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 کجبهای بنای 
 

 
 

جهانی شد، بهایی که برای برپایی  ،هزار تن و تخریبات گسترده 044خونین، اگر با ضایعات جانی بیش از  سوریه  
. نقش شده استمیلیارد دالر، تخمین زده  04تا  5حمام خون )حکومت اسد( پرداخته می شود، فقط در جانب ایران از 

د بقای رژیم هایی که بسیار سیاسی می نحزب الله، اجیران شیعه از افغانستان و پاکستان، نشان می ده روسیه، سهم
 الی. بازیگران چند سوی بحران سوریه، در پی منافع خویش، در حچه قدر گران، مخوف و زیان آور می شودشوند، 

ا و تجارت( اما مردمی که در سوریه در یت هدبرمی دارند )داد و ستد، رفع محدو که حاصالت را در جا های دیگر
مصایب، باید قربانی دهند تا در بنایی که کج گذاشته بودند )میراث استعمار اروپایی(  خون غرق می شوند، در سلسله  

 به قیمت نگه داری این تعمیر لرزان، سال ها در غم و غصه، رنج ببرند. 
می ماند که هرچند شبیه  گذاری های امریکا، به بنای دیگریمیلیارد دالری، فقط سرمایه  044افغانستان ما با رقم 

شدید را بیشتر از  حاکمیت زیر فشار نشان دهد که فت رسیدآن، دخل عناصری به آسوریه نیست، اما در عمران 
 د. نکن درون، نابود می

راست که بر اثر تکرار سرنوشت خونین ما رخ می دهد، در استعاره از هم،  موج اعتراض بر دولت در بهانه هایی
اندوه، حقایقی برمال می شوند که چه گونه بقایا و  اما در عقب این سلسله  « خون با خون، شسته می شود!»برآمد که 

ای دنبال فرصت اند ی، در هر حادثه تخمه گان خاینان به وطن، در شرکتی که دولت می نامند، در قرائت های سیاس
ار رفت د تا از بهانه  در مدعی، اما بی همه چیزی تبارز کند که هرچند با تلسکوپ به عمق تاریخ می رو آنان تا چهره  

 سن نیت، از، حتی از کسی در حاشیه، ولی دستاویز بسازد که ابراز وجود او برای احراز مقام رهبری، اگر در ح  کج
انواع نمایشات فرهنگی، مدنی، به اصطالح اسالمی و وطنی، با  نی می رسد که در تمامریم، به کساتاریخ سقایی بگذ
 د. ندولت، بیشتر باش د در دایره  ناصرار می خواه

خجالت دادند تا دهن « سیاسی نیست! سیاسی نیست!»اعتراض فعاالن مدنی افغان که لطیف پدرام را با صدا های 
ی و سالح به دستانی تحریف شد که زود با پرچم های گنی، فحاشی، چاقو کشنمایش سنگ پراکمود را باز نکند، در 

ذلت و حقارت )زمان ربانی( نعره کشان و پارس کنان ظاهر شدند. این سیمای کریه المنظر، اما در شگفتی از برخورد 
قلعه ها و دژ حاکمیت در داستان های دیو و پری، هزار  کسانی به سد خورد که از حصارکشی های دولتی، چهره  

ریدن های تاریخی در نمایش می دهند که از تلفیق نو و تاریخی، در هر سوی این عذاب، اگر می کشند، سرب  را  یهای
که مردمان پیشین، چه گونه شقه، بی سر و مثله می شدند. حصار  ندتی آگاه کردئیازاز جسیاست های آنالین، ما را 
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با  جهانی افغانستان، جامعه   بی شباهت به دولت های باستانی و قرون وسطایی، حقایق اند که در نمونه  های سمنتی، 
سال پس از حضور گسترده، حاال  61میالن به جوانب درگیر افغانستان، نتوانست موفق به اعمار بنایی شود که 

 ناگزیز باید از صفر شروع کنند. 
 

قهر جهانی شدند، تکیه به عواملی که در  ن بی عدالتی که اگر طالبان، طرفنقد سیاست های خارجی در تبیین ای
خود جوش( به معنی دیگر، شرکت در ساخت بنایی  د )تحریکنمعروف ربانی را به یاد می آور ظهور طالبان، جمله  
 نجاری های هراس آورمانی ها و ناهااگر در نابساین واقعیت  را کج گذاردند. تهدابدر این اتفاق، بود که معلوم بود 

اعتراض و انتقاد، همواره در دو سوی مستقیم و غیر مستقیم،  ، کسانی اند که در نمونه  منتهی شده است، در متن آن
اگر پسر معاون مشرانوجرگه کشته می شود، کسانی زخمی شدند که در جمع دیگر، با سالح هایی که در کسوت 

ز خوان شراکت در دولت، به همه چیز دسترستی دارند، ثابت می کند نگه کارمند و مامور در حوزه ها می گیرند و ا
ب راست نمی شود که از فحوای آن به خوبی جان یافغانستان با چنان ساختار کج، با نکوهش و تقبیح بنای داشتن نمونه  

ده ای که در ضد طالب با نقش گستر داری و میالن به منافع و گروه های خاص، معلوم است. در واقع مجموعه  
ضد افغانی، خود به مشکلی می ماند که همسویی با خواسته  ناشده   حاکمیت یافت، با پشتواره ای از اندوخته های نقد

، کشانیدن افغانستان در بحرانی ست که اگر به چنین حالتی رسیدیم، نباید گروهک های شکسته خورده از انهای آن
 را وارد نظام می کردند.  طالبان، بینش خویش از درگیری های داخلی

 

بار ها آورده ام و باز می آورم، دکتور رمضان بشردوست در مناظره ای که کرزی نیز سهم داشت، به صراحت گفته 
بود به مناطقی رفتم که نیرو های خارجی، توان عبور از آن جا ها را نداشتند، اما روایت او از آن چه اهل شر می 

طالب »را دیدند، وصف  یمردمان کندهار، هلمند یا پشتونوقتی مردی با خصوصیات طالبانی نبود که  بافتند، چهره  
، به شرمساری ما می افزاید که چه گونه در حد نزول برداشت ها، به معاضدتی می روند که در عقب آن، «!است

 تعفن سال ها ستیز با افغانستان، به مشام می رسد. 
 

 61درازی از انتساب با ماموران حکومتی،  له  ، کسانی اند که در سلسگردکوچ  ثر آشوب کننده گان مسلح، فحاش و اک
سال تمام در حکومت بودند، اما اگر سیاسی، فرهنگی، دینی و اجتماعی شوند، در کمال تعجب به نفی، تمسخر، انتقاد 

می پردازند که با صالحیت های مافوق کرزی، میلیارد ها دالر را حیف و میل کردند و اما  و هتک حرمت دولتی
ن در سیستم، آلوده گی هایی شده است که یک دهه پس از مصارف گزاف، روابط جهانی و انکشاف ارزش آنا

مناسبات، دولت در حصار های سمنتی، در مجموعه ای از گروه ها و افراد متضاد از جلو و عقب، فشرده می شود 
 تر و خشکی می سوزد که ،تهکه اگر کسانی اهل کار باشند در فشار مضاعف شرپسندان، در جمع دیو ها به شمار رف

لرزان چند بی طرف تحصیل کرده، دم غنیمتی ست که  چند سال اخیر، خیری ببینیم، مجموعه   اعمال اگر در محاسبه  
  می شود.به معنی از هیچ کرده بهتر ش کهنه، فبیابان، کدر 

امت خمیده قاین  را تشویق نمی کند تا اند، هیچ قطبیبا رفع ستون هایی که آن را برپا داشته  «نظام کج»هشدار تهدید 
 راست کند. دوباره را 

قربانی و فامیل های شهدا، اما در طهارت اندیشه و موضع، بار دیگر تقاضا می کنیم، بیرون  اندر همنوایی با مردم
دی بیرون کشند رفت از بحران جاری، اگر هرگز به زودی میسر نیست، حداقل در فرصت های نو، نظام را از گن

آن، تیکه داران قومی، سمتی، منطقه یی، حزبی و زبانی نشسته اند  های که در درب، اتاق، احاطه، ریاست و وزارت
ناهنجاری های مختلف اجتماعی را با رنگ طالب و مخالف مسلح، از حقیقت اجحاف، اغماض، بی که و در حالی 

، اهم و غم شان انحصار قدرت است تا چند کره و تخمه ی ازندای علنی با اکثریت، منحرف می سعدالتی و دشمنی ه
 بی سواد، بی لیاقت و آلوده در ادارات دولتی به جا و نان برسند. 

پس از پایان شوم بازیگران جفا کار و خاین،  به سلسله مراتبی حمله کردند کهمردم از شدت نفرت، اما با ریشخند ها 
اگر از بقایای تفنگساالر باشند، با رتبه ی جنرالی می  راث شرکت سهامی را، می«سن»زیر سنین فرزندان آنان در 

، مدال های نام آوران افغان بر این بی حیایی یاست و اگر اهل فرهنگ سقایی اندگیرند و اگر فسادگران مدنی اند، ر
، و ... در عجایب روزگارد که نام غازیانی چون میربچه خان کوهدامنی، شاه امان الله نروزگار، ما را خجالت می ده

 د. با عکس شان )تضاد( وصله می خور
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ساده ترین راه جواب به اهل بغاوت، خوب است اما راست کنند و ، تطهیرفرصت های  دررا  نظام منتهی به پرتگاه
حبس شدند، با ارتزاق بازی های کمپیوتری، عادت دهند تا هر زمانی  در شفاخانه های تعقیب و محاکمه، اگر روانه  

 د. می شو جدید و متنوع این درمان، تولید دیگر را بکشند. همه ساله نسخه های یک 3Dکه خواسته باشند در محیط 
 

 فارسی –پیروان و رهروان فرهنگ خراسانی 
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