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 سنگ و شیشه
 

 حق دست از دامن قاتل برنداشتخون نا
 دیده باشی لــــــکه های دامن قصاب را

 

  است. شیشه  سنگ وسخن بین  ،پروسه صلح بین طالبان و دولت

طالبان با دامن  ولیبناي كشور را اعمار نماید و خارجي تعمیر زیر یدولت كوشش دارد با وصف همه مشكالت داخل

 مي نمایند.  یندازرت علیه رژیم به دریچه های دولت سنگ اپر از سنگ كدو

 چرا چنين خشم در بين مردم ما پيدا شده است؟  

 . ها بودند كه مردم ما را در مكاتب مذهبي به این نوع خشم پرورش دادنداین كدام كشور

امكان دارد كه ملیون ها دالر را به خاطر ایجاد كردن مردمان با خشم و غضب به مصرف رسانیده اند چطور  یممالك

د قرار داررا در كشور كه تحت فقر و احتیاج فساد و جنگ  ،اتفاقي بی، امروز توسط همین از سرمایه خود بگذرند

 . ن بپردازنداهداف دیگراباید اشخاص غضب داران پول پرداخته شده را به خاطر 

 

  وقت؟ یشود تا چ میسوال پيدا 

غوش آخود را مطلق در قوت و ثبات منطقوي مبدل گردد و  تا زمانیكه هر گوشه افغانستان جداگانه به منظور

جهاني به هدف منطقه اثابت كرده آن وقت در برابر  مایه دارانسر زرگ واگذار نماید همان است كه تیركشورهای ب

خدام است آنجا زورمندان ید نظر به تقاضااز افغانستان كه یك طبقه خاص خواهد بوجداگانه ای  هر توتۀ مینتتأمین ا
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از منطقه خیلي صاقانه در كنار  یتو عبور جریان تجارزیر زمیني كشور  یر مفاد ذخیره هاشوند و به خاط می

در كنترول خود خواهد گرفت اگر این  تمام مناطق راامنیت  مسؤولیتگیرند و نظر به  میمتفاوت قرار  تبارهای

جریان سیاسي را تعقیب نكرده اند و در دیدن رنگ ها كسانیكه  ی، به خصوص براریح نمایمسیاست را ساده تر تش

شطرنج همه مي دانند كه گرد فیل در چهار گوشه تخته توسط  یدر بازكل دارد این طور باید مثال داد، چشم شان مش

ندار خود همیشه در حالت فرار و دن حریف از ترس مات صورت مي گیرد و پادشاه با دار امنیت دیگران و چرخ دا

رهر مردم افغانستان داگر ادامه یابد  یاتفاقي و بدبخت بیدر صورت ادامه چنین طور  گیرد همین میبه دور فیل قرار 

تسلط سرمایه گذاران جهاني باالي  ، فعالا گیرند میگرد فیل قرار  یكفایتي در باز بیمنطقه خود نظر به گوشه در 

منطقوي صورت  ینكه استخراج هاقبل از آ هي عبور را در منطقه داردرا ت چهارصندوق گنج این سر زمین كه حیثی

 یرارق بیصبرانه را به كار اندازند مانند دعواء و  بی یتا مردم تپش ها ایجاد نمایند بیگیرد نخست باید أرامش نس

یس ئلبي را در مقابل رمد از سوي زبان به زبان شوند كه تهداب حق طلنگ و بامیان به میان آایه برق ساكه باالي پ

 . جمهور گذاشت

از پاكستان توسط شرایط و دیگر از امریكا با كتاب خود  یكهنه نیز هستند كه یك یدیگر همه مردم شاهد مهره ها

در عین حال از هم دیگر  سبقت خاص در هر طرف جابجا گردد یرود  تا نماینده ها میروز به روز رونق گرفته 

ا ند بسنگ داران كه دست خود را به طرف شیشه به خاطر صلح دراز مي نماییك تعداد كوچك  مي كنند، صفت نیز

شتي نباید از خود اراده داشته باشند است نه آ یشان جنگ و برباد كه وظیفۀ چرا سماني نیز مواجه مي گردندآتش آ

ي عرب یهاطرف مثبت ممكن كشور مانند كشوركشاند در تقرب به  میاین دوسیه ها است كه كشور را به طرف منفي 

ري ضرو یخیل یو منافع مل یمركز تجارتي مبدل گردد در هر دو صورت اتفاق مردم به خاطر كشور ساز بییعني دو

 . سوریه نقاشي نمایندو بیا یر ما را هم مانند عراق و لكشوكه  است بترسیم از روزی

ود خ حقاالخره كود مي خورند و ناجنوبي دوست نادان افغانستان تازه فهمیدند كه در رنگ قطعه خود ب كشور همسایۀ

یك سكه چنین نمایش داشت گویا  یكردن دو نقش رو یباز یعنیسیاست ناكام شان  غرب مي شمردند یرا وابسته ها

به نظام در چنین پالن دو سكه یي قرار گرفته  یداخل یها یشان نمي فهمد غافل از اینكه توسط فرهنگ یب باالغر

م را در نظابگذارند و موجودیت نفوس انگریز  یبودند تا با همسایه ها در منطقه براي همیش دست به گریبان باق

در  یه پیدا كرده اند حال خود سیاست مداران پاكستانخود نادیده گرفته بودند با وجود همین قدر درك كه تاز یعسكر

از صوبه سرحد گرفته  ران كشور را یعنياهمیش سیاست مدكه  ینظامیان پاكستان  ولیصلح هستند  یجوو  جست

كه پول و كمك  گیرد چرا میصورت ت دارند هر حركت توسط فوج ایشان پنجاب الهور همیش تحت نظارا یال

 مینظامي ها ر در منطقه است كه قوت كامل نزد است این یگانه كشو ی پاكستاننظامي ها خارجي همیشه در اختیار

لح صرف ه خاطر صتوافق كابل با دیپلومات پاكستان ب ، ن باید حرف وزارت دفاع را بشنوندو سیاست گذاران شاباشد 

 . وقت تلف كردن بود

شود  هرا سقوط دهند به هر قیمت كحكومت افغانستان یم كابل اند تا در تالش از بین بردن رژ ینظام فوج پاكستان

آن پارچه پارچه امید واري تا شیشه كشور را با تمام  نماید میكمك طالبان سنگ  یبراهمین دلیل باعث گردیده كه 

 . نماید
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ها نفر ن كه ملیو رازیالخره به ناكامي مواجه گردید اب یلمردم خیلي گسترش پیدا كرده بود وقصه سنگ و شیشه بین  

نگ سیاسي با س ن ضد حكومتي بدون اندیشۀظالما ولیي و غیره مي سازند ی، قضا، مدنيی، انكشافتعمیر اقتصادي

امروز هزاران خانواده واري ها را توته پارچه مي سازند. دیگران به روي شیشه ها مي زنند و این همه امید یها

ه شخصي شان جهان مي شوند از سبب همین سنگ داران كه زیبایي و آبادي را نظر به احكام عقید یغرق آب ها

علیه مردم خود استفاده نمایند و  میگفته قبول  یرا غنیمت جنگ یعین حال هر نوع كمك خارجمحكوم مي نمایند و در

 . مي نمایند

فارغین علم  بلكه توسطآباد نگردیده  ،كشور توسط جنگهر  یطالبان هیچگاه به این تفكر نرفته اند كه پیشرفت و ترق

تفنگ  یا پوهنتون ها اعمار گردید ایشان باید از خود بپرسند كه در شرایط كنوني حد اقل خاموشي عبادت است ودانش 

ر د شان ، ملیون ها نفر افغان در خانواده مسلمان تولد شده اند و پدرانان دادن تصویر وحشت از دین اسالم؟ نشیباز

 ولیوردند و در تمام غم و خوشي خود در چوكات اسالم بودند گوش ایشان هنگام طفولیت آذان محمدي را به صدا آ

ان ش د را به مسجد تشویق نمي كنند حتی بزرگان نیز روز به روز عقیدۀاینكه اطفال خو یامروز تعداد زیاد در پهلو

 . گیرند میین خود فاصله دو ویر منفي از اسالم از مذهب ات و تصانظر به جنای

چرخ كشور را به  مسؤولیتدهد كه نسل جوان  میخانواده ارگ نشین اجازه ن یعنیفهمیده نشد كه چرا دولت داران 

گر كه رانی آدم كش وییا تنظیم ها شان علیه ملیشه بدنام قبلي و انه طالبان تمام گردد یعني مبارزۀگیرد تا به مسؤولیت

ا   ،اند خاتمه یابدكابل جنایت نموده در  بین بردن همین گروپ ها   تعداد زیاد از جمله طالبان به خاطر از امروز تقریبا

اطر به خ یو تعداد دیگر به منظور اسالم گرایي و تعداد یو تعداد دیگر به خاطر موجودیت خارج اسلحه برداشته اند،

نام دارند حد اقل بد یابل ملیشه ها و تنظیم هادر مقعظیم طالبان كه نفرت حد اقل از درك یك بخش  ولیقوم گرایي 

بارزه و خشم هستند و علیه قانون طالبان هنوز هم در م ۀماند یاینكه باقطالبان خاموشي اختیار مي نمایند این نوع 

 یندازر ایا تی گو وو  گفتقواي مسلح  كشور با ایشان به یك تفاهم از طریق اساسي افغانستان تفنگ برداشته اند 

 . هد رسیدخوا

افغان در ممالك خارجي كه در  یبروو آخود را نزد خود نگاه دارند حیثیت  یسنگ دارن اگر بیست سال سنگ ها

 شت فرار نموده اند حفظ خواهد شد. وحو اثر جنگ 

یم توان میكه چرا ما ندارند سنجش شود  یستادگآن ای عمیق به كار است تا از همان زاویۀ غیرت كه باالیاینجا فكر 

بر  واده ها از ترس سنگ دارن كه نشودبه عوض فرار دادن خانبه دامن و كشور خود پرورش بدهیم نسل افغان را 

 . شان پرتاب نمایداطفال  یشیشه زندگ

یا نتیجه جدال و غیرت خود را متوجه شده اید كه در بیرون كشور افغان ها در به شما سنگ داران باید گفته شود آ

ن رسیده تا سنگ ها را ند زمان آگرد میفغانیت آهسته آهسته محو ا  یدر پ یپ یهمه به خاطر جنگ هاحال اند  یچ

 . دا را سیقل دااز دامن كنار گذاشت و شیشه ه

   .مذهبي ما قبل افغانستان گردد همیشه سیاست شتر مرغ بوده است یاگر توجه به حكومت ها 
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كه شتر بود در هر دو حالت  گذاشت چرا میعین حال تخم نكه مرغ است و در چرایعني هم از بار بردن اجتناب مي ورزیدند 

نتیجه هیچ كدام در دادند  میز كار پوره بودند و نه دیگران را اجازه مي كرد نه از درك رژیم خود شان ا یمغرورانه شانه خال

به  .فقط جنگ بوداز شروع مجاهدین الي ختم طالبان ورد دولت داري در زمان اقتدار خود نداشتند از حكومت ها مالیي دست آ

اخطار دادن به هم دیگر كدام احوال نبود، در هر طرف شیخ الحدیث بود شریعت یكي از زدن مقاومت  ،ویراني ،یجز از بدبخت

م هم زبان خود را مرد ییك تعداد مال زاده ها  .كدام پیشرفت و یا تعادل در حكومت ها دیده نشد اصالا فرق داشت   دیگر كامالا 

لسان منطقه جبر قوم را بهانه  .بخشیده بوداقوام هم تبار و هم زبان خود را استحكام دور خود جمع كرده بود و دیگر مال صاحب 

 . كرده به دست صفوف خود تفنگ داده بودند

سنگ داران   ورید؟ه میان آرا ب یكلوخ یخواهید حكومت ها میهستید یعني دوباره  یریخ سیاه در تالش چپس با این همه تأ

ا خشم پرست  ان ند در زمبگذارید شیشه ها را به حال خودشان تا بدرخش اطفال نازنین مال صاحب شاگردان ممتاز مدرسه ها لطفا

 . مفهوم كه سرگردان جنت هستید بیمبارزه  یبه جاعبادات خواهد بود  یخاموشآگاهانه تان  نظر به مبارزه نافعلي 

والیت برتر از دیگر والیت نیست همه مناطق افغانستان هم مردمان خوب دارند و هم مردمان بد نباید به خاطر در كشور ما هیچ 

اك و پ سربلندي   داد.تحت انتقاد قرار محدود مجموع مردم آن والیت و اقوام باهم برابر و باهم برادر را  حركات منفي یك تعداد

 .یچ خیانت پنهان باقي نخواهد ماندریخ است هیچ جنایت و هغرب كشور ثبت تأ ،جنوب، شرق ،والیت هاي شمالدامني مجموع 

ما به  فعالا  ولیتمام مردم افغانستان مجاهد است تمام مردم این كشور غیرت دارد مجموع ملت نمي خواهد اجنبي پرست باشد 

 . اهم نمود كه صاحب زمین ما هستیمدعواء خو اعمار شدن و آبادي ضرورت داریم بعداا 

ی از بدمعاش ها و مردمان باید ملت افغانستان به آن توجه داشته باشد این است كه تعداد كثیر وی كه مورد تأكید است موضوع

مجموع والیت بودند  یكه شامل جنایت جنگ ،نامتوان نمایندۀ یك والیت شناخت و به خاطر همان مردمان بد میچك را نهرزه و ل

شان مبارزه نمود همین طور طالبان ضرورت ندارند كه شیشه همه ملت را با سنگ سیاست ردم به انتقاد یاد نمود و علیه مرا 

طالبان  در صورتیكه  .ر نموده استیر نكرده تمام جهان تغییخام و كدورت تحت عنوان دین و غیرت از بین ببرند افغانستان تغی

 . می شوندكشور ما است پس چرا با مردم خود یكجا نی ها در عقب ویراني ها یبه این قناعت رسیده باشند كه دست خارج

 بزرگ را در ینتیجه توانستند شهرها نمود كه در یپاكستان در طول چندین دهه سیاست سازش و شنوا را در برابر غرب باز

یده رسدارد و امروز وقت آن  باد نمایند، شرایط كنوني افغانستان به یك نوع سازش بین غرب شرق عرب ضرورتكشور خود آ

دندان همسایه تروست پیشه در برابر طفل كشور را آباد نمود نباید گذاشت  دست گرفت و یروانكشافي را  جدید یكه پالن ها

مردم حمله خواهد شود كه همسایه درنده باالي تمام موش نااگر با این گرگان رفیق هستید فرین كشور باالي هم جویده شود، ا

 . كرد

ا به همكاري كشور بهارستان و ایران تشنج بي سابقه را در كشور سنگ فروشان به میان آورده و به چرا كه موجودیت بند سلم

 یراب ولینمي شود  هر قیمت كه باشد هندوستانى ها از كنار سرحد پاكستان باید فرار داده شود پاكستان خودش هیچ وقت داخل

بهار  تا به شیشه ها همچو پالن ها بند سلما و چاهانداخته است تا در دامن شان سنگ اهل خشم غضب مردم ما همیشه آماده 

 . برتاب نماید

 وراني قرار دارید نباید غافل بود اینجا به یك فكر عمیق ضرورت است تا براي دشمن شیشه گوشزد شود كه در چندین پالن وی

دازند ان یبتا شیشه را با سنگ آشتي د ه پروسه صلح بین طالبان و دولت خیلي نزدیك بوبه طور خیلي واضع همه متوجه شدند ك

 . یدآ میكه سنگ با شیشه هیچ وقت كنار هم ن خود را در اصل چندان نداشتند چرا ولی این دو موجود استقالل

 . ان كوه های بلند ظهور نموده استهم یعنیاز یك امتداد دو موجود سنگ و شیشه نباید فراموش شود این 


