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 گذرد؟؟؟  یم یروز ها در افکار مردم چ  نیدر ا
 
 

  ر یو ش ی مردم یها زشیخ ی، مربیکه خود را مدافع نجات دموکراس ریسر زبانهاست . پنجش ریروز ها پنجش نیدر
  گاه یجا   یحت  شیها  ییبا یبه نسبت ز  ریگذاشت که پنجش  دیو ناگفته نبا  داندیآزاد م   شهیهم   چیپر خم و پ   یمردان دره ها

 . پشت سر گذاشته است زیدلخواه شاهانه را ن
 خ یتار   یاسیبار روانه گورستان س  نیآخر  یگستاخ و بغاوتگر و برا  یولسوال  کی  دهیهم آنرا به د  یگری د  ییاما عده    و
 .نگرند یم
شان را وابسته به    یو مرگ و زنده گ   یملت خسته از جنگ  که واقعا غرور مل   میو عظ   یدر ذهن کتله سوم  یول 

 یو تعال  یترق  یآن برا  ت یو درنها  یافغان ها دانسته ـ  اول صلح ، بعدا عدالت اجتماع  یوحدت مل  ازمندین  نیسرزم
  . شندیاند یکشور که کاشانه مشترک همه افغانهاست م

  ی باشد. آرزو  لهیقب  ای ندارد که رهبر شان وابسته به  کدام قوم    یباک  چیملت است و ه  تیخواست مقدس اکثر  نیا
نه چندان دور    یبه فردا ها  دی، صلح و ختم جنگ چهل ساله و ام  ینفس آرام تحت شعاع عدالت اجتماع  کیافغانها  

 .است
تا حال نتوانست اعتبار ملت را نسبت    ۱۹۹۲  یبزرگ اش پس از سالها  ینظار بر اساس ادعا ها  یـ شورا  ریپنچش

طلب    ازیو خود خواه و امت  دانیتاز م  کهیبه عنوان    شهیو هم  دیخود جلب نما  یمل  ی ها  شهیبزرگ اند  یبه ادعا ها
 . مانده است یباق
توقع   ریبودند   نتوانستند آنچه را که از پنچش  دیقدرت رسان  یها را که  دو بار  به کرس  تیاقل  ریپنچش  زیغرب ن 

نظار تاپه زده بود بر    یشورا  یشانیشانرا  را بر پ   گانیجانبه بن که تاج را  کی، کنفرانس    اورندیداشت بدست ب
  .دعاستم نیسال شاهد زشت ا نیاکست هم ۱۴افتاد و شکست   نیزم

آن انتخاب جنگ تا مرگ و    یک یقرار گرفته است که    یدوراه  کی  هیاکنون در حاش  نیکار  هم  تیدر نها  ریپنچش
 . از طالبان است عتیآن  ب گرید

 ر یو پنجش   دیرا خواهد چش  یکشور طعم صلح و وحدت مل  ونددی بپ  عتی صلج و ب  انتیبه وار  ریقرار باشد که پنجش  اگر
دل بسته به   گرانیـ فرانسه و د  کایامداد امر  دیبه ام  ریخواهد بود . و اما اگر پنجش  یروند همگان  نیا  نیجز ا  زین

خوب    نهیزم  تواندیم  انتیوار  نیدر افغانستان است که ا  شی خو  نیدر صدد  انتقام شکست ننگ   زین  کایجنگ باشند ـ امر
امر مرد و زن    تیطالبان باشد که در نها  هیداعش عل  یو حت  کایـ فرانسه ـ امر  ریپنچش   تالفییا  ی و لذت بخش برا
 . را معلوم خواهد کرد گریکدی هیفاجعه جنگ عل

 کبار ینتوانست ستون فقرات کشور را در هم شکند و  نیساله بر مناطق پشتون نش  ۲۰  یلیجنگ تحم   گریجانب د  از
 .سپرد خیتار یاستعمارگران را با خود به گورستان امپراطور یارزو  گرید

و چنان خود را   نیها و چن  تی، حقوق اقل  انیب  یآرزو دارد بنام حقوق زن ، آزاد  گری د  کباری   ریاکنون که پنچش  نیهم
نکته را فراموش کرده    نیا   کهیبدر کند . در حال  گرانید  بانیو آرزو دارد  سر از گر   دینما  یمعرف  گرانیمدافع د

حلقه انحصار قدرت    ک یسال گذشته را به عنوان    ستیب  یالماس  یو اداره  جمهور  ر یاست که مردم افغانستان پنچش
آن در حافظه    ینیشناسند که شواهد ع  یاقوام و اقشار مختلف در کشور م  ی گان جعل  ندهیگروه کوچک و نما   کیتوسط  

 . تازه است یلیشته خسال گذ ستیب یکشور ط نیتک تک افراد ا
و   ۱۹۹۲  یهزار باشنده کابل در سالها  ۶۰فراموش کرد که  هر فرد افغان شاهد قتل    دیشان نبا  نیو متحد  ریپنچش

  . هستند یلیدشت ل ۲۰۰۱شده سال  میده هزار طالب تسل یبعدا کشتار دسته جمع
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کشور ، فساد    هیتجز  یزمستان  ی، خواب ها  ی، نفاق مل  یاسیس  یتا اکنون افغانها شاهد انواع فساد ها   ۲۰۰۱سال    از
 یاسالم  ینظار و جمهور  یـ شورا  ریپنچش  ادتی، قاچاق مواد مخدر  تحت ق  ی، مال  ی، نظام  یـ اقتصاد  یاجتماع

بار    یدوباره  طالبان شد که اکنون برا  باعث ظهور   ک ساله شان بدون ش  ستیب  یملت بوده  و نا کرده ها  نیا  یباال
 کشور را به نحوه که خواسته باشند رقم  خواهند زد ،،،  نیبار سر نوشت ا نیآخر  یهم برا دیدوم و شا

  یمدن  ی و خواسته ها  یمشروع جامعه سنت  ی ها  یو احترام به آزاد  ینرمش در سلوک اجتماع  شیضمن نما  طالبان
 .نشسته است نیقابل تصور در راه شان به کم ریغ یها دیبدانند که تهد دیشان با

  ی و داخل   یخارج  یرسانه ها  غاتیتبل  ریسال اخ  ستیب  یفراموش کرد که ط  دینبا  زیرا ن  نیتذکر است که طالبان ا  قابل
کرده اند که طالبان نمتوانند راه شانرا به قلوب مردم و کسب  یمعرف گانهیدر اذهان جامعه طالبان را آنقدر زشت و ب

 ... ندینما ایچند ماهه اح وو چند هفته  یساده گ نیدوباره اعتبار مردم به ا
  ی ها   یکشور و ختم جنگ به ماه ها و سالها  نیسرنوشت ا  نییکه تع  نستیا  داستیآشکار و هو  تیواقع  کیکه    آنچه

 .  کشور اند نیسرنوشت ا نییصبرانه در انتظار تع یشرق و غرب ب یو بالکها رودیشده م کتریخود نزد ریاخ
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