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 شور و غوغا در ميان موانع سمنتي
 

ا ج هجوم آمریكاییان و سققطوط طالنانع عدم تونزن رن نه نفم ملالفان طالنان تا عمال هیه هاا نجتماك كشققانید و در آن
چه ننود كه در  ع سقققققونا آنلت نا تكیه نر نیرو هاا آمریكایيع فرصقققققت یافته نودندع  او و هوني كه ملالفان دویها

 وجود عنور نز تمامي ن رنن هاع طنیعي مي نمود.  نا -نفغانستان ۀگذشته
سته ها شانس عظیم )هجوم آمریكاییان( تمامي لون هرچند  و آرزو هاا لود رن تجرنه كردند؛ ملالفان طالنان در نین 

وء ع تارنج و سآشكار نست كه سهم آنان نرنا غضب ع دوناره نه مللیه هاا آنان منتطو شدع نماها نلش عمده ا آن
 آسققیب زد و ندتر نز همهع در یك سققیسققتم نیتتفي تاآلرین روزع  اكمیت كرزا رن نسققتفاده هاا عظیم مالي و پسققتي

ی نرنا نطایاا گروه هاا رود تا نظام ندنرا نفغانسقققققتان رن سقققققالیان زیاد چنان میرنثي نرجا گذنشقققققته نسقققققت كه مي
مامع تضقققققققمین كند. نین ترن یدا كه یمينظت نهع  طوال ت ع در قونم رن نطض كردن نه گونه ا غیر متونزن و یك جان

عدا ن   چه در نین نگارش مي آیدع نشققاره نر ؛ نما آند مانددنرد و هرگز پوشققیده نلونه یزیاد ع نسققناد اكمیت كرزا
ع تتش هاا عظیم كردند تا ت اریف تاریلي نا -گونه ملالفان طالنان نا گونه نا نز ذهنیت هاا قوميسقققققققت كه چه 

ارزه رن من چه آن نن صقققار قومي نه نفم یك گروه و یك منططه رن توجیه كنند و نین توجیه نا پشقققتوننه ا نرنهین و آن
دنناو پشقققتون هاا نفغانسقققتان مي نفتد تا ضقققمن سقققمت و سقققو  عنرنا عدنلت نجتماعي نام نهاده نودندع نیشقققتر نز همه

 مایند. ع نستفاده هاا مزید نر پشتون ها اد جهاني نر علیه طالنانع نز نین رویكرد نرنا سركوني و ستم ننلشیدن نه نت
ا نسنادا نز ساو ها»در كتاب رن  ) ورنالیست و نفغانستان شناس( ي نز ترجمه ا كتاني نز لانم كتي گننیگوشه ها

گونه میرنث جهانيع چه ۀ یگرا در مونجهه نا جامعدۀ تجرن  لونندم و نر لود پیچیدم كه نا« لون و لیانت جهادا
 عرفتند و نه نهانه ا مجاهدین شققوم سققتمیان و پرچمیاني كه زماني نا سققرنازنن شققوروا نه مناطال پشققتون نشققین مي

روسققان رن فریب مي دندند تا نا  مله ها و و شققیگرا هاا نزريع زیان ها مادا و جاني عظیم رن نر مردم ني گناه 
ع ناز مانده نند كه انت ملي و نطض  طوال نشراع هزنرنن دوسیه ا جنایي عظیم لید كنند و نر نثر نین عملكردونر ما

 ند. نلونهان نررسي 
شتون ع پم رن نر مردم نفغانستان ونرد كردع ستم عظیغانستان زیر فشار معامله و ت میوهمچناني كه سیستم ندنرا نف

گسققققسققققته رن نا آنان ترمیم كنندع درسققققت  روننط افتندن آنانع مجاو یو نزرگا ها رن تا زماني كه كسققققاني نز لنره گان
ع هرگز رفت در لجن  اكمیت هاا معامله یي و ندنره ا كرزا ناآن همه فروآسقققیب رسقققانید همانند تجاوز روسقققانع 

 ع پاسخ گوید. ی كه نر قوم ما رفتنتوننست نه جفا های
ع هرگز در ها پرده نز رنز هاا نردنشققته نسققت كه چشققم پوشققي نر آن كتاب لانم گنن كه ناید نه زودا ترجمه شققودع

ست. مطامات ناتو و د شین رن  وستان لارجي ما تایید كرده نندشان مردم ما نی شتون ن ده ها  مله و هجوم نر مناطال پ
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د آنان مت ك نینكه همه نادرسقت و نشقتناه نودندع نر نثر سقفارش شقمارا نز ملالفان طالنان  ندشقد تر ثانت مي كه نعد
د در كنار نمیدونرا نر آوردن نظام جدیدع نسقققققققاز نندع ننجام دنده نند. نین و نمونه هاا دیگرع مارن ملزم ميه نود

 نصت ات رن نا تمامي آگاهي ها نر نمورع پي گیرا كنیم.
 ي كهیه هاتضعیف  لط و ا نیك نو نرنا ن ترنز نز درگیری جناح هاوجود تتش ها یس جمهور كرزا نائ اكمیت ر

نا نام نپوزیسقققققققیون مي سقققققققالتند و ناهلره گرنیش ملي نرنا توجه نه مردم عادا كه زمینه هاا كوچكي نرنا غیر 
نرنا نه ن رنن كشقققققانیدن وننسقققققته گان رن فرنهم سقققققالتع و  فظ تونزن در میان جریان هاا نا پیشقققققنیه كه هر آن 

چه در نررسققي  اكمیت نو لیلي  اد قرنر نلونهند دندع نما آنمي كردندع نو رن در رنس نهرنم ننتط  ع تتش نفغانسققتان
ع توهین ها و چشم پوشي ها نر منافم نفغانستانع نرزش ها و تاریخ كشور ماست مهم نستع تهدیدنت و ننونك ستم ها

 شود.  كه در همه ا ننونك آنع پشتون ستیزا و  ال تلفي نر آنانع نهم شمرده مي
د نو يینز تهدید و هیاهو يع نوعتر نز همه نما جالب نسققیار پردنلته نندع عتار  اكمیتمي گذرم نز نین كه نر سققیماا 

لره و تهدید شققققود ن ث سقققق   كه دیگر نمي ندشققققد نلند مي یدر چنان م دوده های -ناز هم نز آدرس ملالفان طالنان كه
 ها طنز نسالت.  پشتون ها رن نا آن

تذكره ا  ها تا كرسقققققققي هاا كانینه و دولتع نز چپاوو دنرنیيكه نه نام  طوال قومي  یموضقققققققم گیرا های در تمام
ي نیان شقققده نسقققت كه گویي یع نتلاذ كرده نندع در چنان  او و هوننفي طالنان و ملالفان مسقققلك  كومتنلكترونیك و 

 ع منارزه مي كنند. نرنا  طوال لویش در میان زندنن هامرفم زندننیان 
ع صقققرف نظر نز معامله ها و مونرد سقققراع كسقققي ندننسقققته نسقققت میت كرزاو ندننسقققتم كه آیا در  اكهرگز نفهمیدم 

ع شكو هاا مصنوعي دیگرا نرنا ن رنن صت هاروند نا نستفاده نز ضعف ها و فر یتني نز قماش ونلي نلخ كه مي
نیرون نز ن اطه هاا زیر  فاظت شدید نیرو هاا  - تي در جغرنفیاا وهیت لویش دنشته نندنسازندع هرگز جرنت 

تشققویال ني كارنن و جوننان ني سققوند و آونره نرنا لط و  ؟لارجي و طرفدنرنن لودع كارا در جهت نغتشققاش كنند
گذشته ا  اكمیت هاا تنظیمي رن نه یاد دنرندع  نشان كشیدن در نرننر منافم ملي نفغانستانع هرگز نرنا كساني كه 

 عدر  د قدرت هاا منططه یي -تسقققلی اتمان نرفته نسقققت كه ملالفان طالنانع هر یك نا نننوه سقققت. یاد هرنس آور نی
فطط در نرننر طالنان مجهز نا كتشنیكوف و موتر هاا دندسنع نود درصد نفغانستان رن ونگذنر كردند و نا نمیدا نز 

 ازو كرده نودند. نرنا روسان و نیرننیان رن تا مرز نعتماد آنان نر طالنانع ن علود
ي كه عصققنیت قومي آنان دلیو نسققتع یجا ها كه در سققیسققتم ندنرا نفغانسققتان جا گرفته نند در آن ینطایاا تنظیم های

یار ع رنگ گرفته نند و نسقققمیان دیروزا نز سقققرنازنن آمریكایيفرصقققت طلناني نیش نیسقققتند كه مانند پرچمیان و سقققت
نقونم نفغانسقققتانع جدا گرفتیم. نگر مدیریت كنوني مي  شقققایش نز  ال تمامنت آنان رن نا نلجاا نفسقققوس نود كه تهدید

ع ا ملالفان كنونيدر نرننر آنان قرنر دهد و آنان رن در مونجهه نآنان  موضقم ضقعیف آنان رن نا فهم نز وزنتوننسقت 
ا میان تهي عدنلت هشدنر مي دند كه تهدید نظام و ترویج فرهنگ هاا ننتذنلي كه نه نهانه ا دیموكرنسي و شعار ها

ع لود آنان و آینده ا نطایاا آنان رن صدمه مي زندع هرگز نز رهگذر رونني ننجام مي دهندع نیشتر نز همه عنجتماعي
ا یرع نلشي نز نشرنت میان تهي رسانه هاا صوتي و تصونا نستفاده نز فرصتدر عذنب ننودیم كه شمارا مجرم 
ع ت طیر و دنمن زدن نه مسققایو ز توجیه جنایت هاا آنان تا توهیند كه نن تون كنن و چاپي رن نرنا نمایشققات مضقق كی

ي كه در  ال -م سمنتيقومي و ت ریف نرزش هاا نفغاني و تاریخ نفغانستانع در ندترین صورتع در میان نننوه مونن
نموش كنندع ع سوزش گرما و سرماا گذشته هاا لویش رن فرا دیر زمانع در زیر چتر آمریكایيدست نه دعایند كه ت

 انع لمس آننا آن همه موننم هفت لونن رسققتمي گیرند كهنترین قوم نفغانسققتان )پشققتون ها( موضققم  در نرننر نزري
رن نرنا شقققنیدن و دیدن  وقت ماكه متاسقققفانه ندنمه یافته نندع  ینز سقققا های ینسقققت و مانند نلش هایشقققده ناممكن 

 د. نع هدر مي دهنفهگز
و مار  رتاع ها در توهم آنما رن  عع نز نوك همان تهدیدنت لیالي نند كه نار هاننم سقققققمنتيشقققققور و غوغا در میان مو

 نر و قتي لمار و للسه ا سستي و لونب زده گي شكستع ناگزیرا پذیرفتن  طایطي كه دللونه نیستندو نما كرده نند 
 د.نزنی ميرن ما نا نلشي نز عطده هاا لود سالته نرنا دشمني  که نروز می کنند
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