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 سقوط یب ی در سراش السکی
 
 

واداشته    رتیکه در ظاهر اکثر ما را به ح  یاعبور کرد. گردنه   اشخیتار  گردنه   کیروز افغانستان از    ن یدر ا  پارسال
م انتظار  از  دور  و  گذشته  نمود، یبود  در  و  نبود  ناآشنا  ناما  بود  زیها  کرده  تجربه  شامیبارها  و   نیهم  دی.  تکرار 

 ار یها بساز گذشته  م،ی امودهیرا پ  یکه راه دراز  میکردیم  تصور.  شدیم رتیباعث ح ،یخیاش با خاطرات تارشباهت
مثل دور قبل   توانندیکه حتا اگر طالبان هم برگردند نم   سال گذشته جامعه چنان متحول شده  ۲۰و در    م،یاآموخته

مردان فرمان صادر    شی وگذار زنان و رگشت  تیمحدود  ،یقی موس  تیبستن مکتب، ممنوع  یو برا  نندیخواب امارت بب
  میاسد باور کرد ۲۴. شام میااه کردهکه اشتب میشدیو با گذشت هر هفته و هر ماه متوجه م میسال گذشته، دا کیکنند. 

به ارگ  توانندیکه طالبان م  میباور کرد  شیفردا  زد،یر یفرو م  شبهکی   یخارج  تیها و حماکه اداره وابسته به کمک
 .اندنکرده رییکه طالبان تغ میافتیدر آن بعد از  یهابرگردند، و در روزها و ماه

 
  رکننده یگغافل   زین  ۲۰۰۱طالبان در سال    تیاند. سقوط حاکمشده  ر«یگکه مردم افغانستان »غافل   ستیبار ن  ن یاول  نیا

کرده بود. مردم   ریگمردم را غافل   زی، مرگ عبدالرحمان خان ن۱۹۰۱از سقوط طالبان، درسال    شیبود. صد سال پ
 .زمودن افکار عامه استآ یبرا یو طرح روغ،شاه د یاعالن فوت کردندیروزها بعد از مرگ او، تصور م

 
انتظار نبود. سکوت و »آرامش  تنها   دار یبود، چنان پا  یکه در زمان او مستول  «یمرگ عبدالرحمان خان دور از 
در سراسر کشور پشه پر    اشنان یو خالف دستور او و جانش  افت یتا ابد ادامه خواهد    شدی که تصور م  دیرسینظر مبه

از جوانان باسواد، رونق   یامکتب و پرورش کتله  یهازهنخواهد زد. بعد از عبدالرحمان، همزمان با گشوده شدن دروا
تدر  ینسب به  تجارت،  و  نسببال   جی بازار  اواخر حاکم  یها گشوده شد و شور و تحرک  در  برگشت.   ت یبه جامعه 
جا به صدا  و آن   جانیها ابود. تفنگ  یشور انقالب  یو در موارد  رییتغ  لیر از مفرزند عبدالرحمان کشور پ  هللا،بیحب
  یسازهللا خان، آن تحرک را به سمت مدرن. امانجنباندندیقدرت در گوشه و کنار کشور بازو م  انیبود و مدع  آمدهدر
خود گوش   لیاز م  ری غ  ییصدا  چیکه به ه  داشتیگام برم  ریکرد؛ اما او با چنان اعتماد به نفس به آن مس  تیهدا
اطرافدادینم و  او  م  اشان ی.  اف  کردندیتصور  دروازه  پاشنه مدرن  غانستانکه  ه  دهیچرخ  زمیبه   یحت  ،ییروین  چیو 
و   یارتجاع داخل  یدهه بعد، همدست  کی مانع آن چرخش شوند. تنها    توانندینم  یکاران داخلو محافظه  ریکب  یایتان یبر

  کرد یفرزندش تصور م  هللابینه حب  د،یدی کشاند که نه عبدالرحمان خوابش را م  یافغانستان را به سمت  ،یجنوب  هیهمسا
 .سقوط باور کرده بود یروزها نیتا آخر خواهیهللا ترقو نه امان 

 
فروکش کرد و در اواخر دوره   جیو نادرشاه( به تدر  ی کلکان  هللابیو استبداد چندساله پس از آن )دوران حب  هاآشوب
  ی اپروریها، روبر استبداد و ارتجاع غلبه کرده بود؛ اما در آن سال   زمیو مدرن  یظاهرشاه دموکراس  تی حاکم  یطوالن

پا از زم  یو طبقه متوسط شهر  کردهل یقشر تحص  یو غرور،  آنان، غرق در    یهاتیواقع  نیرا  بود.  کشور کنده 
در آن    یسال گذشته انحراف  ۲۰است.    افتهیرا رقم زدند که تا امروز ادامه    یگریآشوب د   ک،یولوژیدیا  یهاالیخ

 کردندیبودند، تصور م  کیکه خواهان افغانستان دموکرات  یشد. هم حاکمان و هم آنان  یآشوب بود که با غفلت سپر
آنچه    هیشب  یاشد. اما پارسال کشور از گردنه   مینخواه  ۲۰دچار امراض قرن    ۲۱شده است و ما در قرن    گریزمانه د

به    زم،یو مدرن  ی. افغانستان پس از دو دهه مشق دموکراسدیلغز  نییبه پا  م،یتجربه کرده بود  شیقرن پ  کیبه    کینزد
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 ی افتاده و گروه یبیآغاز شده است. کشور در سراش  کاریکار و پ  یاتازه. اکنون دور دیغلت زمیدامن ارتجاع و ترور
ما را به قهقرا ببرد؛ اما    کوشدیم  ن یو ابزار د  یانتحار  یرویغرب، ن  یاردیلیم  حاتیتسل  ر،یام  یهابا اتکا به فرمان

 ع، یسطور وشور، زنان به ک  خیبار در تار  ن یاول  یبا برگشت طالبان آغاز شد. برا  زیسقوط ن   نیدر برابر ا  یگستادهیا
مسلحانه به راه افتاد. اکنون    امیاز کشور ق  ییهاشدند. در بخش  یاستبداد طالبان  ه یمبارزه عل  شتازیپ  یادوامدار و کتله 

 ی میمردم از تسل یتی است. اعتراضات و نارضا یری گدر حال شکل ،یتازه در برابر استبداد طالبان یاسیس یهاصف 
»امارت« طالبان با گذشت هر    تیگذاشته و احتمال رسم  ریتأث  زین  جهانکشور به طالبان، بر افکار عامه در سراسر  

گذشته اتفاق افتاده است و    سالک یاز آنچه در    یریتصو  کوشدیم  نامهژهیو  نیصبح با نشر ا۸.  شودیروز کمتر م
را  یبهتر ریمساز حوادث گذشته،  یریگبا درس میآن که بتوان دیکند. به ام هیسقوط منجر شد، ارا نیکه به ا یعوامل

 . میفردا رقم بزن یبرا
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