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   م٢٠٠٧، جوالی برمنگهم ــ برتانی                نگارگر .ا .م :نوشتۀ
              

  افغانستان را دريابيد
  

ميدادم که باالخره امکان دارد  ان بروم دردل به خويشتن ُاميدــپس از دوسال هنگامی که بازتصميم گرفتم افغانست
درمحيطی  و با مغِز خود قضايای افغانستان را  وفتهگرعبرت  رداِن افغانستان ازوضِع رواِن کشوِر خود درسـدولتم
 . دردا که اميِد من واهی بود اما  انديشيده باشند  ازنفوِذ ديگرانفارغ
ره ــوان گــنميت کسب کرده اند، "تخصص"و "علم"با تسلطی که خداياِن کاذب   پيداست که درجهاِن امروزو ناگفته

که  "کارشناس" و" متخصص"ازّشِر استبداد  خويشتن را رگشود وــديگ بدون وابستگيی آن با مشکالِت يک مشکل را
  .نجات داد معرفی ميکند،نيزبرايش  آدم را حتی خوِد

 ًال ساخته شده داده اندـقب اِرعمل رابه دسِت ُدگم هایــهم که زمام سنجش وابتک" کارشناس" و "متخصص" واما،
که به طوِر  دنمطرح ميکن" علم" به عنوان زــنيرا »برخورد  وِل تشنجـکانفلکت سالونگ ــ ح« موضوِع به اصطالح
زمان  مشخص و وکاری به رويداِدا يک سان عمل می کندـودرهرج وانيِن عام داردـفزيک ق مثال ماننِد کيميا و

ۀ  احصايي کهبه حال نظامی بدا و تا ترياق ازعراق ميرسد مارگزيده هالک ميشود بنابراين ،ص نداردـاِن مشخــومک
که به طوِرمثال امروز  درِس رسانه ها ميگذارـکامل دردست بی تفاوتيی ون سردی وـبا خ را رگ وميِر مردِم خودـم

 دست دادند از درنتيجۀ کمين طالبان درهمان ناحيه ده ُپليس جاِن خودرا اــوي ندکشته شد الن منطقه سی طالبــدرف
تبخُتربه خورِد مردم  وعیــبا ن خوری ُنقل ودستمال بخش نمايندراچنانکه دريک محفل شيرينی  اــاحصاييه ه نــواي

اينان  .ابان بوده اندــکشته شدگان آفريدگان اين عاليجن اـوي وده اندـخيشاوه نم که گويی گياهاِن هرزۀ باِغ خودرا ميدهند
ُحِب  ادی می سازد وـِم مردم عچش در را ردوــهزندگی   اين همه ُکشتارپديدۀ مرگ وواهند بدانند کهــنميدانند ويا نميخ

  .تغييِر زندگی عقيم می نمايد را برای ادامه و تالِش افراد صدمه ميزند و ترس ازمرگ را و زندگی
ِل افغانستان چيست وموانع ــ مشک کهببينيمبرای خود"کارشناسان" و "متخصصان"تحليل های گيچ کنندۀ  دورازُنُخست

  .حِل اين مشکل کدام نيروهاست
مملکت که درعُرِف سياست  حاکميِت ملی به مردِم آن وانندـميخ" مملکت"ان آن راــدودۀ جغرافيايی که جهانيدرهرمح

ردِم ـه ازمـقاعدۀ عمومی مستثنی نيست وهمين حق است ک ان ازاينـق دارد وافغانستــوانده می شود تعلــخ" ملت"
  .دانده نشود مشکِل افغانستان راه حِل ديگرنداردتاهمين حق به مردم برگر است و ان غصب گرديدهـــــــافغانست
  غاصبان اين حق کی ها استند؟ واما،
خواهند سلطۀ  می ریـحيله گ اسی که باتوسل به جنگ وـتمام آن گروه های جنگی وسي:داخِل افغانستان در )الف

 قاچاقبران و جنگساالران، ،طالبان .استند ردمـغاصباِن حِق م رندـخودرا بدون رضای مردِم افغانستان برآنان بگست
بدون  .لدـاطِر شان ميخـبازخواست درخ اِر تشويش ازـوخ ايستاده اند الیـرای عدالِت انتقـآنانی که لجوجانه دربرابِراج

زيربال  ديگرنيروهای قانون شکن را  جنگساالران و،تعلل سازش و که با حکومِت جناِب کرزی را يک لحظه درنگ
صِد  در ادــکه هشت مدعی شد هرچند درهمين اواخرجناِب کرزی .اين لست شامل کرد صدِرررفته است ميتوان دـــگ

ای ظهيرفاريابی می دانم که نه ــادع مبالغه آميزتراز جانبداری ميکنندولی من اين ادعای اورا مردم ازحکومِت او
برده باشد  ياد اگرجناِب کرزی از ." رکاِب قزل ارسالن زند تابوسه بر" ميگذاشت ه ــای انديشـکرسيی فلک رازيرپ

توزيِع  و نفوذ ایِ اعماِلــ فکتور ه( مردم انتخاب شده بودآرای  با پنجاه وشش درصد که او دارد خوب به ياد اريخـت
حاال من ترازوی انصاف  )کامًال ناديده ميگيرم پول ونفوِذ مقاماِت امريکايی خاصًة جناِب خليل زادرادر گزينِش ايشان

ه دليل دوسيه های الينحل قتل  ِد رای رابـص شش در درصد آن پنجاه و چند م کهـخودشان ميکنم ومی پرسراپيشکش 
جناب تنی  وانوردی،ـميرويِس صادق وزيره واليی ننگرهار، ديرــحاجی عبدالق وزير هوانوردی، های عبدالرحمان
آنانی که سزاواِر   با شانابِل بخشايِشـازش غيرقبه دليِل سيا  و دست داده اند بسياری های ديگرازو وال واليی پکتيکا
 که به دليِل کارهای نيِک شان و اگرمی پندارند و ان استند؟ـرای خود پشيم چند درصِد مردم از محاکمه بودند

پردۀ  در  را است بهتراست آن دستاوردها صد برشمارۀ رای دهندگان زياد شده چهاردر آن بيست و محبوبيِت ناشی از
  .وبرای مردم آفتابی نمايند دـگذارنابهام ن

  :حِق حاکميِت ملی دربيرون ازمرزهای افغانستانغاصباِن  )ب
طالبان اردوی  و مجاهدين موکراتيِک خلق،يسريی حزب د خود و افغانستان که درنتيجۀ حاکميت های مبتنی برزور

ونی وبی ــ اين يتيِم فاقِد قيِم قانهمسايه یازدست داده درميداِن رقابت های منطقوی تنها مانده بود؛کشورها ملی خودرا
 .دايرۀ حالل بيفگنند آن در دام تالش ورزيدندــککشيدند وهر ماننِد گوسالۀ ميدان بزکشی به سوی همديگر سرپرست را

ای بر انستانـدرافغ  که به زوِرشمشيِر افغانها آزادشده بودند کوشيدندیوحتی آن همسايگان نـچي ران،ـاي هند، پاکستان،
مردِم افغانستان چنان  .شان بفرستند رادراِنـ بابدرميدان جنگ را  جای پايی بازکنند وعوامِل وابسته به خودخود

دستی ازغيب برون آيد وکاری " که متقاعد گرديدند دوختند و که چشم به معجزه بيچاره ومستأصل گرديدند
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اين دسِت  کهـبرای اين چرا؟ .قِع مردم کاری انجام ندادبرخالِف تو و سپتمبراين دسِت غيبی آمد مـازدهـبعدازي."بکند
وبه مردم مجال دهد تا غاصبان اين  برگرداند به مردِم افغانستان غيبی وظيفه داشت که حاکميِت غصب شدۀ ملی را

اده ــــــعمال پي وعدالِت انتقالی را به پای ميزمحاکمه بکشاند قدرتی که داشتند د وباهرـــدرهرسطحی که بودن حق را
 ساخت که برجمع سابق غاصباِن ان داد وملتفتـآِب سرِد حقيقتی تلخی که ناگهانی برسرمردم ريخت آنان راتک ،اما کند

به جايی رسيده است که دولتمرداِن امريکا نيزگاه به گاه  اينک کار ُشد و زودهــحِق حاکميِت ملی عده ای ديگرنيز اف
ما برای " نيز ميفرمايد که ابلــسفير انگليس درک و "در افغانستان باقی می ماندامريکا برای ُمدتی دراز"که  دـميگوين

 افغانها اصوًال ضرورت پرسش از هرگزطرِف قضيه نباشد و ه افغانستانـمثِل اين ک" دها سال درافغانستان می مانيم
به نفِع  حالت را ِت ملی که ايناکميـغاصباِن داخليی حِق ح .ودست نگريی شان هيچ مطرح نگردد يِل بی اختياریـبه دل

ومی گويندفالن يا بهمان به يک سو می لولند ا وتمايالِت ذهنيی خودـــخودمی دانند هرکدام به حساِب وابستگی ه
ای سياست های يک جانبه ــنقشی درخورتوجه بازی نمايد ولی مردم که جف  افغانستاندربازسازی می تواندکشور
سابقه دارترين اعضای ملِل  که افغانستان به عنوان يکی از دـيار کشيده اند داد ميزننبه سوی يک قدرت رابس ولوليدن
 آن کشوِر اه اين ياـرا پايگ نميخواهد ونمی تواند کشوِرخود پايه گذاراِن پا برجای جنبِش عدم انسالک يکی از متحد و

آزادی  ولی ازهمه کشورهای جهان ميباشدد وشرط ـــبدوِن قي کمک های بی غرضانه و افغانها خواستاِر .جهان ببيند
  .دنرا با هيچ قدرت مورِد معامله قرارنمی ده ِل ملی خودــــوسياسِت مستق

 .نيروهای خارجی بی نيازگرديم دامنگيِر کشوراست ما نمی توانيم ازحضوِر بحرانی که  به خاطِر اِل حاضرـدرح
ناتو  يستم عنعنويی دوساله مکلفيِت عسکری را احيا نمايند وس دــ افغانها ناگزير استن،برای ساختماِن دوبارۀ اردو

 دارانـــۀ تربيت منصبـکه عملي  ملِل متحد بايست تعهد ميسپردندند بهاهداِف استعماری نداشت رـوامريکايی ها اگ
دوی مليی به ار را دفاِع کشور فۀـوظي د ونوکارکناِن دايمی اردوی افغانستان را درپنج ساِل آينده تکميل می نماي

 ملی به مردِم افغانستان  برگرداندِن حاکميِتکسانی که خواهاِن  وهمه انـــروشنفکراِن افغانست .افغانستان وا ميگذارند
به يک  ده راــديگرحلقه های بين المللی بکوشند که انتخاباِت آين برملِل متحد و ايجاد فشار قـطري از دـباي استند

  .تبديل نمايند وزر نفوِذ زور از انتخابات فارغ 
  :خواهند کرد ارــک ديگرنيروهای که  درافغانستان استند دو ناتو و که امريکا، غانها می پنداشتندــاف

 و زورگو عناصر های مختاری خود و برسلطۀ زور ردم بازميگردانند وـحاکميِت ملی غصب شده رابه م )الف
  .هرگونه مداخله راتضمين می نمايند  از فارغ  وويک سيستم انتخاب آزاد ان ميگذارندـــنقطۀ پاي ستمگر

نجات ميدهند  مندش زور همسايگانی له هاشرمداخ از ه عنوانِ يک عضوملِل متحد ببحران زده را افغانستان) ب
را  اين کشور دولِت دست نشاندۀ خود که در کرده بودند اشــــدوهمسايۀ افغانستان آشکارانيِت خودرا ف يکی، زيراکه
  :که می گفت گويی  آن شاعر ُدُرست فهميده بود .دارببينندــد برُکرسيی اقتميخواهن

  
  واگر راحِت جهان خواهی بروقوی ش

  که درنظاِم طبيعت ضعيف پامال است
  

ه افغانستان هم اين ان می پرسيدم که آيا بـاين همسايگ من از انصاف ميچرخيد جهان براساِس عدالت و مداِر آری اگر
نهی دولِت  و که تابِع امرد ـــدولتمردانی بخواهن ايران دولت و يا که به طوِر مثال درپاکستان و ق را ميدهندــح

 از ديگر تقسيم می کنند" کوچک" و "بزرگ" ود به برادرهایـــِخ برمقياِس زور جهان را اگر اينان .افغانستان باشد
اقماِر  به دوِر خود "بزرگ" به عنواِن سياره های اهنداگراينان ميخو زيرا هم نبايد شکوه سردهند  زوِر امريکا عماِلِا

همه  خواهد ومی پنداردجهان مي" خورشيِد"را  عذِر امريکا راهم می خواهد که خود ،چرخنده داشته باشند اين خواست
 خوِن ردنه حاکم نباشد وــخواهيم که برآن منطِق ُدزداِن سِرگ اگرماجهانی می .اوبچرخند و منفعت سيارات به دوراو
اِت متقابل ــبرمبنای مناسب کشورهای جهان بايد را آبياری ننمايد؛ قدرِت ما کشتزارهای ثروت و انسان به جای آب،

نيروهای خارجی درهمين دوزمينه چشِم کمک داشت  به هرصورت افغانستان از .وگرفت شوند داد وُمساوی وارد 
آن  ما به حکِم" ناجيانِِ "درزيِر ناوه نشسته است و نموده و رارباران ف ان ازـکه افغانست ولی اوضاع حکايت ازآن دارد

يکی ميگويد  .بيندازند "چارسيره"ا ـــاين ج که در آمده اند »دکورميرمن شوه اورله راغله او « که ضرب المثِل پشتو
 ای ما وکيل وبر و خويشتن را مالک الرقاِب ما ميپنداردنيز ديگری و» ما آمده ايم که ده هاسال اينجا باشيم«

 تعلقاِت قوميت و زبان،بالهای  را بايد از درجۀ ُنُخست خود عمِل آنان برروشنفکری که در اين شيوۀ .وزيربرميگزيند
 صدای صلح خواهی شان را گردهم بيارد و منطقوی رهانيده باشد نهيب ميزند که اين دانه های تسبيح ازهم گسسته را

خشونت  و زور درمحيطی فارغ از که افغانها ديگرجنگ نميخواهند و برساند هانبا تمام شيوه های مقدوربه سراپای ج
 ار نداشتيم که درــــناتو انتظ ازامريکا و ما .ديگرهيچ همين و .را بازسازی نمايند زندگيی خود کشورو ميخواهند

  .آنرابرای ده هاسال ادامه بدهند و کشوِرما جنگی ديگرآغاز
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دولتمرداِن " تماِم سرزمين هاست راِث تمام انسان ها درــــآزادی مي " :کن گفته بودواما، روزگاری ابراهام لين
خون آشام ترين  به ناِم مبارزه با کمونيزم از کردند و ن ُپشتـبه اين گفتۀ لينک دوراِن جنِگ سرد امريکايی در
  دق راـموکراتيِک دوکتورمصيِت ددرايران حکوم .ند کردموکراسی طلبان حمايتيود برابِر آزاديخواهان دکتاتورها در

امام خمينی  رابه زيِر چتِر راتـموکيکه نيروهای دند ه دادــآنجا ادام به حمايِت شاه تابه نفع شاِه ايران ساقط نموده 
  .ندرابرای کمونيست ها باخت ويتنام  وندبال گرفت زير ويتنام رژيِم فاسد وان تيورا در .ندفرستاد

ناکاِم خود تجديد نظرميکرد  ای خارجيیـبرسياسته درِس عبرت ميگرفت و اشتباهاِت خود زجای آن داشت که امريکا ا
درعراق  .دوام ميدهد استيف کول با اشباح می جنگد همان اشتباه را به ناِم تروريسم به قوِل امريکا ولی اينک که باز

وتحول پسنِد آن  موکراتيکيدروهای درپاکستان نيزبرخالف ني و ميکند ن حکومتهای دست نشانده برقراروافغانستا
موکراتيک ين اکنون امريکا تالش دارد رياکارانه برخواست های دــوهمي  جنرال ُمشرف می سازددکتاتوری اجامعه ب

حمايِت  .موکراسی معنای تازه ميدهديرابرآنان تحميل نمايد چنانکه گويی امريکا به د مشرف مردِم پاکستان پا بگذارد و
  .بازهم ُدشوارترميسازد ف بازگشايی کورگره افغانستان رامشر امريکا از
تحليل به اتاُترک نمايی های  آخرين  به غيرنظاميان گريزان است درواگذاری قدرت انتخاباِت آزاد و  که ازمشرف

 يک بلکه افغانستان رانيزدرکاِم راندـــبه سوی يک تغييِر دسِت راستی مي  نه تنها پاکستان راخود پشت ميگرداند و
درنمی  برش اين حقيقِت ساده را و مشاوراِن دور آيا ميتوان باورکرد که جارج ُبش و .جنِگ داخليی ديگرمی افگند

  يابند؟
 اين غيرمورالِِ "می مانيم ما برای سال های درازدرافغانستان" همين اکنون وقتی امريکا وانگليس هردوميگويند

ادربه درهم شکستِن ــکم  برای ده ها سال ق  کم از ماآن اين نيست کهآيا معنای  ضعيف آنن نمودارچه امرديگراست؟
برمردِم  برتانيه دريک شِب سرد زمستانی  سطلی آِب سرد است که امريکا واين طرِزتلقی  مينيروی طالبان نيست

 اصطالح  ساِل ديگرُکشتِن به هاده ده ها ساِل ديگرجنگ وخون ريزی،" ان ميگويندــافغانستان ميريزند وبه آن
  ".بم گذاری های انتحاری اهيی غيرنظاميان وباالخره ده هاساِل ديگرـاشتب

که  راــي با اسالم آشتی دهد ز را کنم که هيچ مرجِع مذهبی نمی تواند بم گذاری های انتحاری من درهمين جا بايد قيد
کسی هم حق ندارد   ونيستندجنگ ِرــي درگ که افراد بيگناهی ل نفسـهم قت حرام است و  خوداسالم هم قتِل نفسِِِ در

تاکتيِک  به عنوان يک را  مصيبت اين است که مسلمانان اين عمِل ناروا قرآن فتوی بدهداما، ريحـــدرنقِض نِص ص
داعيۀ   که امريکا ازتاهنگامی و زيده اندــمتحدينش برگ  و جنگی برضِد خشونت های غيرقابِل تحمِل امريکا

بگيرد مردِم جهان  استعماِل قوه کار می پندارد از منافِع خود خود دن بدانچهـــی برجهان نگذرد وبرای رسيوايرفرمان
گونه  به عنوان مظلوم استفاده ازهر و گويندــباخشونت پاُسخ مي را  خشونِت امريکااسالمی  کشورهایتًاوخاص

  .خشونت رابرای خودمجاز می شمارند
سؤاِل  »امنازِع جهان است بل امريکا رهبِر« را اعالم کرده بود که  جنِگ خليج آشکاباری جارج ُبِش سلف درهنگاِم

  امريکا آياکه ستاين ادامه داده اند ج ُبِش سلف راسياسِت جار سادۀ من ازمقاماِت قدرِت امريکايی که خاموشانه همان
ا استفاده ـا بــي  وده استـــ رسيمنازِع جهان بالتيک ازجانِب مردِم جهان به رهبریموکرايد به شيوۀ راه انتخابات و از
موکراسی برای ياصطالح َعَلمبرداِر د ريکا اين بهـرامــاگ ديگران تحميل کند؟ را بر  خودهد رهبریقدرت ميخوا از

گرفته تا  چنگيز از با اين کارعمِل همه زورگوياِن جهان را ميشود وسلــدری متـنـُقل و  خود به زورتثبيِت رهبری
  .ه ميگذاردــخودسری نيزصح و زور برابِر  وبنابراين برحِق مقاومِت مردم در ايدــرتوجيه مينمهتل

آن  پيش از  بنمايد وام مروری دوبارهـــــــيتن فکرمی کنم زماِن آن فرارسيده است که امريکا برخاطراِت تلِخ شکست و
آيا مايۀ تعُجب .آشتی پيش گيرد ت راه صلح وراِت تلخش بيفزايد درهردومملکـافغانستان برحجِم خاط که عراق و

ديگررژيم  ليبی و کويت، ، عربستاِن سعودی،ُارُدن موکراسی درمصر،يدبارژيم های ضدِّ د می توان نيست که امريکا
با ايران  يا نميتواند نتوانست با صّدام بسازد و بال بگيرد ولیزيِر حتی آنان را ارس سازش نمايد وهای دوروبِرخليج ف

را  ودـــفرهنِگ خ و بازار همين است که هرکس اختياِر کشور، "موکراسیيد"ا ازــآيا منظوِر امريک وريه بسازد؟وس
که ازاين تقاضای امريکا  هر دوسِت امريکاست و و" موکراتيد"دراختياِر امريکا گذاشت مانند پرويزمشرف  دربست
  روم می شود؟ـــتأييِد امريکا مح تاپۀ   ازسرباززد

رد منظورم به هيچ وجه اين نيست که ـبايد درپيش گي من ميگويم که امريکا درعراق وافغانستان راِه صلح راوقتی 
ميدان برای رژيم  ازميان برود و اــــاين کشوره  بيان دروآزادی موکراسیيد پرنسيپ های به وجودآمدۀ انتخابات،

  .دست چپيی افراطی خالی گردد های دست راستی يا
 و جان به سيرگرديده اند يا حتی نظامياِن مقاومت کننده فغانستان که ازُکشتارهای غيرنظاميان وروشنفکراِن ا

  :مبارزه نمايند راِه انجاِم وظايِف آتی تالش و  درمکلفند خون ريزی درسرزمين شان به پايان برسد ميخواهند جنگ و
د ــوسازش با اجنبی نيستن م به خيانِت ملیروشنفکران که مته به هم بستۀ طيِف وسيعی از اتحاِد نزديک و )الف

  .مالِک حاکميِت ملی غصب شدۀ خود گردد يابد و تجاوزخارجی نجات وميخواهند افغانستان ازشرِّ اشغال و
من (ليیـوهرچند برزبان های م دختران جوان که دردنيای مهاجرت ديده برزندگی گشوده اند جلِب آن پسران و )ب

 تًاخود خاص که ا زبان های پشتوودری راــــرا درنظردارم نه تنه تماِم زبان های افغانستانوقتی زباِن ملی می گويم 
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مادراِن  پدران و خوب آموخته اندونسبت به را ای کشورهای محِل زيسِت خودـولی زبان ه نيستند برنگارِش آن مسلط
ان نه تنها ميتوانند افکارعامۀ مردِم جهان ـاين .دارند رسانه های جمعی آشنايی بيشتر باريزه کاری های انترنت و ودـخ

 یــــآشتي بلکه به سادگی ميتوانند تجارب صلح و جلب نمايند برادرکشی درکشورخود ختِم آشتی و رابه نفع صلح و
به زبان  را زبان های ديگر از يک جنبِش عظيِم ترجمه و دهند دسترِس مردِم خودقرار نيزدر ديگرملت های جهان را

درهرمجلس افغانها که اشتراک من تا امروز .غنی نمايند مارا ِگـــفرهن ادبيات و و فغانستان سازمان دهند اهای ملی
 به اصطالِح معروف خود پشتوصحبت فرموده و را ديده ام که به زبان های دری و وساِل خود کرده ام افرادی همسن

 امروز .ميتواند بکند باز را معضالِت کشور ن کورگرهشا که سعی وتالِش خود پنداشته اند شنيده اند و وخود گفته اند
غالبًا  آن منفعت های گوناگون دارند و گرديده است که کشورهای مختلف در افغانستان به يک معضلۀ بين المللی تبديل

قباِل  در شان را  اگرمنفعِت( ديگرکشورهای غربی امريکا و .ضاد می افتد درت های شان نيزباهمديگر منفعت
 شرِق ميانه و برمنابِع انرژی کنتروِل شان را اين که تسلِط درازمدت برافغانستان  ويِت استراتيژيِک افغانستانموقع

 تجاوز از غفلِت آنان بعد نتيجۀ اهمال و که افغانستان در ادعا دارند )نگيريم درنظر آسيای مرکزی آسان ترمی سازد
به بهشت تروريست های  براين کشور بنا بايستد و روی پای خود  و ه نتوانست که يک دولِت ملی به وجود آردــروسي

يازدهم  غم انگيز رويداِد هرجا درآن رخنه کرد و کس از را ازدست داد وهر مصونيت مرزهای خود جهان بدل شد و
  .رابارآورد٢٠٠١سپتمبر

افغانها که  تاخته اند و نستانمتحدينش برافغا است که امريکا ودرآينده  به خاطِرجلوگيری ازهمين رويداِد غم انگيز
متحدينش  امريکا و آِش تجاوز نه هم از و هشت ثور اِمـــنه ازآش قي و تاهنوزنه ازآش کودتای هفت ثورچشيده اند

  .اينک ازدوِد هرسه کورميشوند
 رنفوِذ اودربه ديواِرماسخت زي مانيست ولی همسايه های به ديواِر که خوشبختانه ديگرهمسايۀ در روسيه هرچند واما،

نيزوجوِد امريکا  به ديواِرما همسايه های در .امريکا بگيرد ان ازــــانتقاِم شکسِت خودرادرافغانست استند ميخواهد
  .کننديرادرمنطقه تحمل نم

 وجود دارد استفاده می کنند و انـــميان مهره های قدرِت افغانست جداِل قدرت که عمًال در آنان ازعامل بی اتفاقی و
 قدرت به دستان يکد استند که قدرت جويان و  همه شاهداکنون نـــــراپهنا وژرفای بيشترمی بخشند وهمي  خودمداخلۀ
که نمی دانند با  بيچارۀ اين ماجرامردم افغانستان استند تنها نظاره گر آن ميکنند و برای اين و متهم به جاسوسی يگررا

به هرصورت اين کورگره که  .بيندازند يش را به دوِش چه کسیاد خوـــــردای اعتم چه کسی تصفيۀ حساب نمايند و
 جلِب افکاِرعامۀ جهان را می کند تا درهرکجا گروپ های فشاربه وجود دندان همه راعاجزنموده است ايجاب دست و
  .گوش های گراِن زعمای جهان برسانند د وــاتا دهليزهای ملِل متح مردم افغانستان ر داِد بيارند و

ولی برای پياده کردِن آن  بدهند مشوره های سودمند اِل من می توانندـــزناِن همسن وس  که مرداِن وشکی نيست
الی عدم تفاهِم موجود ــــهنگامی ميسرميشود که بتوانيم خ زبان دان به کاراست که تنها و مشوره هاهمِت جوانان بيدار
  .ازميان ببريم رادرميان پيران وجوانان

نميتوانند نسبت بدان بی اعتنا  فقِرعمومی مشکلی بسيارعمده است که تحول طلبان ان بيسوادی وامروزدرافغانست )ج
بدين معنی که  گفتاری درتغييرذهنيِت مردم بيشترهويداميشود؛ ارزش رسانه های هنگاميکه اکثريت بيسوادباشد،.بمانند

 ديدن هم عالقه به شنيدن و و ندارد وجود کتاب عمًال جريده و عالقه به خواندن روزنامه، دريک کشوِربيســــواد
رابه حاِل خودسودمند  آن عالقه بگيرد و يا ميشنود و شنونده بدانچه می بيند که بيننده يا گامی به وجود می آيدهن

 بايد وسيلۀ رساندِن پيام های زبان درکشوِرما .يا ميشنود دريابد ضمنًا معنــــای آنچه را که می بيند و تشخيص نمايد و
 حقوِق عامۀ مردم، موکراسی،يبارۀ د به طوِرمثال در و روشنفکران باشد مردم و افهام وتفهيم ميان دولت، تعليمی و
 قاچاق، فســـــاِد اداری، مبارزه برضِد رشوه خواری، وظايف اشخاص درجامعۀ مدنی، حقوق و مدنی، جامعــۀ

 بدبختانه از اما، برقاچاق وسيعًا تبليغ نمايد  غيِرملی مبتنیزيانهای ايجاِد يک اقتصاِد زيانهای عدِم ُرشدعوايد ملی و
برخی  يک سوزبان به جای اينکه وسيلـــــۀ افهــــام وتفهيم باشد به وسيلۀ ُهنرنمايی نويسندگان بدل گرديده است و

 .گ ها نيــــز دريابدفرهن در شنونده نتواند معنای آن را که بيننده و به کارميگيرند  زبانی راتعمد ازروی آگاهانه و
 به زباِنهای مصنوعی که صد پشتــو هر دو  رسيده است که زبانهای دری وديگربه جای کاِر اين ُسچه نويسی ها

م وسواد ـــــبه طورمثال اگرمِن مدعيی فه  وگرديده اندبدل  ّصاف است مرتبه متکلف تروبی مزه ترازنثِر تاريخ و
چگونه ميتـــــواند به  و چيست يک عضو بيسواِد جامعه چه ميداند "آذرآويِزپندار "فقرۀ  ندانم که منظوِر نويسنده از

را درخدمت هنرنمايی  جامعۀ بيسواد ميتوان زبان آيا دريک .دريابد پياِم آن را زبانی که نميداندعالقه بگيرد و
آياما ميتوانيم  و ق داشته باشد؟ فرتفهيم افهام و زبان مکالمه و تخيل از آيا نبايد زبان شعرو نويسندگان گرفت؟ و
 او به زباِن آن طالِب مدرسه صحبت کنيم که وقتی از فرهنگی دارد که صدگــونه نياِز فکری و درجامعۀ بيسواِد خود

 بنا ؟"بطؤِبّرنباشد موجب وقتی که وضو" :ه ای گفتـبا همان لحِن غليِظ مدرس "وضو روا نيست  وقتچه: "ُپرسيدند
ِاين زباِن مصنوعی  ازشّر  که روشنفکردرافغانستـان نقشی مثبت بازی کند بايد ذهنيِت خويشتن راقراراست براين اگر

 روز درـــــام . را به زباِن عاّمۀ مـــــردم نزديک کنــــدتلويزيون  زباِن راديو وتًاکس نفهم رهايی دهـــــد و خاص و
سرمايه های  چون اقتصاِد افغانستان کفايت جذِب کنند وافغانستـــان آنان که پول دارند درُدبی سرمايه گذاری مي
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 پول های خود نه ميتوانند و ميکنند اعتماد  به حساِب فقداِن امنيت نه بربانک ها متوسط الحالمردم ندارد و کوچک را
 حتی چهار سه و انۀ کابــل دو،ــرخـــآدم دره آورده اند و غيِر الزم رو  به نوعی ُلکس گرايیدـــرا درخانه نگاه دارن

اقتصاِد  به نفع بازاِر واردات را نمی پرستيد و را" مارکيِت آزاد"ردولت ُبِت ـــببيند که اگ ميتواند ويديو را  و تلويزيون
 آری زبانی در .را رونق بدهد رــاين سرمايه های کوچک ميتوانست صنايع کوچک و زود ثم لی کنترول ميکرد ازـم

بردولت  روی فشارــازآن به عنوان يک ني و به مردم شرح دهد اين حقايق ساده را کاراست تا خورفهم مردم در
ن دليل ــــبه همي قدرت ميباشد و استفاده از سؤ  به دليل تمرُکِز قدرت متمايل به فساد ودولت درهرجامعه .استفاده نمايد

به همين دليل است  باز و گيرندـــيم به عهده موکراتيک رسانه های جمعی نقِش کنترول دولت راياست که درجوامع د
را ازشرِّ مزاحم  خود و وی مردم را می فشارندــــدرحقيقت گل اِت آزادـــکه درجوامع دکتاتوری با اختناق مطبوع

   .وباالبين فارغ ميسازند
کراسی مويکه اصوِل د زيرا موکراتيِک جامعه استنديِد دــدشمنان واقعيی ُرش جنگساالران دوستاِن رياکارو )د 

      و تماِم افراد جامعه يکسان اعمال ميکنــد بر را حاکميِت قانون مينمايد و اجرای عدالت را اقتضای بازخواست و
بنابراين کسانی که   واجتماعيی اشخاص هيچ اهميت قايل نمی شود مذهبی، سياسی و نفوِذ قومی، ای اعتبار،بر

موکراتيِک جامعه به مخالفت يبالنتيجه با تغييِر د بچرخد باقانون وجامعه برمحوِر خواستهای آنان  ميخواهندقانون و
زورگوی حتی اگرظاهرًابا آن  خودسری را تحميل ميکند، چون جنگ برجامعه نوعی حالِت انــارشی و .برمی خيزند
  .دردل ازجنگ شادمان ميشود مخالفت کند

و به  سازشکار ومردد  اشخاص ری ازـتزلزل ناپذي اين  توقِعتزلزل ناپذيری ميخواهد که حاکميِت قانون قاطعيت و
متأسفانه بی سوادی  .مردی عنين است قماِش پهلوان زنده خوش ماننِد تقاضای رجوليت از روف ازـــاصطالِح مع

 اين يا قبيِل فـروختِن رای يا گذشت به خاطرُگل روی ميشود که مردم به منفعتهای فوری از وفقِرُکشندۀ موجود مايۀ آن
 و فساد ارغ ازـــ فجامعه ای امروزمردم عادی نيز .خيرآيندۀ خود بگيرند برضدِّ موکراتيک ويتصاميِم غيِرد ،آن

ِن ازراه تبليِغ مداوم به زبا و به خاطرداشته باشند را  خودروشنفکران هميشه بايد نقِش عملی اعماِل نفوذ ميخواهند و
آن  مداخلۀ اين و  انتخاباتی فارغ از وصلح پشتيبانی از جنگ و دِِّد ضدريک جنبِش نيرومن مردِم عادی را بسيــارساده
بپردازيم  يده است که به پرنسيپ هااشخاص جانبداری نموده ايم آيا وقِت آن نرس از ماز روــام تا .تجهيزنمايند

  قدرِت امروزجنِگ نظمی و سالِم سياسی سوق دهيم تا بی بتًابه سوی يک نظاِم نس کنونی را دـموکراسيی نيم بنيود
 ای افغانستان درگروـــــ بقامروزنسازد؟ زارتراز آن کار ان راست نيندازد وـــــاره به دست افراطيـــدوب را کشور
 رژيم و اِل حاضربرای اين که عمليۀ اصالحات بسيارُکند است وـــــولی درح همين نظام نسبتًا سالم سياسی است ايجاِد

غيرنظامياِن بيگناه را ميُکشند مقاومِت مسلحانه برضدِّدولِت کرزی  و اه ميکنندــــــائتالف پيوسته اشتب نيروهای
 مقاومتی که يک باِر .است برابِر تجــاوز خارجی اومِت ملی درــــآهسته درحاِل بدل شدن به يک مق ه،ـآهست

مصداِق آن شعردری  را فکرگران روشندي پيش از ردم وــومميدهد  ديگرابتکاِرعمل رابه دست راست گراياِن افراطی
  :سازدکهمي

  
  نه درمسجدگذارندم که رندی        نه درميخانه کاين ُخمارخام است

  
ل خوش بيکس بدان د که روشنفکِر غريب و ود نداردــوج ميخانه راِه سوم نيز و اين مورِد خاص مياِن مسجد در واما،
تحول طلب  موکرات ويکردِن صِف عناصِر د برای جدااست  رای عدالِت انتقالی درافغانستان معياریــاج امروز .کند
 آری افغانستان را.ردم ميترسندــــازروبروشدن بام نگران استند و اعماِل گذشتۀ خود از آنانی که  قدرت طلبان و از

  :آنکه ديرشده باشد دريابيد پيش از
  کی دآسمان په کنارويد هـــاتی په غوژويده يی بی انصافه        خلک گرّح

  و         دنفاق او جهالت په سيپـــــاروکیــ دتربگنيه ال وايی الفبــــــــــــــیت
  

  پــــــــايان
  

                                                    
      
  
  
   

                                         


