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 تسخیر اندیشه

در كشور ما استقالل فردی یی وجود ندارد یعنی هر كس  مربوط  به اندیشه خودش نمی شود در هر كار رضایت دیگران شرط 
ما باید خود را در دسترس دیگران قرار دهیم به طور مثال اگر ازدواج  صورت   است جهت كسب نمودن رضایت اطرافیان ،

می گیرد صالحیت و تصمیم گیری از شروع خواستگاری الی تخت جمح  مربوط می شود به وابستگان  داماد وعروس  یعنی 
بوط می گردد به  خانواده دو جوان از چهره چشم ،ابرو گرفته تا مذهب ، دانش ، دارایی الی قوم و فامیل این همه مشخصات مر

عروس و داماد كدام رول در تصمیم گیری ندارند  همین طور افغان ها در تمام اصالً  كه می خواهند  زندگی خود را آغاز نمایند
عرصه ها زندگی صالحیت اندیشه خود را چندان نداشته چراكه استقالل  فردی نظر به كلتور هزار ساله ما وجود ندارد  در 

  .  هرگوشه جهان افغان اگر باشد همیشه این فرهنگ ایشان را همرایی می نماید یعنی تصمیم اندیشه دیگران با ما همسفر است
جالب اینكه جلوه دادن اخالق ظاهری خصلت جاویدانی ما افغان ها گردیده است اكثریت ما در هر كار اول خیلی خاموش هستیم 

ه اینده كه چندان مطابق ذوق و اندیشه ما تمام نمی شود شروع می كنیم به انتقاد گیری و رضایت نشان می دهیم بعدا" نظر ب
وبدگوی در عین حال مسؤولیت تمام مشكالت را به دوش دیگران  می اندازیم  ویا ممكن نظر به  دلیل ارتباط ویا مشكل  خانوادگی  

حقیقت است كه زیاد تر افغان ها  اندیشه فردی ندارند   كامالً خاموشی اختیار كرده تمام عمر را در بدبختی سپری نمایم  ، این 
واطاعت از دیگران می نماید همین ذهنیت باعث می گردد كه ما به حركت ها ناگاهانه ویا به جهت ها غیر نا معلوم ویا به 

  مبارزه ها بدون سنجش در جریان زندگی اجتماعی و سیاسی سردچارباشیم
ند  جهان  مردم افغان مبتالء به كلتور اندیشه غیر فردی هست ۀفغانستان گرفته تا دور ترین نقطافتاده ااز كوچكترین ولسوالی دور 

،  بعضی وقت اتفاق نظر خواهی از دیگران خوب بدون سنجش خود فرد صورت می گیرد یعنی مسیر زندگی اكثریت افغان ها
مثال اطرافیان وابستگان یك نفر اگر از سمت شمال باشد و یا شامل است مگر نه به اندازه  كه ما افغان ها شریك می نمایم طور 

گروپ ها نظامی باشد باید مجموع فامیل قوم منطقه همان ذهنیت را تعقیب نماید فرق ندارد كه اگر ارگان نظامی باشد ویا ملكی 
از پكتیا ویا لوگر است اقوام شان  طور مثال سمت هلمند قندهار گر باشد وابسته به سیاست قوم درانی ویا غلجی هستند و اگر

، ویا كسی دیگر خواهد بود ویا  مجموع بزرگ های شان  از خوشحال خان یا طرف داران داكتر نجیب ، حقانیمنصب داران و
ختك و أمثال آن گرفته تا شاعران امروزی اعتبار گروه یی دارد این نوع فرهنگ مردم داری كه به نوع خود خیلی چسپوك مانند 

 .سفند یكی پی دیگر در حركت هستیمدقلو در بین  ما مردم رواج دارد مانند رمه گو ش  ر  س  
به همین سلسله یك نسل به نسل دیگر این فرهنگ اندیشه غیر فردی را میراث می گذارند، سرنوشت  و زندگی تمام ملت مربوط 

دارد  مسجد افغان ها مقیم كشور ها خارجی با هم می شود به اندیشه وابستگان شان اینكه در داخل كشور هستند ویا خارج فرق ن
ا ،  بدون درك معقوله مسجد كه هدف یكجدت و یا فاتحه گیری سهم می گیرندفرق دارد هر ملیت همرای هم زبان خود در عبا

همدیگر  ل؟ حتی بعضی وقت درغیاب علیه مردم دیگر توهین تحقیرنیز می نماید ولی در مقاببودن در مسجد به منظور چی است 
و اگر جایش برسد از قلم طنز شعر  از شعر ادب اسالم صحبت می نمایندخود را أدم ها  ملی ترشیده دست به سینه استاده شده 

 مقاله شروع شده تا توپ تفنگ بیل كلنگ علیه همدیگر استفاده می نماید ، 
همین طور دسته  دیگر در مبارزه پشتونستان  اگر دقیق شویم به سیاست روز افغانی  یك دسته سرگردان خراسان سازی است

  سازی مصروف است همه انتظار دارند كه خارجی ها افغانستان را برایشان آباد بسازد
چراكه خود شان مصروف تخریب همدیگر اند و اگر علت بدبختی آوارگی از افغان ها پرسیده شود اسم این مسیر را قسمت و 

 . ود فرد افغان است كه چنین روزگار را باالی سرنوشت خود و مردم كشور خود أورده استتقدیرگذاشته اند در حالیكه این خ
خداوند ج مغز و دماغ نصیب همه بنده ها خود كرده اینكه انسان ها خود را توسط اندیشه به كجا می كشاند و این انجین قوی  

حركت دهنده  فزیكی  فرد راننده كه با دماغ مغز  دماغ را به كدام طرف جهت و سرعت می بخشد  مربوط می شود به دریور و
 . اندیشه چی می كند

در جهان خارج زیاد تر مردم مصروف اندیشه خود هستند خود شان تصمیم می گیرند كه چی شغل را اختیار  21امروز در قرن 
هبر سیاسی را تأیید نموده و باالی كدام نماید با كی عروسی نمایند كدام كتاب را باید مطالعه نمایند به كی احترام نمایند كدام ر

یك انتقاد نمایند همینطور در زندگی روزمره خود به تن نمودن لباس ها و رنگ شان مطابق ذوق شان است ، ولی مردم ما در 
اسی همه یمقایسه با مردم جهان  از انتخاب تیم ها سپورت گرفته تا پروگرام ها تلویزیون  و برنامه ها تفریحی  الی ذهنیت ها س

به انتخاب خود شان نبوده نه باید در تمام أمور زندگی در بغل گوش ما كسی از فامیل قوم سمت مشوره  بدهد كه كریكت بازی 
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خوب است ویا فوتبال تلویزیون ها كه زیاد طالب پرست خوب است ویا تلویزیون خراسان سازی جای قناعت است كه همه افغان 
 .رار داشته و اندیشه شان مربوط خود شان نمی گرددها تحت تصمیم گیری دیگران ق

 
امروز یك نفر كه باالی فهم دانش رئیس جمهور كشور انتقاد كرده و یا كارتون مغر خالی آن را می سازد ویا دكمه الیك را كه 

یق بدون اینكه تحق تعریف منفی باشد در فیس بوك  فشار می دهد این همه را به خاطر خوش ساختن وابستگان خود انجام می دهد
 ؟یا خیر و نماید  كه ایا راستی رئیس جمهور كشور بی دانش و آدم جنایات كار مربوط به تنظیم ها  بد نام است ؟

همین طور تمام اشخاص دولتی كشور  را رئیس إجراییه مملكت گرفته تا پائین ترین اتباعی كشور را كه از جمله ملیت والیت 
  توهین تحقیر  قرار می دهند قوم فامیل شان نیست مورد

امروز تعداد زیاد مردم افغانستان ملیت أزبك را از دیگاه جنرال دوستم می نگرند بدون اینكه درك آن را كنند كه أزبك ها كشور  
ما هر كدام مصروف درس تعلیم تجارت زراعتی خود هستند و بسیار اشخاص ملی و مبارز دارند كه نمی خواهند داخل سیاست 

انستان شوند نباید همه ملیت أزبك را از دید جنرال دوستم مقایسه نمود، ولی به مجردیكه حرف از أزبك بلند شود همه از افغ
حقیق ز تصفت ها منفی دوستم كه چند رقمه صورت گرفته  یاد می نماید ، دلیل این است كه از اندیشه وابستگان به مردم مهم ا

مثال داد كه همواره در تصمیم گیری شان تمام صفوف سرگردان شان در پی هم هیچ كدام را نیز بان فردی است . می توان طال
شان اندیشه فردی در بین ندارد اگر یكی شان شرط ها خود را از ممالك عربی اعالن می كند دیگران همه طالبان همرایی می 

شوند ، شرط دوم  انكه دولت و سایر مردم با  كند مثال" شرط گذاشته  اند كه خارجی  ها باید هر چی زودتر از كشور بیرون
ن شده اعال شرایط جمع رسانه ها علیه شان تبلیغ نكند  متباقی همه طالبان این را تأیید نموده و همین ذهنیت را تقویه كرده و از

ه ى خاص  كه عالقمنددیگر عالقمندان  در خارج از كشور نیز نظر ب رهبر نامعلوم همه طالبان پشتیبانی می نمایند و تعداد از
ند كه طالبان  بپرسگان شان را تأیید كرده در انتظار عملی شدن آن اند در بین شان كسی نیست كه از بزر شروطبه طالبان دارند 

 .این اعالمیه چندان مستحكم نبوده ازرزش سیاسی و ملی ندارد فردا روز مورد انتقاد قرار می گیریند
 

كه گروپ القاعدة عربی را حكومت طالبان داخل خاك  ن خود طالبان در این كشور آمدند چراازینكه  خارجی ها به خاطر همی
افغانستان اجازه داده بود  تا هر نوع  طرح ریزی نظامی را علیه كشور ها غرب انجام دهند كه بزرگترین آن یازده سپتمبر در 

سپتمبر توسط خود شان اعالن  آن دیدند كه این كار یازده  نیویارك بود تمام جهانیان رهبر القاعدة را توسط ویدیو نشر شده و
 درحالیكه در طول تاریخ كشور ما هیچ  كدام یك از دولت های افغانستان حمله را از قلمروخود علیه كشور های، انجام یافت

دلیل واضع است یعنی  . دیگر اجازه  نداده  است  و این حركت از نظر قانون افغانی خیلی ناجوان مردانه به حساب می آید
حاكمیت اندیشه دیگران است كه  سیاست خود را باالی هر فرد طالب استوار ساخته است كسی نبود كه بپرسد اگر عرب ها 

حداقل یك . طق  كه مورد عالقه شان قرار داشتبرای مردم افغانستان آمده اند چرا والیت های هلمند، قندهار، پكتیا و سایر منا
امیدنی حفر نكردند ویا عرب كه دركشورافغانستان داخل شده اند  و از طالب ها حمایت می كنند آیا نمی دانند چند چاه آب آ اش

اوالد ها طالب بی مكتب بی سرپناه اند همه شان به كمك  ضرورت دارند  آیا نمی دانستند كه زنان این مناطق هنگام  تولد طفل 
ت حكومت طالبان در كجا افغانستان برای كدام طفل یتیم خدمت كرده است ؟ به شفاخانه ضرورت دارند كدام عرب هنگام قدر

باالخره پدرش نظر به تشویق همین جهاد طلبان  تفنگ مجادله را برداشته  جان خود را در جنگ از دست می دهد ایا ایشان 
است مجموع صفوف تفنگ داران ی كمك را نداشتند جواب واضع ایكه توان مستحق نیستند ؟ ایا عرب ها مردم غریب هستند ؟

 یا به خاطر مقاصد در افغانستان به خاطر هدف بیگانه ها به منظور عبور تجارت نفت گاز و استفاده از منافع افغانستان و
شخصی بغض سیاسی كشور ها دیگر  به میان آمده است القاعده شروع ضمینه سازی این هدف ها بود و طالبان ایجاد گر سیاست 

  .ر كشور شناخته می شودها خارجی د
 

هیچگاه فراموش نمی شود كه ضمینه خارجی را خود طالبان در كشور ایجاد كرده اند ، درست كه جنگ وحشت قبل حكومت 
طالبان توسط تنظیم در كابل به أوج رسیده بود به همین خاطر مردم علیه شان در كابل قیام نكردند فرار تنظیم ها قدرت طلب 

 . كه از شهر توپ راكت شان خالص شد ولی سیاست خارجی و سیاست داخلی ناكام شدند ابل گردیدباعث خوشی مردم ك
 

اینكه انتحاری در مقابل تلویزیون  طلوع صورت می گیرد موضوع إصالح شدن جوانان  نبوده بلكه یك انفجار ضد محبت  ها 
را در  یك خانه یكجا اتفاق می بخشد اگر از افغانی بود كه صورت گرفت چراكه همین هنر و سپورت فرهنگ مشترك همه 

طالب ها سوال شود كه برهان الدین ربانی رئیس جمعیت اسالمی كه عمر خود را در جهاد سپری كرده بود و در اخیر دست 
 كبرادری را به طالبان دراز كرد چرا وی را به قتل رساندید مگر ربانی در پروگرام ستاره افغان  به حیث آوازخوان اشترا

نكرده بود ،  این همان  تسخیر اندیشه است كه مردم ما را در كنترول دارد هر كس به هرسطح كه باشد اگر خالف عقیده 
  . وابستگان باشد آن شخص خائن است

 با وصف همه انتقاد ها وغیرت ها افغانی اگر دست آورد ها قوای ناتو را در افغانستان ارزیابی كنیم می توان گفت غربی ها كه
تعداد زیاد مردم از فقر نجات یافتند و شرایط كار و  مثالً  .در كشور ما حضور دارند كار ها خوب نیز به نفع كشور نموده اند
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رفت  آمد تجارت ها بین كشور ها خارجی بهتر شد تعداد زیاد از جوان ها  تحصیالت  عالی شان را در داخل و خارج و با 
ام رساندند   به ملیون ها عراده جات در كشور در حركت است و تعداد زیاد سرمایه گذاری استفاده از بورس ها تحصیلی به إتم

در هر گوشه افغانستان صورت گرفته است ملیون ها نفر خانه خود را بعد ازجنگ ها طوالنی دوباره آباد كردند از همین طریق 
انستند ویزه قبول شده خارج را أخذ نمایند و آینده تحصیالت پروگرام ها ناتو به هزار ها فامیل كه با خارجی ها كار می كردند تو

فرزندان شان تضمین شد حتی افغان ها خارج توانستند از طریق وظایف مختلف در داخل كشور درآمد خوب نصیب خود و 
یم و اندیشه روان باش خانواده خود نمایند  از سوی دیگر عایدات كشور خیلی بلند رفت. نباید دنبال تبصره ها وابستگان قوم منطقه

را در خدمت ایشان قرار دهیم هر فرد باید كار خوب را از بد تفریق نماید ، اینكه كی در كجا چی خیانت كرده  و به كدام طریق 
پول دار شده ویا اینكه در غارت ، دزدی رشوت ، خیانت ها مختلف پول دار شده  این همه مربوط می شود به ظالمان كه به 

وقدرت و یا به خاطر خوش ساختن نزدیكان خودانجام داده ایشان   نزد خداوند ج  در روز قیامت  جواب دهنده خاطر نفس  
هستند و همچنان در افغانستان هیچ چیز پنهان نمی ماند  ،  كار ها خوب و بد كه در اثر هجوم خارجی ها در كشور كه صورت 

شده دیگران را تعقیب نموده كشور افغانستان را اشغال شده معرفی نمود چراكه گرفت باید از هم تفریق گردد نباید اندیشه  تحمیل 
زیادتر افغان ها   . استفاده نمایم كسی این توأنایی را ندارد این كشور را تحت تصرف خود قرار دهد بهتر است از اندیشه فردی

غان آنچه  كه قوم زبان تأیید ویا انتقاد می نماید فرد اف تسلیم قریه ولسوالی زیان قوم قبیله   خود هستند ، اندیشه فردی كسی ندارد
آن را دنبال می نماید در حقیقت هر فرد افغان در خدمت وابستگان قرار دارد ایشان را همیشه خوشنود نگاه می دارد و در عین 

فكرنمایند خودشان در ذهنیت حال دیگران را نوكران پاكستان ، ایران ، روسیه ، عرب ها امریكایی صدا می كنند  بدون اینكه 
 . دیگران نوكرهستند

امروز در جامعه افغانی در مجلس و در هر سایت ها انترنتی همه در خدمت كسی دیگر قرار دارد بسیار مشكل است افغان ها  
ده ویا كر را سراغ داشته باشیم كه صحبت و نوشته شان دور از الف پتاق ، شخصیت تراشی باشد ، زیادتر خود را ملی وانمود

خود را حق به جانب و دیگران را محكوم می نمایند در حالیكه  اگر سراغ حقیت برویم طرز اندیشه و فكر شان محكوم كردن 
ملیت و قوم ها دیگر است ولی از روی فیشن در نوشته خود و یا در صحبت خود ملی گرایی می نمایند اگر دقیق شوید افغان ها 

ران زندگی می نمایند  ، هر كس سراغ یك شخص دیگر و یا كدام معروف روان است كسی دنبال برای خود نه بلكه برای دیگ
قهرمان كه مدت شیرك برفی بوده روان می باشد كسی به تعقیب بتاقی باز راكتی ویا كسی دنبال زردآلو أمیری  و تعداد سرگردان 

اده خوش صحبت و تعداد دیگری گوش به فرمان بطری به دنبال رهبر ان زیر قول آب چكان و دسته دیگر عالقمندان روس ز
   ع غ AA دبل

  این است اندیشه و تفكر مردم ما كه در خیال پردازی  نمبر اول می باشند و در عین حال آستقالل فردی از خود ندارند
بی همه به خاطر جمعیت ما مردم آزادی ذهنی نداریم و همواره تحت تأثیر هستیم مهمان داری ها گزاف ویا دعوت ها بزرگ مذه

  است كه می خواهند خود را در قشر جامعه مورد تأیید قرار دهند
  . تا وقتیكه زندگی كردن را به نفع دیگران خاتمه ندهیم همین نوع كشور و همین طور شرایط خواهیم داشت
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