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يا از بن بست تا  بن " بن"تا " بن"از 

  بست؟
  آيا حق داريم به بهار افغانستان اميد داشته باشيم؟

  
  

  

شايد بعد از بحران شرق .بحران افغانستان يکی از طوالنی ترين و بغرنج ترين بحران های سياسی و نظامی جهان می باشد
بودن مشکل افغانستان تقريبا بی مثال  ولی از نگاه بغرنج.ز طوالنی ترين بحران های موجود جهان باشد اين بحران اميانه
اما . چه در شرق ميانه،چه در کشمير و ساير بحران ها دو طرف يا چند طرف بحران معين،مشخص و تا جای پا بر جا اند.است

رنگ ها . کنند  و اما مشکل با همان شدت خود  ادامه دارددر صحنه بحران افغانستان بازيگران اصلی  زيادی جا عوض می
  .شيوه ها تغيير می کنند اما اهداف مثل گذشته می مانند.عوض می شوند اما ماهيت ها همچنان مثل گذشته اند

 دانيم ما نمی.افغانستان کنونی اينک از نظر واقعيات در  بين قرن نزده،قرن بيست و قرن بيست و يک در حال رفت و آمد است
  در کجا هستيم و در کجا خواهيم ماند؟

  : که به مصداق شعر حافظ يکی می گويدیامروزه بر اثر نام خدا وفور تحليلگران

  دلبر جانان من ،برده دل و جان من
  :و ديگری در مقام اعتراض در جواب می فرمايد

  نه، برده دل و جان من، دلبر جانان من
در ميديای که می توان به اصطالح از همه چيز .  اصطالح ميديای آزاد افغانستان نداردحرفهای اساسی جای در رسانه های به

را اطالق نمودن  به اين ميماند " آزاد"انتقاد نمود الی جنايتکاران جنگی که تمام اهرم های قدرت و اقتصاد را دزديده اند،صفت  
  .است" آزاد"که بگوييم مرده خوابيده در گور 

  .بياييد مستقيما در چشم واقعيت نگاه کنيم تا حقيقت را پيدا نماييم.ر چه گفته می شود تا هيچ چيز گفته نشوددر چنين شرايطی ه

  بياييد به اين بيانديشيم که چرا ميدان های جنگ.بياييد از تکرار مکررات و توضيح واضحات بگذريم
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 رجز خوانی ناتو،نيرومند تر شده می روند؟چرا طالبيسم ؟چرا طالبان هر روز  علی رغم.در افغانستان انباشته از جنگندگان است
  طالبان هنوز هم در بين مردم می کشايد؟" امارت"راه خود را با وجود نمونه خشن و غير انسانی زمان 

  چرا آنانيکه از جنايات ناتو يی ها  و مافياهای قدرت دلزده اند ديگر آلترناتيفی جز طالبان در مقابل خود نمی يابند؟

 اول که از بن و اساس بر پايه سياست های جنگ طلبانه دارودسته اليگارشی نظامی ــ اقتصادی بوش ــ ديک “بن„رانس کنف
آنها در افغانستان .چينی تدوير يافت،کامال متناسب با منافع ايالت متحده امريکا در اوج قدرتش بعد از اضمحالل بلوک شرق بود

تمام آرايش دموکراسی،جامعه .يرمانی استراتيژيک شان را در منطقه  کمک نمايندبه پايگاه اجتماعی ضرورت داشتند که د
و رنگ پاشی ظاهری بر روی جامعه افغانستان ،برای آن بود تا زخم های عميق آن را پنهان کنند،  " آزاد"مدنی،مطبوعات 

  . در افغانستان را پنهان دارد مسخره در نتيجه نتوانست واقعيت  ساخت قدرتکه با تمام نمايشات و ادعا های کاری 

زيرا بجز بيروکراسی رنگ و رو رفته قديمی از دولت افغانستان چيزی بجای نمانده .صحبت نمی کنم" دولت افغانستان"من از 
بصورت سمبوليک مشغول تاييد آن چيز های است که از طرف ساخت قدرت در افغانستان عملی می " دولت افغانستان."است
  .گردد

  چيست؟" دولت"ت در افغانستان فرا تر از بيروکراسی ساخت قدر

استفاده می " دولت افغانستان"ساخت قدرت در افغانستان اگر از يک طرف  از امکانات نظامی ،اقتصادی،سياسی و رسمی 
اران جنگی، کند،اما عرصه قدرتش در شکل فرا قانونی و بی بند و بار مافيايی در سراسر افغانستان در  تبانی نيروهای جنايتک

شبکه پيوسته عوامل آنها از قلمچی باصطالح روشنفکر گرفته تا ميديای اجير و ان جی او ها و جوامع مدنی و غيره،بازتاب 
  .می يابد

صحبت نمود که  اگر در " کنفدراسيون دولت های متخاصم"البته اين ساخت قدرت يکدست نيست و می توان در افغانستان از 
ضاد اند اما در فرمانبرداری به نيروهای اشغالگر و در غارت مردم بی دفاع افغانستان با هم هيچ اختالفی همه چيز  با هم در ت

  .ندارند

بحث مسخره و در عين حال گمراه کننده ايکه از چندين سال بدينسو در دهن بسياری از روشنفکرنمايان افغانستان گذاشته شده 
اگر .پنتاگونی است" پروژه دولت سازی و ملت سازی"ايشان دست نمی دهد،همين  بر و استفراغیبدی که از تکرار آن هيچ دل

اما اگر اين .اشراقی و نامرئی است که بسياری ديده اند و ما و ملت افغانستان نديده ايم،مسأله جدا گانه ای است" پروژه"اين 
ن دولت شکنی و ملت شکنی در تاريخ  دوم به قبرستان سپرده می شود،بدتري“بن„ اول شروع شده و در “بن„پروژه  از 

  .معاصر جهان بوده که اداره امريکايی و شرکأ  با بوجود آوردن ساخت قدرت در افغانستان انجام داده اند

امروزه افغانستان کشوريست با قدرت های مستقل و حتی با واليات مستقل، حاکميت ملی افسانه فراموش شده است و از 
گفته شود وزيران کابينه ،ارکان دولتی و اختيار داران ساخت قدرت بيشترين جای را که آشنا هستند استقاللش همين کافيست که 

  .اطاق انتظار سفارت امريکاست که در موقع ضرورت در آنجا  احظار می گردند

سرعت .  دارنداقتصاد طفيلی واقتصاد سياه تمام نهاد های اجتماعی سياسی را برای درو هر چه بيشتر ثروت ملی  در اختيار
سرعت غارت را نيز تشديد " جامعه"بر آن ها  تکيه نمود و سرعت سقوط خود اين " جامعه بين المللی"شکست مافياهای که 

  .نموده است

  . . . . . .امروز بدزد که فردای شايد در کار نباشد 
  

آنان .خود گرفته اند نيز مشهود استهمين وضع بنوعی و به نحوی در ساخت سياسی نيروهای که بصورت خالصه نام طالبان ب
  .با زد و بند های بيشماری در عين وحدت از اجزای قابل انفجاری ساخته شده اند

وابستگی های چند گونه و چندگانه با پاکستان و سازمان جهنمی استخباراتی آن،همراه شدن با استراتيژی های منطقوی ايران 
  .دگرگون می کند،روسيه ،چين و غيره آرايش سياسی آنها را 

و لشکر روشنفکر نمايان ، با تشخيص خود، قدرت " دولت افغانستان"نيروهای اشغالگر و مجموعه ساخت قدرت ، بشمول 
آنان به اين شيوه می خواهند بر مجموعه جنايات نيروهای اشغالگر،و جنايتکاران .طالبان را در پشتيبانی خارجی آن می دانند
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 اول بسان شمشيری در قلب مردم افغانستان فرو بردند،شفای “بن„ده بکشند و سيستمی را که در جنگی مسلط بر افغانستان پر
آنان نمی بينند و نمی خواهند ببينند  که نارضايتی بيکران مردم از وضع و سيستم غارتگر امروزی قاعدتا .قلب مردم جلوه دهند

ا به اردوی طالبان و توطئه گران منطقوی مثل پاکستان و اقتصاد جنگی را  بيشتر از پيش مسلط نموده و بخشی از مردم ر
  .ايران می راند

چرا ما نمی بينيم که دستگاه های جاسوسی کشور های همسايه مانند پاکستان و ايران که در رکاب خود، طالبان و شبه طالبان 
 که زمينه آن در افغانستان تر بکار ببرند  گوناگون و فراوانی دارند در شرايطی می توانند ،جنايات منطقوی خود را بيشتر کارا

  .فراهم باشد

سياست گدايی صلح که در پنتاگون طراحی شد و بر زبان قدرتمندان افغانستان جاری گشت،به اين می ماند که توقع داشته 
انی زير نام باشيم،  پاکستان و ايران که علت وجودی اولی وجود بحران دايمی و علت وجودی دومی شووينيسم عقده مند اير

  .صدور انقالب است،در يک روز به بودای نيک کردار مبدل گردند

صلح با طالبان شايد بتواند برای نيروهای اشغالگر و ساخت قدرت  در افغانستان امکان تنفس بدهد اما اين برای مردم،تاريخ و 
ممکن است . تازه نفس ديگر نيز اضافه گردندآينده افغانستان به معنی اينست که بر مجموعه جنايتکاران امروزی ،جنايتکاران

با چنين صلحی ميدان های جنگ متعارف کنونی بصورت نسبی خاموش گردند اما ميدان جنگ ملتی که سی سال است کمرش در 
زير انواع استبداد ها شکسته شده در نزاعی خشنی ديگر با ساخت قدرتی که بدنه اش از جنايتکاران قديم و جديد لبريز است، 

  .همچنان داغ و پر از قربانی برای مردم خواهد ماند

  پرسش واقعی برای ما افغان ها اين است که آيا ما واقعا صلح می خواهيم؟

من همانطور که متذکر شدم به تکرار .اگر اين پرسش واقعا پرسش اساسی است،پس الزم است که جنگ کنونی را بشناسيم
 جنگ امريکا و ناتو و غرب بحثی است که همه ما به نسبت های از آن مطلع ابعاد منطقوی و جهانی.مکررات نمی پردازم

اکنون بايد ببينيم که نيروهای جنگ بنياد بر انداز کنونی در وطن کی ها هستند و حلقه اساسی اين جنگ را چه چيزی .هستيم
  تشکيل می دهد؟

 جلوه می کرد که می  شد آن را پايان يافته تلقی طالبان ساقط شد،چنگ پراکنده به حدی ناچيز" امارت" وقتی 2001در سال 
اين به چه معنی است؟يعنی مردم به وعده های داده شده علی رغم آنکه چهره های جنايتکار را در رأس هرم قدرت می .کرد

ی روشن است که فعاليت ها.در آن زمان نيز آی اس آی و واواک و غيره وجود داشت و فعال بود.ديدند،باور کرده بودند
  .مذبوحانه اين النه های شر با خوشبينی مردم افغانستان نسبت به حال  و آينده شان در تصادم قرار می گرفت و کارايی نداشت

در گام .اما اين وضع دير نپاييد و مردم بصورت روزمره ودر تجربه احساس می کردند که خوشبينی شان پايه و پايگاهی ندارد
رف جنگ بی تفاوت شده و باالخره با پيشرفت اوضاع بسوی پس،  بی تفاوتی های اوليه با نخست اين مردم نسبت به هر دو ط

  .انگيزه های گوناگون به تفاوت گذاری و باالخره  به تقسيم با نسبت های گوناگون در دو طرف جنگ انجاميد

  اول آغاز شد و در بن بست “بن„از پاکستان، ايران و طالبان کارايی توطئه های خود را مرهون سيستم از بن فاسد کنونی که 
  . دوم مدفون می گردد، می باشند"بن"

اميد های کاذب  برای اينکه پاکستان طالبان را به پشت ميز مذاکره بياورد،شايد در واشنگتن و لندن و در کاخ های جنايتکاران 
پای بزنند و بخصوص به زنان افغانستان و اما به مردمی که زير بار مضاعف بايد دست و .مسلط بر افغانستان خبر خوشی باشد

  روشنفکرانی که به صلح و سعادت ملت خود می انديشند چه ارمغانی دارد؟

  می تواند برای يکروز هم به مردم افغانستان ارزانی گردد؟" صلح"مگر اين 

ت  و آماده شدن افغانستان برای مردم افغانستان چه چيزی را خواهد داد؟ جز شالق و افزوده شدن بر مراجع قدر" صلح"اين 
برای يک جنگ استخوان شکن و غارتگرانه ديگر که در مقايسه با حرص و ولع غارتگران و تاراجگران دهه نود ميالدی  و 

  .جديد، چند بار خونبار تر خواهد بود

ه به نفع پنتاگون و ما چنان مسحور فضای تبليغاتی شده ايم که فکر می کنيم آنچ .هر نيروی دريچه های ديد خود را دارد
  .مجموعه ساخت قدرت در افغانستان است،منافع ملت ما نيز در آن مضمر است
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چه پاکستان و چه طالبان بهر دليلی چه فشار های جهانی و چه شکست در ميدان های جنگ اگر سر به مذاکرات صلح 
من خواهد زد که با سرکوب های خونين همراه  جنگ تمام عيار را در سطح کشور دا،بگذارند،نارضايتی مردم از راه های ديگر

  .خواهد شد

  .دل سپردن به اميد های کاذب،تمکين کردن در مقابل آن و ويران نکردن آن در شرايط کنونی گناهی به سنگينی جنايت است

 و غيره می  در تونس،مصر ،ليبيا،سوريه و يمنوقتی دهه ها سکوت و تحمل سرکوب .پس بايد حلقه های مفقوده را پيدا نمود
تواند به نيروی سازنده يی برای ساختن  آينده تبديل شود،از ملت ما که در تاريخ آزمون های بزرگی را پشت سر گذاشته است 

نمی انديشيم که ناخود آگاه خود را " بهار افغانستان"چرا ما به.نيز بعيد نمی نمايد که چنين معجزه يی را دوباره خلق کند
  .واشنگتن و جنايتکاران کرده ايمغمشريک پريشان خاطری 

  .نيز مقدماتی بکار است" بهار افغانستان"روشن است که برای 

امروز نيروهای بنام اپوزيسيون رسمی که از خرده ريزه های همان بااليی ها با عده از فرصت طلبان ساخته  شده است،بخشی 
  .ها  مثل  آن است  که ازترس پلنگ به کفتار پناه برده شودانفکاک ناپذير ساخت قدرتی می باشد که هر گونه اميد بستن به آن

جامعه مدنی افغانستان که بصورت پاراشوتی در افغانستان پياده گشت،اولين و مهم ترين شرط وجود خود را که همانا شرکت 
 را دور خود جمع نمايد،با اولين از دست رفتن یجامعه مدنی که بعنوان منبع درآمدی افراد.داوطلبانه مردم است، در خود ندارد

  .امکانات مادی ديگر جز نامی از آن چيزی باقی نخواهد ماند

اينان نيروی ذخيره اند که در مواقع الزم نقاب از چهره بر می گيرند و .ان جی او ها ابزار فريبنده نفوذ در داخل کشور ها اند 
  .کنترول آن  ها را در دست دارند وارد عمل می شونددر تحوالت سياسی به نفع آنانی که تار های 

گالبی نشان داد که چگونه جامعه های مدنی و ان جی او های ساخته شده ناگهان دشنه " انقالب"کودتای گرجستان زير  نام 
ط تبعيت بی چون و های خود را از آستين بيرون کشيدند تا دولتی را بقدرت برسانند که اگر و مگری با امريکا نداشته باشد و فق

  . چرا از اراده امريکا نمايد

يم مردم و ثروت قپارلمان افغانستان در سيستم قدرت کنونی فقط منبع نوعی امتيازاتی است که از مصونيت گرفته تا غارت مست
تر مصرف پارلمان افغانستان اگر در مصرف داخلی خود نکات ياد شده را نمايندگی می کند اما بيش.ملی را شامل می گردد

طراحی گشته تا آتها را متيقن گرداند که گويا ناتو واقعا " جامعه بين المللی"خارجی داشته و  برای فريب مردم کشور های 
  .برای دموکراسی به افغانستان رنج سفر و جنگ را بر خود هموار نموده است

 مورد انتقاد می تواند قرار گيرد جز جنايات درين عرصه هر چيز.رسانه های گروهی افغانستان همه غرق جنگ های جناحی اند
  .جنايتکاران  و رابطه تگاتنگ اشغالگران با اين جنايتکاران

اين عرصه چنان غرق فساد است که بطور مثال گفته شود که با بدست آوردن چند امتياز ناچيز از شرکت های تلفون ،صدايی 
ت و پاخت اين شرکت ها که حتی با اصول جابرانه  بازار آزاد  نيز در عليه کجرفتاری آنها ،از رسانه ها باال نمی شود و ساخ

  .تضاد است،مورد انتقاد قرار نمی گيرد

احزاب رسمی ثبت شده يا بسياری کامال در همان نام و کاغذ ثبت خالصه می شوند و يا بخشی هم دفتری را برای خود مهيا 
  .نموده اند

ود خود را در نمايشات جاده يی و يا در رسانه ها تثبيت می نمايند بقيه در انتظار بجز از بخش بسيار کوچک اين احزاب که وج
  . خواب می بينند،امتيازات باقی مانده از ديگران

نيروهای تکنوکرات و بعضی روشنفکرانی که با ادعا های در بيروکراسی دولت سهم گرفتند،چنان در ساخت قدرت حل شده   و 
  .يده اند که سرعت استحاله شان نشان می دهد که ادعاهای اوليه شان از آغاز توخالی بوده استخادم سياست های روزمره گرد

سازمان های که تاريخ طوالنی تری در عرصه سياست افغانستان دارند ،با در های بسته نسبت به دگرگونی های اجتماعی خود 
غافل از آنکه . و برداشت آنان می خواهد بايد خود را بنماياننداينان به حوادث می گويند آنطوريکه انديشه ها.را  قناعت داده اند

حوادث پيچيده، مطابق قوانين خود  شکل می گيرند و شرايط گاهی مساعد و گاهی نامساعد  را در برابر آنها قرار می دهند که 
  .به علت انديشه های بسته اين نهاد ها از سود بردن از آن محروم می مانند
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 .د برای خوشبين ترين انسان ها ثابت شده باشد،که غرب برای دموکراسی و رفاه اجتماعی مردم نيامده استاز طرف ديگر شاي
 .امريکای بوش و اوباما هر دو پنهان نمی دارند که فقط امنيت امريکا و غرب انگيزه اصلی حضورشان در افغانستان می باشد

  : بيان نمودزبان اروپا را پيتر شتروک وزير دفاع سابق آلمان دقيق

  .امنيت ما در کوه های هندوکش است
اداره کرزی به عنوان سخنگوی ساخت قدرت و نماينده بيروکراسی از پا افتاده افغانستان، از آنجا که جز نقطه وصل جناح های 

 باز گو می قدرت چيزی نيست با تمام استقالل نمايی خود،فقط و فقط اراده و صدای متهمان به جنايات جنگی را نمايندگی و
  .نمايد

تنظيم های جهادی ساخت آی اس آی حتی آنانيکه بند ناف خود را از آی اس آی بريده و به سازمان های استخباراتی ديگری 
  .اکنون بدنه اصلی مافياهای می باشند که از ترکيب آنها ساخت قدرت بوجود آمده است بسته اند،

ی متمدن لحظه يی هم تمکين نمايد،خارج از انتظار است و غير ممکن می در ميان طالبان نيروی که بتواند برای يک زندگ
فقط و فقط در انتظار اين است که مثل هميشه چه  حزب اسالمی حکمتيار که سرش در کابل و پايش در ميدان جنگ است،.نمايد

  .وقت خريداران  با قيمت های بلند تری به سراغش می آيند

ه انگار ترين مردم  هم ثابت ساخت که سيستم موجود نمی تواند و نمی خواهد به حيات خود ده سال برای خوشبين ترين  و ساد
  .پايان دهد تا راه سعادت و رفاه مردم هموار گردد

نقشه اعمار مجدد در ده سال اخير نشان داد که بازی بيش نبوده و فقط توانسته جنايتکاران جنگی،قطاع الطريقان رسمی را از 
  . ارتقأ دهدشدنملياردر ميلونر بودن به 

معارف و صحت در روی ارقام و کاغذ ها جلوه درخشنده يی دارد اما در عمل جز تغييری در کميت،از کيفيت و حتی از وجود 
  .فزيکی در بعضی از محل ها عاری می باشد

گويا اراده مردم درين زمينه بحث مفت و سرگرم کننده پيمان استراتيژيک و پايگاه های امريکايی جز فريب مردم در جهت اينکه 
اين بحران دولتی،سياسی و اقتصادی امريکاست که ترديد ها را در ين زمينه بار .مورد احترام می باشد،هيچگونه ارزشی ندارد

هرگاه شرايط ايجاب کند حتی اگر تمام مردم افغانستان در تحت سيستم موجود،له و يا عليه آن باشند ،بر اراده .آورده است
  .يی ها تأثيری نخواهد گذاشتامريکا

  پس در چنين شرايطی چگونه می توان به آينده کشور اميدوار بود؟

  آيا تمام ابزار الزم برای تغيير از کار افتاده اند؟

  : آيا بايد بازهم چنان که با رفتن طالبان و آمدن طالبان جديد ،شعر بيدل بزرگ مصداق پيدا نمود بخوانيم که

  ب آمدشب رفت و سحر نشد، ش
 دوم بيان صريح آن است،نشان می دهد که خطرناکترين بالی که هستی ملت ما “بن„ شکست سياست های حاکم که کنفرانس 

  .را تهديد می کند، بی اراده گی و اميد بستن به چيز های است که نه تنها اميد نيستند بلکه دام تازه برای اسارت می باشند

است،شکست  روشن برنامه های توخالی تصميم گيران آن را نشان  اول  بست “نب„ که خود ادامه “بن„کنفرانس دوم 
کاسه گدايی اينان از طالبان و پاکستان خالی برگشته است اما . دوم روح طالبان سايه افکنده است“بن„بر کنفرانس .ميدهد

، شکستی که پيروزی طالبان و شکست اين کنفرانس از همان آغاز رقم خورده بود. آرزويشان را هنوز از دست نداده اند
  .حقارت جبهه مخالف و رقيب آن را نشان ميدهد

زور .ازين رو چه شکست و چه پيروزی اين کنفرانس برای مردم افغانستان جز نکبت و سياه روزی چيزی  ديگری نيست
 ديگر کنفرانسی به معنی اکنون اين.آزمايی های فبلی در کنفرانس استانبول از قبل سرنوشت اين کنفرانس را رقم زده است

  . واقعی نبوده، بلکه ميله سياسی رسوا شده يی بيش نيست
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زيرا حتی بازندگان قدرت مثل اتحاد شوروی و .مردم افغانستان در طول اين سه و نيم دهه بازنده ترين بخش اين بحران بوده اند
ست خوردند مزه پيروزی های خود را يا در عدم رژيم وابسته به آن،رژيم تنظيمی و بعدا طالبان اگر در بعضی قالب ها شک

تنها نيروی که هميشه بازنده بود مردمی است که بار جنگ .محکمه شدن،يا پول های باد آورده و يا هم در ميدان جنگ  چشيدند
  .و بحران وسرکوب و خشک سالی و آفات طبيعی و انسانی و تجاوز و اشغال  را بر دوش کشيده اند

  بسر خواهد آمد؟اين آالم چه وقت 

  چه چيزی درين معادله خالی  و مجهول است؟.طالبی و ناتويی و شرکأ اسير مانده اند" دو توحش"امروزه مردم در ميان 

  حلقه مفقوده برای خروج از بحران و جنگ چيست؟

 شوند و يا مجبور  چه چيزی می تواند نفرت مردم  از سيستم قدرت موجود را پيش از آنکه در مقابل وحشت طالبی بی تفاوت
  به پيوست به آنها گردند،سمت ديگر داده و مردم را بسوی رهنمون گردد که در راستای منافع تاريخی خودشان باشد؟

اين ابزار وجود اپوزيسيونی جديدی است که بايد از ميان اراده مردم و روشنفکران سر بلند نموده و بر اميدهای کاذب موجود 
سيون نمی تواند تنها يک سازمان باشد بلکه بايد مجموعه از افکار و نيروهای باشد که در مجموع اين اپوزي.خط بطالن بکشد

  .دريک راستا حرکت می نمايند

اين اپوزيسيون جديد نمی تواند روی معامالت بوجود آيد  واز جلوه کميت خود از ديگرانی که آماده خريد اند برای بدست آوردن 
ن اپوزيسيون بايد کليت منافع ملی و مردمی را در نظر گيرد و به خواست های روزمره و دراز مدت اي. امتيازات استفاده نمايد

  .مردم پاسخ گويد

ما چرا به اين زمستان و .روشن است که جوانان درين عرصه مانند آنچه در بهار عربی ديديم نقش مرکزی را خواهند داشت
فقط نبايد از آن ترسيد و آن را با تجارب کهنه .در آستانه در است"  افغانستانبهار."خزان معتاد شده ايم و جز آن را نمی بينيم

  .و ناکام از يک قماش دانست

بايد کوشيد جنبش مدنی و اعتراضی سرتاسری را از تمام راه های ممکن تبليغ و ترويج .امروز کارد به استخوان رسيده است
 مردم و بصورت اعتراض مدنی و حداکثر دفاعی می توان بپايان موجود را با گستردگی شرکت" دوتوحش"جنگ کنونی .نمود
  .رساند

 يگانه راه مقابله را در پيوستن با طالبان می بينند ، اگرجنبش اپوزيسيونی نيرومند و ادامه کاری زمانيکه نيروهای سرخورده،
  .ان شرير را نقش بر آب خواهند ساختسنگر های انان را ترک کرده و تمام توطئه های همسايگمسلما را در کنار خود ببينند،

  چرا مردم به صدای روشنفکران پاسخ نمی دهند؟

آنها می بينند که انحصار مخالفت با نقشه های اشغالگران را صرف طالبان در دست دارند و روشنفکران با همان مفاهيمی بازی 
  .می کنند که غرب در بازی مکارانه خود برای شان الهام نموده است

ايد صدای نيرومندی ديگری را بشنوند که نه تنها وحشت طالبی را نمی خواهد بلکه وحشت ناتويی و دستگاه ساخت مردم ب
  .قدرت را نيز نمی خواهد

وجود يک اپوزيسيون گسترده و خارج شده از معامالت روزمره قدرت، فقط زمانی ممکن است که به صدای مردم گوش دهيم و 
  . نماييمشعارهای آنان را ترجمه سياسی

رجوع به مجامع جوانان و تماس گرفتن با جوانانی که قدرت بسيج را دارند به هزاران  اعتراض و طرح درخواست های ممکن،
 بار بهتر از ساختن کميتی است که می خواهند مثال دستگاه های قدرت امريکا را قناعت دهند،که لطف نموده نگاهی هم به مردم

  . بياندازندافغانستان

برماست که ذهن خود را از .اين نبض اکنون دارد به فرياد و اعتراض مبدل می شود.ندگی در جامعه افغانستان می زندنبض ز
  .اميدهای کاذب پاک گردانيم و سکوت قبل از طوفان مردم را مرگ سياسی مردم نپنداريم

د که نه خود فريب بخوريم و نه ناخود آگاه خواست چنين اپوزيسيونی يک آرزوی آرمانگرايانه نبوده  بلکه مارا ملزم می گردان
  .با ايجاد  اميد های کاذب مردم را فريب دهيم
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 قوس صعودی می بينيمکامال  اين نياز حياتی را برمال نموده  که با توجه به سرعت زمان و حوادث و  ده سال تجربه خونين 
غرب می خواهد با تضمين امنيت و منافع .سيده است به نزول کامل خود ر چگونهادعا های پوچ باصطالح دموکراسی خواهانه
  .منطقوی خود حتی با رژيم طالبی جديد بسازد

  . بست شوم استبن دوم ادامه اين “بن„کنفرانس 

خواست مردم را  شورا های ريش سفيدان و مصلحان و نصيحت گران و مشوره دهندگان و ساده انگاران سياسی و 
روشنفکران منفرد هر چه که از اوضاع ناراضی  و .د ،انعکاس دهندنمی تواننه و غيره دهن جوال دزدی  گرفت" روشنفکران"

  . مهم را بدوش خود حمل کرده نمی توانندهمنتقد هم باشند اين وظيف

فقط يک اراده جمعی،بريدن از اميد های کاذب و تکيه بر اعتراض مدنی و جنبش دفاعی می تواند جنگ غارتگرانه کنونی را 
  .د و جنگندگان فريب خورده را از سنگر ها کشيده در صفوف يک جنبش مدنی و اعتراضی اپوزيسيونی جديد بکشاندپايان بخش

  اما چه بايد کرد؟.اين راه بسيار بسيار مشکلی است

 مشکل اما ممکن راه بست مطلق تکيه بر اميد های کاذب و ديگری بن تاريخ در برابر ما دو راه را گذاشته يکی راه 
  . رفتن بسوی بهار افغانستان را که بيگمان پر از زحمات بيشماری خواهد بودو روشن

   بست می رويم يا بسوی بهار شکوفان و سبز افغانستان؟بنو " بن"اين با ماست که بسوی 

 

 


