آن که اکثر کشور ها يا بنام انسان و حقوق انسان يا بنام دين و مذهب بر وجود و رعايت و
 ده میـعمل ديکه درگونه که بايد و شايد، از اهميت چندانی برخوردار نيست و قسمي ورزند، آن اهميت آن تأکيد می

  . ی باشدبند نمـبدان پايعملی  بطور جدی وهيچ کشوری  شود
ای ـه پـ بست که هـر ارزشی ديگریامنيت و اقتصاد ا ۀآنچه امروز در جهان از اهميت شايانی برخوردار است، مسئل

وجودی که از صلح و همياری و همکاری و زيست جمعی و   و قدرتمند، با  کشور های بزرگ.د شوآن قربانی می
های ی آفرينند و سوار بر امواج بحرانبحران م ر عمـلحق و حقوق و آزادی و استقالل برای همه حرف ميزنند، د

های است که   بحران شرق ميانه نتيجه بحران آفرينی.دـبرناقتصادی خويش را پيش می  ی ـ آفريده شده مقاصد سياس
  ...  آفريده شده است و  در منطقهروصد و منظبرای تأمين چندين مق

مام سياست هـای خويش را ، کشوری است که تی جهانها همه کشور ، مانندپاکستان نيز، در اين بحر بحرانی و مواج
ای برآورده ـکند و سياستمداران آن در راست طرح ريزی می   اقتصاد و امنيت ـ  ـ و مقصود همين مطلوبۀبرپاي

نند  و تمام مردم جهان ماور هاـهمه کشفراموش نکنيم که  .کنند دانه و پيگير تالش میـساختن همين مأمول بطور مج
  ! و ديده به آسمان ها ندوخته اند نيستند غافل و بی تحرک و تنبل و خوشباورما

هوشيـارانه ای که هميشه کرده و هنوزهم ميکند اين است  پاکستان، گذشته از خيلی حرفها و خيلی سياستها، يک کار
 مجللی  زندگی آبرومندانه و آرام وعالوه بر اينکه ،که کارمندان عالی رتبه و باتجربه و کاردان خود را بعد از تقاعد

آنکه متقاعد هستند در امر سياست و  شخاصی باچنين ا. دور نمی کند سياست و اداره ۀبرای آنها مهيا ميکند، از صحن
سازمان های   ـ از طريق روابطی که در وزارتهای دفـاع و داخله و خارجه و کشور بطور غيرمستقيم و مستقيمۀادار

و  ها داشته باشد، مشوره های الزم مشوره آن هـه دولت احتياج بر زمانيکه اين عال اند و گذشته ازامنيتی دارند ـ ف
برخی مواقع دولت ر د. دره آن ها استفاده می کنکنند و دولت نيز از رأی و مشو مورد نياز را به دولت ارائه می

 نظری و ۀها تجربين اشخاص در آن کار ا کهها را به غرض آنجام کارهائي ص، آنمشوره با اين اشخاه ـعالوه ب
حميدگل يکی از .  کند موظف می هستند می شناسند، مناسب را که برای پيشبرد آن کارها  افرادی کافی دارند وعملی

يای افغانستان است؛ ا قضاـجهان، بخصوص آشنا ب و منطقه وحب رأی و نظر در قضايای پاکستان چنين افرادی صا
نزديک  از  ـ تنظيم های هفتگانه ـ به اصطالح تنظيم های جهادی رهبران و فعالين و قوماندانانه  هم باکهگذشته از اين
  . ها زير پای وی است و دم خيـلی از آنآشنائی دارد
  زمانی هرها هم شود، خود اين که دولت پاکستان هرازگاهی خواهان نظر و مشوره چنين افرادی می اين گذشته از

ها می تواند در  نظر اين به کمک احتياج دارد وير مشکلی شده و که دولت درگ و ببينندس کنند احساآن راکه ضرورت 
 با احساس مسؤوليتی که در ،ردد، از ابراز نظر در زمينهـع گـ مشکل برای دولت مثمر و ممد واقکه ومعر آن ميدان و

  .کنند برابر خاک و مردم خويش دارند، خود داری نمی
سبت به سياستمداران ما ها تجربه دارد و سيتستمداران آن هم ن ی گوناگون خيلی بيشتر و بهتر ازازمينه هپاکستان در

ها نبايـد ما را  ها واقعيت های هستند که ابراز آن  اين.هستندو مسؤوليت پذير تر تر راـآگاه تر و عملگ ما کارکشته تر،
 اين مقاله دارند، نيک ميدانند که من تعريف پاکستانی ها ۀا شناختی که از نويسندـخوانندگان اين سطور ب. برآشفته کند

های سياسی و عرصه کارمداران خود را درـسياستکت ها خود و براز اين فدر روشنی ا خواهم را نميکنم، بلکه می
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م که در اين ـو چقدر توانسته اي سياست منطقه و جهان و اين که ما چقدر در فکر منافع خود و کشور خود هستيم 
يم و در کجا کرد د ميکرديم يا نمیـد می بوديم و بايـه آنچه که بايـستا عمل کنيم و چه موفقيت های داشته باشم، برا

   .مکنوادار  و ضروری  بـه يک تأمل مختصرم،ـو کجا بايد می بودي هستيم 
نان يـا  کـه در قبال افغاپاکستانی ديگر، يا مشرف و بوتو و ضيا، يا هر حميدگلانتظار از . يدگل يک پاکستانی استحم
 من انتظاری است زائد، به نظر ،ا آن سياست را ي،نستان اين سياست را اختيار می کرد يا اختيار کندقبال افغا در

    ! عدم شناخت ما از جهان است؛ متأسفانهۀ چنين انتظاری نشان.معصومانهخيلی  و  غيرعملی
حميدگل به کی، و به کجا ! حرف ديگری است هر گوئيم که حميدگل خائين است، حرف بيهـوده تر از و اين که ما می
 است؟ به افغانستان؟ يا به پاکستان؟ اگر جواب اين باشد که حميدگل بـه  و نسبت به کی و کجا خائينخيانت کرده

است که در   پاکستانیاز سياستمدارانحميدگل يکی . اين سخن به هيچ دليل درست نيستپاکستان خيانت کرده است که 
 و آن کار به نفع قدم آن ، است و هر کاری که کردهر قدمی که برداشتهـش ههای پرمسؤوليت خوي طول دوره کار

، حتی بعد کسی که همواره . سود برده است کار يا تصميم و سياستپاکستان از آن اشکال  بوده و به شکل ازکشورش
فع کشورش است،  دهد که به نیکند و در عمل نيز همان کاری را انجام م کشورش فکر می به منافع ازمتقاعد شدن،

منظور از خائين خطاب کردن وی اين باشد که کارهای وی به  اگرچگونه نسبت به خاک و مردم اش خائين است؟ 
 شود که ما از يک  دخالت کرده و دخالت می کند، بايد عرض ا امور کشور ماـو يا در امر ي ما نبوده نفع کشور

خواهيم بگوئيم   می م؟ چه توقع داري، که در فکر کشور و مردم و منافع کشور و مردم خود بوده و استۀبيگانه، بيگان
ما ايستاده   در کنار  و قرار گرفتن در کنار مردم خود پاکستانو تأمين منافع کشور ه خاک خودای خدمت به او بجک

  منافع افغانستان ميبود؟ افغانان و  و در فکر شد و به افغانان می انديشيد می
  می خودئين به خاک و مردم را در کشور شما چهار تا دزد و وطن فروش و خا!همه مانند سياستمداران ما نيستند

   هستند؟  مانند اين ها دنياۀـه همبينيد فکر ميکنيد ک
ما منافع   در کشورتا وطن فروش انگونه که چهار، همحميدگل را وقتی ميتوانستيم خائين بخوانيم که منافع کشورش را

 هر انسان در برابر کشور و .ای خوکان بيگانه ريختند و ميريزند، فدای ديکران ميکردـ را به پ خويشخاک و مردم
مردم خود مسؤول است، و تـا زمانی کـه بـه منافع کشور و مردم خود می انديشد و عمل می کند، نميتوانيم او را 

خائين بودن يا خادم بودن انسانها نسبت به خاک و مردم شان از روی کارهای سنجيـده و تعيين ميشود  !وانيمخائين بخ
های که اين ها در رابطه با ديگر کشور ها کرده ود شان نموده اند، نه از روی کارکه اين انسان ها به خاک و مردم خ

  .اند
 محقق ها و بيژند ها و ا و خليلی ها وـمر ها و گلبدين ههـا و مال عخائين ربانی هـا و فهيم هـا و سياف هـا و قانونی 

بيشتر از نيم قرن بر آستان پاکستان و ايران و هستند که از و کرزی ها  ببرک ها و تره کی ها و نجيب ها  ودوستم ها
 و منافع و عزت و دن هست فکر خدمت به اين کشور هازنند و بـه  بوسه می...امريکا وروس و ترکيه و ازبکستان و 

   . را به پای آن ها قربان کرده و قربان می کنندحيثيت کشور خود
ار درستی  مالمت کردن ک، اگر بفکر کشور خود هستندحميدگل ها را در اين جهانی که هر که به فکر خود است،

 خود هستيم، در  خود و خانوادههمانگونـه کـه ما در زندگی شخصی و خصوصی خود اولتر از همه در فکر. نيست
ه ما چنين روحيه، کاين. خود هستندود و به فکر کشورفکر خه همه ب  اولتر از ـ ـ هر حميدگِلشور ها هم مردم کحسط

 که همه د نداريم، نبايد چنين فکر کنيم و انتظار داشته باشيمو کشور خو خود هـ نسبت ب و مسؤوليتی تفکراحساس،
  !!ما را خدا زده است! چون ما باشند

های  و نارسائی هم نياموخته ائيم فرافگنی کمبود، تقصير و ضروری تاريخ، که ما آن را هنوزيکی از درس های مهم
  . خود ما به گردن ديگران است

اين ما . ويرانی کشورما ناشی از ويرانی و تشتت و بی اتفاقی خود ماست. ضعف کشورما ناشی ازضعف خود ماست
 را برای ديگران فراهم نکنيم، ۀمينما چنين زاگر . را به کشور خود آماده ساخته ائيم مداخله ديگران ۀهستيم که زمين

  .ديگران هيچگاه نمی توانند در امور کشور ما مداخله کنند
به نظر من بجای اينکه ما گريبان ديگران را بگيريم، بايد گريبان خود را بگيريم و ببينيم که ما برای اين کشور و اين 

 حميدگل ها بياموزيم که چه گونه همين ازبايد ی بد و بيراه به حميدگل ها  همين طور به نظر من بجا.خاک چه کرديم
 سربلندی و اعتالی کشور شان  نيرومندی،ه در فکر، و چگونکنند ميقبال خاک و مردم خود احساس مسؤوليتدر 

  .  کنندشان را حفظهستند و چگونه تالش دارند که امنيت و منافع کشور 
ر هيچگاه نه افغان ميشود و نه به فک...  و انگليس و روس و امريکا و پاکستانی يا ايرانی! انه، بيگانه استبيگ

 از گوشت و چربو از آن می ۀ امروز مانند بزيست که هر قصاب بفکر گرفتن پارچماکشور. افغانستان خواهد افتاد
د و بوش و برژينف به اين روز و به اين  و احمدی نژا و حميدگل، و ايرانی و روس و پاکستان ما را امريکائی. باشد
  .  امروز می بينيم، از دست خود می بينيمکه مارا چيزی  هر. ننشانده استاک سياه خ
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ه اين ـک  هر زمانی.بايد اولتر اين مار يا مار ها را نابود کرد.  و از آن بی خبريمما ملتی هستيم که مار در آستين داريم
برای تخريب کشور ما ... و احمدی نژاد ها و که بشکل و شمائل حميدگل ها   کشتيد تمامًا مار هائیی آستين راهامار 

  .  نابود می گردند و می ميرند خود بخود،کمر بسته اند
 گلبدين و خليلی و  در بربادی کشور ما نقشی بزرگی بازی نموده است، ولی اگر مالعمر و ربانی وگليقينًا حميد

. ما هرگزبه اين روز و حال نمی افتاديم  ورسيد  به اين حاک نمیای هيچ حميدگلنمی بودند، پ.. .محقق و سياف و
. ها هستند که دسته تبری شده اند که قصد دارد درخت آزادی و آرامی و استقالل و برادری ما را از ريشه قطع کننداين
 را  و احمـدی نژاد هاها و آله دست حميدگل قدم اول ابزاردرو درد  الزم است که برای رهائی از اين مخمصه پس

 و احمدی نژاد ها و فيصل ها و بوشها  ترديد حميدگل ها شک وون بد،زار و وسائل نابود شدندـوقتی اين اب. نابود کنيم
 و چه ،وقتی از خود کمر به تخريب خاک و مردم بسته است، از ديگران چه توقع  .شوند  هم خود بخود نابود می...و 

 !ت؟شکاي
 

  پايان
  
  
  

 


