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 6/2112/ 11                       م، نعیم بارز

 بودن به چه معناست؟«  بهار عرب» در انتظار 

پایان جهان پیش بینی شده همه مشکالت و سعادت بشر تا راه حلمجموعه نظرات و مفاهیمی از مارکسیسم که گویا بر اساس آن 

است، بخشی از روشنفکران و مردم جهان و منجمله یک قسمتی از روشنفکران چپ افغان ظاهراً برای تطبیق آن در افغانستان 

تا پای جان و نابودی مردم کشور پیش رفتند، به خیال اینکه پس از تطبیق آن دیگر جنگی در کار نخواهد بود، گلیم فقر و بی 

 .یده خواهد شد و استبداد و اختناق جایش را به آزادی و سعادت همگانی خواهد سپردعدالتی برچ

بلی با آنکه دیده شده بود در اثر تطبیق آن راه و روش، سال ها قبل ملیون ها انسان در شوروی، چین و جاهای دیگر سیل آسا 

بدست نیاورده بودند، ولی همان تجارب منفی را، خون داده و به قربانگاه رفته و به غیر از فقر و اختناق مردم شان چیزی 

افغانستان در همان مسیر غلط کودتا یا به قول خود شان انقالب دنبال نمودند که به آن امید باطل « حزب دیموکراتیک خلق»

 انقالبیگری»» سی و چهار سال است کشور در آتش می سوزد و از پیکر ملت خون می ریزد و عجیب اینکه هنوزهم عطش 

و قیام خواهی روشنفکر افغان فرو ننشسته و از آنجائیکه سالح مارکسیسم و اندیشه مائو دیگر از کار افتیده، اینبار دلبسته «« 

 .یا قیام های خونبار اعراب شده است که هنوز هیچ کس ماهیت آنرا بخوبی نمیداند« بهار عرب» 

برابر خونیکه مردمان سر زمین های اعراب پرداخته اند چه  آیا بهتر نیست چند صباهی صبر پیشه کرد که  دیده شود در

چیزی را نصیب خواهند شد؟  و تا آنوقت بیهوده نخواهد بود که مانند گذشته با چشم بسته به پیروی از دیگران آنهمه خونریزی 

ندازیم  و به اصطالح و ویرانی را که  در ظرف بیش از سی سال مردم ما متحمل شده است بار دیگر بر کشور خود به راه ا

 .از زیر باران برخاسته و به زیر ناودان بنشینیم

گفته می شود که این جنبش ها ماهیت ملی و دیموکراتیک دارند و در مسیر درست روانند ممکن چنین باشند، اما چرا قبال ً در 

به حرکت افتیده اند؟  شاید پاسخ کوتاه و طول قرن ها بوجود نیامدند که حال به یکبارگی بیدار شده و سر بلند کرده و شتابان 

نسبتاً درست این باشد که این تحوالت و قیام های روشنفکری  و مردمی محصول عصر جدید و اثر بخشی تکنالوژی جدید 

 .بوده که محورتاثیر گزاری آنرا استفاده از انفورماتیک می سازد

هم بپذیریم که این حرکت های پیش بینی نشده بی تاثیر از دخالت خوب در صورتیکه این دالیل صحیح پنداشته شود باید اینرا 

بهار » های مثبت جوامع غربی نبوده است، چنانکه نه تنها بعضی دول و نهاد های جامعۀ مدنی غرب بگرمی از جنبش های 

با نیروی نظامی نیز به استقبال نمودند بلکه حتی برای پیروزی مبارزات آنها در برابر دولت هایی مثل تونس و لیبیا « عرب 

به حمایت دولت های غربی صورت گرفته و به « بهار عرب» کمک شان شتافتند، بروشنی پیداست که رویداد های بنام 

 .هیچوجه یک امر خود جوش و تصادفی نبوده است

بودند وقت آن فرا گفته " جورج بوش"تئوریسین های امریکائی و رئیس جمهور  2111سپتمبر11بیاد داریم که بعد از واقعۀ 

را در اثر حمایت دولت های « بهار عرب » رسیده است تا نظم نوینی در جهان برقرار گردد،  بنا بران اگر رویداد های 

بهارافغان » در افغانستان بعمل آمده بنام  2111سپتمبر 11غربی بدانیم که همینطور هم هست، پس چرا تحولی را که بعد از 

 برای افغانستان باشیم ؟« بهارعرب » بپذیریم پس چرا در انتظار ندانیم، و اگر آنرا « 

اینکه پس از سقوط رژیم طالبان چرا بهار افغان بدلخواه مردم آن ثمر بخش نبوده واضح است که دو دولت متخاصم و دشمنانی 

اینهم و با وجود فساد اداری کار مثل پاکستان و ایران جنگ های غیر مستقیمی را علیه مردم و کشور ما به راه انداخته اند با 

های که در ظرف ده سال صورت گرفته از توان داخلی ما در یک قرن هم ممکن نبود، بناًء من امیدوارم اگر گلیم فعالیت های 

تروریستی برچیده شود و امنیت در کشور تأمین گردد که ظرف سه چهار سال دیگر خواهد شد زیرا عالمه های این خوشبینی 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/n_barez_khastan_bahar_arab_batshi_manist.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/n_barez_khastan_bahar_arab_batshi_manist.pdf
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حاال دیده می شود، طالبان آن توانی را که چند سال قبل داشتند که رویا روی با قوای ناتو و امریکائی ها می جنگیدند  از همین

اکنون آن قدرت را ندارند دسته دسته با سالح های شان به دولت تسلیم می شوند، آنچه می توانند همانا عملیات انتهاری و 

 !.بسیار نامردانه با چادری

هاد های دولت کم کم رو به بهبود دیده می شود؛  پارلمان و مشرانو جرگه که گفته می شد تحت نفوذ ایران و بهر حال ن

پاکستان قرار گرفته است اخیراً در تصویب سند همکاری های ستراتیژیک میان افغانستان و امریکا موقف بسیار خوب گرفتتند 

که در واقعیت این مشتی بود به دهن هر دو، دولت همسایه و نشانگر دفاع از  و با اکثریت قاطع و مؤافقتنامه آنرا تائید نمودند

»» منافع ملی،  لـذا نباید از مداخاالت بیشرمانۀ همسایه ها بسیار در هراس باشیم و همچنان نباید بازهم در انتظار قیام  و 

 .برای افغانستان بسر بریم « بهار عر ب » و در انتظار ««  انقالب 
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