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 سرنوشت مشترک گردهمآیی
 

دانند پیشاپیش هر برنامه الزم  های ریاست جمهوری که اکنون خود را سزاوار سروری بر مردم افغانستان می کاندید
ا ب مردم و دولت را به تحلیل برده و اخیرانرژی سیزده سال  از لوله تفنگ حرف زده، توان و است تا با آنهایی که

سرخ صداقت تمام خطوط  روشن با باید واضح و دهن مردم ربوده اند؛  خشونت مضاعف خواب از چشم و نان از
چند هم که مغایر تاکتیک ملی هر فراگیر گردهمآییآن بدست آمده، طی  هایی که در پرتو دستآورد قانون اساسی و

  قیمت. های شان باشد، اعالم بدارند. که )ما هم طرفدار صلحیم اما نه به هر
 این امر مهم با امکاناتی که بدسترس است برآورده شدنی .ست که ما را به ذاللت می کشد(ا خارجی ئۀاین یک توط

نادر تأریخی را برباد خواهد داد و دشمن خواهی آخرین فرصت  و خود یکه تازیغیر آن هرگونه سستی،  در ست. ا
 برداشت.  هریک را به نحوی از میان خواهد

نسل های  هم گزیده شود، رهبران شان نزد امروزی ها و باز اگر این ملت که چندین بار از یک سوراخ گزیده شده و
  د.فردا مجرم و نابخشودنی خواهند مان

 چرا ؟
 دشمن مشترک

یک جنس نیستند، خطوط کامالً مشخص است و در یک  دو از ؛ این«کند پرواز کبوتر زاغ با زاغ، کبوتر با»
 زیرا طالب دارای دو وجهه مشخص ناپذیرفتنی است.  دسترخوان نمی توان نشست. 

 ه سبب ما که ب ۀکه از تحمل حتی روستایی ترین افراد جامع طالب استبشری  و بار ضد یکی طرز تفکر بی بند
اندگی مفرط متوالی سده های پیهم از فروغ دانش و آزادی بی بهره بوده، برون است؛ مصایب جنگ و عقب م

 کند. که در حکم هوا برای تنفس است، دشمنی می بشری امروزاحتیاج که با ضروری ترین 
   در دین هم که فرع را بجای اصل و اصل را بجای فرع می نشاند تا از تطبیق دوم موضوع دین است که طالب

ت متعصبانه و متحجر که مباینت اشکار با اصل دین داشته، عرضه ائیک قر ناپسند عقب نماند و های سنت
 هیچ جایی از جهان اسالم خریدار نداشته است. و این اعجوبه در، میکند

 طش خواهدعیژی پاکستان است. پاکستانی که میمالزمت سترات که در خدمت وآنهاست نوکر صفتی  و سوم وجه
کشوری بنام افغانستان از جغرافیای جهان زدوده شود. این  آب کند تا دریای خون ما سیر اش راسیری ناپذیری 

هند ازعقب نشینی  غایت آرزوی پاکستان است و حد اقل آن یک دولت تابع و دنباله رو که در صورت جنگ با
  د.زخویش را عملی سا ژیکییم تا کنفدراسیون اسالمی و عمق ستراتئکش استقبال نماواعماق هند آن در دویار

 

این  .ای .اس .آیاستخبارات نظامی پاکستان و  وی آن کشورستدمربوطین ارهای پاکستان که همانا  ژیستیسترات
پلوماسی حرفوی از ناچاری ها ید سیاست و جهنمی که مجری این سیاست است با هزاران ترفند و سازمان مخوف و

مانند دانند و  اخیر از آن خود کرده اند. در حالیکه همه می ۀدر چند دههای سیاسی امریکا بهترین بهره را  شکاف و
 ۀست که بنیاد کشوری بنام پاکستان بر اساس اسالم در مقابله با هند بوده و سیاست اش در نخستین دهروشن ا آفتاب

نطقه راطیت در مجهاد به تشدید اف زیر نامصدور تروریزم  مخاصمت با افغانستان شکل گرفت که با ، دراو تشکیل
 کند.  ادامه حیات می

تربیتگاه های طالب بدستور مستقیم آنهاست؛ هرچند که قدرت های جهانی و منطقوی دیگر هم از عنصری بنام طالب 
ای به انگیزه ه ترور نخ افراطیت و ژیک است و سریپاکستان سترات ۀکنند، اما خواست و اراد ابزاری می ۀاستفاد

 .درس ایجاد این کشور می
پاکستان به این زودی ها دست از این ترور پروری ها نخواهد کشید، مگر اینکه وضعیت نابسامان اقتصادی و سیاسی 

ن صاحب منصباسری گردیده، واقعاً مردم زمام امور را در دست گیرند و  ی سرتاتتا جایی جلو رود که باعث نارضای
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یت آن زیر قیموم اتومیضربات کاری را بخورد و یا سالح  ،در یک تصادم دوابع نظام ملکی گردند یا اینکه ارت اردو
   دد.آید یا نابود گر در

شناخت و درک ما از پاکستان در سطح پایین است و آمادگی های ما هم در مقابله با آن نازلتر از آن. همین اکنون 
 است که:  از این قرار وضعیت این کشور

 تر از تلفات ماست. و پولیس باال دولفات ملکی، ارت  

 کند،  اضطراب عمومی مردم، بحران اقتصادی، فساد مالی و فرار سرمایه ها بیداد می 
ر سیاسیون اقدام مؤث و دوآنهم ارا های وابسته به آن، به عامل اینها کی ها اند؟ تحریک اسالمی طالبان پاکستان و گرو

ر افغانستان و هندوستان بکار را د افگنیدهشت د خواه میبلقوه  نظامی علیه آنها نمی کنند. زیرا این نیروی عظیم و
 د. گیر

ها جریان دارد تا بازهم قناعت  با این گروه ها به همین منظور بود و نهایتاً تالش  2221تا  2222های  معاهدات سال
ون را بپذیرند. چ این گروه ها را حاصل نمایند که در مناطق قبایل بعضی از مطالبات ایشان مبنی بر نفاذ شریعت

غیر از پنجاب، جای دیگری حایز اهمیت فراوان نیست آنهم مناطق پشتون نشین قبایل. اگر مذاکرات ه برای پنجابی ها ب
 ن میآ افغانستان از زیاد است، عملیات نظامی ایکه انتظار عموم مردم در پاکستان ون بی نتیجه هم بماند که احتمال آ
هایی از افراطی ترین  الزم بخش طباشد. صرف آنهم با احتیاو ریشه ای  اساسیود که رود، هیچگاه طوری نخواهد ب

خواهان آزادی کامل مناطق شان از کشور پاکستان اند چون  کنند و را که طرف معامله نیستند و مستقالنه عمل می ها
ای ه م دارند. دیگر اینکه سازمانعالوه بر افراط گرایی اسالمی مسایل ناسیونالیستی در مقابل مظالم پنجابی ها را ه

ن اصلی کنند و صاحبا د میـیـذای تیوریک افراطیت را تولـرو که سابقه آنها برابر عمر پاکستان است و غ سنتی تند
ا ه زیرا اینها پدران طالب دولت نمایند.  ق به مصالحه باـد تا تحریک طالبان را تشویـباشند، تالش دارن مدرسه ها می

گفته نباید گذاشت که طالبان )شورای کویته، گروه جالل الدین حقانی( و گلب الدین  پدران اینها. نا .آی .اس ی.اند و آ
 .تالش نزدیک ساختن طالبان پاکستان با دولت آنکشور اند حکمتیار در

 

رازیر س تالش قبل ۀخورده بازهم مانند دو ده جریان است و این دشمن سوگند خوب وقتی که دسیسه به این بزرگی در
کردن اجیرانش را به کشور ما دارد، به هیچوجه عاقالنه نیست تا صرفاً مبارزات انتخاباتی را طوری براه اندازیم که 

هم همدیگر را؛ گرچه شاید در جاهایی الزم باشد، زیرا تمام الیه های دولت  و هم دولت را بکوبیم و مالمت نماییم 
همه ندانم کاری ها و کم کاری هاست اما نه مثل آهوی یک چشم که همیش افغانستان مشبوع از فساد است که مایۀ 

دید، غافل از آن که طعمه تمساح از جانب دریا  چشم جور همان طرف را می طرف جنگل بود و با نگرانی اش از
  خطری را که در راه است جدی بگیرند.باید هم  ی محترمگردید. چون چشم کور را طرف دریا داشت. کاندید ها

پاکستان به زیان همه است. دشمن به هیچیک رحم نخواهد کرد؛ نشود که  خاموشی و خوش خدمتی به طالب ها و
 یم که طالب ها ستاد انتخاباتی برخی از کاندید ها را مورد حمله قرار میئناکام انتخابات پاکستان را تکرار نما ۀتجرب

به طالب ها چراغ سبز  شریف را آزاد گذاشتند. چون آنها دادند و برخی دیگر را مانند احزاب عمران خان و نواز
جای دیگرست و در دست دیگری؛ و ما صرف منتظران بی بضاعتی بودیم  ژی درینشان دادند. با آنهم دیدیم که سترات

، اما اینجا آنطور نیست که هیچ نقشی در تکوین سرنوشت محتوم پاکستان نداشته، از دور می دیدیم که چه می شود.
و طالبان افغان هم پیشاپیش  دولت اند.  هم آنهایی که در م آنهایی که در پاکستان با هم دشمن اند علیه ما متحد اند وه

 .  مورد سؤال قرار میدهند همه؛ دولت، ملت و تمامیت ارضی ما را
 

   سرنوشت مشترک
موکراتیک یبه دستآورد های د و معتقدموکراسی یبه استثنای دو سه کاندید، دیگران به پیمانه های کم و بیش به اصول د

 ست کها موکراسییدانند که این د اخیر خوشحال اند و طالبانیزم و تنظیم ساالری را مردود می شمارند، می ۀیک ده
که دشمن ایدیولوژیک، چه چپ و چه راست باشند. چون  دهد، حتی آنهایی را همه را در دامن گستردۀ خویش جا می

   .با حوصله و مدارا در کنار همدگر زندگی کرد ورالیزم می توان همدگر را شناخت ویری و پلبا همدگر پذی
موکراسی چون آزادی بیان، حقوق یسرنوشت مشترک عبارت است از افغانستان واحد، نیرومند با مؤلفه های مهم د

 مکتب دیگری یچ ایزم دیگری واین پدیده های ارزشمند را ه بشر، حقوق زن، حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن و
 . گروه های تمامیت خواه که چه اسالم را روپوش ساخته اند یا قومیت را خاصتاً داده نخواهد توانست 

      
 پایان
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