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 پرچم امید را زمین نگذاریم
 

به شرایط زندهتالش ما برای دست داشته باشد، برای ای رایج در منطقه و جهان همگی مدرنی که با الگوهیابی  خوانی 
به عقب انتقال قدرت  بار دچار بحران شده است.  گان مالی لنگ و آنانی که در ترین قشر جامعه، بازماندهماندهچندمین 

تالش رسانهها ایستادهبیش از یک قرن اخیر علیه این  است.  ت محدود  ها، نهادها و امکانااند، شکل اصلی این بحران 
ویرانی آن که جز  افتاده است  نیرویی  بار به دست  چندمین  برای  و توقف پروسهاداری  شده  ساخته  که راه چه  هایی 

آنان نشانه و منابع زمینههای تغییر را میافتاده است، ماموریت دیگر ندارد.   .کنندساز تحول را نابود میزدایند 

 
به نیروهای ضد ترقی می اگر نیروهای طرفتواند  انتقال قدرت  رفت و آنانی که خود  دار پیشبه فرصت بدل شود، 

مبارزان و آزادیرا میراث گذشته میدار  خود منحرف نگردند  خواهان  از مسیر  از کار و پیکار نکشند،  دانند، دست 
بزرگ نیروهای مترقی،  انحالل فکری  نشوند.  و ارتجاع منحل  تیزاب طالب  است.  و در  بحران  این  ترین خطر این 

تازه است.  افتاده  اتفاق  نیز  گذشته  بار در  چند  دهه  ترینانحالل  در  با درگرفتن    ۱۳۷۰هایش را  خورشیدی  هجری 

در مورد اول، خیلهای تنظیمی و قومی و در آنجنگ خیل نیروهای چه بعد از کنفرانس بن اتفاق افتاد، تجربه کردیم. 
تنظیم تیدند و تا فرق در منجالب سیاسی فرو رفتند. بعد از کنفرانس  های متعصب غلغیرقومی و غیرتنظیمی به دامن 

مبنای تقسیم قدرت به زورمندان قومی به میان آید و لوکوموتیف این »تحول« بن که قرار شد »نظام دموکراتیک« بر
که می آنانی  و  نیروهای مترقی  باشد،  خارجی  حمایت  و  با خشتدالر  و ِگلدانستند  تنظیمی  قوهای  تعصب  می  های 

و ریشهنمی بومی  و دموکراسی  پایدار ساخت  حکومت  نکردند و قادر توان  راه بدیل همت  بنا کرد، برای معرفی  دار 

از »عسل چشم  نهادها، سازماننشدند  پروژه بردارند و با ساختن  دیرین مبارزات های«  استوار بر سنت  ها و احزابِ 
آگاهی به  دموکراتیک  ـ  را بملی  و مسیر  بپردازند  و دهی  غیروابسته، غیرقومی  غیراستبدادی،  حکومت  ایجاد  رای 

بسیار بودند، اما از نظر آگاهی و سازمان هموار کنند. آنان از نظر عدد  به پختهغیرمذهبی   .گی نرسیده بودنددهی 
 

تک زنگ خطر را در گوش وجدان  بازمانده از جریانتک افغانامروز که برگشت طالبان به قدرت  های مترقی  های 

باید به  حام حقوق بشر و دموکراسی  زن صدا در میی تحصیل، آزادی،  قریب یک سال، باید هزاران  و در این  آورد 
طالبان به پا بر می برای مبارزه علیه  تازهو مرد  بازهم دوران  مبارزان   خاستند؛  فرزندان  است.  رسیده  انحالل فرا 

بهآزادی و دموکرات  خود صف خواه  ویرانی، وطندارکشی  میتدریج پشت طالبان قومی  و برای یک دور جدید  کشند 
کمر می مذهبی  و  قومی  تروریسم  صفو  این  نتیجه  به بندیبندند.  وابسته  افراد  از  زیادی  تعداد  است.  آشکار  ها، 

نیز شخصیتجریان مترقی و  تحصیلهای  مستقل  کنار تنظیمهای  و فرهنگ که  سیاست  جهادی علیه  کرده، اهل  های 

سنگر  هم زندهدیگر  تجربهگرفته بودند،  از آنان  و پروژهموسسه  اند و برخی  آوردهسازی  هم با خود  آیا بازی را  اند. 
آن فریب گروه از  کدام  آوردند؟  به دست  چیزی  و فرهنگ خوردهآنان چه  قبیله، زبان، سمت  قوم،  توانسته است  گان 

 خود را در این چند دهه تعصب و دیگرستیزی نجات دهد؟
 

منجالبترقیهای  جریان به این  به دلیل ناامیدی  گرفتار شدهخواه کشور  به آمال ترقیها  آنان دیگر  پابند اند.  خواهانه 

و نمینیستند، سرافگنده دورتر نگاه کنند. نیرویی که امید را از دست دهد، ناچار در وضعیت توانند به چشماند  اندازهای 
است.جاری منحل می حاصل دوراندیشی  امید،  از انسان  شود.  فراسوها و فرداها را دارند.  های امیدوار توانایی دیدن 

و به رقابتگی نمیرو دچار روزمره  همین چگونه میهای طالبانی و تنظیمی تن نمیشوند  به پیکر بزرگ دهند.  توان 
را دمید؟ چطور می حامی ترقی نور امید  میلیونی وطنداران  به دهو شاید چندین  فکر،  ، روشنها هزار متخصصشود 

فهماند که اولین اصل پیروزی و دوباره برخاستن، از دست ندادن پرچم امید است؟نویسنده، سیاست و فعال مدنی   مدار 
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