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 ستقابل تحسین او ایادی اش قاطعیت امرهللا صالح در برابر پاکستان 
 

ک شخص که یاول دیده شود  د.شونکته توجه سه  به بایدمی گویند، روانشناسان  آن چهبنابر  ،انسانیک برای شناخت 
او،  و در درجهء سوم هیجانات .توجه شود ویبعد از آن به تقریر یا گفتار  .به چه اعمال یا رفتاری دست می زند

مورد  باید جوش و خروش و یا خشم و غضب می آورد، را مظطرب و ناراحت می سازد و به یعنی چه چیز هائی او
 د.گیرمطالعه و مالحظه قرار 

د این باشد که یل آن شایلامر هللا صالح، قبل از آن که رئیس امنیت ملی شود، چندان اطالعی ندارم. د من از سابقهٔ 
کار های یا این که زیاد حساس و مهمی را دارا نبود و  های امرهللا صالح در دوران ریاست جمهوری مال ربانی پست

ارزیابی شخصیت یا افکار و کردار و هیجانات وی در  ،زیاد انعکاس نمی یافت. بنابرایندر مطبوعات کشور وی 
نیست، مگر این که در یک  آسانیچندان کار  ،زیاد چیزی نشنیده بودنداو که از  مانند من برای کسانی کهآن دوره ها 

ارزیابی کلی و عام از همه کسانی که مشمول شورای نظار یا حزب جمعیت اسالمی می شوند، وی را نیز در ردیف 
ار بدهیم، که قر ها کسانی شبیه اینبسم هللا و قانونی و فهیم قسیم و کسانی مانند ربانی و اسمعیل و عطاء و عبدهللا و 

دینی ـ سیاسی ـ اخالقی ـ منطقه  اشتراکاتبرخی این کار هم از نظر من نباید درست باشد، زیرا با وجود دارا بودن 
یه شب را یا حزب و تنظیم نمی توانیم همه افراد یا اعضای یک سازماناز بعضی جهات و تمایالت مختلف مادی،  ئی

 هم تصور کرد.
د رقضایای مربوط به پاکستان در قبال افغانستان، از زمانی که این شخص رئیس امنیت  صالح برخورد های امرهللا

به وضاحت نشان داده  ـ در نوشته ها، در صحبت ها و در مصاحبه های رسانه ئی ـ در بسا موارد ملی کشور بود،
شه سیاست همی ،فغانستان نبوده استاست های پاکستان در قبال ایتأئید سدفاع یا در جهت  عالوه بر این کهاست که وی 

جار و با انزنموده تلقی خصمانه  ،عالقمند به خاک خویش به مثابه یک افغانرا در برابر افغانستان  پاکستانهای 
جدیت برخورد نموده قوت و با تشبثات و سیاست های پاکستان است. نه تنها در مورد خاص با آن برخورد کرده 

های  به شکلی از اشکال ممد فعالیتاند کسانی که به نحوی با پاکستان در زد و بند بوده اند و خواسته به است، بل که 
 .تاس حمله نمودهنیز با شدت تمام ، این کشورعلیه افغانستان گردند طه جویانهٔ لو س تخریب گرانه

جه پاکستان برای اشتراک به قبل به دعوت وزیر خار ـ پنج روز کسانی که چهار ابراز کلمات بسیار درشت وی به
حکمتیار و محقق و پدرام و اتمر و نور و نادری و گیالنی و...، کنفرانسی به الهور سفر کرده بودند، کسانی مانند 

به هر نوع زد و بند های غیر ملی ـ غیر قانونی  تو مخالف عالقه و تعهد وی من حیث یک افغان به کشورشگویای 
جائی  ؛می خواند« شرمفرانس»کنفرانس را  ،می کند در این خصوص او اولین کاری که .است با پاکستاناین افراد 

 ن ها باقی مانده باشد!آتولید شرم کند، اگر شرمی در در باال  که باید برای افراد نامبرده
ستان کتالش های سلطه جویانه پا از با شناختی که طی سالیان درازیصالح هللا  امر اشتراک در چنین کنفرانسی را

دارد، و این که یک افغان واقعی ومیهن دوست نباید با این همه جنایاتی که پاکستان در حق  نسبت به افغانستان
که ی ا و سخت نگران کننده همه تجربه هائی غم انگیزوجود با  و ؛نادیده بگیردآن ها را افغانستان روا داشته است، 

در کشور ما ریختانده با آن همه خونی که به دست عمال این کشور  یم،راداین کشور  و شرم آور از مداخالت گوناگون
باز به این  شده است و آن همه پیر و جوان و کودک و زن و مردی که به دستور این کشور به قتل رسیده اند و...،

و انستان غافروز به تخریب دولت و حکومت از بدو پیدایش پاکستان تا امکه کشور سفر کنند و سیاست مدارانی را 
ان و به روی ش شان را ببوسند کثیف ، با گرمی بفشارند و روی هایمی پردازند، در آغوش بگیرند آنمردم تذلیل 

ن بر پا نهاد، خمسخره کردن تاری ، بی اعتمادی به افغان و افغانستان،ذلت بزرگ، بی ایمانی بخندند. او این کار را
 هباالخر و یعنی مسئلهء خط دیورند ،در مورد حساس ترین موضوع ، داشتن روحیه سازشبا شهامت افغانخون ملت 

کلماتی که از عمق وجود یک انسانی که به میهنش دلبسته است و می خواهد مانند نیاکانش  می خواند.ننگ تاریخ 
 آزاده و با غرور زندگی کند، بر می خیزد.
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 ی او را به صفت معاون اول خویش انتخاب کردهکه اشرف غن، شاید برخی ها به این فکر بیفتند که امر هللا صالح
ین کسانی که غرض اشتراک به ا تقبیح، دست به پیش رو کمپین انتخاباتیبرای خوشی اشرف غنی یا برای  است،

اگر  .و خواسته باشد این انسان ها را در انظار مردم از اعتبار بیندازد زده باشد اشاعهء این خبرو  کنفرانس رفته اند
ردم ما تشدید شقاق و نفاق در میان متصور چنین باشد، باید یادآور شویم که این اولین باری نیست که پاکستان برای 

چنین  انسان های عاری از غیرت افغانیبرای به قدرت رسانیدن یک مشت  واز طریق یک تعداد دالالن سیاسی 
قبیح تو غیظ و غضب با شدت که امرهللا صالح چنین عملی را ست ااولین باری نه و  ؛تالشی را بر راه انداخته است

 زشت می خواند.می کند و 
تکرار می شود و چه خوب و دقیق هم تکرار می  !انگلیسی ها به این باور هستند که تاریخ تکرار نمی شود. چرا؟

 ر دولتی و مخالفین دولتبه نام نیرو های غی کهمی خواست کسانی راپاکستان در اواخر دوره کاری کرزی نیز  !شود
حاد تمام ائتالف یا ات) برای رسیدن به توافقی که مورد نظر پاکستان بود ،در کنفرانس پاریس اشتراک کرده بودند

 به پاکستان دعوت کند. تالش (دست نشانده و مطیع پاکستانو تشکیل یک دولت  احزاب به اصطالح جهادی با طالب
 صورت می پذیرفت. و پاکستان  ، انگلیسفق امریکابا توا هائیهائی که بنابر نوشته 

رار ق یس شورای امنیت ملی کشور، کسی کهرئوزیر خارجه و ، زمانی بهتر است این سخن را از یاداشتی که سپنتا
کتاب  52۹صفحه  از سخن می زند، ی که به خود امریکائیان هم ارائه شده است،بر رویت اسنادنوشته هایش 

  ، نقل کنیم. سپنتا نوشته می کند:«سیاست افغانستان؛ روایتی از بیرون»
ما دقیقا" اطالع داشتیم که حلقه هایی به شمول برخی از اعضای کنگره ی امریکا در پی برگزاری دور دوم این »...

ائر گردد.[ در برلین آلمان دنس فرانسه افربعد از کن دوم کنفرانسی بود که قرار بود کنفرانساز ]منظور وی  گفتگو ها
در برلین استند تا گفتگو های صلح را از گفتگوی بین دولت افغانستان به گفتگوی میان گروه ها برای تقسیم قدرت 
تبدیل کنند. تنها سیاست مدار افغان بیرون حکومت که در این رابطه موضع قاطع، روشن و دفاع از دولت افغانستان 

 صالح رئیس قبلی امنیت ملی افغانستان بود. صالح گفته بود که افغانستان نمی تواند به اوضاع پیش گرفت، امر هللا
 برگردد. اگر کسی می خواهد با افغانستان گفتگو کند باید با دولت افغانستان گفتگو کند.  2۰۰1از 

با این جوان کشور ما برخورد طیون نژادی در برخورد تلقینات افرا ر... با این که رئیس جمهور کرزی زیر تأثی
اما او از موضع میهنی به دفاع از دولت افغانستان پرداخته بود و یک بار دیگر در برابر پاکستان  نادرست کرده بود؛

 «استوار ایستادگی کرد....
دند، که بو وبه هر رنگی یکبار دیگر؛ یعنی قبل بر آن هم با استواری در برابر پاکستان و عمال آن، در هر لباس

 ایستادگی نموده بود.
نا سنجیده یا سنجیده ولی بیهوده نمود، این هم بر می گردد به تمایالت  دچرا کرزی با این شخصیت ملی چنان برخور

نسبت به هند و نسبت به امریکا عزیز تر بود، با همه جنایاتی که پاکستان و  شکرزی به طالب و پاکستانی که برای
 کب شده بودند!طالب علیهء افغانستان مرت

مقاله است، این است که  قصه های کرزی سر درازی دارند، که همه می دانیم. تنها چیزی که هدف از نوشتن این
هم باید همین عشق و عالقه به  ی ماعشق و دوستی وطن باید واالترین عشق ها و دوستی ها باشد و معیار دوستی ها

. کاری که در هر حالتی سبب سرفرازی ما خواهد شد و دوری از میهن باشد؛ نه تبار و رنگ و مذهب و زبان و..
 آن برخالف سبب بی چارگی و خواری ما!
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