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 ا پړانګودې خو ا ډانګ اوها خ
                 

ن جامعه شناس بزرگ دنیای وابن خلد. است گی بسیار بزربرای افراِد جامعه نعمت ورقدرت در یک کشر استقرا

تان افغانسر ز دوما امرو متی است ود کامه بهتر از حالِت بی حکوخو مِت ظالم وکه بدترین حک وداسالم باری گفته ب

ا هیچ که ب دست به دست شدن قدرت را می بینیم و متی ونۀ تیپیک همین حالت بی حکونم

میان ر قتی قدرت شب دواند. وخنمی ای جهان سراپر داری دحکومت یک از اساسات 

باالخره ریاکار و بالتکلیف  گم  در ، این طرزالعمل مردم را سروددست به دست می ش

 می سازد. 

ی مخالفِت قلبوجود با قدرِت مسلط با شوندمی  ورضعیف باشد مردم مجبحکومت آنگاه که 

کنی که اسیر جنگی با حالتی که حتی محاکمۀ  میامانده از حیرت تماشا وهنگامیکه با چشمان . افقت بجنبانندوسر م

می مانی که این چه مصیبت است که گریبان این  در ودفی المجلس ُکشته می شخواند توان نمی صحرایی اش نیز 

 . مردم را گرفته است
 

باالخره چند مرمی در پیکرش و گیرند  هین میوتو تحقیر و ب وکو لت  اسیر جنگی را نخست طرفیِن جنگ زیر

نه جنگ هرگز پایان وی که این گوطرف تسلط دارد ملتفت می ش ود بس عقده های نفرت بر هر ازو  خالی می کنند

جگندگان و بخشایش حمایِت مردم و و عف ومدارا و ت وهدف هر جنگ این است که جنگنده از طریق مر. نمی یابد

گنده جنو شده است  ی مردم بدلویی به طبیعِت ثانوافغانستان کینه ج لی دروجلب کند  ودی خورا به س ودمخالِف خ

پایاِن جنگ شامل مقررات جنگ  الً راهی برایودانند. در دیگر جنگ ها معمنمی را اصالً انسان  ودها، مخالِف خ

ه آنکه بو کردند  را با اسیران تقسیم می ودمثال مسلمانان با کافران می جنگیدند اما درعین زمان ناِن خ وربه ط. است

 شتند: پیشنهاد دا و د ودب شده بودر جنگ مغل

 ان را هفتومی بینی که یک عسکِر ج. نیست کار یا جزیه را بپذیر اما اینجا هیچ راه مصالحه درو و یا مسلمان ش

این جنگِ لعنتی را با . شاید هم زده زده می کشند و  کنند ه های بسیار اهانت آمیز دره کاری میوهشت طالب به شی

 نتوخش اینجا دل ها از زهرو   وداعالی کلمة هللا مطرح ب آشتی داد زیرا در جهادتوان هیچ یک از اساساِت جهاد نمی 

و د ربه هو می کنند  را حتی از نام انسانیت نیز بیزار ودیی چنان ُپر است که طرفیِن جنگ یکدیگر خوکینه ج و 

 طرِف جنگ فقط یک حقیقت را تلقین می کنند:
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گیرند  ل میوپو ن مرگ کم نیستند ن در دنیای ما تاجراوچو شکنجه می ُکشیمت و نه تحقیر وگ "اگر تسلیم شدی با صد

را  ودخ ورسراپای کشو می ُکشیم و پس ما که هدفی ُجز کشتن نداریم می ُکشیم  تیغ در کِف زنگیی مست می دهندو 

 " .ستان بدل می کنیموربه گ

 

ب مرگ واست که زندگی را مغلو عملی لغ ودبرای تقدیس شهادت ایجاد کرده اند خدو طرف که هر  وراین عشِق ک

من می کشم تا کشته . ل شهادت برای امری است که ارزِش ُکشته شدن را داشته باشدویرا هدِف قابل قبز کند؛ می

 م که زنی به نام لسستراتا جنگودانده بونان باستان را خویسان یوم جهاد نیست. سال ها پیش اثر یکی از درامه نونش

به زنان تبلیغ کرد که ما و هران پایان داد وش ابگی باورا از طریِق تحریم همخو اسپارت های جنگجو های میان آتن 

 آن فرزندان را جنگساالراِن ما به کار جنگ می گمارند. و هران فرزند به دنیا می آریم وابگی با شواز راه این همخ
 

همان  .یستون نزیرا که جنگ متکی بر هیچ قان انند استفاده کنندواین تاکتیک هم نمی ت افغانستان بیچاره زنان ازدر 

 نظر بگیرید: صبح یک نظام در شما حالِت مردِم بیچارۀ قندز را  ِد استفاده قرار می دهد.ورحق است را م ورزمنطق 

مخالف شام عده ای را به این . دهد را به مخالفان می ودجای خو  ودشام آن یکی می رو می کند حکومت شان  ایبر

ا عده ای رو صبح دیگری می آید و کرده اند دست نشاندۀ امریکایی ها همکاری حکومت  له می بندد که باوجرم به گل

بعد  و ی امریکا نیز بر شفاخانه بم می ریزد می بینی که طیاره هاو  له می بندد که با طالبان همکاری کرده اندوبه گل

 ید:وزارت داخله می گوی ولی سخنگو کندافگنده ابراز تأُثر می سر و داند که بد کرده است  از ُکشته شدن عده ای می

  ند."ودفاخانه پناه جسته ب"طالبان در ش

ت ودخ خانۀدر تفنگ  وربه زو اگر مشتی مردان مسلح بیایند و یند کاسۀ داغ تر از آش! آخر جناب سخنگواین را می گ

ت خالی کنند؛ ودخانۀ خدر را از بم های آتش زا  ودسینۀ طیاره های خو مندانی دیگر بیایند ورآنگاه زو  شوندداخل 

 گرفت؟ اهیوخ همین منطق را بازهم به کار
 

 م که افتد در چراغانیـوانه می مانبه آن پر وزمه ات سودانم که از برِق کدامین جل نمی
 

یید که طالبان ودیگر می گسوی از و از یک طرف می فرمایید که ما رعایِت حاِل مردم غیر نظامی را می کنیم 

ه طالبان نو نه شما مالمت استید . شونداین ناگزیر باید ُکشته  بر بناو یند وخانه های شخصی پناه می جدر ی وجنگج

 و ترازدر زر و و بازدر  ورز زولی امروی دادند أرو مالمت استند مالمت مردم بیچارۀ قندز استند که اعتماد کردند 

 را از میدان جنگ به لتی بدهند که آنانوپتر های دوندارند که برای فرار از جنگ فی نفر پنجصد دالر برای هلیک

 که می گفت: ودید همین تجربه را کرده برد. صائب شابمحیِط امن ب
 

 که در نظام طبیعت ضعیف پامال است  اگر راحِت جهان طلبی وی شوــق و بر
 

 ج می کننداان غنیمِت جنگی تاروطالبان به عن خانه های شان را نیزو دهند تا از محیِط جنگ فرار کنند  آری پنجصد دالر می

 ضِع وهمان در به همین دلیل است که مردم 

 ا پړانګودې خو انګ اا ډوها خ

 ګیر کرده اند.

 لی االبصار وا یا اوفاعتبر
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