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  ٢٠١٥/ ١٢/١١  پيکار پامير

 خيزشھای مردمی و اميد ھای خفته درافغانستان

 وقوع حوادث اجتماعی فرمول : "، ابرمرد ديگری گفت " .از يک جرقه حريق بر ميخيزد: " بزرگمردی گفته بود 

ا امورسياسی تشکيل يعنی، علم اجتماع، با آنکه بمثابۀ شاخه يی ازعلوم شناخته شده وبخش عمدۀ آنر " .مشخص ندارد

ُ سياليت فعل و انفعال اجتماعی که اص� انقطاع ناپذيراست، مشکل توان حکم نمود  ميدھد، اما، علی رغم پيوسته گی و ً

يرقابل پيشبينی بوقوع خواھد که درجامعۀ انسانی شب در ميان چه واقع خواھد شد؟ يا فردا و پس فردا چه دگرديسی غ

            ت؟پيوس

اعم اززنان و (ی و اعتراضی اخير درشھرباستانی کابل که برمبنای قتل ھفت تن ازانسانھای معصوم ھزاره خيزش مدن

بدست ناپاک تنی چند ازجنايتکاران طالبی و داعشی به راه انداخته شده است، درواقع، ھمان جرقه يی است که ) کودکان

سری اش ھستی دشمنان مردم بی پناه ما را بکام خويش  سرا  آتش بزرگی ازآن برخيزد و شعله ھای   دير يا زود، شايد

   .فرو برد

 : آنچه درمتن ومحتوای خيزش مدنی اخيرم0حظه ميشود، اينست

حق طلبی، دادخواھی و ضديت شديدعليه جنايت انجام شدۀ وحشتناک وغيرانسانی توسط نوکران سيه کرداراجنبی ) اول

  .درخاک افغانستان

جمھور و تيم کاری وی در ارتباط با کم کاری، بی توجھی و انفعال آشکار دولت درقبال انتقاد جدی از رييس ) دوم

  .جنايت ھا و جنايتکاران شناخته شده

  "! مرگ برارگ"بلندکردن شعارھای عدالتخواھانه وحتا بسيار تند ضد دستگاه حاکمه مانند ) سوم

 .ان معترض حاکميت نظم و دسپلين oزم درميان صفوف انبوه) چھارم

  .سھمگيری فعال، روشنگرانه و دليرانۀ زنان آگاه و مبارز افغانستان درچنين يک خيزش مدنی و مردمی) پنجم 

سياسی و اط�عاتی و خودی و   ت�لوی شعور بلند سياسی معترضان درقبال توطئه ھا، بازيھا، جنايتھا و سازشھای) ششم

   .بيگانه

مردمی درقدم نخست، ھمان بود که رييس جمھوربی کفايت و تيم وارفتۀ بايد باصراحت افزود که اثرات اين خيزش 

ًکاری او را دراندرون کاخ ارگ جمھوری به لرزه درآورد و مؤثرات بعدی آن مسلما عميق تر و گسترده تر 

مايی يا بعبارۀ ديگر، موج اعتراض ھای امروز، ھمانسان که ازخيابانھا ی شھر و کوھپايه ھای آس. ازامروزخواھد بود

ًوشيردروازه برخاسته است، حتما جانب افق ھای اميد مردم و به سوی ساير شھر ھا، وoيت ھا ، قرا و قصبات کشور 

           .ره خواھد گشود و اذھان و افکار را به تپش و تکان درخواھد آورد

بايستی ازرويدادھای تلخ و خونين دھه واما درپايان، با تأکيد فراوان بايد گفت که خيزشگران و به پاخاسته گان ما، ديگر 

ھای گذشته و از تجارب غنامند تاريخی کشورآموخته باشند که مردم عزيز ما، ديگر نبايد از يک سوراخ به کرات گزيده 
 قربانی ھا، و جانسپاريھای مردم ما به سود حرافان، معامله گران، فرصت يعنی ديگر نبايد ت�شھا، مبارزات،. شوند

   .آنان تمام شود) داخلی و خارجی(طلبان، غ�مان سياسی اجنبی و تروريستھای طالبی و داعشی و حمايتگران بی آزرم 

خنھايی که درآن ًجلسۀ درون ارگ که اخيرا ميان اشرف غنی و به اصط�ح نماينده گان معترضان صورت گرفت و س

 در گزينش نماينده ھای حقيقی، مبارز و دلير، سخت اشتباه صورت گرفته   جلسه رد و بدل شد، يکبار ديگر نشان داد که

و ازسوی ديگر، ھستند کرسی نشيشنان ) شعاری، متملقانه، غيرجدی وتوأم با دعا و ثنا بود" نماينده ھا "سخنان . (است
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ت و بی غيرتی که با دستپاچه گی خاص وبی خردی آشکار، ھزاران ھزار معترض به پا  بی ھم  )تازه به دوران رسيدۀ(

 ميخواھند با براه اندازی واوي�ی خيابانی،   ًخاستۀ شھر کابل را استھزا نموده گفت که آنھا اص� ارزشی ندارند، چراکه

  .خودشان به قدرت برسند

  :عناصر کرسی نشين بی مقدار فرموده بودشاعر، سالھا قبل با شناخت ودرنظرداشت چنين افراد و

  روی دريا خس نشيند، قعر دريا گوھراست       دود اگربا> نشيند کسر شأن شعله نيست

         که ناکس، کس نميگردد ازين با> نشينی ھا            من از بيقدری خار سر ديوار دانستم                 :و يا  

 ! حق و عدالتھروان راهرپيروز وسرافراز باد 

 !ُبريده باد دستان ناپاک قات0ن و جنايتکاران درافغانستان و جھان

 


