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سنگ و شیشه
خون ناحق دست از دامان قاتل برنداشت
دیــده باشی لــکه های دامــن قصاب را
پادداشت اداره:
[[[ این مقالۀ با محتوا و عالی جناب "محمد ولی پوپل" در ماه جون  2016نشر شده بود ولی با وجود گذشت یک و نیم سال از
آن روز ،در حالت بحرانی ،ویرانی و کشت و کشتار مردم معصوم کشور غمزدۀ ما افغانستان کدام تغییری وارد نشده است و نه
تنها طالبان به کشتار مردم بی دفاع وطن خود دوام داده اند و دوام می دهند ،بل آدم کشان گروه داعش نیز برای کشتار و خونریزی
بیشتر به آنها پیوسته است .چنانچه دو روز قبل در نوشته ای تحت عنوان (کشتار و خونریزی های اخیر کابل باز فاجعۀ می
آفریند) نوشتم که به قرار یک راپور تهیه شده از طرف ژورنالیستان فرانسوی  -روزنامۀ با اعتبار «لیبیرسیون» ()Libération
چاپ  30دسمبر 2017م در پاریس ،طالبان و گروه داعش [تنها در سال  2017میالدی جمعا ً پنجهزار و یک صد افغان را در
سراسر افغانستان کشته اند « 3610کشته توسط "داعش"» و « 1430کشته توسط "طالب ها"» و هنوز هم در رادیو ها و نشرات
کابل از نزدیکی و صلح با طالبان حرف زده میشود .فلهذا تصمیم بر این شد که مقالۀ (سنگ و شیشه) جناب محمد ولی پوپل
نویسندۀ ملی و با درد کشور دوباره نشر شود .ولی احمد نوری مدیر مسؤول وبسایت آریانا افغانستان آنالین]]] .

** * **

پروسه صلح بین طالبان و دولت سخن بین سنگ وشیشه است.
دولت كوشش دارد با وصف همه مشكالت داخلی و خارجي تعمیر زیربناي كشور را اعمار نماید ولی طالبان با دامن
پر از سنگ كدورت علیه رژیم به دریچه های دولت تازه بنا شده سنگ اندازی مي نمایند .چرا چنين خشم در بين
مردم ما پيدا شده است؟ این كدام كشورها بودند كه مردم ما را در مكاتب مذهبي به این نوع خشم پرورش دادند.
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ممالكی كه ملیون ها دالر را به خاطر ایجاد كردن مردمان با خشم و غضب به مصرف رسانیده اند چطور امكان دارد
از سرمایه خود بگذرند ،امروز توسط همین بی اتفاقي ،جنگ و فساد را در كشور كه تحت فقر و احتیاج قرار دارد
باید اشخاص غضب داران پول پرداخته شده را به خاطر اهداف دیگران بپردازند.

سوال پیدا می شود تا چی وقت؟
تا زمانیكه هر گوشه افغانستان جداگانه به منظور قوت و ثبات منطقوي مبدل گردد و خود را مطلق در آغوش
كشورهای بزرگ واگذار نماید همان است كه تیر سرمایه داران جهاني به هدف منطقه اثابت كرده آن وقت در برابر
تأمین امینت هر توتۀ جداگانه ای از افغانستان كه یك طبقه خاص خواهد بود نظر به تقاضای زورمندان آنجا استخدام
می شوند و به خاطر مفاد ذخیره ها زیر زمیني كشور و عبور جریان تجاراتی از منطقه خیلي صاقانه در كنار تبارهای
متفاوت قرار می گیرند و نظر به مسؤولیت امنیت تمام مناطق را در كنترول خود خواهد گرفت اگر این سیاست را
ساده تر تشریح نمایم ،به خصوص برای كسانیكه جریان سیاسي را تعقیب نكرده اند و در دیدن رنگ ها چشم شان
مشكل دارد این طور باید مثال داد ،در بازی شطرنج همه مي دانند كه گرد فیل در چهار گوشه تخته توسط امنیت
دیگران و چرخ دادن حریف از ترس مات صورت مي گیرد و پادشاه با دار و ندار خود همیشه در حالت فرار به دور
فیل قرار می گیرد همین طور در صورت ادامه چنین بی اتفاقي و بدبختی اگر ادامه یابد مردم افغانستان درهر گوشه
در منطقه خود نظر به بی كفایتي در بازی گرد فیل قرار می گیرند ،فعالً تسلط سرمایه گذاران جهاني باالي صندوق
گنج این سر زمین كه حیثیت چهار راهي عبور را در منطقه دارد قبل از آنكه استخراج های منطقوي صورت گیرد
نخست باید أرامش نسبی ایجاد نمایند تا مردم تپش های بی صبرانه را به كار اندازند مانند دعواء و بی قراری كه
باالي پایه برق سالنگ و بامیان به میان آمد از سوي زبان به زبان شوند كه تهداب حق طلبي را در مقابل رئیس
جمهور گذاشت.
دیگر همه مردم شاهد مهره های كهنه نیز هستند كه یكی از پاكستان توسط شرایط و دیگر از امریكا با كتاب خود
روز به روز رونق گرفته می رود تا نماینده های خاص در هر طرف جابجا گردد سبقت در عین حال از هم دیگر
صفت نیز مي كنند ،یك تعداد كوچك سنگ داران كه دست خود را به طرف شیشه به خاطر صلح دراز مي نمایند با
آتش آسماني نیز مواجه مي گردند چرا كه وظیفۀ شان جنگ و بربادی است نه آشتي نباید از خود اراده داشته باشند
این دوسیه ها است كه كشور را به طرف منفي می كشاند در تقرب به طرف مثبت ممكن كشور مانند كشورهای عربي
یعني دوبی مركز تجارتي مبدل گردد در هر دو صورت اتفاق مردم به خاطر كشور سازی و منافع ملی خیلی ضروري
است بترسیم از روزی كه كشور ما را هم مانند عراق و لیبیا و سوریه نقاشي نمایند.
كشور همسایۀ جنوبي دوست نادان افغانستان تازه فهمیدند كه در رنگ قطعه خود باالخره كود مي خورند و ناحق خود
را وابسته های غرب مي شمردند سیاست ناكام شان یعنی بازی كردن دو نقش روی یك سكه چنین نمایش داشت گویا
غرب باالی شان نمي فهمد غافل از اینكه توسط فرهنگی های داخلی به نظام در چنین پالن دو سكه یي قرار گرفته
بودند تا با همسایه ها در منطقه براي همیش دست به گریبان باقی بگذارند و موجودیت نفوس انگریز را در نظام
عسكری خود نادیده گرفته بودند با وجود همین قدر درك كه تازه پیدا كرده اند حال خود سیاست مداران پاكستانی در
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جست و جوی صلح هستند ولی نظامیان پاكستانی كه همیش سیاست مدران كشور را یعني از صوبه سرحد گرفته الی
پنجاب الهور همیش تحت نظارات دارند هر حركت توسط فوج ایشان صورت می گیرد چرا كه پول و كمك خارجي
همیشه در اختیار نظامي های پاكستان است این یگانه كشور در منطقه است كه قوت كامل نزد نظامي ها می باشد و
سیاست گذاران شان باید حرف وزارت دفاع را بشنوند ،توافق كابل با دیپلومات پاكستان به خاطر صلح صرف وقت
تلف كردن بود.
نظام فوج پاكستانی در تالش از بین بردن رژیم كابل اند تا حكومت افغانستان را سقوط دهند به هر قیمت كه شود
همین دلیل باعث گردیده كه برای طالبان سنگ كمك می نماید تا شیشه كشور را با تمام امید واري آن پارچه پارچه
نماید.
قصه سنگ و شیشه بین مردم خیلي گسترش پیدا كرده بود وای باالخره به ناكامي مواجه گردید چرا كه ملیون ها نفر
تعمیر اقتصادي ،انكشافی ،مدني ،قضایي و غیره مي سازند ولی ظالمان ضد حكومتي بدون اندیشۀ سیاسي با سنگ
های دیگران به روي شیشه ها مي زنند و این همه امید واري ها را توته پارچه مي سازند .امروز هزاران خانواده
غرق آب های جهان مي شوند از سبب همین سنگ داران كه زیبایي و آبادي را نظر به احكام عقیده شخصي شان
محكوم مي نمایند و درعین حال هر نوع كمك خارجی را غنیمت جنگی گفته قبول می نمایند و علیه مردم خود استفاده
مي نمایند.
طالبان هیچگاه به این تفكر نرفته اند كه پیشرفت و ترقی هر كشور توسط جنگ آباد نگردیده بلكه توسط فارغین علم
دانش پوهنتون ها اعمار گردید ایشان باید از خود بپرسند كه در شرایط كنوني حد اقل خاموشي عبادت است و یا
تفنگ بازی؟ نشان دادن تصویر وحشت از دین اسالم ،ملیون ها نفر افغان در خانواده مسلمان تولد شده اند و پدران
شان در گوش ایشان هنگام طفولیت آذان محمدي را به صدا آوردند و در تمام غم و خوشي خود در چوكات اسالم
بودند ولی امروز تعداد زیاد در پهلوی اینكه اطفال خود را به مسجد تشویق نمي كنند حتی بزرگان نیز روز به روز
عقیدۀ شان نظر به جنایت و تصویر منفي از اسالم از مذهب دین خود فاصله می گیرند.
فهمیده نشد كه چرا دولت داران یعنی خانواده ارگ نشین اجازه نمی دهد كه نسل جوان مسؤولیت چرخ كشور را به
مسؤولیت گیرد تا بهانه طالبان تمام گردد یعني مبارزۀ شان علیه ملیشه بدنام قبلي و یا تنظیم های آدم كش ویرانگر كه
در كابل جنایت نموده اند خاتمه یابد ،امروز تقریبا ً تعداد زیاد از جمله طالبان به خاطر از بین بردن همین گروپ ها
اسلحه برداشته اند ،و تعداد دیگر به خاطر موجودیت خارجی و تعداد دیگر به منظور اسالم گرایي و تعدادی به خاطر
قوم گرایي ولی حد اقل از درك یك بخش عظیم طالبان كه نفرت در مقابل ملیشه ها و تنظیم ها بدنام دارند حد اقل این
نوع طالبان خاموشي اختیار مي نمایند اینكه باقی مانده طالبان هنوز هم در مبارزه و خشم هستند و علیه قانون اساسي
افغانستان تفنگ برداشته اند قواي مسلح كشور با ایشان به یك تفاهم از طریق گفت و گو و یا تیر اندازی خواهد رسید.
سنگ دارن اگر بیست سال سنگ های خود را نزد خود نگاه دارند حیثیت و آبروی افغان در ممالك خارجي كه در
اثر جنگ و وحشت فرار نموده اند حفظ خواهد شد .اینجا فكر عمیق به كار است تا از همان زاویۀ غیرت كه باالی
آن ایستادگی دارند سنجش شود كه چرا ما نمی توانیم نسل افغان را به دامن و كشور خود پرورش بدهیم به عوض
فرار دادن خانواده ها از ترس سنگ دارن كه نشود بر شیشه زندگی اطفال شان پرتاب نماید.
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به شما سنگ داران باید گفته شود آیا نتیجه جدال و غیرت خود را متوجه شده اید كه در بیرون كشور افغان ها در
چی حال اند همه به خاطر جنگ های پی در پی افغانیت آهسته آهسته محو می گردند زمان آن رسیده تا سنگ ها را
از دامن كنار گذاشت و شیشه ها را سیقل داد.
اگر توجه به حكومت های مذهبي ما قبل افغانستان گردد همیشه سیاست شتر مرغ بوده است.
یعني هم از بار بردن اجتناب مي ورزیدند چرا كه مرغ است و درعین حال تخم نمی گذاشت چرا كه شتر بود در هر
دو حالت مغرورانه شانه خالی مي كرد نه از درك رژیم خود شان از كار پوره بودند و نه دیگران را اجازه می دادند
در نتیجه هیچ كدام از حكومت ها مالیي دست آورد دولت داري در زمان اقتدار خود نداشتند از شروع مجاهدین الي
ختم طالبان فقط جنگ بود به جز از بدبختی و ویراني زدن مقاومت اخطار دادن به هم دیگر كدام احوال نبود ،در هر
طرف شیخ الحدیث بود شریعت یكي از دیگر كامالً فرق داشت اصالً كدام پیشرفت و یا تعادل در حكومت ها دیده
نشد .یك تعداد مال زاده ها مردم هم زبان خود را دور خود جمع كرده بود و دیگر مال صاحب اقوام هم تبار و هم
زبان خود را استحكام بخشیده بود .لسان منطقه جبر قوم را بهانه كرده به دست صفوف خود تفنگ داده بودند.
پس با این همه تأریخ سیاه در تالش چی هستید یعني دوباره می خواهید حكومت های كلوخی را به میان آورید؟ سنگ
داران خشم پرست اطفال نازنین مال صاحب شاگردان ممتاز مدرسه ها لطفا ً بگذارید شیشه ها را به حال خودشان تا
بدرخشند در زمان فعلي نظر به مبارزه نا آگاهانه تان خاموشی عبادات خواهد بود به جای مبارزه بی مفهوم كه
سرگردان جنت هستید.
در كشور ما هیچ والیت برتر از دیگر والیت نیست همه مناطق افغانستان هم مردمان خوب دارند و هم مردمان بد
نباید به خاطر حركات منفي یك تعداد محدود مجموع مردم آن والیت و اقوام باهم برابر و باهم برادر را تحت انتقاد
قرار داد .سربلندي و و پاك دامني مجموع والیت هاي شمال ،جنوب ،شرق ،غرب كشور ثبت تأریخ است هیچ جنایت
و هیچ خیانت پنهان باقي نخواهد ماند .تمام مردم افغانستان مجاهد است تمام مردم این كشور غیرت دارد مجموع ملت
نمي خواهد اجنبي پرست باشد ولی فعالً ما به اعمار شدن و آبادي ضرورت داریم بعدا ً دعواء خواهم نمود كه صاحب
زمین ما هستیم.
موضوعی كه مورد تأكید است و باید ملت افغانستان به آن توجه داشته باشد این است كه تعداد كثیری از بدمعاش ها
و مردمان هرزه و لچك را نمی توان نمایندۀ یك والیت شناخت و به خاطر همان مردمان بدنام كه شامل جنایت جنگی
بودند مجموع والیت را به انتقاد یاد نمود و علیه مردم شان مبارزه نمود همین طور طالبان ضرورت ندارند كه شیشه
همه ملت را با سنگ سیاست خام و كدورت تحت عنوان دین و غیرت از بین ببرند افغانستان تغییر نكرده تمام جهان
تغییر نموده است .در صورتیكه طالبان به این قناعت رسیده باشند كه دست خارجی ها در عقب ویراني های كشور
ما است پس چرا با مردم خود یكجا نمی شوند.
پاكستان در طول چندین دهه سیاست سازش و شنوا را در برابر غرب بازی نمود كه در نتیجه توانستند شهرهای
بزرگ را در كشور خود آباد نمایند ،شرایط كنوني افغانستان به یك نوع سازش بین غرب شرق عرب ضرورت دارد
و امروز وقتی آن رسیده كه پالن های جدید انكشافي را روی دست گرفت و كشور را آباد نمود نباید گذاشت دندان
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همسایه تروست پیشه در برابر طفل این كشور باالي هم جویده شود ،اگر با این گرگان رفیق هستید فراموش نشود كه
همسایه درنده باالي تمام مردم حمله خواهد كرد.
چرا كه موجودیت بند سلما به همكاري كشور بهارستان و ایران تشنج بي سابقه را در كشور سنگ فروشان به میان
آورده و به هر قیمت كه باشد هندوستانى ها از كنار سرحد پاكستان باید فرار داده شود پاكستان خودش هیچ وقت داخل
نمي شود ولی برای اهل خشم غضب مردم ما همیشه آماده است تا در دامن شان سنگ انداخته تا به شیشه ها همچو
پالن ها بند سلما و چاه بهار برتاب نماید.
اینجا به یك فكر عمیق ضرورت است تا براي دشمن شیشه گوشزد شود كه در چندین پالن ویراني قرار دارید نباید
غافل بود و به طور خیلي واضع همه متوجه شدند كه پروسه صلح بین طالبان و دولت خیلي نزدیك بود تا شیشه را با
سنگ آشتي بی اندازند ولی این دو موجود استقالل خود را در اصل چندان نداشتند چرا كه سنگ با شیشه هیچ وقت
كنار هم نمی آید.

نبايد فراموش شود اين دو موجود سنگ و شيشه از يك امتداد يعنی همان كوه های بلند ظهور نموده است.
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