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 ۱۶/۹۰/۲۰۲۱                                                             نگارگر

 افغانستان  استِ یقدرت درس ی جنگ برسِر حلوا 

 
دلیل در سرنوشِت کشوِر خویش دخالتی  نیستند وبه همین  افغانستان کشوری است که اکثریت درآن صاحب سواد 
ندارند واین موضوع برای شان اهمیت ندارد که چه کسی برآنان حکومت میکند.تاوقتی که رژیِم خواب راحِت آنان  

اری با سیاست وحکومت ندارند.درروزگاِر را اخالل نکند وکاری بازندگانی خصوصی شان نداشته باشد آنان هم ک
 .شاه اگر درباغِ خاطر شخص ُگل سیاست می ُرست مردم عادی میگفتند کله اش بوی قورمه سبزی میدهد

شاه بعدازسی سال سلطنت تصمیم گرفت که مردم را به سوی دموکراسی سوق دهد وعهدهٔ صدارت را ازخانوادهٔ خود  
خانوادهٔ سلطنت رابطهٔ خونی نداشتند.درده سال اخیرسلطنت شاه هنگامهٔ دموکراسی بازگیرد وبه کسانی بسپارد که به  

درحلقه های درس خواندگان وروشنفکران اوج گرفت.اما دموکرات ترین این روشنفکران دموکرات نبودند ونمی 
خویش بدون کدام  پذیرفتند که دموکراسی تنها درپذیرش مخالِف خویش است که مفهوم پیدا می کند.اینان برمخالِف  

آن   یا  این  این یاآن کشورخارجی را میزدند.رفته رفته کاربه جایی کشید که همه نوکر  به  ارتباط  سندودستاویزتاپهٔ 
نرفتند   دموکراسی  سوی  به  هرگز  بودند  یافته  راه  سیاست  درهرکارهٔ  تازه  که  سیاستمداران  اصطالح  به  شدند.این 

 .دم نبُردندوسیاست؛سواد وآگاهی را درمیاِن عامهٔ مر
درمیان خود گرفتار جنگ های فکری وحتی بعضاً فزیکی گردیدند.شعار همه این بود یا بامن باش یا مخالِف من .  

 من وطنپرست استم وتو اگر مخالِف من 
استی حتماً نوکراجنبی استی.این تلقی عام بود ومی پنداشتند که همه سیاست میکنند وآنکه به سیاست عالقه نگیرد 

و آنکه همین شعار خود  عمالً  است« حال  بودکه»بیطرف بی شرف  این  پذیرش  درخوِر  بسیار  ندارد وشعار  جود 
 .برخالِف دموکراسی است زیرا که آزادی انتخاب را ازمردم سلب می کند

میشد  ساخته  ها  گروهک  ها  گروه  ودربین  بود  روان  نیز  درونی  جنگ  نوع  یک  سیاسی  گوناگون  های  درحلقه 
وبدگویی را سیاسِت رایج ساخته بودند واین شیوه همه را نسبت به همدیگر بی اعتماد میساخت وروشنفکران غیبت  

واجازه نمیدادکه رهبران ملی ووفادار به منافع ملی به وجود بیایند.درهمین گونه یک جو سیاسی بود که کودتای ثور  
ین برخورد جناح خلق به جان جناحِ ُرخ داد ودردورن این حزب جناح های رقیب به جان همدیگر افتادند. درنخست

پرچم افتاد.رهبراِن پرچم را ازحلقهٔ قدرت به دور افگندند وبه سفارت ها فرستادند. درمرحلهٔ دوم عده ای را متهم به  
کودتا کردند ومدتها شعار جناح حاکم مرگ برشاپور؛کشتمند وداکتر علی اکبر بود.وقتی این هنگامه فروخفت حفیظ  

هبِر خالِق خود نورمحمدتره کی افتادوبرای نخستین بار درتاریخ احزاِب کمونستی بودکه یک رهبر به  هللا امین با ر
دسِت معاون خود ازقدرت برکنارومحکوم به یک مرِگ بدون محاکمه وبازخواست شد. روسها مجبور به مداخله شدند 

 امین متهم به جـــــــــــــــــاسوِس سی.آی.  وببرک کارمل رابا پشتیبانی اردوی خویش به افغانستان فرستادندوحفیظ هللا
اِی شدواعضای حزب هم نپرسیدندکه چرایک جاسوس درباالترین مقاِم حزبی جا خوش کرده بود وبعد دیده شد که به  
همین ترتیب روس ها جای ببرک کارمل را به نجیب دادند ودرهمین حال حزب حاکم ازدرگیری بارقبای سیاسی  

ندوبسیاری را به نام های شعله ای واخوانی اعدام کردن گرفت وروی دموکراسی را»سپید« کرد.  خودنیز غافل نما
زخم سرطان خواندند وباروبستِر خودرا بستند ورفتند وبه جای امپریالیزم کمونیزم خود   باالخره روس ها افغانستان را

چهارم با رسیدن مجاهدین به قدرت آغاز  درزباله دان تاریخ افتاد وفصل سوم تاریخ سیاسی افغانستان بسته وفصل  
گردید.دراین فصل مجاهدین به شیوهٔ صدمرتبه بدترازخلق وپرچم به جان همدیگر افتادند و درنقاِط مختلِف شهرکابُل 
سنگرها آراستند وهمدیگر را ُکشتند؛ شهر را ویران ومردمش را آواره کردند تاکه فصل پنجم یعنی تسلط طالبان با  

مبرپایان یافت. طالبان یک نظام ُدّره وتازیانه به وجود آوردندکه افغانستان به مرکِزپرورش وتمرینات  سپت۱۱حادثهٔ  
سپتمبر برافغانستان تاخت وحکومت های دست نشاندهٔ خودرا    ۱۱تروریست های بین المللی بدل شد وامریکا به انتقام  

اصطالح انقالبی را غیر فعّال بسازد ملیونها   به منظور آوردن دموکراسی برقدرت گماشت وبرای اینکه عناصر به
دوره  سیاست ساخت.دراین  بازاِر  رایجِ  را سکهٔ  الوقتی  وابن  افگند ورشوه خواری  شان  های  درجیب  دالر رشوه 
هرسیاستمدار چهار یا پنج بار تغییر موضع داد ورسم رایج این حکومت های فاسد ورشوه خوار ذخیره کردن ملیونها  

ی شخصی بود وباالخره نظام؛ اردو وهمه چیز با دپ دپ پای طالبان ازهم پاشید واین بار طالبان  دالر درحساب ها 
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با غروِر بیشتر وارِد معرکه شده اند وچون میدانند که زنان در کشور های غربی به نهضت های زنان عالقه دارند  
نیز چنانکه ازاوضاع برمی آید برسِر حلوای    بنابراین با اعمال فشار برزنان میخواهند از غرب امتیاز بگیرند. طالبان

قدرت به جان هم افتاده اند.اینان برسرهای خود تاج های افتخارمیزنند که امریکا وناتورا شکست داده اند وحال آنکه  
عامل تاخت وتاز امریکا برافغانستان هم خود بوده اند. من آیِت زوال را درجبین نظام طالبان نیز میخوانم.نخست بدین 
نیز  پلو خور  بلدکرده است واین قشر رهبری  پلو خوری  به  ازکم چهارسال طالبان را درقطر  امریکا کم  دلیل که 
میخواهد پول بیندوزد وبا بسیار احتیاط رشوه خواری نیز بکندوازسوی دیگر دکتاتوری مذهبی درجهاِن امروز خریدار  

است   جهانی  عامهٔ  افکاِر  فشار  زیِر  سلمان  وشاهزاده  اجازهٔ  ندارد  زناِن عرِب سعودی  وبه  آَرد  می  اصالحات  که 
درایوری میدهد پس طالبان کیستند که زنان را بعد از شست سال روی لچی دوباره درزیِر چادری اسیر کنند ومن 
قبالً گفته ام که این بارلشکر زنان بدوِن فیِر یک گلوله رژیم طالبی را شکست میدهند. طالبان صدبار که بگویند زن 

خواندهناق درس  العقل  ناقص  بالی  این  است  العقل  خود   ص  برکمال  وباتکیه  است 
 داکتر؛نرس؛انجنیر؛ژورنالست؛خبرنگار وماهرحرفه های گوناگون گردیده است

این زنان همین که بگویند:»طالب الال؛ ما با این لباِس دست وپاگیرکه خودت برای مادیزاین کرده ای نمیتوانیم به کار  
ست رسیدگی کنیم.به طور مثال یک خبر نگار زن که حرفه اش ایجاِب دویدن می کند میتواند با آن وحرفهٔ خود ُدرُ 

 لباس کش َمکشالوی طالبی به دنبال خبربدود.طالب نمیتواندزنان متخصص
را از اشتراک درجلسهٔ مرداِن متخصص محروم کند.زناِن شهر باید بکوشند که زنان دهات را به مدنیت برسانند 

بسازند.مشکل طالبان همین است که میخواهند آِب زور را سرباالببرند وشهریان را دهاتی بسازند.عرض من    وشهری
نظام طالب نیز به سوی انتخابات ورای عامه میرود .اگر نرود شعار روزگار ما همین است  برای زنان این است که

یا بمیر که سنِت روزگاررکودوایستایی ر بیفت وراه برو  یا جلو  یاد  که  پذیَرد.ماهنوز فرهنگ دموکراسی را  انمی 
 نگرفته ایم

وتعلیم وتربیهٔ ما از مرحلهٔ ازبرکن وازیاد ببربه مرحلهٔ مغزهای جست وجوگر ونقّاد گذر نکرده است وما به مربیانی 
ند که ضرورت داریم که شاگردان خودرا هنِر نقادی وپرسش رایاد بدهند.نسلی که با فرهنگ دموکراسی ُرشد کندمیدا

 درجامعه فکرهای متضادناگزیروجودداردودکتاتوری مردم را ریاکار میسازد 
داکتر  یک جریان سیاسی درمظاهراِت خود فریاد میزدند:»مرگ برشاپور؛کشتمند و  چنانکه به طورمثال هوادارانِ 

 :ره فریاد میزدندعلی اکبر« ولی نمیدانستند که اینان کیستند وچه گناه کرده اند. من بارها ازآنانی که درمظاه
مرگ برامپریالیزم؛ شوونیزم؛ صیهونیزم وارتجاع منطقه« پرسیده ام وآنان ازاین چهارتا مفهوم ُدُرسِت یکی را هم 

 .نمی فهمیدند من یقین دارم که زنان درسخوانده فرزندان خود را ازشِر این دنباله روی گوسفندی نجات می دهند
طالب نمیتواند زن را درتنگنای چادری زندانی کند ولی زن میتواند طالب  ست.کلید آزادی وآبادی کشور دردسِت زن ا
 را با جهاِن فراخ آشنا بسازد.با ارادت
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