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 پنجشیر  در مقاومت«»
 

 ی اندیشو  استنادهای
 
 در  آن  پیام  است،  چکیده  کاغذ  روی  روانی  حالت  کدام  در  و  بانو  یا  و  آقا  کدام  دماغ  از   زیر  سطرهای  که  نیست  مهم
 های آسایش   پناه  در  پیهم،  یدهه   پنج  که  است  کسانی  یاراده   و  نیت  یپردهبی  گربیان  اما،  توفانی  و   پرآشوب  روزهای  این

 کاذب  وفاداری   از  جماعتی،  هر  در  خویش  کارفریب  حضور  با  و   نواخته  فدرالی  و  تجزیه   جدایی،  طبل  بر  کشوری،
  »راست«،   و  »چپ«  مرکزگریز  و  سکتاریستی  ساختارهای  با  پنهانی  پیوندهای  تا  خلق  دموکراتیک  حاکمیت  و  حزب  به
 هایخشت  امریکایی،  دموکراسی-لیبرال  پوشانشیک  پابوسی  تا  »جهادی«   ییافتهزوال  جنبش  هایدروازه   به   لمیدن   از

 »مقاومت«   هواداران  میان  در  زیر  هایسطر  اند.  کردهمی  نابود  کشور  خصم  سود  به  یک   یک  را  افغانستان  بنایسنگ
 :دشومی دست به دست گیزدهذوق با پنجشیر در

 

  میخ   آخرین  طالب  قومی  امارت  پای  در  قومی  جمهوری  سقوط  است.  رسیده  پایان  به  افغانستان  نام  به   جغرافیای  عمر  »
 است.   ناممکن  افغانها  با  غیرافغانها  همزیستی  کوبید.  افغان  ملت-کشور  یبرنامه  و  افغانستان  جغرافیای  بر  تتابو  در  را
  از   بزرگتری  یکتله  با   دارند  حق  هم  هاپشتون  اندیشید،  باید  جدایی  و  تجزیه  به  اندیشید،  باید  غیرافغانی  جغرافیای  به
- افغان  تمام  مشترک  یخانه  پاکستان  دارند،  مشترک  سرنوشت  انپاکست  با  هاافغان   شوند.  یکی  پاکستان  در  تبارانهم

  بود.   خواهد  آبادی  و  جدایی   برای  آزادی   آغاز  بود،  خواهد  ژرف  دگرگونی  یک  آغاز  پنجشیر  مقاومت  است.  پشتونها
  «.تاس ناممکن افغانستان ملت-کشور یبرنامه

 

 ناتوان  و  نابارور  هاتاجیک  حتی  سنگریهم  و  رکابیهم  برانگیختن  در  و  نیست  ملی  پنجشیر  یدره   در  »مقاومت«  چرا
 رنگسه  پرچم  چرا  پس  نامند،می  »ملی«  را  خویش  قیام  »مقاومت«  هایداونده  هرگاه  که  پرسیدندمی  است؟  منزوی  و

 مین ه  از  هاییپرسش انبوهی  و  این  به  باال   یچکیده  که  دارم  باور   کنند؟مینه  حمل  خویش  هایشانه  باالی  را  افغانستان
  . دباش داده پاسخ ردیف

 

 حزبیت   و  تبار  و  برزن  یآیینه  در  شودمینه   ما،  چندتباری  دیار  در   ویژه  به  را،  هاشورش  و  هانافرمانی  ها،جنبش
 منجمله   دیگر،  یسازه  هر  از  پیش   را  رستاخیزها   و  هاشوریدن  ساخت.  برجسته  را  شان  حق   و  باطل  و  نمود  گذارینمره
 و  آزمایندمی  شان  نزدیک  و  دور  شعارهای  و  تازانپیش  هویت  تپنده،  نیروهای  ها،نامهبر  تاریخچه،  محکسنگ  در

 نقل  باال  در  چهآن  نیست.  بیگانه  کشیخط  این  از  نیز  پنجشیر  در  »مقاومت«  دهند.می  قرار  نفرین  یا  و  تحسین  مورد
  تا  آن  هبوط  و  ساختهمی   هیت  »ملی«  جوهر  از  را  پنجشیر  در  »مقاومت«  که  است  ییبرنامه  از  هاییگوشه  گردید،
 .تاس کردهمی ضمانت را محلی آشوب یک مرز

 

  باید   نافهم  و  خردبی   خیلی  است«.   ناممکن  هاافغان   با  هاغیرافغان   »همزیستی  که  پنداشت  بود   باید  کورذهن  و  ابله   خیلی
  »به  که  پنداشت  بود  باید   نجبو  و  هرزه  خیلی  است«.  رسیده  پایان  به  افغانستان  نام  به  جغرافیای   »عمر    که  پنداشت  بود

 که   پنداشت  بود  باید  عزتبی  و  مروتبی   خیلی  اندیشید«.  باید  جدایی  و  تجزیه  به  اندیشید،  باید  غیرافغانی  جغرافیای
  ناصواب   هایگام  است«.  پشتونها-افغان  تمام  مشترک  یخانه  پاکستان  دارند،  مشترک  سرنوشت  پاکستان  با  ها»افغان 

 فریب مردم   یآرایه   اما،  طالب  برابر  در  نافرمانی  و  مبارزه  شده،  گذاشته  آرمان  و  اندیشه  مینه   با  پنجشیر  در  »مقاومت«
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 پنجشیر   در  نهادنام  »مقاومت«  پنداری  یمایهدرون   »مقاومت«  این  پردازاندیشه  چون  کندمی  رونمایی  را  بغاوت  این
 . دنمایمی تعریف  جدایی« برای آزادی »آغاز  و ژرف«  دگرگونی یک »آغاز را
 

 سبب این  به  هاافغان  گورو گهواره یمثابه به افغانستان ثبات و دوام  جهانی،  گرانبازی یاراده  و هازمینهپیش از  جدا
 با   هاافغان   را  پسین  یسده  سه  از  بیش  طی  سرزمین  این   سرفرزای  و  داریپاس  گذاری،بنیان  که  است  گیهمیشه  نیز
 ینابخردانه  تقسیم  که  است  جاودانه  سببی  به  افغانستان  داریپای  اند.  دهنمو  هزینه  خویش  فرزندان  جان  و  خون  و  سر

  دارد. نه   دیار  این  هایآدم   ایمان  و  وجدان  در  گاهنشست  هیچ  حال،و  گذشته  در  »غیرافغان«،  و  »افغان«  به  آن  گانباشنده
 بس.   و  است  ردیابی  بلقا  شدهرانده  و  روانی  حسود  چند  هوس  یحیطه   در  فقط  »جدایی«  و   »تجزیه«  پرذلت  پندار

 گاه هیچ   اما،  آن  تمامیت  و  گییگانه  نموده،  آزمایش  را ترپیچیده  و  تربغرنج  هایلرزه زمین  هاسده   طی  هاافغان   سرزمین
 .تاس برداشتهنه  درز  و صدمه

 

  رده ک معرفی جدایی«  برای آزادی  »آغاز را آن اصلی شعار که است ناکام و ناجایز سببی  به پنجشیر در مقاومت«»
 .دان

 دهالن
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