
 

 
که خواب و  دو متاع باد آورده ای است، ،گور و خورجین نفس می کشد. سرد در زیر غبار   افغانستان

گور می جویند و کرسی  پس از هر انفجار، بیداری را در خود تلنبار کرده است. قربانیان انتحاری،

مردم بر گلیم غم و اندوه نشسته اند  کالنتر میدوزند.خورجین ها را  ،پس از هر ترفیعی نشینان درباری،

 :سراج التواریخ کاتب در و بقول

 به غیر از بگیر و ببند و بیار

 حکومت ندارد دیگر هیچ کار

بهار عربی در سرانجام خویش بسوی زمستان های  دنیای مدرن در آتش جنگ و بربریت می سوزد.

هستی  غوطه ور شد. دریای سرخکشور های عربی در  پس از بهار عرب، قطبی پرتاب گردید.خونین 

و  در فرات و دجله بجای آب .مانند آثار فنیقی در زیر تل خاکستر پنهان ماند مادی و معنوی سوریه،

 جاری است.و سرشک خون  عدالت،

های سوریه و عراق به داعش از مرز  .در قرن بیست و یکم، بربریت نوین است داعشی شدن منطقه،

افغانستان کشوری است که همیشه قربانی موقعیت خویش  سایر نقاط جهان در حال پیشروی است.

افغانستان  در زیر آز داعشی شدن قرار گرفته است، بوده است. اینک نیز،ماورالنهر و شهراه ابریشم،

 ، قربانی چنین جهانگشایی بربرانه خواهد بود. درین دوره نیز

نتوانسته  روشنفکران و چیزفهمان کشور دیریست که به دلیل ضربات متوالی و جو عمومی اجتماعی،

 بروشنفکران از نقش و جایگاه خود باالجبار عق د.نرا سروسامان بخش و آگاه که یک جنبش مدنی

 د  دیل گشته اند و برخی دیگر به منتقیافتگان به کاتبین دربار تب برخی از تحصیل .ندنشینی کرده ا

گاه به حیث روشنفکر به جامعۀ مدنی می  در حالت نوسانی، و الیه های بینابین، آرمانگرای قدرت.

 به هیرارشی قدرت. ،پیوندند و گاه به حیث ابزار

و همۀ افراد دلسوز کشور چاره ای ندارند مگر آهسته آهسته از پراگندگی بسوی روشنفکران 

پله های  گذشت و شکیبایی، ،صداقت و ایثار، الوگحاضر شدن به مکالمه و دی همبستگی پیش بروند.

نجات  نخستینی است که می تواند روشنفکران و فرهنگیان را از انزوا و پراگندگی نجات بدهد.

هر یک ما خود را به حیث روشنفکر و  ،اولتر از همه افغانستان به تالشهای جمعی ضرورت دارد.

مستحکم، آگاه، دگرگون کننده  جنبشم به یک درک کنیم و با کنار آمدن و همسویی، سرانجا چیزفهم،

 یم.و سعادت آفرین تبدیل گرد

فراخوان جنبش  هیچ فردی نسخۀ آماده و رهگشا با خود ندارد، منتظر پیامهای شما هستیم.ما 

روشنفکران همین است که چگونه می توانیم از حالت زار و پراگنده به وضعیت بهتر و چاره ساز تحول 

فرد  پاسخ به فراخوانی باشد که از سینه و حنجرۀ فردنمائیم؟ پیام ها و پیشنهادات عزیزان می تواند 

کانونی برای در جهت ایجاد  افکار تانرا با ما شریک سازید تا بزودی اولین گامهای عملی  فوران میزند.

 برداشته شود.  کار مشترک،

 منتظر نظرات تان هستیم

 

 هیأت تحریر زندگی

 


