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افغانستان جامعه ای قبيلوی است که هنوز بتوانسته است از مرحله قبايل پراگنده و نا منطم به مرحله                                       
در اين جامعهء قبيلوی مبارزه ميان تمايل متضاد قبيله ساالری و                               . ذرديک ملت متشکل و نيرومند بگ           

بدين معنی که          . فرار از مرکز به تايل تأسيس يک نظام ملی و مرکزی هميشه محسوس بوده است                                     
اميران قبيلوی درفش خود مختاريی محلی برافراشته اند و خواسته اند در محل زيست خود دولتی                             

رکزی هيچگونه وابستگی نداشته باشد و يا در بهترين حالت وابستگی به                               تشکيل بدهند که با دولت م          
اين معضله ای است که غالب کشور های جهان به                          . شکلی باشد که اختيار دولت محلی را سلب ننمايد                      

. درجات مختلف با آن روبرو بوده اند و به نيروی رشد اقتصادی و تکامل صنعتی بر آن غلبه نموده اند                                
دم يک کشور متکی بر اقتصاد زراعتی و آنهم با وسايل بسيار ابتدايی باشند و سألهء حفظ                                    تا وقتی که مر     

و نگاهداشت زمين زراعتی، آب، دهقان وغيره در درجهء اول کسب اهميت ميکند و قبيله می خواهد                         
ز   دروازهء قريهء خود را بر روی بيگانگان ببندد اما، گسترش صنعت و تجارت به نيروی کار بيشتر نيا                                     

دارد و ناگزير است دروازهء شهر را بر روی کار مورد نياز بگشايد و آهسته، آهسته جامعهء ملی را                                   
به نوعی جامعهء بين المللی تبديل نمايد که هر کس با هر نوع استعدادی که دارد وارد بازار شود و                                   

ريتی است که          مسألهء تکامل صنعتی و تجارتيی جامعد مامو                      . برای مهارت خويش خريداری پيدا کند               
تاريخ به دوش روشنفکر می گذارد و روشنفکر يا می تواند مردم خود را تجهيز نموده کشور خود را                                   
قدم به قدم در جادهء پيشرفت و تکامل جلو ببرد و يا در انجام داعيهء خويش ناکام و از مردم جدا می                         

 .ماند  
زاج مردم را نيکو شناخته باشد و با               بدين معنی که اگر روشنفکر تاريخ کشور خود را خوب خوانده و م                    

همان درجه ای که مردم آمادهء پذيرش تغيير و تحول مثبت در جنبه های گوناگون زندگانيی خود داشته                                   
 .باشند همگام با مردم حرکت نمايد توفيق رفيق راه او ميشود                   

امعهء خود را ناديده         ج بدبختانه در افغانستان روشنفکر زير نفوذ ايديولوژی های گوناگون واقعيات تلخ                        
گرفته  سخت ناکام مانده و اينک تفريبًا کامًال از کشتی تغيرات و تبدالت سياسی جامعهء خود بيرون                                                    

تاريخ      . افتاده، اعتماد مردم را از دست داده و در گرداب يأس و سرخوردگی در حال غرق شدن است                           
راط و تفريط است و روشنفکری که             افغانستان کم از کم در يکصدوپنجاه سال اخير تاريخ برخورد اف                        

امان اهللا       . مزاج مردم را نمی شناخت هميشه در قطب افراط افتاده و ميدان را برای تفريط باخته است                           
خان و استاد گرانقدرش مرحوم محمود طرزی پيرمردی خردمند و جهان ديده بود که در سرتاسر سراج                                       

می شود، اعتقادی به شعار های انقالبی و به                  االخبار او حرفی بر ضد روحانيون عنعنه گرا ديده ن                    
بر کاخ عظمت های تاريخی مسلمانان که عمدتًا در نتيجهء                                . اصطالح زنده باد اين و مرده باد آن ندارد             

غفلت خودشان ويران شده است اشک تأسف و تأثر سر ميدهد و تخم تغيير و تحول تدريجی را در                                          
 اين بذر با       . شتر آموزشيست تا اهداف زودرس سياسی            کشتزار خاطر ملت خود می افشاند و نقشش بي                
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حصول استقالل افغانستان جوانه ميزند و امان اهللا خان که جوان است و خونگرم او را در کنار گذاشته                                        
وادار به استعفايش می کند ولی، خود با سه چهار تن روشنفکر دو  برش در قطب افراط می افتد و می                                

تعطيل روز جمعه را به پنجشنبه                   . را از راه تغيرات ظاهری تبديل نمايد              خواهد يک شبه قيافهء کشور          
تسبيح و عمامه را خوار              . انتفال می دهد تا ريشهء تقدس آن روز را در ذهنيت مردم خود بخشکاند                     

. ميدارد و ساده لوحانه مردم را بسوی آن دسته روحانيونی که دشمن مکتب و معارف بودند می راند                               
اجنبی تنور را داغ می بيند و نان مطامع                 . نند و برای تکفيرش داليل فراوان هم دارند      آنان تکفيرش می ک      

خود را می پزد و امير حبيب اهللا کلکانی وارد معرکه  می شود که خود چيزی از اسالم نمی داند ولی،                                          
 روحانی کمرش را می بندد و او غازی لقب می دهد و امير            . بحکم طبيعت روستايی خود مسلمان است                

نيز هنگامی به قدرت ميرسد درخت دانش و تفکر را پی می کند و پول ملت را به جای اينکه                                         " غازی "
باالی مکتب و معلم خرج کند در کيسهء مال می افگند و همه چيز طبق آرزوی روحانی عقبگرا پايان                                   

 بر    سر روشنفکر که طرفدار پرشور امان اهللا خان است سخت به سنگ ميخورد و روحانی                    . مييابد   
 .سرش تاپهء کفر و زندقه می زند         

محمد نادر خان که مرد محافظه کار و دورانديش است در حکومت خود روحانی و روشنفکر را به هم                                
می آميزد، برای اينکه رژيم او تکيه گاهی نيرومند داشته باشد مکتب حربيه با تأسيس و کنتابی را که                                        

روشنفکر که بالطبع نمی          . ز ميان رفته بود احياء ميکند          در دوران امير مبيب اهللا خان کلکانی کامًال ا             
توانست با حرکت سنگ پشتی محمد نادر خان سر توافق بجنباند با او در می افتد و چون اکثريت مردم                                     
سواد ندارند و معنی حرف های روشنفکر را نمی دانند، او بدون اينکه منشأ اثری در تحوالت اجتماعی                                   

د را برباد می دهد و داس استبداد نهال آرزو های رنگين او را هی سر                کشور خود باشد تنها سر خو        
نادر خان، برادران و          . ميبرد و روشنفکر که گرفتار يأس است مشغول تقديس شهدای خود می شود                        

پسرش طاهر شاه چهل و چهار سال بر افغانستان حکومت می کنند ولی، آتش باالخره از زير دامن                                     
ود خان بساط سلطنت ظاهر شاه را بر ميچيند و اما، اگر از دولت مستعجل                                      خودشان روشن می شود و دا         

دموکراسی که در صدارت شاه محمود خان خوش درخشيد بگذريم، حتی در دوران ده سال اخير ظاهر                           
در هنگام حکومت مرحوم اعتمادی ممثل دموکراسی تاجدار بود نقش                        » لمر «شاه که به گفتهء مجلهء          

روشنفکر باز در قطب افراط افتاده است و در جامعه ای که نود و                   . نفی است  روشنفکر باز هم سخت م       
هشت در صد مردم از سواد خشک و خال هم برخوردار نيستند شعار روشنفکر اين اسن که                             

و ارجوفه  " قدرت سياسی از لولهء تفنگ بيرون می آيد           "،  "اصالحات نمی خواهيم انقالب می خواهيم          "
 باز دل در گرو آن ايديولوژی ها سپرده است که مردم کلمه ای هم از آن                             روشنفکر  . های از همين دست      

نمی دانند و اگر می دانند جلوه ای از کفر و زندقه اش ميپندارند زيرا، می بينند که روشنفکر آشکارا                                            
 .معتقدات مردم را به بازی می گيرد           

ر مسير تکامل بيفتد و راه را             دوران دموکراسی ظاهر شاه با مقاطعهء اکثريت روشنفکران نمی تواند د                         
آری اين روشنفکر است که با زياده روی ها و انقالب بازی های چپ و                          . برای حکومت قانون باز کند         

راست خويش آن دموکراسی را که هنوز کودکی ده ساله و تجربه نيندوخته است در گرداب انارشی                                          
 .غرق می کند    

د، زمينهء کار و مسافرت افغانها در ايران و کشور                         محمد داود خان می آيد، بساط سلطنت را بر ميچين                       
های خليج فراهم می شود و اين افغانها چون از کشور خود ريشه کن نگرديده اند حاصل کار و رنج                                

نرخ اسعار خارجی در مقايسه با افغانی بطور قابل               . های شباروزيی شان بسوی کشور سرازير می شود             
ای پنجصدوسی، توشک های اسفنجی و کمپل های ايرانی راه                      تايپ ريکاردر ه     . توجهی پايان می آيد         

خود را بسوی دهات باز ميکند و ذهنيت مردم اندکی تحول پذير ميشود اما، باز روشنفکر به فرمان                         
ايديولوژی منافع ملی را کنار ميگذارد و به جای آن به نام منافع بين المللی و منافع انقالب جهانی فکر                                         

جربهء دوران شاه يا به قول خودش انارشی را پشت سر دارد ميترسد که                    داود خان که ت     . ميکند  
 روشنفکر را سؤ استفاده از قانون ممکن است جمهوريت او را صد مرتبه از دموکراسی شاه بسازد                             
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مردم افغانستان         . حزب ملی غورًحنگ تأسيس می کند و قدرت را منحصرًا در دست خود نگاه ميدارد                            

امه جوييهای روشنفکر خود را نمی ميداند و بيسوادی قابل ترحم اکثريت به او                        يکبار ديگر معنای هنگ       
اين باز روشنفکر         . روشنفکر می خواهد به پايمرديی بيگانه بيشت برود                       . اجازه هم نمی دهد که بداند         

را ارمغان می         " انقالب ثور   "است که با گرگ می سازد و بر گله می تازد و از راه توسل به کودتا،                           
و ديگر     " اصالحات ارضی    "،  "دکتاتوری زحمتکشان        " هنوز عرق پايش را خشک ناکرده دم از               آورد و

مطالبی که در فرمان های هفتگانه قيد شده بود ميزند و پيش از آنکه نشهء پيروزی های خيالی از سرش                                        
و دفاع    " بانقال  "حاال ديگر دفاع از      . بپرد خود را در معرکه با انبوه ناراضيان جامعه خود تنها می يابد                           

" نظاميگران اسالم آباد        "،  "ارتجاع منطقه      "،  "تجاوز امپرياليسم امريکا            "و مقابله با        " شرافت حزب  "از 
اينجاست که روشنفکر رياست طلب خويشتن را با خشم                    . مطرح است   " شوونيزم عظمت طلبانه چين          "و 

 قدرتمند که حلوای شيرين           آن حاميی     . مردم روبرو می بيند و از حاميی قدرتمند خود استحرام می نمايد                    
اين آرزو را از همان آغاز انقالب اکتوبر در ديگ جاه طلبی های خود پخته بود بدين استحرام پاسخ                                

مردم روشنفکر را در قيافهء خاينی که با                . مثبت ميگويد و آنچه هرگز نبايست رخ ميداد، رخ ميدهد                       
يکی از   . م خود است تماشا ميکنند           تجاوز بيگانه ساخته و همراه با اجنبيان سرگرم کشتار مرد                            

سردمداران و دولتمردان دولتی که در هنگام تجاوز روس ها بر کشور حالم بود بعد از سقوت کابل و                                 
باالخره ما هم مجبور به مهاجرت شديم اما، از                     : "افتادن آن به دست مجاهدين در لندن به من ميگفت                 

من که جز قلم سر شکستهء خود             . ت نفهميدم    منظورتان را درس       : "گفتم" دست روشنفکرانی مثل شما         
چيزی نداشتم که شما را مجبور به مهاجرت بنمايد و آنچه را که با اين قلم سرشکسته می نويسم دو در                                  

اگر تو و امثال تو         :"گفت " صد مردم هم نمی خوانند، پس من در مهاجرت چه نقشی می توانم داشته باشم                            
شدند لشکر ارتجاع و عقبگرايی بدينگونه گلوی هرگونه                   در کشور می ماندند و با ما همکار می              

شعری از کليم برای تان می خوانم ولی تفسير و توجيه آن                         :"گفتم ." پيشرفت اجتماعی را خفه نمی کرد             
 : به عهدهء خود تان      

 بوی کافور از اين مرده دالن می آيد          
 "که بدين طايفه پيوست که نامرد نشد               
کران، اين گل های سر سبد جامعه خود را بر ضد مردم در خدمت                        و منظورم همين بود که اين روشنف             

تجاوز اجنبی قرار داده بودند و هر که در صف شان می ايستاد بر ضد مردم قيام کرده بود اما، حيف                         
ما از آنچه کرده ايم پشيمان نيستيم و نيازی به                          :"که برخی از همان روشنفکران امروز هم می گويند                 

يترسم اکنون که آب ها از آسيا فرو افتاده است بيان اين حقايق تلخ باز هم چپن                            م ." عذر خواهی نداريم   
بر جبين ها بيندازد و بفاق روان را در ميان ما تشديد نمايد اما، نبايد از ياد برد که روشنفکر با ملت                                                

دوستی که سررشته ای از             . خود سخت جفا نموده و حتی بر همتايان خود نيز رحمی نفرموده است                          
زيولوژی انسانی دارد بمن گفت که يک انسان به طور متوسط شش ليتر خون دارد بنابراين، اگر تنها                                          في

همان يک و نيم مليون شهيد دوران جهاد را در نظر بگيريم نه مليون ليتر خون در کشور ما فرو ريخته                                                 
دهش بود که      است و اگر اين نه مليون ليتر خون به يکبارگی از دشت و دره فرو می آمد سيالبی م                      

 .چندين شهر را با خود ميبرد           
آری اگر روشنفکر قصد داشته باشد که اعتماد صدمه ديدهء مردم را جلب نمايد و کارآيی سياسی داشته                                       
باشد وظيفه دارد گذشتهء خود را مورد انتفاد قرار دهد و صميمانه از مردم خود معذرت بخواهد و در                    

تاکتيک مبارزه        و نه به عنوان         (راه آوردن نظام مبتنی بر دموکراسی و مردم ساالری با خلوص نيت                          
 .مجدانه تالش نمايد         ) برای ديکتاتوری اين يا آن طبقه            

امروز که کشور در کام يک بنياد گرايی قرون وسطايی سقوط کرده است با انتقاد از انواع گوناگون                            
دکتاتوری های مذهبی و سياسی مبتنی بر خفقان فکر است که روشنفکر ميتواند اعتماد صدمه ديدهء                                        

روشنفکر به هيچ وجه نبايد مانند گذشته ها مردم را فدای آرمان های ايديولوژيک                                    . يدمردم را احيا نما       
 اگر قرار باشد که روشنفکر نقشی واقعًا پيشکام بازی کند، اين نقش تنها از طريق تعليم و                                   . خود بنمايد    
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ا آن نطام      تربيه و تنوير ميسر است نه اينکه خود به جای مردم تصميم بگيرد يا برای شان طرح اين ي                                 

مردم ساالری يعنی همين که قدرت هرگز در دست يک فرد، يک حزب و يک طبقه                                  . سياسی را بريزد       
متمرکز نگردد زيرا که، خطای فرد مسؤوليت فردی دارد ولی، تمام مردم ممکن نيست مرتکب خطا                                    

ست که       تنها در همين صورت ا          . شوند و اگر احيانًا شدند مسؤوليت شان مسؤوليتی دسته جمعی است                               
مداخلهء خارجی ناممکن و بدون ضرورت ميشود زيرا، فرد را با پول ميشود خريد و خريدن يک ملت                                 

اگر قدرت به معنای دقيق کلمه به مردم تعلق بگيرد روشنفکر نيز مجبور نمی شود که                            . ممکن نيست     
 .برای گرفتن قدرت خود را برای خريداران خارجی عرضه نمايد                 

ش روشنفکر در عرصهء کشور بود و اما، در کشور های همسايهء ايران و                            اين يک جانب قضيه يا نق             
من ناگزيرم بر تفاوت های اساسيی مقاومت برضد استعمار                       . پاکستان متأسفانه وضع خيلی بدتر بود                

برتانيه و استعمار و روسيهء کونيستی مکثی بنمايم و در پرتو اين دو وضع متفاوت نقش روشنفکر را                                       
 .برجسته تر بنمايم          

س ها هرچند به       ي ان مردم جوش زد و انگل     ي  در درون کشور و از م    يه مقاومت بر ضد استعمار برتان           
ند و او هم     ي ازی نما    دان سران مجاهد نفاق ان         يد  موهن الل دستور دادند که در م            جاسوس مشهور خو      

س ها    ي انگل  ش نبرد و     يندازد کاری چندان مهم از پ            ي ک را بهم ب      يا پشتون و تاج        ي عه و سنی      ي د ش   يسخت کوش    
سجدی خان را زهر        ر م ي له عمال خود ترور نمودند و م           ي  خان اچکزی را به وس        نکه عبداهللا    ي علی رغم ا   

ر محمد اکبر خان و نواب            ير، وز ين خان جوانش     ي ري شی رهبرانی چون خانش       ي ر و دور اند يدادند ولی،  تدب   
 ها از    جهاد با روس    د اما،  يری نما   يه از پراگندگی درصفوف جهاد جلو گ         محمد زمان خان توانست ک         

مطامع فراوان داشتند رهبری و            ران که خود در افغانستان اغراض و               يپشت جبهه های پاکستان و ا              
افه  ير ق ي ه ها تغ     يکردند خود به اردلی های همسا          يت م   يکه آنرا هدا     " رهبرانی  "و متاسفانه     ت میشد     يهدا

ط جهاد نفاق      ي ران هر دو بر مح    ي و ا ندر پاکستا      . داده و استقالل فکری خود را کامال از دست داده بودند     
ن جان      ي رد های باهمی گروهای مختلف مجاهد           مسلط بود و بدبختانه قوماندانان مشهور جهاد در برخو                    

نکه    ي ده و آنگاه مثل ا      يم گرد  يدگراها و اعتدال گراها تقس        اي مها در قدم اول به بن      ي تنظ  . خود را از دست دادند  
جه    ز در يی شان را ن    ي ی و اعتدال گرا   ي اد گرا  يت نداشته باشند بن         ع ن درجه تفرقه قنا  ي م کننده گان بد      يتقس 

زب اسالمی خالص و           ِت اسالمی، ح     يد که اگر حزب اسالمی، جمع            يپرس  ي گذاری کرده بودند و کسی هم نم         
ک رهبری       ير   يند و ز ي ا ي توانند با هم کنار ب         ي ل نم    يادگرا  استند به چه دل         ياف هر چهار بن      ي اتحاد اسالمی س      

لوی محمد     ا اگر جبهه نجات جناب صبغت اهللا مجددی، حرکت اسالمی مو                     ي د شوند؟ و   حواحد با هم مت    
ی شان  از       يگرا هستند مسلما درجه اعتدال گرا               النی هر سه اعتادال          ير گ   ينبی محمدی و محاذ ملی پ            

 توانند متحد شوند؟       ي گر فرق می کند که نم         يهمد 
ه در تنور گرم اوضاع          ي ن هر دو کشور همسا      ين منوال بود و ا      ي م که حال بر هم       يدان  يز همه م     يران ن   يدر ا 

سلسله جنبان  سلسله جنبشهای                  ش از هر دو،  ي پختند تا کشوری را که مدت ها پ             ي شتن را م     ي نان خو   
ن آن   ي ا مجاهد   ي تان  ي در هنگام جهاد با استعمار بر            . ند ي ل نما    يمار تبد   ي ف و ب  يی ضع  ي بخش بود به گدا     ي آزاد

شجاعت وحس      مان و اراده محکم،      ي عنی ا  ي داشتند     ک مجاهد واقعی را باهم     ي روزگار هر سه صفت     
ز آنرا     يگرفتند و خود ن     يم م   يکردند، خود تصم      يآنان خود فکر م       . شی ي ر و دوراند   يجانبازی و باالخره تدب          

ر   دند و معروض به همان خط          يرزم  ين م  ي ر مجاهد  ي ز در صفوف سا   يعنی رهبران ن      ي گذاشتند     يدر عمل م   
گ   دان های جن    يدر م  " رهبران  " ر جهاد با روس ها      د ولی، د ز بودن  يهای بودند که افراد صفوف شان ن        

رفتند و    ين سو و آن سو م       ي ش ا  يزبان سوار موتر های پیژاروی خو           يحضور عملی نداشتند و در کشور م             
رهبرانی     . ری بود يی و فلم گ ي جهاد از روی تفنن و برای خودنما         ن حاالت اشتراک شان در امر         يدر بهتر   

و نداشتند تا آن کمره ها              يد يکردند کمره های و     يکاردست وپنجه نرم م        يه پ  ن س ها عمال در صح       يکه با انگل      
جهاد شان را مبتالی انگیزه              ر از خداخواهی      ي ک نموده غ    ي خودخواهی و جاه طلبی شان را تحر               حس 

ه   ي ک ابر قدرت با ته      ي والی جنگ سرد هم نبود تا         ي ر ه  يیز بسازد و در آن روزگار جهان اس           گر ن يهای د 
 .گر را بر سنگ بکوبد       يشه غرور ابر قدرت د    ي ش ش   يخو  یيفلم های رامبو   
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ند و خرما در کار        د يجنگ  ي و وطن م   ) ج ( به شانه به خاطر خدا          در آن جهاد رهبران و رهروان هردو شانه           

ن و وطن    ي زی جز شهادت و نجات د          يکار بودند به چ        ين جهاد مجاهدانی که در صحنه پ               ي نبود اما، در ا      
ن   ي دند و به خاطر ا      يپروران  ي ز در سر م   يگر ن  ي ه های د ي ارو سوار داع    ژپی" رهبران  "دند ولی،    يش ي نمی اند   

 و آی،اس،     -های سی، آی، اي    شی را کنار نهاده به روبات های دستگاه               ي ر و دور اند  يه ها بود که تدب      يداع 
ه گذاری و    ي  سوی سرحد سرما     يننجا در ا  ي ز بود ولی، ا  يآنجا در َکشور جنگ و  ست       .  بودند ل شده يآی تبد  

. ديافتاد و کار های شان به کجاها کش           ن ماجرا نان چه کسانی در روغن             ي ست نداند که در ا    ي ز و ک  يگر 
گر  ي کا و د ي ازدهم سپتمبر سال روان که امر              ي داد جانکاه      ينک همه گذشته است اما، رو             ي آری هرچه بود ا    

ا که برای      ک ي بانی نشاند نه تنها برای خود امر                 زی کم  هفت هزار قر    يم ماتم چ    ي کشور های جهان را بر گل          
 پس از جنگ جهانی دوم در           کا ياست امر    يهر چند س    .  درس عبرتی دردناک بود       همه کشور های جهان      

انه و افغانستان سراسر اشتباه                  ي ا، سومالی، شرق م        ي تنام، الوس، کمبود         ي عنی در چین، کوریا، و       ي همه جا     
کا بی اندازه لجوج       ي امر ق ان جنگ سرد و از پا افتادن اتحاد شوروی ساب            ي ز بوده است اما،  پس از پا        يام 

در   . فگنديکا ب   ي وجود ندارد که پنجه در پنجه امر             گر قدرتی يکند که د     يده است و احساس م       يو مغرور گرد   
کا    يامر  : " گفتير قابل وصف م     يکا با غرور غ     يس جمهور وقت امر     يکه رئ   يزمان جنگ با عراق هنگام           

نان تنها در کشور های خود به            ي ا: گفتميمن با خود م    " بی گفتگوی جهان است      رهبر بال منازع و       
خاب رهبر را برای         ک انت    يکا حق دموکرات        يس جمهور امر      يهرگاه رئ    . انتخابات معتقد استند           دموکراسی و     

راپای جهان رای       شد که مردمان جهان برای رئیس جمهور س             ي بود زود ملتفت م  ي ل م  يمردمان جهان قا      
توانست داشته        ي گر نم   يچ معنای د       ي دکتاتوری ه     ی و ي کا جز زورگو     ين، ادعای رهبری امر       ي نداده اند بنابرا       

 .باشد 
مجازات     . ادش ببرد   ي تواند از    ي سانی نم     آ خ به   ي دادی غم انگیز است که تار        ي ازدهم سپتمبر رو      ي فاجعه   

کا و عقده   ي حه دار شده امر     ي ممکن است بر غرور جر         )  افغانستان     گناه  ياما نه ملت ب        (ن فاجعه    ي مسؤوالن ا    
کا، افغانستان و           يتسلی و تشفی بگذارد اما، اگر امر             حه دار شده مرهم       ي ن غرور جر   ي انتقام ناشی از ا       

ای خون غرق کند آب          الب ه  يزم استند در س       يکا حامی ترور      يده امر   يگر کشور های جهان را که به عق              يد
کا    يکند، امر  ي ن را پیدا نم    يا هر چند هم چست ببندش بهای نخست             کيد و قدح غرور امر  يا يرفته به جو نم    

 او را به زانو افگندند در نظر            ب يمبارزات آنانی را که ابر قدرت رق            د پاس    ين افغانستان با         ش از بمبارا      ي پ 
راکه، نه طالبان حکومت منتخب و قانونی افغانستان بودند و نه اسامه از حق قانونی اقامت                                    يگرفت ز يم 

ديی گوناگون        م های اقتصا    يکا بود که با تحر        ين خود امر   يگر ا  يغانستان برخوردار بود و از سوی د           در اف
وهء در   يدانند که اسامه به ش            ياونت های مالی اسامه متکی ساخت وانگهی همه م                      طالبان را کامال به مع            

رون    يتواند او را از انجا ب       ي ک حکومت قانونی هم به سادگی نم            ي ار کرده است که        يافغانستان اقامت اخت          
 هم نمی خواهد اعتراف         حاالت   ن  يش است و در بدتر      ي خ قربانی غرور خو     ي آورد اما افغان در طول تار        

د   يک درس عبرت مهم را حتما با           ي ش آمده است     ي ه پ  چ آن از  کا  ي امر  .ار خانه خود را ندارد     ي کند که اخت     
عف شان پامال       ل ض  يگران را به دل   ي ور و احساس خود محترم می شمارد د         غر  نکه اگر  ي رد و آن ا  يبگ 

 :اموزد که  ين نکته را ب      يخ سعدی ا    ي نکند و از دبستان ش       
  ز گردن فرازان نکوست        تواضع 

 گدا گــر تواضع کند خوی اوست        
چ   ي ش ه ي کا با همه جنگ افزار های مدرن خو          يشود و امر   ي ر شود بی اندازه قوی م     يفی که جان به س        يضع 

ر و   يک ذره تدب   ي  جنگ ساالران و طالبان  که بدون               سپتمبر برای      ١١فاجعه   . ش ببرد  ي تواند از پ   ي کاری نم   
د که جهان       ي گو ينان م    آ ز درس عبرتی دارد و به         يختند ن    ي ن ر  آن و  ي  پای ا   رشی منافع ملی را د       ي دور اند 

اد واگور تناگور را       ين مرحله فر   ي حومه کوکودادا است که در حساس تر           می مر  ي امروز همان جهان قد      
کند و   ير خواهی های انسان دوستانه نم            يولوژی و حتی خ    يد يچ کس کشور خود را فدای ا     ي دهد و ه يسر م  
روند و تا به       ي که پر از کنار آدم م       يکه پر    ي د دوستان مطلب آشنا         يا ي ح جای راستان ب       که به اصطال    يهنگام   

 قت تلخ را      ين حق ي ا.  خود سری تنهای تنها مانده ای            نی که در برابر لشکر زور و       يبي   ی م  ي خود می آ  
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ش ثابت کرده بود اما،         ي بود دوهزار سال پ    " انسان   "جستجوی   لسوف چراغ بدست که در         ي ن فآ ت ي کا ح
 .نا و گوش شنوا در کار بود        يب ده  يد

م   يگران تقس   ي ت حکومت داری را با د      ي دادند و مسول    ياد های مکرر مردم گوش فرام        ي اگر طالبان به فر       
ن کار زار بی ثمر         ي جه ا ي گرفت و کشور در نت    يشان و کشور را گرفت نم      ي بان ا   ي کردند فاجعه ای که گر      يم 
 .گرفتي قرار نم    رگيک ابر قدرت د  ي گر مورد تجاوز     يک بار د   ي ک  ي ولوژ يد يا

ان را ازهر      يند جلو ز  ي گو يم . کوبد يزور و خودسری را حتما بر سنگ م          ن است که سر    ي قانون جهان هم     
خواند بنابر       ي ش آمده فاتحه حکومت طالبان را م              ي شود که وضع پ     ي ن معلوم م     ي چن  . ری مفاد است    يجا بگ   

می، زبانی، مذهبی و         زند که اختالفات قو     يب م ي ازدهم سپتمبر بر روشنفکران ما نه           ي ن، فاجعه    ي ا
گر   يو اراده مردم را حاکم سازند تا د      ند ي ن فاجعه دفن نما     ي ر خاکستر گرم ا      يک را در زي ولوژ يد يا
شورای وحدت ملی    . ی بزند ي انفرما   ره کوس خودسری  و فرم  ي ن، طبقه و غ   ي دولوژی نتواند به نام د      يا
ه جرگه     ي د لو  يد بدون معطلی با        يا ي ب که قرار است به وجود        ) ستي دواری ن   يه ام  ي بش چندان ما       ي هر چند ترک    (

 در برابر    دهند ينند که ازآنچه انجام م         ي خواند تا مردم خود کسانی را برگز          انتخابی و نه انتسابی را فرا            
 . ان برسد   ي شه به پا     ي تی برای هم    ي ب دوران جنگساالری و بال مسؤول          ين ترت   ي مردم مسؤول باشند و بد       

 
 واهللا اعلم بالصواب

 
 

 




