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  تجزيه و ضد تجزيه
  
  

انتخاب باراک اوباما توام بود با گمانه زنی های فوق العاده خوشبينانه که از رنگ پوست و دين پدری اش، که خود به 
 .عدم اعتقاد به آن به کرات اصرار ورزيده است، ناشی ميشد

ر به کرونولوژی وقاي  اخير در منطقه و بخصوص در افغانستان توجه نمائيم و همه را ِهع و رويدادها ظرف چند ماا
دريک جمعبندی در مقابل خويش قرار دهيم، بدون شک به تشخيص اهداف نهائی سناريست اين درامه ها يک قدم 

 .نزديکتر خواهيم شد
 هند گاهی از خود ۀز افغانستان تا نيم قارآيا کشورهای مسلمان، اعم از عرب و عجم و بخصوص کشورهای منطقه ا

پرسيده اند که چرا اکثر تروريستان و يا حد اقل اکثر سازماندهندگان فعايت های تروريستی که  روز تا روز با 
عمليات خويش اوضاع منطقه را وخيم جلوه داده اند، اکثرًا شهروندان همان کشورهايی اند که تحت نام مبارزه با 

  ز به تعداد نفرات و وسايل و ماشين آالت جنگی خويش در منطقه ميافزايند؟تروريسم هر رو
از اسامه بن الدن، که در ابتدا در چوکات تطبيق برنامه های سازمان استخباراتی امريکا در مقابله با ارتش سرخ 

بی وابسته و به نحوی وارد پاکستان شد، تا مجريان عمليات تروريستی در بمبئی، همه بنا به عالئقی به کشور های غر
 .از انحا از همان طريق وارد منطقه شده و به فعاليت های تروريستی مشغولند

حوادث بمبئی تالشی بود برای جديت بخشيدن به اختالفات مذهبی ميان هندوها ومسلمانان ساکن در هندوستان که تا 
ال شد؛ مگر با تصميم خردمندانه پيشنهاد سازمان استخباراتی اسرائيل غرض اشتراک در خنثی سازی آن دنب

اگر هندوستان به اين پيشنهاد اسرائيل لبيک ميگفت، بدون شک . دولتمردان هندی بيشناد سازمان متذکره پذيرفته نشد
 مذهبی کسب نموده اختالفات سياسی هند و پاکستان رنگ مذهبی اختيار مينمود و در ۀآشوب گسترش يافته و صبغ
ش را فقط از ميان مسلملنان و هندو ها گرفته زمينه را برای تجزيه ها در منطقه آماده آنصورت جنگ قربانيان خوي

 .ميکرد
 کشورهای منطقه چندين بار در اينجا به ۀآنچه به افغانستان ارتباط ميگيرد، تالشهای کشورهای غربی در امر تجزي

 تالقان و ناکامی طرح قصر سفيد تحت پس از پيشرفت طالبان از طريق بادغيس و ميمنه تا. ناکامی انجاميده است
 امارت اسالمی افغانستان تحت رهبری طالبان صرفنظر ۀها، از انتصاب آقای کرزی به صفت نمايندديموکرات ۀادار

شده، آقای کلنتن با فير چند راکت کروز به واليت خوست خشم خويش را که از عدم تطبيق طرح مطابق پيشبينی ها 
بدينترتيب اوضاع الی انتخاب جورج بوش به صفت رئيس جمهور اضالع متحده روال . ناشی ميشد، فرو نشاند

 .معمولش را ميپيمود
 بزرگ را در عراق جستجو مينمود تا ۀجورج بوش که همچون اکثر جمهوريخواهان کليد درب ورودی به شرق ميان

ستان لشکر کشيده و افغانستان در صدر  ميالدی جبرًا به افغان٢٠٠١در آفغانستان، به تعقيب حوادث يازدهم سپتامبر 
 بزرگترين آنها به صفت معاون رياست ۀ کمپانی های نفتی که نمايندۀاو که با حماي. سياستهای خارجی اش قرار گرفت

جمهوری ظاهر شد، با قصد لشکرکشی به عراق بر اريکه قدرت تکيه داد و به همين دليل هم ، باوجود آنکه در 
 جلوگيری از دستيابی صدام ۀ بود، يک قسمت قابل مالحظه ا ی از نيروهايش را، تحت بهانافغانستان مصروف نبرد

  .به سالح اتمی، به عراق نيز فرستاد
عملکردها و تعهدات کرايه نشينان قصر سفيد از جورج بوش اول تا باراک اوباما مبين آنست که هرکدام تکتيک های 

ها ها دستيابی به اميال شاان را بيشتر از طريق ديموکرات گرفته اند که جداگانه را برای ستراتيژی واحد طوری بکار
 . افغانستان و جمهوريخواهان از طريق عراق ممکن ميدانند

 ۀعده ای از تحليلگران سياسی، اضالع متحده ای تحت زعامت جورج بوش اول را در رديف يکی از مشوقين عمد 
از .  عراق وارد جنگ شدۀ دفاع از کويت، برعليۀچند بعدًا خود به بهانهر. صدام در امر حمله به کويت قرار ميدهند

 امريکا مرفوع گرديده بود و از سويی ۀ نظامی کشورهای غربی، در راس اضالع متحدۀاينکه عامل ظاهری مداخل
 اهميتی  رياست جمهوری جورج بوش اول به پايان ميرسيد، بناًء  از تعقيب و پيگيری اين جنگ، باتوجه بهۀهم دور

 . ها به افغانستان قايل بودند، صرفنظر به عمل آمدديموکراتکه 
يکی از عوامل عمده ايکه متکی به آن اضالع متحده نميخواهد به داستان القاعده در منطقه خاتمه بخشد در هراس از  

ادی خويش قرار  نظامی نهفته است که در آنصورت آماج انتقادات رقبای نظامی، سياسی و اقتصۀرفع عامل مداخل
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چنانچه متخصصين امور نظامی خوب به اين نکته واقف (گرفته به سرنوشت شوروی سابق دچار خواهد شد و الی 
برای امريکائيان، که يک شبه طالبان را از هشتاد درصد خاک افغانستان بيرون رانده بودند، ساده بود تا با تعقيب ) اند

 .رون رانده و يا دستگير مينمودندجدی تر آنها را کامًال از افغانستان بي
 های اضالع ديموکرات ۀآنچه به افغانستان ارتباط ميگيرد، همانطوريکه پيشبينی ميشد، با آمدن اوباما منحيث نمايند

 زمامداری بوش دوم کسب جديت ۀمتحده در قصر سفيد، فعاليت ها پيرامون مسايل مربوط به افغانستان بيشتر از دور
 .نموده است

 امريکا برای افغانستان و امريکا، بيش از ۀ ويژۀ منطقه از فضا توسط آقای هالبروک فرستادۀ غرض مطالعپرواز
 .آنکه يک ماموريت ديپلوماتيک را افاده نمايد، به يک ماموريت نظامی شباهت دارد

  
جود آنکه بعضًا اثرات ترفند های مستقيم و غير مستقيم جهت ايجاد فاصله ميان اقوام مختلف ساکن در افغانستان، باو

اهی نتايج آن در نوشته ها و سخنان بعضی از نماينده های اقوام مختلف، اعم از تاجک، پشتون  اه  خود را داشته و 
و هزاره و ،،، انعکاس يافته و آنرا ميتوان احساس کرد؛ مگر تا کنون، تا آن حدی کسب شدت ننموده است که توانائی 

  .انب معلوم الحالی را که از آنسوی ابحار به اينجا آمده اند ارضا نمايدآنرا داشته باشد تا عطش اج
. ها را در راس حکومت اضالع متحده حدس زدديموکراتبا پيشنهاد تشکيل نيروهای اربکی ميشد امکان رويکار آمدن 

 خصلت  اقای کرزی صورت گرفته بود؛ مگر خصوصيت وۀهرچند اين پيشنهاد به ابتکار يکی از اعضای کابين
حکومات پوشالی به همه هويداست و يا، شايد هم، آقای حنيف اتمر خواسته است با ايجاد نيروهای اربکی وحدت ملی 
را از طريق حاکميت قوم واحدی، جبرًا تحميل نمايد تا از خطريکه بوی نجزيه از آن به مشام ميرسد جلوگيری نموده 

 نفاق های قومی در ميان افغانها به نفع بيگنگان نتايج ديگری را به ولی به هر ترتيب چنين اقدامی جز آتش زدن. باشد
 .دنبال نخواهد داشت

 نوشته بودم که آقای کرزی و شايد هم کشورهای غربی که در تمثيل ضعف و اشتباه تحت عنوان ۀاين قلم در مقال
 و افغانيزه کردن افغانستان رادر افغانستان حضور نظامی دارند، خواسته اند تا مبتکر پشنهاد تشکيل نيروهای اربکی

 بزرگ تسهيل و سرعت بخشد، انتصاب نموده ۀيکی از وزارت های کليدی که از آن طريق تطبيق طرح خاورميان
پس از گذشت مدت کوتاهی ديده شد که آقای اتمر تشکيل نيروی جديدی را که متشکل از افرادی اند که نه پوليس . اند

جوانان مناطق نا امن  و مهمتر از همه اينکه گفته شده است که اين نيرو ها در ابندا از اند و نه مليشا اعالن نمود،
 . به آنها واگذار خواهد شدامنيت شاهراه ها ۀو وظيفتشکيل 

اين درست مانند آنست که آقای اتمر از ديگران بخواهد تا او را ديگر ضابط حنيف نه بلکه جنرال جنيف خطاب 
  . او را ضابط و يا جنرال خطاب نمائيم او همان حنيف اتمر خواهد بودنمايند؛ در حاليکه اگر

مهمتر اينکه موضوع تشکيل نيروهای ويژه بدنبال حمالت طالبان بر ديپو های ناتو مستقر در آنسوی سرحد اعالن شد 
 شناسائی، و جندی بعد نماينده نانو اعالن نمود که آن سازمان تصميم گرفته است تا منبعد نيروهايش به محض

شايد آنها محاسبه نموده اند که در صورت تلفات غير نظامی که افشای آن . قاچاقچيان مواد مخدر را از بين ببرند
بمنظور دستيابی به اهداف استراتيژيک نتوانست به تشکيل نيروهای اربکی بيانجامد، قربانيان حوادث را قاچاقچيان 

  . انتقادات برهانندمواد مخدر معرفی نموده خود را از زير بار
 ناتو، چندين بار به ديبوهای قوتهای ناتو ۀ قبلی با نمايندۀدور از امکان نخواهد بود که عده ای از طالبان، بنا به موافق

 خيبر را که افغانستان را به پکستان وصل مينمايد ۀدر پاکستان حمله نموده، آنرا به آتش کشيده و باالخره پل منطق
 . خير اعالن نمايند که حمالت آنها مؤثر بوده استمنفجر نموده در ا

سازمان اتالنتيک شمالی و مقامات امريکائی از حکومت افغانستان و فساد اداری در آن شديدًا انتقاد نموده و وجود  
ان و فساد اداری را بيشتر از طالبان و عمليات آنها در تاخير پيروزی قوتهای بين المللی مسقر در افغانستان بر طالب

القاعده مؤثر دانسته تصميم اتخاذ نمودند تا جهت جلوگيری از قاچاق مواد مخدر که حکومت افغانستان، بنا به آلودگی 
ادارات به فساد نتوانست در آن ساحه مؤفق جلوه نمايد، به نيروهای خويش دستور دهند تا در صورت شناسائی 

  . را در محل از بين ببيرندقاچاقچيان مواد مخدر باالی آنها فير نموده و آنها
آقای حنيف اتمر که ديگر بر پست وزارت داخله تکيه داده است، به اسرع وقت تشکيل نيروهای ويژه ای را ـ که غير 
از همان نيروهای اربکی نيست ـ متشکل از جوانان مناطق نا آرام، به منظور تامين امنيت شاهراه های مواصالتی، 

 .ه اعالن نموددر چوکات وزارت امور داخل
سازمان پيمان اتالنتيک شمالی بارها درمورد انتقال کاروانهای تدارکاتی خويش از طريق جمهوری فدراتيف روسيه 
به افغانستان توافق مقامات روسی را مطالبه نموده است و بنا به گزارش اخير ريچارد گالپين، خبرنگار بی بی سی در 

ه اعالم نموده است که مسکو تقاضای آمريکا  در رابطه به حمل مسکو، سرگئی الوروف، وزير خارجه روسي
 . کاالهای تدارکاتی ناتو از طريق خاک روسيه به افغانستان، را پذيرفته است
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آقای الوروف همچنان تاکيد نموده است که روسيه قبل از دادن هرگونه اجازه بخصوصی، منتظر کسب اطالعات 
 . نظامی تدارکاتی آمريکا خواهد مانددرباره مشخصات کامل محموله های غير

با قبول اين تقاضا از جانب جمهوری فدراتيف روسيه کاروانهای اکماالتی سربازان ناتو در افغانستان از قبيل سوخت، 
به افغانستان منتقل ) حيرتان يا شيرخان بندر(مواد دارويی و غذايی از مسير روسيه و از طريق يکی از بنادر شمال 

 .خواهد شد
طرح ديگری که عملی شدن آن چندان منطقی به نظر نميآيد، عبور کاالهای تدارکاتی ناتو از طريق ايران به 

 .افغانستان است
هرچند ايران و امريکا در سقوط و برانداختن رژيم طالبان در افغانستان در موضع مشترکی قرار گرفته و غير 

سئله طور ديگريست، زيرا هيچ مرجعی نميتواند ايرن را قانع سازد مستقيم با همديگر همکاری نموده اند، ولی اينبار م
که اين محموله ها همه وارد افغانستان شده و از طريق استخدام اجيران امريکا در اختيار مخالفين رژيم ايران قرار 

يرند  . نمي
ن شود، دو پليست که بر فراز مهمترين راهيکه که ميتواند جانشين تورخم برای انتقال کاروانهای متذکره به افغانستا

 .دريای آمو احداث و افغانستان را از طريق حيرتان و شيرخان بندر باالترتيب به ازبکستان و تاجکستان وصل مينمايد
ولی آنچه که موجبات نگرانی را آماده ميسازد اينست که اکثر مردمان ساکن در مسير حيرتان ـ کابل و شيرخان بندر ـ 

 خويش را از جمع جوانان مناطق نيو اربکیر پشتون تشکيل داده اند و از جانبی آقای اتمر نيرو های کابل را اقوام غي
ناآرام؛ چون هلمند، خوست، پکتيا، پکتيکا و قندهار استخدام نموده و حاميان بين المللی هم ريختن خون افراد را تحت 

ن حقی برخوردار باشند، هموطنان ما که در ترکيب نام قاچاقچی مباح دانسته اند و در صورتيکه بيگانه ها از چني
  .نيروهای نيو اربکی آقای اتمر تنظيم يافته ان، بيشتر از بيگانگان اين حق را برای خويش محفوظ ميدارند

در نتيجه اقوام مختلف ساکن در صفحات شمال کشور، با جزئی ترين اشارت  و تشويق عناصر فرصت طلبی که 
 را ميبينند، قيام نموده، آتش يک جنگ قومی مشتعل شده افغانستان را تا حدی خواهد سوخت  افغانستانۀخواب تجزي

  . عالج برايش توصيه خواهد شدۀکه تجزيه به عنوان يگانه و بهترين نسخ
 

 محترم بروفيسور روستار ترکی  و ۀيکتن از هموطنان عزيز ما به اسم محمد امين بسمل که بعد از استماع مصاحب
 افغانستان به وجد آمده و مضمونی ۀ خود شان در آلمان داشته اند، از شنيدن امکان تجزيۀی نشستی که به گفتفيصله ها

تنې او هيلـــې را تحت عنوان  از طريق بعضی از سايت ها به نشر رسانيده و ضمن آن از مردم جـــدي غو
 کلتوری ايشان را که ۀ کميتۀ صادرۀا اعالميافغانستان و بخصوص افغانان مقيم کشور های خارجی تقاضا نموده اند ت

در شهر مونشن آلمان فعاليت دارد به زيان های آلمانی، انگليسی و فرانسوی ترجمه نمايند تا ايشان آنر از طريق 
  .خويش به آدرس مقامات جرمنی، امريکائی، انگليس و فرانسوی گسيل دارند

 افغانستان جريحه دار شده است، تمجيد ۀ شنيدن خبر امکان تجزيبنده، باوجود آنکه احساس پاک آقای بسمل را که از
 بسيار بدی برای رسيدن به ۀمينمايم، ميخواهم به ايشان يکبار ديگر بنويسم که احساس هدف آفرين است، مگر وسيل

 . هدف
ش را بفرستند  کلتوری خويۀ اتحاديۀاول بايد دانست که همان کشور هائيکه ايشان ميخواهند به آدرس ايشان اعالمي

 . افغانستان را فراهم آورندۀخود تالش دارند تا زمينه های تجزي
دوم اينکه اگر واقعًا هم کشور های غربی در جهت تجزيه افغانستان تالش نورزند، چرا ما از مردم خويش و 

   افغانستان متضرر ميشوند اين تقاضا را ننمائيم؟ۀکشورهائيکه از تجزي
 خود آتش نفاق های قومی را دامن ميزند و در نتيجه ما را يک قدم به تجزيه نزديکتر ۀالميسوم و آخر اينکه متن اع

 :خواهد کرد، در اعالميه آمده است 
   

کاري چې زموږ د خاورې په سر له ايران        "داسې 
يوال په تېره بيا امري ې معاملې روانې دي که داسې نه وي نو ولې ن ينو نورو هېوادونو سره پ   کا دايران پهاو 

ي او ې يې ايران ته دامريکاد پو وي چې بېل وي بلکې ال يې السوهنوته ه ې پ والسوهنونه تنها چې ستر   بربن
تنه ده دون پرله پسې غو يوال کانفرانس د  يو له خوادافغانستان په اړه د يو ن  .ديپلوماتيکو ک

مکې دايران سپاه پاسداران او پهولې دهرات پخواني والي انوري د شعيه مذهبو په نوم داسالم    قلعه ډېرې مهمې 
ې دي ؟ و ته ورک ه هزاره ورو ې تو   ان

ليوالر د افغانستان شمالي برخو ته تر اسالم قلعه پورې اډي دپ لوروسووميليونو ډالرو په بيه درېل   ولې ايران د
خه نظامي، سوق الجيشي امتياز او په نهايت کې دافغ ه کېدل نه وي نو ولې يېرا ورسوله که هدف ور و   انستان 

ل استقامت ور نه ووست ؟   دافغانستان په سهيلي برخه د پ
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   کال دجون مياشتې په قراردادکې دبهرنيو چارو وزير٢٠٠٨که ترکاسه الندې نيم کاسه شتون ونه لري نوولې د 
ای دافغانستان داسالمي جمهوريت پوله ليک   لې ده ؟ډاکتر سپنتا داسالم قلعه دپولې په 

ای ايران پالي برالسه شول ؟ ونو قضائيه، مقننه اواجرائيه قواوکې دهېوادپالو پر    ولې دافغانستان په درې 
ي؟ ل کي خه هر کال ش مکو  رمي، په خپل هېواد کې له خپلو  ه په سره    ولې زموږ کوچي ورو

تانه په زندان کې شپې ناه پ    تېروي؟ولې دتخار په خواجه بهاألدين کې زموږ بې
امونه پورته شول؟ ندي  ه لپاره د فارسي ژبي تلويزيون لپاره    ولې او د 
ي ؟ ای ال نازول کي ي جنايتکاران د سزاورکولو په  ه لپاره جن   ولې او د

ي؟  ه لپاره دمزاروالي عطأ ورځ په ورځ پياوړی کي   "ولې او د
   

 در فالن گوشه ای از کشور حق توطن را ندارد؟ و آنهم در آيا هيچ مقامی ميتواند از بخشی از ملت تقاضا نمايد که
 .صورتيکه اين افراد با پرداخت پول از مجرای قانونی و بدون توسل به زور ميخواهند در آنجا سکنا گيرند

همينکه گفته شد فالن قومی در اين گوشه و يا آن گوشه حق توطن را ندارد، خود زمينه را برای تجزيه آماده نموده 
 متشکله دولتها را ۀمردم و سرزمين دو عنصر عمد. ؛ زيرا موجوديت ملت واحد را تحت سؤال قرار داده ايمايم

هرگاه اقوام مختلف تحت نام مردم، در چوکات سرزمين واحد خود را تحت حاکميت واحد قرار ندهند، . تشکيل داده اند
 احدی بنام دولت مفهوم ميشود، صحبت کرد؟ وۀ حاکمۀچگونه ميتوان از دولت و ملت که در تابعيت از دستگا

و اما در مورد عطا محمد نور والی بلخ، صرفنظر از تمام تعصبات جزبی و قومی، وجود عطا محمد برای ثبات 
عطا . اوضاع در صفحات شمال به همان اندازه ضروريست که حضور نيروهای ائتالف در مناطق مرزی با پاکستان

. ارد توانسته است مجموع صفحات شمال را در تابعيت از دولت مرکزی متقاعد سازدمحمد با تدبير نظامی ايکه د
 کلتوری مونشن به اصدار اعالميه ۀامريکه در مقطع کنونی از اهميت حياتی برای جلوگيری از آنچه که اتحادي

 .متوسل شده است، برخوردار است
  

بعضی ها دليل آنرا در .  افغانستان را خنثی نموده استۀيپاکستان با استفاده از طالبان چندين مراتبه زمينه های تجز
عطش پاکستان مبنی بر تشکيل کنفدراسيون پاکستان ـ افغانستان جستجو مينمايند، مگر به نظر اين قلم هراس از بيامد 

يده  افغانستان برای پاکستان است که آنکشور را حتا تا سرحد تشکيل کنفدراسيدن اسالمی کشانۀهای ناگوار تجزي
  .است

 مبارزه با طالبان و آنهم پس از امضای آتش بس دايمی با آنها ۀجمهوری پاکستان اينبار نيز به تسليح افراد تحت بهان
 يکی از کشور های منطقه، به نفع ۀمبادرت ورزيده تا از وجود آنها، تا حد امکان برای رفع عواقب ناگوار تجزي

 اسالمی پاکستان دارای نيروی اتميست و ايران نيز به آن نزديک شده  و ازجانب ديگر جمهوری. خويش استفاده نمايد
 . هردو کشور دارای اردوی منظم اند

آنچه نگران کننده است، اوضاع مربوط به عراق و افغانستان است که هر دو از داشتن نيروی اتمی بی بهره و فاقد 
  .اردوی منظم اند

ی منطقه، از عراق و ترکيه تا ايران، افغانستان و هند، به نفع هيچيک از  يکی از کشورهاۀبناًء ميتوان گفت که تجزي
 کشور های ۀطرح تجزي.  افغانستان برای ايران متصور نيستۀبناًء هيچ منفعتی از تجزي. کشور های متذکره نيست

  .منطقه در جا های ديگری ريخته شده است
  

  يش ترسيم نمايند؟ ما را به مذاق خوۀپس آيا منتظر نشست تا ديگران آيند
   

  آيا روشنفکران افغانستان توانائی مبارزه با چنين طرح های محيالنه را در خود ميبينند؟
  

. تاريخ از شکل گيری، انکشاف و اوج امپراتوريهای بزرک جکايه ها دارد و به همينگونه از شکست و سقوط آنها
زهمپاشی و سقوط است، همچنانيکه هيچ امپراتوری اای تاريخ به ما ميآموزاند که انتهای هر امپراتوری اضمحالل، ا

امپراتورها ديگر اشخاص نه بلکه .ولی امروزه امپراتور چهره بدل نموده است. نتوانسته تا بر تمام کشورها حاکم شود
 تحت حاکميت خويش را گسترش داده، ۀسرمايه هاست که روز تا روز تحت نام جهانی شدن و اقتصاد بازار آزاد ساح

 اين امپراتور نامرئی برافگنده ماهيت ۀ انسان حکم ميراند، و اين نقش روشنفکر جوامع بشريست تا نقاب از چهربر
  .آنرا به همه هويدا سازند

 : متفاوت از هم فرق ميکند ۀنقش روشنفکر افغانستان در دو دور
اعتماد نموده، چشم اميد دوخته بودند  ميشوند که عوام به آنها ١٣۵٧ اول شامل روشنفکران قبل از هفتم ثور سال ۀدور

 ترقی و پيشرفت سوق دهند؛ ولی ديده شد که اين روشنفکران پس از تحصيل در ۀتا شايد آنها افغانستان را در شاهرا
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کشورهای خارجی به وطن برگشته و هرکدام به نحوی توسط سازمانهای استخباراتی کشورهائيکه از آنجا ديپلوم اخذ 
 ما به صدا درآوردند که در پيشرفته ترين کشورهای جهان ۀدام و همان ُدهلی را در کشور عقب ماندنموده بوند، استخ

آنعده روشنفکرانيکه غرض فرگيری به مصر و ساير کشورهای غربی فرستاده شده بودند، پس از . نواخته ميشد
ای عضو بالک کمونيستی بازگشت در جنب گروه های اسالمی، آنعده که به اتحاد شوروی سابق و ساير کشوره

اعزام شده بودند، پس از بازگست در احزاب و جريانات کمونيستی و آنانيکه به اضالع متحده و ساير کشور های 
يک به شيوه امريکائی جذب و به فعاليتهای سياسی خويش آغاز ديموکراتغربی رفته بودند ، در چوکات جريانات 
 .يه قرار گرفتندنمودند و از جانب همان کشور ها مورد حما

 نظامی شوروی به کشور، ۀاين دوره با براندازی حکومت تحت رهيری شهيد محمد داوود به پايان رسيد و با مداخل
روشنفکران حمايت و پشتيبانی عوام را از دست دادند که اين وضع تا هم اکنون دوام دارد؛ زيرا عوام اين حق را 

 خويش بگذارند و به او منحيث بيگانه برستی که به ۀدوش روشنفکر جامعدارند تا مسئوليت اين همه بربادی را بر 
رمز نفوذ طالبان و مجاهدين در مقايسه با جريانات سياسی ايکه اکثريت . دين و فرهنگ شان اهانت نموده نگاه کنند

 .اعضای آنها در کشور های خارجی تحصيل نموده اند، در همين نکته نهفته است
مگر . لکرد های فوق العاده افراطی خويش، تصويری نهايت خشنی از اسالم عزيز ارائه نموده اندهرچند طالبان با عم

 افغانی اسالم را منحيث دين پذيرفته و سخت به آن ايمان دارد، ميتوان با شناختی که قببًال افغانها از ۀاز اينکه جامع
يتوان در مورد فرهنگ ها و باورهای توريدی چيزيکه هرگز نم. اسالم دارند، اين تصوير خشن را از اذهان زدود

 .کرد
روشنفکران قبل از کودتای هفت ثور توانائی آنرا داشتند تا عوام را بنا به مذاق خويش در جهتی سوق داده و آنها را 

حاال ديگر نه تنها عوام؛ بلکه محصلين و متعلمين نيز به روشنفکران خويش که از کشورهای خارجی . اداره نمايند
 . پلوم اخذ نموده اند به ديده شک و ترديد مينگرنددي

 امروزی افغانستان بيش از هر وقت ديگر ضعيفتر جلوه مينمايد و آنها تنها از طريق ۀبناًء نقش روشنقکر در جامع
حضور در عبادتگاه ها و در تبانی با متنفذين دينی توانائی آنرا خواهند داشت تا در جهت بخشيدن اجتماع در مسيری 

    .سهم بگيرند
هرچند نيرو های . مجاهدين و احزاب کمونيستی تنها نيرو هايی اند که عوام و روشنفکران را در اختالط آورده اند

چپی با عملکرد های دين ستيزانه محبوبيت خويش را که از شعار هايی به نفع کارگران و زحمتکشان ناشی ميشد، از 
ضی از شاخه های آنها، با عملکردهای مدنيت ستيز محبوبيت خويش را در دست داده اند؛ مگر مجاهدين، هر چند بع

ميان روشنفکران از دست داده اند؛ ولی با آنهم بعضی از شاخه های مجاهدين تا هنوز محبوبيت خود را در ميان 
 .روشنفکران و عوام حفظ نموده اند

 را تحمل نمايند، ميتواند در حفظ وحدت ملی اختالط دو قشر روشنفکر و عوام که تا هنوز ميتوانند همديگر خويش
  .  احتمالی جلوگيری به عمل آيدۀمؤثر واقع شود و بدينگونه از تجزي

  
  پايان

  
  
 
  
  
  
  
  
  
 


