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،در  گردانندگان قدرت سی و شش سال است که در آتشفشان جنگ و بربادی می سوزد. ،افغانستان

اند.در چنین  نگه داشتهکورۀ بحران را در زیر پای مردم،داغ و فروزان  منافع بیگانگان،تبانی با 

گراف متناسب به دو نوع موضعیگیری و تحلیل ایجاد میگردد: گروه اول کسانی است که اوضاعی 

و گروه دوم  مواضع و عالیق خود را نسبت به اوضاع بیان میکنند به قدرت، وابستگیدرجۀ  سود و

عقل و منافع شان با دارایی و طیفی که افرادی را دربر میگیرد که خارج از حوزۀ دولت و قدرتند، 

 ..گره نخورده است.دربار 

 ٢٠١٤دو خطابه در جوالی 

نتایج ابتدایی انتخابات ،از سوزان و آتشین است. ،خطابه هایی که بر کورۀ انتخابات ایراد می شوند  

از چشمۀ چشمی را و عسل  طربوی دیگر  واز سمی کند  جراحی  بر لبی ،خنده و هوس رایکسو 

... مفاهیمی است مرگ ارگ، ناکامی، ،پیروزی،دروغ  فریب، تخطی، تخلف، تقلب، فوران می دهد.

هر شعاری بر شیرۀ  که درین روز ها از هر حنجره و هر رسانه ای بگونه های متفاوت بیرون میپرد.

 هر خطابه ای بر خطوط مرگ میریزد. تریاک می نشید.

ده ها اطالعیه از سوی انگشت های متورم و  هزاران چیغ،صد ها تحلیل ، وضعیتی ،در چنین 

تکاندهنده و لرزاننده این  گشته اند. تل انباردر هوای مجانی و مجازی  و نیمه مدنی گلوهای سرکاری

ثروت و قدرت همه را  است که تقریباً تمامی صدا ها و نوشته ها، برای تسخیر ارگ به صدا آمده اند.

از نوک خنجر بیگانه مینوشد و کسی بخاطر دست یافتن به ثروت  اش راکسی آبرو نه کرده است.دیوا

 بر رکاب کاریکاتور هر قزل ارسالنی بوسه میزند.

 از قلمرو قدرت     خارج

 در شرایط فعلی به سه طیف تقسیم گشته اند: وزۀ قدرت،روشنفکر و چیزفهمان خارج از ح  

 و نیمه فعالحاشیه نشینان متفکر 

 فعالین سیاسی و مدنی و  

    .مأیوسین  

تا هنوز هیچ فرد و هیچ کتله ای نتوانسته است که برای یک حرکت کالن و جمعی تر بیندیشد و 

 پراگندگی شخصیت های ملی و مترقی  نتوانسته در عمل کار نجاتبخشی را سامان بدهد. ،اگراندیشیده
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چنین در  ،باعث آن شده است که ما هنوز از تنوری بیرون نشده ایم که در آتشفشانی می غلتیم کشور،

بطرز  شان و فقر و بربادیدایمی تبدیل گشته هیزم و قربانی به  مردم به حیث اتباع خاموش،خالیی، 

آزمندی گروه های قدرت و خاموشی نیروهای سالم و  .میابدیافته و کماکان تداوم استمرار اسفباری 

 ،م استفادۀ قومیهر جریانی به میزان قدرت و ثروت خویش از مردتا  کرده مساعد را زمینه  مترقی،

 زبانی و مذهبی نمایند.  سمتی،

 پراگنده و پریشان است به کار سامانفوق العاده که  و فعالیت های روشنفکرانه و مدنی،اندیشه ها 

 مهم این نیست که چه کسی بعد از ختم دورۀ  رئیس جمهور، یافته و تحرک جمعی ضرورت دارد.

یعنی این  ما،مهم این است که  ست و همان ابریشم.هر که بپوشد همان ابر ا چپن ریاست را می پوشد.

چگونه می توانیم سر عقل بیائیم و با کار  ،مدنیفعالین روشنفکر و  یافته، تحصیلمیلیون ها انسان 

 به یک حرکت قوی و کالن تبدیل گردیم؟  با گذار از خود بسوی دیگران،هشیارانه و دلسوزانه 

  تحقق ببخشیم؟چگونه می توانیم این ) مای روشنفکری ( را 

 بیائید که نترسیم  و کارعملی را از یک نقطه ای  شروع کنیم                

 هسته های کوچک را برای مکالمه و دیالوگ سامان ببخشیم                                    

 

 

 

 


