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 سرگشادهنامۀ 

 آنچه شرط بالغ است با تو گویممن 

  لخواه از سخنم پند گیر، خواه مالتا 

 
پورتال بقلم  نیاست که تازه در ا ۀل" عنوان مقایاسالم تیو جمع یحزب اسالم نی"ائتالف ممکنه ب

وجود  قینوشته کوتاه نکات بس مهم و عم نیاست. درا دهیبه نشر رس یمحترم باز محمد تره ک
 نیا یاست، ول انیشان به همه ع ۀبا حزب که اختالفات گذشت تیجمع یهمسوئ لیبخصوص دل ،دارد
که خود را در مجموع در  یاحزاب جهاد گریبا د کجایآنکه  یبرا شوند،یم کیآنها باهم نزد ربا

به قدرت نگهدارند. البته  ندهیرا در آ "ها یجهاد"دوباره با اتحاد نظر جناح  نند،یب یم هیحاش
جناح  یکیکشور مقابل اند:   یاسیهم در صحنه سم بیدر مجموع با دو رقدراین اواخر ها  یجهاد
 کیدر تالش اند تا آن که  یونهایشعله با تمام فراکس زیلق و پرچم و نخ وابستگانچپ اعم از  یها

 شتریه بک (یچپریو غ یرجهادی)غ گرایمل یروهاین گریدهند و د لیرا تشک یاسیجبهه مشترک س
 رو در آن قرار دارند. انهیعناصر جوان و م

جناح ها خواهد  نیا نیزودگذر ب یمدت منجر به رقابت و کشمکش ها کی یبرا وضع با آنکه نیا
چپ از  یانهایجر یایبقا کطرف،یها از  یجهاد یعنیسه جناح  نیدر آنست که هم دیشد، اما ام

در هریک فعال را بزرگ و سه حزب  یبتوانند شالوده ا گرایو مل انهیحلقات م زیو ن گریطرف د
 دهند. لیتشک ندهیآخاص خود در  کیولوژئدیافکری وچهار چوب 

 مبارزات مسلحانهپای آنکه  یو بجا رندیجناح ها از گذشته ها عبرت گ نیبار ا نیدر آنست تا ا دیام
را در  یاسیعاقالنه راه مبارزات س ند،یبه اصطالح از دهن تفنگ گوقرار دهند و سخن  انیرا در م

 نکهیزور و جنگ. ا قینه از طر ند،یفزایب مجرا نیو به قوت خود فقط از هم رندیگ شیکشور در پ
دست ب را جهت رسیدن به قدرت سیاسیحمایت اکثریت  یاسیدر مبارزات س تواندیآنها میک کدام 
که ت دانسآنها  یشنهادیپ ارائه راه ها و طرق مربوط به توانیکه جواب آنرا م ستیسؤال ،آورد

 به جلب و جذب نظر مردم بپردازند. توانندیچگونه م

هستم و اما اگر باز  نیگرفته شود، با آن خوشب شیمنوال پ نیجناح به هم نیا یاگر روند کار ا  شخص
تکرار  1992حادثات  گرید، بار دوش دهیجنگ و برخورد کشان دانیبه م یاسیس یرقابت ها از مجرا

 .بار داعش خواهد بود نیطالب و اما ا زدر آنصورت با دانیخواهد شد و برنده م

یک دو راهی سرنوشت ساز قرار دارد که تعقیب  در سربه تذکر است که همین حاال افغانستان الزم 
ئی کند و اما راه دیگر آن نه تنها به جنگ کشور را به سمت صلح و ثبات رهنما یک راه آن میتواند
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رقیب و حتی  به حیث حمایتگران هررا خواهد شد، بلکه دست رقبای خارجی  هیو ویرانی منت
 موجب بربادی کشور خواهد گردید. تکه در نهای کردلی دراز خواهد هرجناح به شک

مزید به مقصد توجه  ، بلکهر کنمدر ستون نظر سنجی ها نش که این تبصره کوتاه رانخواستم لذا 
انه الزم دیدم تا این متن مختصر را به حیث یک سه گ ، بخصوص گردانندگان جناح هایهموطنان 

ف شکل دهی نظام ورصتقدیم حضور کسانی کنم که همین اکنون در دستگاه دولت مسرگشاده نامه 
جناح که مجرای سیاسی ویه نظام از باید به دقت این مسیر را دنبال و در تقاستند. آنها  آینده کشور

آنرا به سمت مطلوب طورالزم بکوشند و ، در کشور اند درحال شکل گیری تازهی سه گانه هابندی
  .رهنمائی و کمک نمایند

روز که در راستای بی ثباتی، فساد از کشور های حامی صلح و ثبات در افغانستان  زماندرعین 
توقع میرود تا افزون، شیوع افراط گرائی و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی میکنند، 

و همکاری دست بدست هم دهند و بجای رقابت باهم، به زمینه ها  صادقانه و مؤثر در فراهم آوری
، چون افغانستان با صلح و ثبات به نفع همۀ این کشور بپردازند دردر راه آوردن صلح و ثبات تساند 

 . آنها و در مجموع منطقه و جهان است

نقش رسانه های کشور نیز تقاضا میشود تا در راستای این تحول عامالنه بدون حب و بغض از 
و اشتراک مساعی مردم ی . همکارجناح ها بیشتر تأکید دارند دنسالم بازی نمایند و بر سیاسی ش

نیز در بیرون کردن احزاب از محدوده های قومی، زبانی و مذهبی و سوق آن ها بسوی عاملیت 
و اساسی در نجات کشور از این وضع مصیبت بار میباشد.  های سیاسی یک شرط بسیار مهم

 باید از گذشته های درس و عبرت گیرند، بسیار ارزنده و حیاتی است.  نقش جوانان کهبخصوص 

 من هللا التوفیق.و 
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