
 ّ جْاًاى دیگر اًدیص ضغٌاى دراهر آفریٌص فضای جدید  اًدیطاى ًًْمص 

 ! !  اجتواعی، سیاسی ّ عمیدتی  هحسْش ّ هلوْش 

  هی ضْم  ُطیار  تْ   ًواز عطك  با  هي 

                                    ضْم   هی  تْ بیدار  هِر  ّضْی  با  هي 

  هی کطن هي ضعلَ در چطن ُای تست کَ 

 از آٍ  ُای   تست   کَ   هي   غرق  آتطن 

 ًصرالدیي ضاٍ " پیکار"   ًگارًدٍ :

هی  کَ ُظتٌذخْد خبهؼَ  ثی ثذیل طزهبیَ ُبی هبدی ّهؼٌْی خْاًبىکَ هظلن اطت 

بى کؼْرػبى راثَ دطتطیبطی، اختوبػی، ػمیذتی ّ هزدهی هسیظ ّ آیٌذٍ  ثبیظت

ّ هولْ اس  پزهخبطزٍ ًِبیت  ایّرٍ خْاًی یک د ّ طبل  طي .ثگیزًذ هطوئي خْد،

خطزاتی ًگزدد،  اهْرثَ آى هجذّلإالى اگزتْخَ هظ چبلغ ُبی  ًبُوگْى اطت، کَ

هظّْالًَ صْرت  دّرٍ ثَ خْاًبى تْخَ ُزلذرکَ درایيبً ثٌداػت . رادرپی خْاُذ

 . اطت ثزای زبل ّ آیٌذٍ ثَ هؼٌبی لذم گذاػتي درراٍ تزلی ّتؼبلی،  پذیزد

 یغ رااثزات خْخْد ثبیذ  کَ ُزیک ثَ ًْثَ ارًذ هختلفی ّخْددبد ُبی ًِ درخبهؼَ 

ی ػبى اسلسبظ هبدی ّهؼٌْی ثَ رػذّتسْل ػخصیت خْاًبى ُّْیت پذیز راطتبیدر

، هْطظبت ّ اسایي ًِبدُبّتبطیظبت ،هْطظبت تسصیالت ػبلی کَ یکیًذ گذارث خب

 ثبًْی دّرٍ آهْسع  سختن اطت کَ ًْخْاًبى ثؼذاًِبد ُبی خْاهغ هذًی ّ ثیي الوللی 

ُبی ػخصیتی دّراى ًْخْاًی راثبخْدهی آّرًذکَ اگزایي ّ ًوبد  درآى پبهی گذارًذ

ثَ یمیي  ذٌُذًثَ طْرػبیذّثبیذاًدبم  رطبلت ّهظّْلیت خْدرادرایي راطتب هْطظبت

 ،خٌظی هلی، لْهی، ػمیذتی، ػخصت ًْخْاًبى اسلسبظ ُْیت تؼکلکَ  هیتْاى گفت

 درخبهؼَ  کًَیش ًخْاٌُذ داًظت  ّخْاًبى دزپذی گًَْ درطت ًوی  اختوبػی ّػبطفی

ایي گًَْ   اسخولَاًدبم دٌُذ.را ثبیظت  هظّْلیت ُب کذاهیي ُّظتٌذ چَ رطبلتی دارای 

آهْسع ػبلی،گشیٌغ ػزیک  خبهؼَ اًتخبة ػغل ،یک  خْاًبى در هظّْلیت ُبی

اطت کَ ثبیذخْاًبى ثذاى  ایي ُوبى چیشی ّ زع هظّْلیت اختوبػی اطت ّپذی سًذگی 

 پذیزی گًَْدر تؼلیوی ّ آهْسػی هإطظبت ّ ًِبد ُبیدرایي راطتبًمغ آراطتَ ػًْذ.

 هی ثبػذ.  بى خیلی ثزخظتَ تزاسدیگزًِبدُبػخصیت خْاً

یث هزاخغ ػخصیت طبسػٌبختَ ػذٍ تسصیلی هٌس درتوبم خِبى هزاکش ًِبدُبی 

اهْطظبت تسصیالت وبیٌذ ، سیزا ُوْارٍ طؼی هی ّرسًذ تب ایي اػتجبر را زفع ًّ



 یک ًظبماس  اصْل ّلْاًیي تسصیلی ّلْایر ّهمزرات ػول ًوْدٍ ّ ػبلی ثبرػبیت

ثبالی ػخصیت خْاًبى  پیزّی ًوبیٌذ ّ ثبیذ تسصلی ػخصیت طبس ّیژٍ آهْسػی ّ

اهب ثب ایي ُوَ گفتَ ُب، خْاًبى ثبیذ ثذاًٌذ کَ، ایي خْد خْاًبى  .ثگذارًذ آثیزهثجت رات

 ػمیذتیظبُزی دارای خْاًی ػمالًی، فکزی، خْاًی خظوی ّ  ذ کَ ثبیذ هشیذ ثزٌُظت

، تب ثتْاًٌذ ّ ثبیذ ُن ایي ُوَ ًِبد ُبی آهْسػی را   ثبػٌذّ ُن درایت طیبطی  اختوبػی

خْاًبى لؼزی ثَ طْد خْد، خبًْادٍ ُبی ػبى ّ ثَ ّیژٍ ُن هیٌِبى  ػبى، ثکؼبًٌذ. 

را  ْاًبىخاطتؼذادّػخصیت کَ  ًِبدُبی تسصیلی اًذطبسکؼْراًذ.لذا ثبارسع ّآیٌذٍ

رػذ ایي ًِبدُبسهیٌَ ُبی السم راخِت ثبیذ ثظْی ػکْفبیی، تزلی ّ تؼبلی ثکؼبًٌذ.

هیظبسًذّاسطزیك ثلٌذثزدى کیفیت تؼلیوی ّتزثیتی  هظبػذ ّ ثبلٌذٍ، ایي لؼزتبثٌبک

ّتْاى  راُوکبری ًوبیٌذتبدررػذػخصت خْیغ هیتْاًٌذدرایي سهیٌَ لؼزهْصْف

 .ػبى هْثزّالغ ػْد ، فزٌُگی، رّاًی ّ اختوبػی هٌذی ػلوی

آهْسع  خْاًبى ّ ًْخْاًبى، اًکؼبف ػخصیتهإثز رػذ ّ  چْى یکی اس ػْاهل

ًجبیذ فزاهْع کزد کَ تؼلین، آهْسع ّ تسصیل ثبیذ ثَ هفِْم ّالؼی  ،ّتسصیل اطت

 دّرٍ دثیزطتبى، داًؼگبٍ،اع ثَ تؼجیز گزفتَ ػْد، ًَ آًکَ در ػیزاسٍ ثَ پبیبى رطبًی 

ّ اخذ طٌذ فزاغت هختْم ّ هکتْم گزدد.در گذػتَ آهْسع را هي زیث ّطیلَ کبریبثی 

ختن یک ثزًبهَ آهْسػی، ّ زصْل یک هذرک ّ یب ثزگَ آهْسػی، ّ ثزای داػتي 

دطت آّیشی ثَ تؼزیف هی ًؼظتٌذ، اهب اکٌْى هی گْیٌذ کَ غزض ثٌیبدیي تؼلین ّ 

اس دیذگبٍ ثبّر ُبی دیٌی ّ ػمیذتی ثَ هٌظْر ػٌبخت آفزیٌغ  آهْسع، در لذم ًخظت

کبئٌبت اطت، ّ ثؼذ آى ثخبطز ػٌبخت، تبریخ، فزٌُگ، تِذیت، داػتَ ُبی ػفبُی 

 تز آهْسع ثِتز ّػبلی کَ  پیوبًَ ای ُزهزدهی، ّ در فزخبم خْد ػٌبطی اطت. ثَ 

ػلوی ثَ هدزدیکَ  ّهفبُین صْرت گیزد ثِوبى اًذاسٍ ػخصیت تغییز هیٌوبیذ.هطبلت

ًذ ثبیذ هْرد تسلیل ّ تدشیَ ًبى گز فتَ ّثَ زبفظَ طپزدٍ هیؼْاس طزف افزاد یب خْا

ػلوی ّ ػمالًی لزار گیزًذ ّ در ثبستبة ػبى، ثبیذ دلیك ثْد، ثَ  هؼٌی ایٌکَ، لجل 

اسآًکَ سثبى هب هي زیث ّطیلَ هفبُوَ ّ هکبلوَ ثبس گزدد، یب ثیزّى آیذ ثزای طخي، 

 هسفْظَ  آى اس ثؼذ ، تؼمل ّ تفکز هب، پیغ اس آى داخل هیذاى ػول گزدد. ثبیذ فکز

ّلتیکَ گزدد. ّ ػخصیت  طلْک  را ثبیذ رػذ داد  تب ثبػث ّرّد  تغییز در داًغ

ّ در فزخبم ثیٌغ اًظبى ًیش تغییزهی  تغییز هیٌوبیذ ًیش  ػخصیت ،طلْک تغییز ًوْد

زصت ُبی فخْد سهیٌَ ُب ّ زدم هسیظ ّ هچگًَْ هیتْاى ثزای خْاًبى   خْرد.

ُّوکبری ثیي خْاًبى، آگبُی، آسادی ُبی هْخَ ّ   پزّرع، هؼبرکتآهْسع، 

هزدم هسیظ ّ ًِبد زیۀ رضبکبری را ثیي خْاًبى ّ رلبثت ُبی طبلن را هظبػذ ّ رّ

َ ُز چٌذ خجزاى چٌیي تزاژیذی هوکي پذیز ًجْدٍ لیکي گفت تمْیت ًوْد؟ ُبی هإثز

ثَ  ّ اطتمزارزبکویت ُبی ػز ّ فظبد ّ رًح ّ ػذاة،  طمْط  سهیتْاًین کَ ثؼذا

لْاًیي تٌظین کٌٌذۀ خذهبت اختوبػی،  ًظبم خذیذ طیبطی در کٌبر ّضغ طبیز اصطالذ 

ًِّبد ُبی  افغبًظتبى هذاراىّ تسصیلی تْخۀ دّلت تؼلیوی، فزٌُگی، صسی 



بظ ظزفیت در ػزصَ ُبی رػذ ّ تمْیت خْاًبى کؼْراس لس صْصی ّ اًکؼبفی راخ

طبسی ُب ّ رلبثت ُبی طبلن اختوبػی هجذّل گزدیذ کَ ثبلٌْثَ در کٌبر ایدبد هؼیٌیت 

اهْر خْاًبى ثذاخل تؼکیل رطوی ّسارت اطالػبت فزٌُگ ثزای خْاًبى کؼْر کَ 

تسصیالت هظلکی ّ  ػبهل هتؼلویي هوتبس ّ هسصلیي ّاخذ ػزایظ هیجبػٌذ سهیٌَ ُبی

ثَ کؼْر ُبی دّطت هظبػذ گزدیذ تب ایٌکَ ثؼذ اس  دراس هذت،ّ  کْتبٍ هذتتخصصی 

اختتبم تسصیالت ػبلی ّ هظلکی ثب پْرٍ گزدیذى ظزفیت ُبی کبری طِن خْاًبى 

 هظلکی ّ هتخصص در اهز ثبسطبسی کؼْر ثَ ّخَِ ازظي ایفأ گزدد.

اس آًدبئیکَ هالزظَ هیگزدد در کؼْر هب کوبکبى خٌگ ّ هذاخالت خبرخی اداهَ 

ثبیذ دیگزاى را هالهت ًوْد ّ خْد را طالهت اػالى ًَ  ک طزف ، کَ اس یداػتَ

 کزد، اهب اس خبًت دیگز ایي خٌگ طَ دَُ در افغبًظتبى دارای اثؼبد ًب ُوگْى اطت

هذاّم در اهزهجبرسٍ گْیب  افغبًظتبى ثب ّصف هصزّفیت ُبی هذاراىکَ دّلت 

ی پیگیز خْیغ صلر ّ اهٌیت هلی ثب طؼئ ّ تالع ُب (،دػوٌبى)رّیبرّئی ػلیۀ 

تْاًظتَ اطت اس طزیك ّسارت ُبی کبر ّ اهْراختوبػی، ّسارت اهْرسًبى ّ 

ّسارت اطالػبت، فزٌُگ ّ خْاًبى پبلیظی ُبی هؼخصی را در اهز زوبیت اس کبر، 

. اهب ثبیذ ادٍ اًذتسصیل ّ رػذ ظزفیت ُبی خْاًبى کؼْرطزذ ّ ثَ هٌصۀ اخزآ لزارد

 ذگفت کَ ایي درگیزی ُب ُز گش خبتوَ  ًخْاٌُثَ صزازت ثزای خْاًبى غشیش هیِي 

ثب اػتزاک  ، ػمالًی، هلی ّ هزدهی یبفت تب سهبًی کَ یک خٌجغ ًیزّهٌذ رّػفکزاًَ

زف ّلی در خبًجذاری  اس زمبًیت ّزمیمت ، ثی طخْاًبى ثیذار، هلی ّ هیِي پزطت 

  ًگًَْ کَ السم اطت، ثیزّى اساهکبىصْرت ًگیزد، تصْر ثذطت آّردى هیِي آ

 خْاُذ ثْد. 

ًظز ثَ هالزظبت ػیٌی خبهؼۀ هب دیذٍ هیؼْد کَ خْاًبى اػن اس پظز ّ دختز لظوت  

فغبًظتبى اکَ ثزًبهَ ُبیی هِوی تْطظ دّلت  ،ًفْص خبهؼۀ هب را هی طبسًذ اػظن

رّیذطت اطت تب ططر آگبُی ّ داًغ خْاًبى افغبًظتبى در ػزصَ ُبی هختلف ثلٌذ 

ی در توبهی ػزصَ ُبی سًذٍ گی اختوبػی زضْر فؼبل ّ ثزدٍ ػْد ّ آًبى ثَ گًَْ ی

طبیز ًیزّ ُبی اُزیوٌی ثَ دام ثغبّت ُب ّ ػمبّت ُبی  هْثز داػتَ ثبػٌذ تب تْطظ

  فبلذ هؼٌی ّ هفِْم، اًذاختَ ًؼًْذ. 

ثَ ثبّر آگبُبى هظبیل اختوبػی افغبًظتبى ّ هالزظبت هؼِْد دیذٍ هیؼْد کَ کؼْر هب 

اى کَ فزایٌذ گشار اس خٌگ ّ ثسزاى ثَ صلر ّ ُوشیظتی ثَ ػٌْاى یک خبهؼۀ خْ

هظبلوت آهیش را ثَ کٌذی تدزثَ هی کٌذ خْاًبى در ایي کؼْر ثب چبلغ ُب رّاًی 

،اختوبػی، طیبطی ّ فزٌُگی فزاّاى ّ فشایٌذٍ یی رّثزّ هی ثبػٌذ کَ ثیکبری، ػذم 

ز ّ ثسزاى ُبی ُْیتی اػتوبد ثَ آیٌذٍ، اػتیبد ثَ هْاد هخذر، اسدّاج ُبی اخجبری، فم

اس لبثل پیغ ثیٌی تزیي پیبهذُبی ّضؼیت هْخْد ثز سًذٍ گی خْاًبى افغبًظتبى داًظتَ 



هی ػًْذ کَ رّیبرّیی ثب ایي چبلغ ُب ثَ تذّیي ّ اخزای ثزًبهَ ُبی دلیك، ػلوی ّ 

هٌظدن در ططر ًِبد ُبی هلی ّ ثیي الوللی هزتجظ ثب خْاًبى در افغبًظتبى ًیبسهٌذ هی 

الذاهبت هسذّدی در ططر پبیتخت کَ تب اکٌْى ثَ خش اس ثزًبهَ ُبی ًوبیؼی ّ  ذ، ثبػ

ٌذ ػِز ثشرگ افغبًظتبى ًؼبًَ ُبی ػولی اس ایي گًَْ ثزًبهَ ُبی در کؼْر دیذٍ چّ 

 ًؼذٍ اطت.

 طزّی ُب ّهصبزجَ ُبییکَ رّی ُوزفتَ ُوزاٍ ثب خْاًبى الؼبر هختلف کؼْر

الیبت ّ خی دیگزی اس ّالیبت پز ًفْص کَ ػبهلخصْصآ در ػِز پزتدوغ کبثل ّ ثز

ثزًبهَ ُبی   ًٌگزُبر، ُزات ثلخ ّ لٌذُبر هیجبػٌذ اًدبم ػذٍ، زبکی اس آى اطت کَ

ّلت خوِْری اطالهی افغبًظتبى در راطتبی زوبیت اسکبر ّ اطتؼذاد ُبی خْاًبى د

ئل ُّوچٌبى تمْیت ظزفیت ُب ّ هظبػذ گزداًیذى کبر، تؼلین، صست، ّرسع ّهظب

، فظبد اداری، ارتؼأ  زمْلی خْاًبى ًِبیت کٌذ ثْدٍ ّ ثٌب ثز هْخْدیت ًباهٌی ُب،

 لبًًْی ُب ّ لبچبق ثیظبثمۀ هْاد هخذرثصْرت کل ثطی هیجبػذ. ثی اختالص، 

ثز تسویل خٌگِبی خبًوبًظْس ّ تجبٍ کي طَ دُۀ اخیز در اس اًدبئیکَ هجزُي اطت  

ّ ػبُزگ ُبی هِن التصبدی، صٌؼتی ّ افغبًظتبى لظوت اػظن طزهبیَ ُبی هلی 

کَ ثٌب ثز ُویوي ػْاهل کؼْر  َ، هٌِذم ّ یب هطلمآ اس ثیي رفتتر تخزیتْلیذی کؼْ

اس طبل ػمت سدٍ ػذٍ ّهِوتز صذ ُب ًظتبى اس کبرّاى تزلی ّ تؼبلی خٌگشدۀ هب افغب

 ّ  یزّی ثبلٌذۀ کؼْر در خزیبى خٌگِبُوَ خْاًبى ایي هزسثْم ثَ ػٌْاى یگبًَ ً

یکبری، ثیوبری ثزادرکؼی ُب ّهذاخالت خبرخی ُب هصبئت سیبدی را کَ ػبهل فمز، ث

ذ هتسول گزدیذٍ اًذ کَ ثَ صزازت هیتْاى گفت کَ ًظل خْاى ّ ثی تؼلیوی هیجبػ

کؼْر هب طئ طَ دَُ خٌگ ّ ّزؼت ًظجت ثَ خْاًبى طبیز کؼْر ُبی خِبى 

هختلف آهْسع،  هخصْصآ ًظجت ثَ خْاًبى کؼْر ُبی ُوظبیَ در ػزصَ ُبی

پزّرع، صست ّ هؼبرکت ُبی طبلن در اهْر اختوبػی، طیبطی ّفزٌُگی هسزّم 

 .طبلیبى هتوبدی ػمت هبًذٍ اًذ ثزای گزدیذٍ ّ یب

 در ُوَ عرصَ ُا ضٌاخت بیٌص سیاسی ضْم ُوسایگاى خْد ضٌاسی جْاًاى ّ

خذا ػذ، پبکظتبى ثَ هثبثَ یک کؼْر هظتمل اس ثذًَ ٌُذ ثزتبًْی  اس آى آّاًی کَ

کؼْدٍ ػذ. ثذّى تزدیذ ثَ دریچَ آفزیٌغ دػْاری ُب ثز رّی هزدم ّ هلت افغبًظتبى 

هیبى آهذى پبکظتبى ًیش یکی اس دطیظَ ُبیی ثْد کَ اطتؼوبر اًگلیض ثخبطز هدبسات 

هزدم افغبًظتبى، کَ ضزثبت طٌگیٌی را ثز اًگلیض ُب در ًجزد ُبی طَ گبًَ افغبى ّ 

ذ، راٍ اًذاسی ػذٍ ثْد، کَ اس تذّیي ّ تزطین خظ دیْرًذ، ًمبط اًگلیض ّارد ًوْدٍ ثْدً

خذاگبًَ هزسی کؼویز هیبى ٌُذ ّ پبکظتبى، ّ خذا طبسی فالت پبهیز ثَ دّ طبزل 

ّ افغبًظتبى، ّ طبیز هظبیل هزهْس ّ هکتْم، را هیتْاى یبد کزد. ٌُگبهی  ىبخیکظتبت

دٍ ُبی ػزصَ  ًظبهی کَ کَ طزدار داؤد  در ًتیدَ ُوکبری ثزخی اس  تسصیل کز



اس ًیزُّبی چپی خبًجذاری هیکزدًذ، ثز طز زبکویت آهذ فؼبر طیبطی کؼْر پبکظتبى 

ثلٌذ رفت ّ در خظتدْی راٍ ُبی ػزر اًذاسی ّ هشازوت لزار گزفت. در لذم ًخظت 

در خظتدْی هؼبهلَ گزاى تبریخی هصزّف ػذ ّ در فزخبم ثزخی اس آًِب را ثَ ًبم 

، ثزادراى هظلوبى، طزثذاراى خِبد، ّ ًبم دفبع اس تمذطبت اطالم سیز ىًب ُوگُْبی 

ریبفت ّ تْاًظت آًِب را ثز خالف هزدم ّ هیِي ػبى ثزای اّلیي ثبر در سهبى غیزٍ د

داؤد خبى ثَ کؼْر فزطتبد تب در اهز تخزیت هیِي، کؼتبر، رّػٌفکزاى، پشػکبى، 

هٌِذطیي، آهْسگبراى، رثبیغ سًبى، کْدکبى، ّ طبیز ثی گٌبُبى، ًمغ خبئٌبًَ ّ غیز 

م درٍ پٌدؼیز، کؼن، درّاس، ًْرطتبى، ّ هلی ّ هزدهی ػبى را ثبسی ًوبیٌذ، کَ لیب

طبیز هٌبطك ّ هسالت را هیتْاى یبد کزد. داؤد خبى ثخبطز ایٌکَ پبی طیبطی خْیغ 

ثبسی کٌذ، تب ثتْاًذ اطجبة  را را در دّ کؼتی لزار داد، ّ هیل داػت ًمغ سیزکبًَ ای

طیبطی  آطبیغ ّ آراهغ رّص ّ اهزیکب را فزاُن طبختَ ثبػذ، ثب دّ چِزٍ خذاگبًَ

داخل هیذاى طیبطت ػذ. ثذّى تزدیذ رّص ُب در سهبى خْد، ػْرّی طبثك تب زذی 

زك ثدبًت ًیش ثْدًذ سیزا ایي ُوبى رّص ُب ثْدًذ کَ اطتمالل افغبًظتبى را ثَ 

رطویت ػٌبختٌذ، ّ اس آى سهبى تب کٌْى ُز آًچَ را کَ در داخل افغبًظتبى هي زیث 

 ، فمظ ُوکبری ّ ُویبری رّص ُب ثْد کَ ثبػثپذیذٍ طبختبری ثَ هؼبُذٍ هی رطیذ

آراهغ هزدم افغبًظتبى ػذ، ّ ایٌکَ ثؼذ اس تسْل ثْر چزا ّارًَّ ػذ، ایي پزطؼی 

، ّ ػبیذ ُن تب زذی پزطغ ًیش در چٌذ طبل اطت کَ پبطخ ًِبیت طْالًی را هیخْاُذ

ؼْر تْطظ اخیز، ثَ ّیژٍ ثؼذ اس زبکویت هدبُذیي، طبلجبى، ّ ثَ ّیژٍ اػغبل هدذد ک

 ًوْدًذ ّ کؼْر را ثَ طیبٍ تاهزیکبیی ُب، تْطظ آًِبیی کَ ثَ یک ًظبم طیبطی خیبً

ثل را طزذ ریشی ًوْدٍ تزیي ًیزُّبی خٌِوی طپزدًذ، ّ ًمؼَ تظلین دُی ػِز کب

ى را ثب للن هبرکز ثَ اهضب رطبًیذًذ، لجل اس لجل خیبًت هلی ّ طیبطی ػب ثْدًذ ّ طٌذ

  ػذٍ ثبػذ. ارائَ

ی کَ رّطِب در افغبًظتبى ثْدًذ، یکی اس افظزاى ًظبهی پبکظتبى، در دیذار خْد سهبً

 " کبثل ثبیذ ثظْسد، ّ کبثلی ُب ثبیذ طْساًذٍ ػًْذ"،ثب رُجزاى خِبدی  گفتَ ثْد کَ: 

رُجزاًی کَ در ایي ًؼظت زضْر داػتٌذ، زتی ززفی را ثز سثبى ًَ آّردًذ، ّ ثز 

زادراى ثشرگ ّ هظلوبى ػبى ًوْدًذ، ّ ُیچ کظی خی ُب لجخٌذ فبلذ هؼٌی را ًثبر ث

، ّ اگز ُن طْختَ ػْد، ثبیذ ًذاػت ّ ثگْیذ کَ چزا کبثل ثبیذ ثظْسد یخزئت اخالل

ثزای  تذارک ّ تِیَ آتغ  ّ یبُن خبیی ثبیذ طْختَ ػْد، کَ یی طْختبًذٍ ػًْذآًِب

یذ ػبى لزار دیگز در ل بدگی هیگیزد. زتی اهزّس کَ تب زذیطْختبًذى کبثل آه ثزای

ثَ  ًذارًذ ّ ًظجی آساد ُظتٌذ، اخاللبً ػِبهت آى را ًذارًذ تب ثگْیٌذ کَ پبکظتبًی ُب

کؼْر هب را طْختبًذى ّ هزدم هب را در ثزد ّ خبک ثظز  ) هب رُجزاى خِبدی(،کوک 

" آًِبیی کَ آتغ کزدًذ، ّ فزاهْع کزدٍ ثْدًذ  لْل هؼزّفی را کَ گفتَ ثْد: 

 آػْة را در کؼْر هب هؼتؼل طبختَ اًذ، ثَ یبد داػتَ ثبػٌذ کَغتؼبع، ثی اهٌی ّ ا

، کَ اهزّس خْد "را خْاُذ طْختبًذ رطیذ کَ خبًَ ّ کبػبًَ خْد آًِب رّسی فزا هی



آًِب هی طْسًذ ّ ایي طْسع دردًبک تز خْاُذ ثْد. دّطتبى ثخبطز ّضبزت ُز چَ 

پژُّؼگزاى ٌذ ثَ کتبة ُبی ثیؼتز در هْرد طیبطت پبکظتبى در لجبل افغبًظتبى هیتْاً

 " هٌاسبات افغاًستاى ّ اهریکا" " ها ّ پاکستاى"،کؼْر، اکزام لذیي " اًذیؼوٌذ" ، 

ّ   " پرتگاٍ خرش"، یا " تلک خرش"،ّ آثبر دّ تي اس افزاد اطتخجبرات پبکظتبى، 

ّ طبیز ًگبرع ُبی پژُّؼگزاى ثزّى هزسی ّ درّى هزسی  " سرباز  خاهْش"،

 فزهبیٌذ تب ثیؼتز ّ ثِتز آگبُی زبصل ًوبیٌذ. کؼْر، هزاخؼَ 

، ىکؼْر ایزاى ثَ رُجزی  آخًْذ ُبی ایزاى ،ًیش در هذت سهبى دّرٍ خِبد افغبًظتب

ُز آًچَ تْاًظت اًدبم داد، ّ زتی هؼتزکبت فزٌُگی، تبریخی، تِذیجی، ػمیذتی ّ 

 ُفت ،سثبًی ّ اخاللی را ًیش ثذطت فزاهْػی طپزد. اس یک طبسهبى ًِبیت کْچک

تبخت ّ تبس خذاگبًَ ثز ػلیَ کؼْر،  بطی طبخت ّ ُز کزام ػبى را ثَ گًَْزشة طی

هی داد. ثَ یبد دارین سهبًی ثْد کَ در کبثل ُیچ ًوبیٌذگی طیبطی ّ یب دیپلوبتیک ثَ 

ًظجت ػذت در گیزی ُب، ًویتْاًظت زضْر داػتَ ثبػذ، اهب طفبرت  کجزای خوِْری 

آرام ثَ کبر ّ فؼبلیت خْد اداهَ هیذاد ّ ُوَ  هیذاًٌذ کَ  اطالهی ایزاى ثَ گًَْ ًِبیت

هصزّف ّ هؼغْل چَ کبر ُبیی ثْد. هبداهی کَ ثب کؼْر ًْ ثَ اطتمالل رطیذٍ  

تبخیکظتبى ایدبد رّاثظ ًوْد، دّػیشٍ گبى، دختزاى خْاى ّ ًْخْاى ثَ ػوْل خبًن ُب 

ر پٌدبٍ ّالر هیذاد تب ثزای آًکَ خِت رػبیت گْیب زدبة اطالهی، ثَ ُز فزد هبُْا

اسزدبة اطتفبدٍ ثزًذ، ّ ثی خجز اس آًکَ ایي زدبة تصٌؼی ّ فزهبیؼی، ثَ هظخزٍ 

ثَ هدزدی کَ ثَ داخل داًؼگبٍ ّ خبًَ ّ کبػبًَ خْد  ىگزفتَ ػذ، ّ ُوَ زدبة دارا

 ًشدیک هی ػذًذ، آى را ثَ سًذاى اثذی هی اًذاختٌذ تب هززلَ گزفت ثؼذی پْل زدبة

داػتٌذ، ّ زتی  ًَ پبلیظی ُب، ثب تبخیکظتبى دّطتیثخبطز تسمك ایي گْفزا رطذ. ّ 

 سهبًی کَ دّلت اطالم کزین اف، راٍ ُبی هْاصالتی دّػٌجَ را لطغ ًوْد، ایزاى

 خْد اس تبػکٌت، داخل دیپلوبتیکهذاخلَ کزد ّ الی طززذ ثیزّى کؼیذى کبرهٌذاى 

ّطبیل تزاًظپْرتی ّ راٍ ُبی الذام طیبطی ػذ، اهب اهزّس هی ثیٌین کَ در ثزاثز 

افغبًظتبى تِیَ ّ تذارک  اکَ ّپْػبکَ را ثزای هزدم ثی چبرٍهْاصالتی کَ هْاد خْر

ّ هی ثیٌٌذ، سیز ػٌْاى کوک ُبی لْت ُبی ًبتْ، راٍ را ثزّی هزدم هب ثظتَ هیکٌذ.

ثَ ُویي طبى هیتْاى در هْرد طبیز ُوظبیَ ُب ًیش ًْػت. اکٌْى هظإلیت ّ رطبلت 

 َى هیِي هب، ثَ ّیژٍ ػوب ػشیشاًی کَ در هسیظ  دّر افتبدٍ  ّ ػمت ًگبُذاػتخْاًب

؟ ثَ یبد یي گًَْ هظبیل چگًَْ ثبیذ ثبػذػغٌبى لزار داریذ، در لجبل فِن ّ ػٌبخت ا

ثِزٍ ثزداری لزار دادٍ ػذٍ این، اهب  داػتَ ثبػین کَ ُوْارٍ هي زیث هْاد خبم هْرد

ّ ثبیذ هی ثْد،  چ رُجزی آًگًَْ کَ السم ثْدٍاس ُیچ طزفی، ُیچ طبسهبًی، ّ ُی

لزار ًگزفتَ این. در لذم ًخظت تمصیز اس هب ثْدٍ اطت، ّ آى  هْرد تفمذ ّ تلطف 

پزطت ًِبیت خْة ُظتین، در ػٌبخت بًٌذ طبیز هزدم افغبًظتبى یک ثیگبًَ ایٌکَ هب ه

ػذٍ اًذ ّ هب دیگزاى ػاللَ دارین ّ اس خْد ػٌبطی ثیزّى هی ػْین. دیگزاى ُْػیبر 

خْد را تغییز دادًذ،  (همذص)ُوگبى هکبتت  ٌُْس ثیوبر ّ در خْاة غفلت لزار دارین.



ّ لی هب ٌُْس اس تغییز آًِب در ُزاص ُظتین، ُذف هي ایي ًیظت کَ ثبیذ ُز چَ کَ 

دیگزاى هیکٌٌذ، هب ُن ثبیذ اًدبم دُین، ًخیز؟ هب ثبیذ همذطبت هکبتت فکزی خْد را 

بى ّ هکبى همذص تز ّ ثِتز طبسین، ّ اس ایي طزیك آًچَ را کَ هطبثك ػزایظ سه

   دیزّس ًتْاًظتین اًدبم دُین، اهزّس ثبیذ ثِتز اًدبم ثذُین.

هي اّل اس خْد ّ ثؼذ اس طبیز رّػٌفکزاى، خْاًبى ّ ًْخْاًبى ػغٌبى هی پزطن؟ آیب 

رتجبط داػتین، اس تسْل ُفت ثْر تب ثَ اهزّس، ثذّى آًکَ ثَ کی ّ کذام هکتت طیبطی ا

 دٍػخصیت فزٌُگی، طیبطی، اختوبػی ّ ػمیذتی در هسیظ ًِبیت هسذّد ّ لی گظتز

اًذیغ ػغٌبى دارین کَ در هیبى ُوگبى هْرد ازتزام ّ اکزام لزار گیزد؟ ػبیذ ًجبػذ. 

فِن ّ داًغ ػبى  ذ ّآیب آًِبیی کَ در گذػتَ در هیبى ُوَ هب ّ ػوب طؼی ّ تالع ًوْدً

گذاػتٌذ، ُوَ آًِب افزاد ًبدرطت، ّ غیز هزدهی ثْدًذ؟ ّ یب هب  را در اختیبر هی

ّ خْة اس در تفکیک ّ تؼخیص آًِب، در ػٌبخت خبدم اس خبئي، کَ  افزادی ثْدین 

ثذ، ضؼف فکزی، طیبطی، اخاللی ّ هیٌِی داػتین؟ تب سهبًی کَ یک فزد در هیبى هب 

یکٌین، یبری ثزایغ ًوی سًذٍ اطت، ُوْارٍ ثز خالف آى لذ ػلن هیکٌین، کوکغ ًو

رطبًین، ّ سهبًی کَ دًیبی فبًی را ّداع گفت، ثز طز لجزع ثیؼتز اس پیغ خبهَ پبرٍ 

هیکٌین. تب ثَ دیزّس ثَ ًبم اللیت ُبی کْچک ّ هسزّم طخي هیزاًذین، ّ اس خِبى 

اًظبى ّ اًظبًیت ززف هی سدین، اهزّس خْیؼتي را ثَ دُکذٍ ُبی ػغٌبى تمظین 

ًِن هی ثبلین، آیب داػتي ایي چٌیي اًذیؼَ ُب در ػزایظ کًٌْی، ّ در ایي کزدین، ّ ثَ آ

دُکذٍ خِبًی، ثب آى هٌجغ ّ هزخغ ُذایت ّ لیبدتی کَ دارین، ثَ آى تبریخی کَ دارین، 

بى گذاػتَ اطت، کوی ػزم ّ ثَ آى آهْسػی کَ پیز طتزگ ًبصز خظزّ ثَ هب ثَ ارهغ

ى السم اطت، تب ثَ ایي فکز ثبػٌذ کَ چگًَْ ثَ ًظز هي ثزای خْاًبى ػغٌب آّر ًیظت؟

ثؼٌبطین، ّ ثؼذ اس آى  لی، در لذم ًخظت ُْیت خْد راثبیذ ثب رلبثت طبلن، ػلوی ّ ػو

دفبع کٌین، ّ ػبیظتگی ّ هبًذگبر ثْدى آى را ثَ دیگزاى اًتمبل دُین. ًَ تٌِب ایي کَ 

ى، گذػتَ اس تؼصجبت سثبى ػغٌی را فزاهْع ًکٌین، ثلکَ ثبیذ ثب سثبى ُبی سًذٍ خِب

ظتی هی خْاًذین، آى ُب را ثَ ًبم سثبى ُبی اهپزیبلخؼک طٌتی کَ دیزّس داػتین، ّ 

ًِبیت درطت یبد ثگیزین تب ثتْاًین در ثزاثز خبئٌیي ّ ظبلوبى ای کَ  را اهزّس ثبیذ آًِب

 ثَ ایي سثبى ُب طخي هیزاًٌذ، درطت درک کٌین، ّ ثب فزٌُگ ّ سثبى ػبى، دطبیض

چْة ًِبد ُب ّ هإطظبت ػمیذتی هبى ثبیذ فؼبل ثبػین،  خٌثی طبسین. در چِبر ػبى را

ّ ًسٍْ فؼبلیت هب ثبیذ غیز طیبطی، ثلکَ اختوبػی، ػمیذتی، اخاللی، ػلوی ّ فزٌُگی 

ثبػذ، در غیز آى ثبیذ ثذاًین کَ ُظتٌذ کظبًی کَ در کویي ػوب لزار دارًذ ّ اس ایي 

را ثی ثِزٍ طبسًذ. اهزاض سهبًی داخل ثذى ّ خظن ًؼوت  ُن هیخْاٌُذ ُوَ هب ّ ػوب 

اًظبى هیؼًْذ، کَ آى خظن دیگز همبّهت خْد را اس دطت دادٍ ثبػذ، پض خظن ّ خبى 

ػمیذتی خْد را اس ایٌگًَْ اثزات طْ، ًدبت ثذُین. آًِبیی کَ دیذٍ ّ داًظتَ ّ یب ُن ًب 

 ّ غیزًٍیوذٍ چَ،  ّیزی، ػذ ّخی، داًظتَ ُوَ هب ّ ػوب را ثَ ثِؼبری، دُؼبری،

دیگز سهیٌَ را ثزای ػبى هظبػذ ًظبسیذ. ػبیذ ایي ززف ُبی هي ثَ  تمظین هی ًوبیٌذ،



کَ  طجک ّ طیبق ثزخی اس ُوؼِزیبًن، ثزاثز ًجبػٌذ، ّلی هي هیخْاُن ثگْین، آًچَ را

ثبیذ اهزّس گفت، ّ اگز دیزّس ًگفتین، ػبیذ ًویذاًظتین، ّ یب ُن ظزفیت فکزی آى را 

هسبفظَ کبری ّ هظبهسَ هی ًوْدین کَ  تب زذی  دیزّس ُب در ن. ّ یب ُنًذاػتی

 طزًْػت هب اهزّس ثَ ایي طززذ رطیذٍ اطت. 

ػبیذ ثزخی ُب ثَ ایي ًظز ثبػٌذ ّ اظِبر کٌٌذ کَ ایي افزاد در خبرج اس افغبًظتبى 

لؼبً لزار گزفتَ اًذ ّ اهزّس رّی ایي هظبیل اضبفَ گْیی هیکٌٌذ ، اهب ثَ آًچَ کَ ّا

ثبّر داریذ، ثبیذ داًظت کَ اهزّس  ثظب اس دّطتبى، رّػٌفکزاى، خبهَ پزداساى، ّ ُن 

ثَ ارسع  اس گذػتَ ػِزیبى ػوب، کَ  در ارّپب ّ اهزیکب لزار دارًذ، صذ ُب هزتجَ

لْم، هزدم، ّ ثیٌغ خذهت ّ خذهت گشاری پی ثزدٍ اًذ، اهب تب زذی دیگز دیز ػذٍ 

، کَ ٌُْس ُن ثَ طبختیذیٌذ اًتخبثبت ًوبیٌذگبى تبى ثبثت اطت، ّ ُن ػوب ُب ، در فزآ

پزاکٌذٍ تز ػذٍ ایذ، ّ ثزای دیگزاى ثبثت طبختیذ ّ  پزاکٌذٍفزهْدٍ ثزخی اس دّطتبى 

کَ در هیبى ػغٌبًی ُب، ُیچ ػخصیتی کَ ّاخذ ػزایظ کبًذیذ ػذى را داػتَ ثبػذ، 

افزاد ثی طْاد، کن طْاد،  تی کَ اهزّس در پبرلوبى هب ّ ػوب،ّخْد ًذارد، در صْر

، ّ غیز افغبًی ّاطالهی ّ خْد دارًذ کَ هبیَ ػزم ّ هؼزة ، ایزاًیهؼزة پبکظتبًی

ًٌگ ثزای افغبًظتبى ُظتٌذ، ّ لی ّخْد دارد چیشی در هیبى ػبى کَ آًِب را ثَ ایي خب 

 کؼبًیذٍ اطت، ّ چزا در هیبى هب ُب ّخْد ًذاػتَ ثبػذ؟  ػبیذ ایي ػجبرٍ درطت ًجبػذ،

اهب هیخْاُن ثگْین، ثبّر ُبی هب ُوْارٍ تغیز خْردٍ اًذ، ػیٍْ ُبی سًذگی اختوبػی، 

التصبدی ّ طیبطی هب آهذٍ اًذ ّ رفتَ اًذ، اهب یگبًَ چیشی کَ ثزای ُویغ در هیبى هب  

هي زیث ػغٌبًی، ّ اخالق ػمیذتی ّ  هبى ثبلی هبًذٍ ّ ثبلی خْاُذ هبًذ، ُْیت ًژادی

ثزای ُویغ ثبیذ هؼیبر ُز م خذهت  ثَ اًظبى ّ همبم ػبهخ اّ، ثخبطز اًدب اًظبًی هب

 گًَْ تؼکل، تدوغ ّ تؼمل هب ثزای آیٌذٍ ُب ثبػذ. 

 دی ضیخ با چراغ ُوی گطت گرد ضِر      کس دیْ ّ دد هلْلن ّ اًساًن آرزّست

 زیي ُورُاى سست عٌاصر دلن گرفت      ضیر خدا ّ رستن دستاًن آرزّست  

  ًطْد گطتَ این ها           گفت آًکَ یافت هی ًْضد آًن آرزّ ستگفتن کَ یافت هی 

 هْالًای رّم

 ّز ّزًّْم ّرد ًَ فارت ُرگس هْ گِپ

 ښوي پَ لِپ ًّد ٍّ زارذ کطتِر خْبث د


