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 ؟ آیا فاجعهٔ بغداد درکابُل تکرار نخواهدشد
 
 
 

توأم با خشونت وخونریزی درآنجا هارخ میدهد که قدرت های حاکم لجوجانه جلو تغییر معموالً کودتاها وانقالبهای 
وتحوِل تدریجی را میگیرند وتالش میکنندنیروی جوان وتحول طلِب جامعه را به زورسرنیزه برجایش بنشانند. نیروی 

لب وبیرحمی را افزایش میدهد  تحول طلب نیزبه خشونت وُکشتاِر متقابل متوسل میشود واین خشونِت دوجانبه قساوِت ق
ومعیار های عدالت وانصاف را تضعیف وافراد را به انتقامجویان بسیاربیرحم بدل میکند وکاررا بدانجامیکشاندکه 
ُکشتن به طبیعِت دوم زورمندان بدل میشود.یکی بَنام خاین ونوکِراجنبی میُکَشد ودیگری بَنام ضِد انقالب وعامل 

 .بورژوازی
زهاجوانان بیکاروبی روزگاربه جاده ها آمده اند وازمقاماِت حاکم کار واصالحاِت اجتماعی درعراق این رو

میخواهندولی مقاماِت حاکم که هماننددولتمرداِن امــروزودیــروِز افغانستان درُمرداب فسادورشوه خواری تاگلو غرق  
ی نومیدی وانتقام را دردلها می کاَرد وتحول استند متوسل به زور میشوند ومردم را میُکشند واین ُکشتارتُخم عقده ها

 .طلبان را نیز مجبورمیسازد که با معیارهای خشم وانتقام وارِد پیکاِر متقابل شوند
 :اگربرسیاستهای حاکم ِخردودوراندیشی حکومت کندوِخَردورزاِن سیاستمدارگفتهٔ سعدی را بپذیرند که

 

 رزشتش به گیتی سمــــــ ُکنــــــد نامِ     رعیت ُگــــــریزد زبیداد گر 
 
 

 .باشند وهم دِل یاررا نمیرنجانند ه تابع سیرزمان میشوندوبااصالحاِت تدریجی وگام به گام هم لعِل قدرت را بدست میداشت
گرفته ایم.انتخاباِت سال   ددرافغانستان مااینگونه خشونتهارابسیارآزموده ایم ولی بدبختانه ازاین آزموده هاکمتر یا

رفت ودرنتیجهٔ آن دورهبری که ازدیدگاه قدرت با هم مساوی بودند ویکی ریسمان امتیاز رابه سوی  به بحران ۲۰۱۴
خود میکشید ودیگر درجهت خود واین دونیروی مساوی درجازده بودند.کمک های جهان صرِف یک بیـــروکراسی 

طعنــه دهی به همدیگر بی معنی وپر مصرف گردید. یکی بافت ودیگری بازکرد.سرتاسرپنجسال حکومت درجدال و
مادر رابه دسِت   و پدر وبود گذشت. جوانان تحصیل کرده وبیکار طول وعرِض جاده هارا گز وپل کردند ویاهست

قاجاقبران دادند وبه خاطر اُمید های موهوم راه مهاجرت درپیش گرفتند ویاشکارباندهای تولیِد مواِد مخدر گردیدند 
نیزروبه بحران می رود.درسال    ۲۰۱۹مای اقبال پیوستند.اینک انتخابات سال  وبه اردوی بیکاران زیِر پُل سرخ وسین

ریاست جمهوری  نامـــزدِ  چهار از  بازغنیمت بود که تنها دوتن درتنازعِ قدرت درگیربودند واینک کم ازکم من۲۰۱۴
هور نشدم حتماً »من رئیس جم شنیده ام که خویشتن را صد درصد پیروز میدانند ویگانه معیاِر شان همین است که اگر

درانتخابات تقلب شده است.«این بارچهار لشکر دربرابِر هم صف میکشند وهرکداِم شان هم »خودرا تکه تکه میکنند« 
تا به حِق خود برسندوبازهم طبق معمول آنان بر ُغندی خیر خواهند نشست ومردِم بیگناه ُکشته خواهد شدوماننِدعراق 

ا مبارکباد گفته خواهد شد واگر باهم بسازندبازهم یک حکومِت فَلَج که نه مرِدره  جوانان ازپاخواهند افتاد؛ شهادت ه
 تآخرت باشدونه زِن دنیاوکسی چه میداندشایدآنحکوم

وبی کفایت مردم را به مرگ بگیرد که به تَِب یک نظام طالبانی راضی شوند ووضـــعِ کابُل صدباربدترازبغداد   فَلَج 
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دِل همسایگان هم به حاِل ما نمیسوزدتا سنِگ خیری بگذارندوُکشتاررا پایان دهند.مصداق  َشَود.ماباهم جور نمی آییم و
 :اصلی همان دوبیت استیم که میگوید

 

 ت نه درمیخانه کاین خمار خام اس    نه درمسجد گذارندم که رندی 
 

 ت غریبم؛ بیکســــم آن ره کدام اس   میاِن مسجد ومیخانه راهیست 
 

انه است همان راهی است که راه اعتدال وارفاق واتفاق است که می ترسم تعلیق به وراهی که میان مسجد ومیخ
 .ُمحال کرده باشم وهرگز بدان نرسیم

 

 مبرمنگه ۲۰۱۹اکتوبر۷فاعتبروا یا اولی االبصارنگارگر 
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