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 پیش از افتادن در »قبر« باید »قیام« کنیم

 

 .چپه کردن کسی نیست کردن شورش و یا هم برپاهدف من از »قیام« در این جا توسل به خشونت، 
گی و ناتوانی و دستنگری به خود را کشته اند و احساس بیچار ءو اتکا ما احساس عزت نفس و باور و اطمینان در -

 را تلقین کرده اند؛ 
را دچار بیماری خودخوری)کانیبالیزم(   ما تفرقه را کاشته وما احساس اتحاد و همبسته گی ملی را کشته و تخم  در -

 .ساخته اند
  ...خردورزی، دورنگری و تدبیر را کشته اند ما در -
 

هدف من از »قیام« آن است تا این ناتوانی ها و بیماری های خود بشناسیم و در برابر آن ها قد راست کرده و برای 
 : کمر همت ببندیم غلبه بر آن ها

 خود را رهایی ببخشیم؛ و صغارتی که به ما تلقین کرده اند، ، ناتوانییگییاید از احساس بیچارب ما -
 از ریشه برکنیم؛  تفرقه را  در خود احیأ کنیم و اتحاد ملی و همبسته گی باید روحیهٔ  ما -
 بر خود را به حیث یک کشور و یک ملت در خویش احیا کنیم؛  ءباید عزت نفس و باور و اتکا ما -
اصل ارجحیت منافع و مصالح ملی را بر هر گونه منفعت   های مخرب غلبه نموده،باید بر تعصب، تفرقه و تقابل  ما -

و اتحاد ملی    همبستگیسویی،  هم  اهم،منافع و مصالح مشترک، به تف  هٔ و مصلحت حزبی و گروهی بپذیریم و بر پای
 برسیم؛

 هٔ دید ستراتیژیک، برنامیابی به اهداف ستراتیژیک باید دارای تفکر ستراتیژیک،  باید درک کنیم که برای دست ما -
 .ستراتیژیک باشیم هٔ ستراتیژیک و حوصل

 
چنان که   یی نیست. و اما اگرب ممکن کار سادهمطلو  هٔ های موجود و رسیدن به آیندالبته که غلبه بر موانع و دشواری

 .تر شویمدر این صورت توان آن را کسب خواهیم کرد تا گام به گام به سرمنزل مقصود نزدیک  گفته شد »قیام« کنیم،
تضعیف حکومت  حساس کنونی این بسیار مهم است تا ما همه و از جمله اپوزسیون سیاسی درک نماییم که    هٔ در بره
مدنی در مورد روند   ، اپوزسیون سیاسی آن و جامعهٔ است. این بسیار مهم است تا حکومت  ی تضعیف نظامبه معنا

  .و یکدست عمل نمایند همسومذاکرات 
، میتواند قبر نظام را بکند. ما باید این را بدانیم که چندپارچه گی و تقابل در درون نظام به ارتباط روند مذاکرات صلح

در این مورد حساسیت بسیار باال از خود نشان بدهد و روشن بسازد هر کسی که این اصل بنیادی ذهنیت عامه باید  
  .را زیر پا کند، حکم تجرید و مرگ سیاسی خودش را صادر خواهد کرد

ما باید درک کنیم که سرنوشت ما به حیث یک کشور و یک ملت مشترک است. کشتی سرنوشت ما به سرمنزل 
اگر در شرایط حساس کنونی مسایل دیگر مانع از تفاهم و همکاری ما در امر رسانیدن کشتی   مقصود نه خواهد رسید

 .سرنوشت ملی ما به سرمنزل مقصود شود
ملی دکتور نجیب هللا را رد کرده و خواستند قدرت    هٔ طالبان هم باید از خطای مجاهدین که پیشنهاد مذاکره و مصالح 

ثور« چه گونه به وجود آورده شد و نتایج و پیامدهای ۸ت بگیرند. این را که »را از کرملین گدایی کنند، درس عبر
ثور« نیز نه تنها به چیز بهتر از نتایج   ۹دانیم. واقعیت افغانستان کنونی چنین است که »   فاجعه آن چه بود، همه می 

  .ی گرددبه مراتب بدتر منته بل میتواند به فاجعهٔ  ثور« نه خواهد انجامید،۸و پیامد های »
بل در اثر اجرای پالن    -واقعیت این است که حکومت دکتور نجیب هللا پس از خروج قوای شوروی سقوط نه کرد

  ...«دستهٔ آن »خودی »بی« کرملین سقوط داده شد. تبر توطیه روسی بود و
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 -در اختیار داشته باشدمشروط بر این که منابع حد اقل کافی را برای بقای مثمر  نظام کنونی قابلیت بقا را دارد،  
ما برای عبور پیروزمندانه از بحران   بل بیش از همه و پیش از همه ارادهٔ منظورم در این جا تنها منابع مالی نیست، 

مورد که چنین عبوری چه گونه میتواند صورت بگیرد، در نوبت    بهتر است. دیدگاه خود را در این  هٔ و رسیدن به آیند
 .دیگر خواهم نوشت

در غیر آن ممکن است در همین    -فرصت زیادی نه داریم. ما باید هر چه زودتر این کار را بکنیم  ای »قیام« بر
  .مقدمات را فراهم کنند و در کنفرانس استانبول مراسم تکفین و تدفین ما را انجام بدهند کنفرانس ماسکو

+ 
 . مینمایم  نقد و همرسانی شما پیشاپیش ابراز امتنان نظر،پسند،  از گذر، 
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