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روزي ها و بدبختي هاي مردم ما اگر در بیش از سي سال، در حد هر دقیقه و لحظه نباشد،  واقع شمارش سیاه در
ود كه بنویسم هر روز و شب، بیشتر شده است. با وجود تحمل فجایع و جنایت ها، درست تا زمان زیاده نخواهد ب

هاي افغانستان رفته است، اما فراگیر  ونیس جمهور كرزي، هرچند بیشترین فشار بدبختي ها بر پشتئحاكمیت ر
اعت دهند كه در درگیري با الم، قوم ما خودشان را در میان سایر افغانان قن ودن و عمومیت مساله باعث مي شدندب

فقط و تنها نیستند. فهم این موضوع، مردم ما را بر صبوري و تحمل بیشتر مي كشانید و اعتراضي نداشتند كه 
 .بیشترین درد ها و مصایب را تحمل كرده اند

را در  ین نوعدیموكراسي انجویي و خارجي را بدون هیچ بستري كه چنی پس از سقوط حاكمیت طالبان، كه پدیده  
 نیشییس جمهور پئافغاني تجربه داده باشد، در بگیر و ببندي گیر ماندیم كه اگر كساني دلخوش اند و ر جامعه  

سازد كه از  یو فكري را نیز بر مردم ما وارد م نيافغانستان بار ها بر آن افتخار كرده است، بدترین آسیب روا
كه افغانان در سخت ترین سالیان زنده گي با حذر از  دند،یرس یرهنگبه ف -تشتت فكري و از همپاشیده گي باور ها

  .آن ها، دشواري ها را پشت سر گذاشته بودند
شكالت حاد شده است و باوجود پابندي اكثریت روستایي بر ارزش مما از رهگذر فكري، دچار  این كه جامعه   در

آگاه و یا به اصطالح روشنفكر، زیست  جامعه   سایه   هاي دیني و زیست باهمي، رهبریت جامعه كه به گونه اي زیر
را ضمیمه  یصادر مي شود، نوعي از اندیشه های نمي كند، ضم تفكري كه از آدرس جناح هاي درگیر در افغانستا

به آن ها، دچار تقابلي شده اند كه گرچه از روي ناگزیري  عکس العملكرد كه متاسفانه پشتون هاي افغانستان در 
آورد  یاسفانه تداوم به اصطالح دیموكراسي انجویي و بیگانه یي و مهارگسیخته، فرهنگي را به وجود مست، اما مت

 .بر موارد گونه گون آن در تشدید اختالفات و دشمني، توضیحات و مثال هاي زیادي رفتند موعه،كه در این مج
شاید بیشترین استفاده از آن را كشور هاي  از بدترین پیامد هاي دیموكراسي انجویي و بیگانه یي كه مي پندارم یكي

ایتالف و معامله بودند و  ایران و پاكستان و جناح هاي تندرو كردند و حاكمیت با تیمي از مدیران بي كفایت كه زاده  
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در كنار دستگاه عظیم،  -خود در جهت ایجاد مشكالت رواني و مادي اجندا مي ساختند و به خورد مردم مي دادند
بي زبان مبدل كرد، باوجود  كفایت دولتي كه با سخافت فعالیت هاي ادارات فرهنگي، افغانستان را به موجود بي ولي

كرزي از  مهوریس جئبرآورد بسیاري از نیاز ها و اهداي بودجه هاي انكشافي و زمینه ها براي بورس ها، دولت ر
 .ترین حاكمیت افغانستان شد ، نادارداشته هاي فرهنگي كه منحصر به دولت باشد رهگذر ارایه  

غیر دولتي رسانه ها و فرهنگیان، هیچ كاري نشد و تمام اراده ها زیر  حالي كه براي مهار و قانون مندي جامعه   در
 -هیاهوي فرصت طالبان، بهانه شدند براي این كه گویا محدویت وضع مي شود و نباید جلو اندیشه ها گرفته شود

جان و هستي، اگر از یك  ما این بار نیز در ضایعه   مردم ،به چه اندیشه هاي اجازه داده شود صرف نظر از این كه
افغانان را به نفع گسست فكري كه  سو گوشت دهنه ي توپ مخالفان مسلح شدند، در سوي دیگر، بخشي از جامعه  

انه، در میان شهر ها و خانه ها آغازي براي بسا از گسست ها خواهد بود، زیر فشار سیاست ها و خواسته هاي بیگ
كه در كنار هم زیسته بودند، به تفرقه و جدایي كشانیده اند. این كه مدیریت هاي  يیو در میان كوچه ها و جاده ها

كه وحدت افغانستان را تضمین  يیكه در خلوص نیت، دینمداري و امید ها یافغانستان با استفاده از فرصت های آینده  
مدني  مدیریت نهاد هاي فرهنگي یا تقویت جامعه   جرايكرده اند )ارزش ها و فرهنگ( آیا خواهند توانست از م

متعهد، جلو كژ اندیشي ها را سد كنند و با رسواسازي ماهیت تفكراتي كه تشتت فكري مردم ما را باعث شدند، خالء 
 دافغانستان و ملت افغان پُر نمایند، هرچند سهل نیست، اما درز ها و شكاف هاي ایجا فكري را به نفع باورمندي بر
، هر لحظه، زمان را هدر مي دهند و نوسان پستي و فرود اند، باید تفهیم كرده باشند كه  شده اي كه در مسیر پیمایش

 .نیاز هاي مهمتر از اقتصاد، امنیت و دیموكراسي نیز وجود دارند
آنان براي حفظ شان و حقوق آنان  سرحداتر یك جغرافیه زنده گي مي كنند، و این جغرافیه، كشور و كه د مردمي

مي سازند و در دنیاي ما، هیچ كشور و ملتي ابقا  تفكري اند كه مقال كشور و ملت رااست، نیازمند اندیشه و 
 .د ملي نداشته باشندملت، تعه وکه مردمان آن ها در جهت حفظ كشور  یتا زمان -نخواهند شد

سال ذلت و حقارتي كه از رهگذر به اصطالح دیموكراسي و آزادي بیان، نصیب افغانان شد، و بخش حجیم آن را  ده
كردند، در حالي كه پیامدش حاصلي به  خرجبراي بي حرمتي در برابر بزرگ ترین مدافع افغانستان )پشتون ها( 

تهي نیز بر مي انگیزد كه مدیران بي خبر از  میانكوركورانه و  یان وفابزرگي یك گندیده گي بود، خشم را بر هم
تاریخ و فرهنگ، ایجابات و نیاز هاي افغانستان پس از جنگ و قرباني جنگ را در بازار زده گي شرایط كنوني، 

ه مي كند، كه همانند محتویات فلم هاي مبتذل، ما را در خط تصویربرداري كمره و هدایت كارگردان بي سواد، خست
چنان ذلت و حقارتي را براي مردم ما به ارمغان آورده اند كه سهم قوم خودشان به بزرگي نیاز  سال،بیش از ده 

 .بود كه در برابر آن ها از پاسخگویي، سر باز زده بودند یهای
بر  خصوص ! لجام گسیخته گي به اصطالح دیموكراسي كنوني، تضمیني براي ده سال ذلت و حقارتي شد كه بهبلي

پشتون هاي افغانستان تحمیل و در حالي كه فرهنگ شده است، تعهد زعامت براي قبول این  بخش بزرگي از جامعه  
ذلت، در نفهمي و بي سوادي آنان از تاریخ و ارزش ها، موضع دفاعي ما را نیز نكوهش مي كنند و اما عكس آن را 

 .رعایت آزادي هاي انساني، نام نهاده اند
معمول بوده است یاوه ببافند و گزافه بگویند و این كردار، ناشي از اندیشه هاي ارزشمند انساني، توجیه  كجا در

شود؟ اندیشه هاي انساني، زماني كه قید انساني دارند، هیچ گاه عاري از ارزش هاي اخالقي نیستند. به دور و 
سي فقط جغرافیاي مجازي دنیاي نت آن، آن قدر ! برردنزدیك و میراثي كه در ده سال برجا گذاشته اند، نگاه كنی

فاجعه بار و شوم است كه اگر بار دیگر بر سدي برخوردیم كه فرود تاریخ باشد، آخرین ایستگاهي خواهد بود كه 
آن  سفم زماني بیشتر مي شود كه بیش از ده سال ذلت و حقارتي را كه عمده  . تا  سندینو یپایان تاریخ افغانستان م

آزادي بیان با آن تفصیل رسانه »صبر مردم ما  مي خورند و اما خمارآلود مي گویند  زعما بود، در كاسه   قوم خاص
 ما كه به یاد نداریم اجداد و نیاكان ما بر دشنام و توهیني كه شده اند، افتخار كرده باشند.« یي، افتخار ماست!

 
 پایان
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