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 آینه خود نما
 

 ون نقش تو بنمود راست ـ ، چهـنـآی
 ، آیینه شکستن خطاست خود شکن

 
 

بان به  اگر سیاست افغانستان امروز را از تعبیر آینه نگاه کنیم ،در تصویر خود را می یابیم اگر دقت گردد رژیم طال
همان نوع اصول زندگی تاکید دارند که ما بزرگ شده ایم زمانیکه یک کودک افغان تولد می گردد به گوش فرزندان  

، همین طور هنگام ازدواج پسر و دختر افغان ها در  خود آذان هللا اکبر را می دهند تا اوالد شان مسلمان پرورش یابد 
زندگی را آغاز می نمایند مراسم عید خوشی نیز بر مبنایی مذهب   وقت نکاح با خواندن چند جمله از قرآن شریف

برگذار می گردد وحتا در اخیر زندگی مراسم فاتحه نیز با آیت قرآن شریف دفن می گردند یعنی اصول زندگی ما  
ط می  افغان ها بر اساس کتاب الهی دین اسالم اسطور است ، هیچ فرق ندارد که به کدام ملیت زبان قوم والیت مربو

گردیم اصل رفتار و کردار اخالقی و فرهنگی ما وابسته به اخالق اسالمی عیار است چی آگاهانه ویا چی ناگاهانه 
تمام کشور ها جهان نیز بر    .اصل منطق این جامعه افغانی و اسالم است این هم خود ما و هم جهان باید درک کنند

ها دولتی گرفته که هنگام تحقیق دست خود را باالی کتاب اساس یک نوع دین اسطوار می باشند از قوانین محکمه  
آسمانی گذاشته سوگند می خورند الی دیگر معاشرت ها اجتماعی همه می دانند که مردمان غیر اسالمی نیز در مراسم  
خوشی وغم خود به اساس دین و فرهنگ ها مذهبی جامعه خود روان هستند با وصف همه آزدای ها که در فضایی  

سی دارند اما سنت ها مذهبی خود را هیچ وقت نادیده نمی گیرد فرق ندارد اگر بودیزم باشد ویا عیسوی ،  دموکرا
 . یهودی اصول اساسی زندگی شان از منطق مذهب سرچشمه گرفته است

ز  مجموع مردم افغانستان همه مسلمان هستند با وجودیکه تعداد از افغان ها در این اواخر نظر به دلیل ها مختلف ا 
ویا تحت تاثیر رفتن فرهنگ ها بیگانه ویا فکر آزاد که در اثر خواندن    قبیل ناامید بودن از رهبران اسالمی تنظیمی

چند کتاب فلسفی ویا دیدن ویدو ها مستند و یا گفتار پروپاگندانه توسط گمراهان از مذهبی بودن خود انکار می نمایند  
شان مسلمان است با خود به طور یک مسلمان فکر می کنند و با    ولی به شمول همین نوع اشخاص هنوز هم وجدان

 . خداوند ج وصل هستند
کوچک ترین تکلیف و درد که نصیب مردم می شود قبل از عالج اول شروع می کند به هللا گفتن چون داخل وجود  

گر در جبهه جنگ باشد  فرق ندارد اگر در خانه باشد و یا بیرون از منزل ا  روح روان شان متکی به خداوند ج است
ویا در زندان ویا در کشور ها اسالمی باشد ویا غیر از اسالمی این آینه زندگی ما افغان ها است نمی توان از این  

 . حقیقت فاصله گرفته و فرار نمایم
ی  در همین شب روز مفکوره ها مختلف در بین افغان ها ایجاد گردبده است و هر کس دنبال فکر اندیشه احساس شخص

خود است با وجودیکه تعداد زیاد افغان ها طالبان را دوست ندارند اما سایر مردم به خاطر از بین رفتن رژیم قبلی و  
 فرار شان از نظام خیلی خرسند هستند چون سیستم فاسد و جنگ کشته قتل همه مردم را خسته ساخته بود

ین الملی بسازند ممکن دلیل ادامه دولت داری شان  اگر طالبان از سیاست مدرن کار بگیرند و حکومت را مردمی و ب
روز بیش تر گردد و افغانستان را مانند کشور عربی مانند قطر دوبی تبدیل نمایند به خصوص در شرایط که فهمیدند )

یعنی کشور ها غربی به شمول کشور ها همسایه و کشور ها اسالمی در برابر امارات بی تفاوتی    بد برادر ندارد (،
را نشان دادند این همه همان کشور ها بودند که باالی شان سخت حساب می گردید امروز همه شان انتظار غرب   خود

را دارند که آیا امارت طالبان را به رسمیت می شناسند ویا خیر چرا که به خاطر منفعت خود نمی خواهند روابط  
 . سایه بودن را فراموش نموده اندموضوع مومن بودن هم مذهب بودن هم خود را با غرب تیره نمایند
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قبل از آنکه امارات طالبان کامال” تنها باقی بماند می توانند چند نکات مهم را خیلی زودتر تحت بررسی و عملی  
قرار دهند تا حد اقل مردم افغانستان را با خود داشته باشند چون مردم افغانستان از دولت پیشین کامال” به بینی آمده  

ملیت ها در سیستم دولتی دارای صالحیت ها مختلف باشند همینطور بودند انتظار یک نظام را دارند تا همه اقوام  
 دختران و زنان را اجازه دهند تا در جامعه در چوکات حجاب اسالمی

بتوانند مانند سایر کشور ها اسالمی به فعالیت ها تعلیمی و تربیتی اقتصادی خود آزادانه ادامه بدهند ، و حتا ضمینه  
را برای شان فراهم بسازند ملیون ها زن در افغانستان بیکار هستند در این کشور   کار تحصیل و پالن ها انکشافی

زمین زراعتی و آب کافی داریم دولت امارات اسالمی می توانند تولیدت زراعتی فارم ها پوشیده را زباد تر گسترش 
کفا گردند و از سوی دیگر زنان که  دهند تا تعداد زیاد خانم ها بتوانند در این نوع فارم ها زراعتی کار نمایند و خود 

 مسلکی نیستند از بیکاری فقر بیرون گردند
 . همچنان بزرگترین چرخ اقتصاد نیز از طریق زراعت به میان می اید

موضوعات ملی مانند بیرق و سرود ملی دوباره تهیه ترتیب گردد می توانند پارچه سفید را نیز شامل بیرق سه رنگ 
بیرق سفید را سمبول آزادی و درفش وزارت دفاع بسازند دلیل به آن است چون همه مردم تحت نمایند ویا می توانند 

 بیرق قرار دارند تنها طالبان مستحق بیرق ملی نیستند 
 تا هیچ افغان در کشور بیگانگی احساس نکند

یط باید سازش داشته مردم افغانستان نباید فراموش کنند که این کشور سرزمین مشترک همه افغان ها است در هر شرا
 باشند و به خاطر بهتر شدن شرایط زندگی برای خود و نسل بعدی تالش نمایند

 در این شب روز دشوار سیستم دولتی نیاز به استاده شدن و عیار شدن دارد 
 کشور هندوستان بعد از استقالل از چنگ انگلیس هیچ کمک کننده نداشتند و نفوس شان هم خیلی زیاد بود

ر شان گاندی اعالن نمود که اگر می خواهید کشور از بیچاره گی نجات دهید هیچ وقت لباس ها ملی تان را رهبر فقی
که لونگ مردانه و ساری پنجابی که به تن دارید از تن بیرون نکنید چون به خاطر تهیه لباس تان ضرورت به تار 

رون لباس ها تان را خریدرای نموده وارت  تکه رنگ فابریکه کارگر خیاط است و ضرورت نمی شود که تجار از بی
کشور نماید تا می توانید با کم تان بسازید و کوشش کنید خود تان قادر به ساختن هر چیز شوید همان بود که تا به  
امروز مردم هندوستان در کلتور فرهنگ خود باقی ماندند و حتا دیگر مردم نیز عالقمندان لباس و فرهنگ کشور 

 شان شدند 
زیاد مردم امروز مخالفت با طرز دید طالبان دارند گویا افکار سیاست اندیشه طالبان موازی با اندیشه شان    تعداد

 . نیست در حالیکه اصل خود افغان ها در همین مذهب کلتور فرهنگ است
به دور هم جمع    طالبان می خواهند قوانین اسالمی را ایجاد نمایند و اساس نامه خود را قوانین دین قرار دهند تا مردم

 شوند اگر به عکس پدر کالن خود نگاه کنند ایشان نیز با لنگی ریش کیش کاله عین مفکوره را داشتند
در صورت که طالبان جهت خود را تغیر بدهند و با مردم افغانستان بیگانگی نمایند یعنی هر چی دل شان بخواهد  

همه مردم در مقابل شان خواهد برخاست ولی هنوز خیلی وقت  انجام دهند و خواست ها مردم را نادیده گیرند آن وقت  
 . است برای قضاوت رژیم طالبان نباید این قدر به سرعت مخالفت نشان بدهیم

برای پنچ سال در جنگ بغاوت چپاول گری بودند و هیچ    1992تنظیم ها مجاهدین هنگام ورود به کابل در سال  
 بالخره طالبان آمد خاموشی شد کشور هم ایشان را به رسمیت نمی شناخت تا

آیا ما افغان نبودیم که علیه آزادی و دموکراسی ها غازی امان هللا خان و اعلیحضرت محمد ظاهر شاه شعار منفی 
 می دادیم 

 آبا ما افغان ها نبودیم که علیه دوران کمونست ها و بی پروایی ها مذهبی شان شعار داده و علیه شان از جای برخاستیم
 افغان ها نبودیم از جنگ ها داخلی تنظیم ها شکایت داشته و کشور را ترک نمودیم آیا ما 

این ما افغان ها نبودیم که علیه حکومت ها ع و غ شکایت داشتیم آیا ما افغان ها نبودیم که از زورمندان رشوت 
 خوران شکایت داشتیم

شتیم آیا ما افغان ها نبودیم که علیه رفت آمد و عبور آیا ما افغان ها نبودیم که علیه بلند منزل و غارت گران شکایت دا
 بلند رتبهها در شهر بازار شکایت داشتیم آیا ما افغان ها نبودیم که علیه کمیسیون ها انتخابی شکایت داشتیم 

باج آیا ما نبودیم که علیه ترموز جنگی موی کنک هنرمندان به بیتی آمده بودیم آیا ما افغان ها نبودیم که شکایت از  
 گیری رشوت گیری پولیس ها و بلند رتبه شکایت داشتیم 

همه فارغین فاکولته ها کابل در بدل پول اسناد فراغت اخذ نمی کردند ؟ اتباع تمام سفارت خانه ها افغانستان مقیم در  
گیرد خارج از کشور قوم خیش سیاسیون حکومت کابل نبودند ؟ اگر جمالت را اضافه نمایم ممکن چندین صحفه را ب

 ولی نباید از حقیقت بگذاریم
امروز در والیت پنجشیر مردم توت خشک و تلخان می فروشند اطفال شان از دریا چوپ جمع آوری می کنند جالب  

 اینکه یک تعداد هنوز هم از دست آورد ها چندین 
 ساله زورمندان خود حرف می زند کدام دست آورد ها ؟ همه دست آورد ها را با خود بردند 
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ران نفر صاحب پول منفعت لعل جواهر شدند خانه شخصی در ترکیه و کشور عربی شدند نماینده هر والیت فقط هزا
جیب ها خود را انبار از پول نمودند اگر قندهار برویم ویا جالل آباد و اگر بدخشان هرات مزار شریف دارای ها  

 بزرگ مربوط طبقه ها مافیایی تعلق می گیرد 
ن ما را به رسمیت می شناخت بعد از فرو پاشی نظام مردم توان ادامه زندگی را برای یک ماه  در حالت که تمام جها

نداشتیم همه اموال خانه خود را بیرون به فروش کشیدیم آیا با آنقدر دست آورد نتوانستیم زندگی خود را در طول  
 دوماه ادامه بدهیم ؟ 

ارج از کشور مظاهره نموده به تحت شعار قیام نمی گویم مردم چرا ما افغان ها به جای اینکه با بیرق ها رنگه در خ
ها خارجی کمک نمایند مگر کمک ها   غریب بیچاره در افغانستان به نان مواد سوخت لباس ضرورت دارد تا کشور

بشر دوستانه به جای خود است نظام تبدیل شده بشر هنوز هم آنجا است باید صدایی خود را به خاطر کمک رسانی  
 ردم غریب کشور بلند نمایم نه به خاطر بقایی رژیم مافیایی که همه فرار نمودند و مردم بیجاره ما را تنها گذاشتند به م
کشور استخبارات و نظامی ها شان در مملکت ما حضور داشتند چرا بچه ها فلم صدا خود را آن وقت نمی  48

ین قطر است قیام نماید در حالیکه طالبان در کوشش به کشیدند که حال می گویند طالبان وابسته به پاکستان روسیه چ
 . رسمیت شناختن خود سخت تالش دارد

بهتر خواهد بود اکر دست به دست هم داده شود و کشور را به طرف همبستگی صلح مردمی سوق دهیم تا هم جهان 
رک کنند همه یک مردم هستند  افغان ها را به رسمیت بشناسد و هم افغان ها همدیگر خود را به رسمیت بشناسند و د

 . به امید اتفاق و کشور مردمی دعا می نمایم
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