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  » فارسی زبان لث شاعر نامدار ثامهدی اخوان «                              

  

   

                                                          

            
      )فروتن ( محمد امين                                                                                                     

  قسمت اول 

  

 »!! ییه زنجير احکام  «اساس  به  که اعالم گردیدو با یک  وقفه چند روزه نی  بصورت نا گهاباالخيره      

تفتيش عقائد به سبک  »داد گاه های « راستين   جانشين ابل که وارث بالمنازعه واستيناف والیت کمحکمه ء 

و با  در یک اقدام مشترک  امنيت ملی کابل  )داد ستانی ( و ریاست څار نوالی  محسوب ميشودقرون وسطی 

قه داشته در دورانهای سياه تر از قرون وسطی کمتر ساب به جزکه اصأل در تاریخ بشر و صدور احکام تاریخی 

ُپر افتخار فرهنگ و تمدن بر  سياه ی  همچون گرد باد هایهنوز هم که  تاریخی  این احکام تبعيض آلودو اند 

تبی  ویا هم غریزه ای که رنگی از اندیشه ها ی کهن و بدوی و ابدی دارند و ،سرزمين افغانستان می پيچند 

به من و تمامی قلم بدستان متعهدی از این روزگار . ت ما بر انگيخمعاصر شدید و ُتندی  را بر اندام های نسل 

را کنار گذ شته و با فریاد های رسأی خویش  »!!ذهنی و خيالی« یحکم ميکند که دیگر هرنوع مصلحت ها

زیرا در چنين مؤقيعتی در . و چنين وضعيت نا هنجار ادا نمائيم را در برابر این فا جعه  رسالت انسانی خود

  تاریخ خونين  خيانت به اميد مردم آزاده ای ميدانم که در محرابفاجعه  را نظاره کردن برج عاج نشستن و 
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وقتی جوان نورسی را فقط به جرم . می کنند  و امتحان  ترین حوادث و فجائع را تحمل  معاصر درد ناک 

کوم ميکنند در در داد گاهای بدوی و استيناف به اعدام و بيست سا ل حبس مح »و اند یشيدن  انسان بودن«

ای از نفرت ها و کينه ها بر شانه های  های  همان روزهای پس از صدور این احکام خشن که همچون تازیانه

بدون تردید صدور و ترتيب اینگونه احکام پرده از جوانان ما فرود می آیند چگونه داوری و قضاوت کنيم ؟ 

   و» آزادی بيان « ، » دموکراسی « چون  هانی ج سرمایه داری نظام چهره ای اصلی مفا هيم بلند باالی 

صلی این نظام مافيائی در بر ميدارد ؛ زیرا صدور این احکام سياه و تاریک تا حدی تصویر ا» حقوق بشر « 

خود  ارشد و بدون وقفه  بصورت فله ای و زنجيری از سوی ُقضات  که با درد و دریغ کشور محسوب ميشود 

دموکراسی ، مردم ساالری «  نباید  تصؤ رکرد  که بنده با اصل .  ! ادر می گردند صاین نظام مافيائی نشسته 

مخالفم ، »  ، بویژه مسأ له حقوق زن و  مسأ له ء حقوق بشر یکرامت انسان«  و،» آ زاد ی بيان « ، » حقيقی 

دی بيان ، کرامت دموکراسی واقعی ، آزا مفاهيم بزرگ و مقدسی چون من به باور بلکه ،  ! هر گز نه!  نه 

بشمار می آیند ، بنأ خودرا  و مذهبی  مضمون اصلی تمامی حرکت های اصالح طلب  دینیانسانی و حقوق بشر

با هرگونه تعصبات نژادی ، قبيلوی ، زبانی  ، مذهبی و غيره که  و پيچيدن در موظف ميدانم که بدون پروردن

دامن بسياری ازکسانی را که برمقدس ترین تربيون  هزاران درد و دریغ دود سياه این گونه تعصبات جاهلی

داعيه عدالت و نجات انسان های ستمدیده عالم را بلند می کنند  ، گرفته » روشنگری و روشنفکری « های از

    !.اند 

حرکت ميکند در حاليکه شعار يک نهضت  »!!شعار های روز «گاهی می بينيم يک روشنفکر مترقی که بابنأ 

بخش عصر ديگرو شرائط ديگری د ر زما ن ديگر و شرائط جداگانه مطرح ميکند ، برخالف با   مترقی و آزادی

احساس کاذب و مصنوعی ای که پيدا کرده است ، وارث ضد انسانی ترين و فريبکار ترين توطئه های قدرتمندان 

تجلی عالی ترين استعداد  به نظر من مبارزه سياسی ، نه تنها به معنای. ان مافيائی حاکم  گشته اند و زورگير

اجتماعی انسان محسوب می شود بلکه درعين حا ل که مبارزه اجتماعی و سياسی  برای روشنفکر کار سازنده و 

این جاست که ميان . نيز بشمار ميرود » خود آگاهی اجتماعی « مؤثری تلقی ميگردد عامل مهم در ايجاد 

زیرا در چنين حاالت و اینگونه  . اید فرق اساسی قا ئل شد ب »کتاب خوانان« و »روشنفکران متعهد جامعه  «

با آب تقوای که »  اجتماعی  فردی و عقل و ِخرد« شرائط است که روشنفکران متعهد جامعه با آ نتن های  

توحيدی ملمع کاری شده باشند راه حل ها و نسخه های نجات یک نسل بيمار جامعه را از فرضيه ها و فورمول 

چنين است که روشنفکر متعهد تنها در کوره ء آزمائيش عمل لمی و تاریخی ملت ها برمی ُگزینند ،بندی های ع

سياسی ميتواند هم اندیشه های خود را در ارتباط به شرائط عينی و ذهنی جامعه  تصحيح کند و هم از بيماریی 

ید ، لياقت ، درائت ، درجه روشنفکر روزگار ما در کشاکش این آزمون  سياسی با، همچنان لفاظی شفأ یابد 

من با کمال عذر خواهی به عرض می رسانم که . فداکاری و از خود گذشته گی و ایثار را دقيقأ ارزیابی کند 

سبب گردیده است تا نامدار ترین و اثر گزار  »آزمون سياسی « و این  »خود آگاهی اجتماعی « نبود این چنين 
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جامعه ما  ان جوانووجدان عمومی  بسياری از  عقيم سا خته  این گونه ائی ما را ترین نهاد های حقوقی و قض

  .سازند مجروح ظالمانه  قرون ؤسطی ی را با صدور چنين احکام 

اکنون باید همان داستان غم انگيز ی از فاجعه را که مانند فواره های خون دامن نسل معاصر ما را گرفته است  

شاید بيان این مطلب نيز ضروری باشد که وقتی خواسته باشيم ریشه های . يم نبال کنُ و آنرا رها نه ميکنند ،  د

اصلی این فاجعه ء درد ناک را در یابيم به تاریخ  وو ظائفی که اقأل در شش سال و چند ماهی آخيری به عنوان 

هرنوع بدون روشنفکران و تک تکی از شهروندان به شمول زمامداران  جامعه و کشور افغانستان داشتيم و باید 

به انجام می رساندیم بصورت روشن   » مصلحت آميز قومی و قبيلوی و زبانی  « کوتاهی های عمدی و یا هم 

تفکيک و اشاره به مؤلفه ،  بدون تردید الزمه ء این نوع نظر اندازی به عوامل اصلی بحران. نظر اندازی کنيم 

اما . است که باید مختصرأ به آن اشاره صورت گيرد های ثابت یک جامعه ء در جهان سوم منجمله افغانستان 

قبل مکثی کوتاهی به این مؤ لفه ها باید دا ستانی را که مصداق عينی اوضاع تار و سياه کشورما است خدمت 

در مراسم خواستگاري، مادر داماد به مادر عروس  می گویند که. خواننده گان ارجمند این یادداشت تقدیم کنم 

؟ پسرم یعنی داماد شما ميخواهد سگرت را روشن کند ، مادر عروس با تعجب پرسيد؛  رد  داریدگفت؛ خانم گوگ

چند ساعت پيش کمی شراب خورده حاأل  هوس  !  مگر داماد آئنده ما سگرت هم می کشد ؟ مادر داماد گفت؛ نه

قمار، باخته و کمی   در !  مادر عروس باز هم  پرسيد؛  مگر شراب خور هم است ؟ گفت؛ نه! سيگرت  آرده  

دزدي  ! مادر عروس با قيافه جدی ای که گرفته بود پرسيد؛ یعني قمارباز هم هست؟ گفت؛ نه! ناراحت است 

مادر عروس گفت؛  !آرده بود افتاده بود زندان، آنجا  قماربازي یاد گرفته و کمی از شوق قمار بازی می کند 

رپسرت باش آه مواظب نازنين    . ! !نه شود  نظ

از فحوا و ُعمق این حکایتی که به حادثه ء سگرت کشيدن  یک جوان ارتباط دارد چنين بر می آید که اغلبأ 

  .تاریخ زندگی انسان ها که مملو ازوقائع و حادثه ها ست   بصورت زنجيره ای و دیاليکتيکی با هم وصل است 

آن با حوادث و وقائع  گذشته مورد  نه ميتوان حوادث و وقائع تاریخی یک ملت را بدون مطالعه ء ارتباط

لهذا برای مطالعه درست و دریافت ریشه های اصلی بحران کنونی در جامعه ما نيز  باید هر . مطالعه قرار داد 

حادثه و هر واقعه را در بستر تاریخ گذشته  حد اقل چند صد ساله کشور ما افغانستان جستجو کنيم ، آنگاه است 

انی که بر بيماریی جامعه و مردم افغانستان باور دارند و به فکر معالجه ریشه ای که تشخيص ما و تمامی کس

بنا براین آنچه که از نظر ما مهم است و در سير تدوین و . این گونه بيماری اند مفيد و ُممد واقع خواهند شد 

 اعی و سياسی اجتم ترسيم مقوالت مورد بحث ما اساس قرار می گيرد این است که برخی از مقوالت ثابت

نگاهی به مسأ له  حقوق « و »آزادی بيان « ، »دموکراسی« ، » مشروعيت حقوقی یک نظام سياسی« مانند

أ مورد مطالعه و مختصر» جمهوری اسالمی افغانستان«را اقأل در دوره ء هفت ساله  نظام  »زن و حقوق بشر

تاریخ صحنه حاکميت های غاصب و ضد  ارزیابی قرار دهيم زیرا به باور من صحنه زندگی و طول زمان و

آزادی و عدالت و ایمان نيست و نباید باشد ، بلکه صحنه ارزیابی ها و به ميدان عمل کشاندن ارزشهای خدائی 
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و نه هم یک روند و پدیده ء  بی مفهومی که  بازیگرانش بدون " خلقت جهان نيز یک بازی نيست " است که 

ما زمين  »لعبين و ما خلقنا السمأ و االرض و ما بينهما « د به قول قرآن کریم ميزان و معيار،  به عمل بپردازن

بنأ ماهيت و جوهر تکامل و حرکت نيز درمراحل . و آسمان و آنچه در بين آنها ست را به بازی نيافرید یم 

   )هستوریسيم (  " اصالت تاریخ " تاریخی نهفته نيست که تحقق پيدا ميکند ،  این نوع نگرش در همان مکاتب 
به عقيده من تکامل تاریخ در شکست و یاهم غالب شدن ها نيست که به پدیده ها و انسان ها و مراحل .است 

مختلف تحؤالت اجتماعی و تاریخی اصالت می بخشند ، بلکه به نظر این حقير الگوها و نمونه ها و ميزانها به 

ی را پاداش نه » باطل « و » نا  حق « يکنند و هيچ ی را ضائع نه م» حق « قدری دقيق و محکم اند که هيچ 

  . هرنفسی در گرو آنچه خود بدست آورده است ميباشد  »کل نفسأ بما کسبت رهينه « می دهند ، زیرا 

   در افغانستان کنونی  سی نظام سيامشروعيت  مبانی  : ١

   :مشروعيت مشروط و مشروعيت  ثابت 

 ٢٠٠١ سال سمبول ها و نماد های حادثه يازدهم سپتمبر انگيز ترين  و درعين حال غم يکی از برجسته ترين

رژيم ديکتا تورپرور در شهر نيويارک بوقوع پيوسته بودسقوط رژيم های مستبد طالبان درافغانستان وکه  ميالدی

خ بتاري که»بن« موافقتنامه . صورت معجزه آسای سقوط کردند به صدام حسين در عراق اند که يکی پی ديگری 

بزرگترين منبع  طی يک گردهم آئی منعقده در شهر تاريخی بن آلمان به تصويب رسيد ، ٢٠٠١مبر ماه دس  ۵

ين نقطه ء تاريخی و درست در هم. الهام و مشروعيت نظام سياسی کنونی در افغانستان محسوب می شود 

رهنگی و آرمان های انسانی بزرگترين ارزش های معنوی و ف »! ذبح شرعی « که نابو دی و جغرافياوی بوده 

ِ  ُپر افتخار افغانستان  آغاز يافت  و سرانجام امروز می بينيم که چگونه ُرقبای از دير منتظر . ملت و مردم

هویت « سرزمين ما توانيستند از نيرومند ترين قدرت معنوی جامعه و ملت ما که در علم جامعه شناسی معاصر 

،  اجتماعی  گيرند ؛ و چنين وانمود کنند  که سخن گفتن از عدالتبره ناميده می شود به نفع خود به» ملی 

چنانچه درآن  سوی دیگرمی بينيم و چه غم ،  !!تروریزم است ومترادف با  واقعی ملتها همزادو استقالل آزادی 

ی انتخاب و غير انسانی و غير اسالمی ، آزادی اندیشه ، آزادی بيان ، آزاد  انگيز است که بنام اسالم با خشونت

رونق بخشيدن به  زند گی و حيات انسانی در چهار چوبهای  برپائی و برایرا نفی ميکنند و ابتکار های انسانی 

نه تنها از کوچکترین برنامه ای محروم اند بلکه برای تحقق و استقرار و تحکيم  ومدنی  یک جامعه ء ُمدرن

درحاليکه . را مشروعيت می بخشند  ی خونينی  تار هاکش، خویش » !! موهوم  مدینه ء فاضله «   بنياد های

وحشی عمل ميکنند و سِر بيشماری از بی گناهان را با بی رحمی از سر به شيوه ء فاشيستها و برسم جاهليت 

وبادرد و  شان جدا می کنند و برای خویش توجيهات فليسوفانه ، جامعه شناسانه و عالمانه نيز درست ميکنند ؛

»  !!مقا ؤمت ملی و گاهی آزادی بخش « ه این شيوه ء ناپسندیده در ميان ملت نجيب افغان را دریغ فراوان ک

اما از همه جالب آنجاست که برخی از نامدارترین روشنفکران جامعه ما  که با داشتن داعيه  .نيز می خوانند 

» جامعه بدون طبقات « چپ و ضد سرمایه داری و تاریخ مبارزاتی ضد طبقاتی  خویش خواب های برپا ئی 
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که با آسانی این های صنعتی و سرمایه داری را انتخاب می کنند ، کشور  خویش همين را می بينند برای فرار

از سوی دیگر کسانی و چنين رویه از سوی روشنفکران چپ را نوعی گرائيش به راست تلقی باید کرد ؛ 

وغيره شعار » دموکراسی ، عدالت اجتماعی ، آزادی بيان ،   حقوق بشر و ضد تروریزم ، « نيروهای که بنام 

سياسی پس از انعقاد » مشروعيت مشروط « های دهن چرب ُکن و بلند باالی سياسی و اجتماعی   با یک  

 ای قدرت گذشته شدند با مسخ مفاهيم برآریکه  » دولت جمهوری  اسالمی افغانستان « بنام  »ُبن « معاهده ء 

،  »حقوق بشر « ، » دموکراسی « چون  و مدنی در جوامع انسانی  مقوله های تاریخیاز اصلی بسياری 

ایجاد زمينه های برای تحکيم  برابریی اقتصا « ، »وریزم و دهشت افگنی مبارزه با تر«،» عدالت اجتماعی«

سطح عمومی زندگی مردم را  »مسأله حقوق زن «  همچنان » دی و زمينه سازی برای محو بحران بيکاری 

بصورت بی مانندی  پائين آورده اند که هيچگاه و در هيچ دوره از تاریخ جامعه ما نظير آن به مشاهده نه می 

کنفرانس  که  اند ازاین حقيقت روشنی  انکار کنند هيچکسی نه ميتو چنا نچه قبأل اشاره گردیدحال ه هرب .سد ر

هسته ء ها را از قبل چيده بودند مایه و که همچون صفحه ء شطرنج  تمامی بازی گران و مهره» بن « تاریخی 

  .ميده ميشود  دولت جمهوری اسالمی افغانستان نا« اصلی مشروعيت سياسی نخستين 

که شطرنج بازان ماهر و ستمگر هر لحظه و کشور جنگ زده ء ما افغانستان از دیر باز صفحه ای شده است  

ایجاب کند ، مهره های شانرا که ظاهرأ در  وقتی منافع آزمندانه ابر قدرت ها و حاميان منطقوی آنها  هر لمحه

بر صفحه ء خونين تاریخ  کشور ما  حضوردارند ، جا بجا  »سب ، وزیر  ، پياده و ُرخ شاه ، فيل ، ا «  نقش 

  و »ا سب«بر » وزیری « ، » رئيس جمهوری « ، » سرداری « هر جا و در هرگوشه ای  . می سازند 

با این تفاؤت عظيم و اساسی که این جا صرفأ بازی .    اند  سوار است و به تاخت وتاز مشغول »فيل قدرت «

ا لب د ، و جنيشوواقعی است که در کشاکش آن مردم سلحشور افغانستان قربانی م شطرنج نيست ، یک شطرنج

در سخت ترین شطرنج  مهره های قدیمی و بااعتباری اند که صفحه  آنجاست که تمامی مهره های این  طرف 

است لهذا ضروری . !! آزمون های ذ لت و ِخفت از سوی شبکه های استخباراتی مورد تقدیر قرار گرفته اند 

به همين  "!! دولت جمهوری اسالمی افغانستان "  حقيقی »  !!مشروعيت « که برای تشخيص و شناخت 

نخست اینکه برای پذیرفتن پایه های قانونی مشروعيت . را مبذول داشت  خویش  معادله وابستگی  توجه اساسی

مومی و نظر اکثریت ملت بطور مقطعی چه مالکی را باید در نظر داشت ؟ اگر مالک آرأ ع ،یک حکومت 

افغانستان بوده باشد ، یعنی همان مالکی که امروز در رابطه به حل بحران موجود در جامعه ما  به مثابه مؤلفه  

بسيار مهم از سوی روشنفکران و فعاالن سياسی و اجتماعی کشور تبليغ می شود ،  پس چگونه ميتوان علی 

و تاز شاه  بصورت آشکارا حریم  اراده ء آنها را عرصه ء تاخت الرغم خواست اکثریت توده های تهی دست ما

سخنرانی همين دوروز قبل جاللتمآب کرزی رئيس دولت جمهوریی اسالمی ؟  ووزیر و اسب و فيل ساخت 

افغانستان که در محضر کنفرانس سراسرئی و دو روزه اجتماع زنان افغانستان منعقده در ليسه ء امانی 

مصداق چنين حرکت های است که مانند بازی شطرنج صاحبان اصلی این سرزمين را شهرکابل بيان داشت 
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جاللتمآب کرزی در آن سخنرانی خود که به گمان اغلب کارشناسان امور سياسی مانند . اسير خویش ساخته اند 

خاباتی و باید مصرف این نوع سخنان به حساب کمپائن انتهميشه باروحيه ء  احساسات  بر انگيزانجام یافت 

در خطاب به صدها تن از خانم های که در آن گردهم ائی  در باره اوضاع کنونی جناب کرزی شمرده شود 

نبودیم ، ما در دوران جنگ های  ُدچار  ما در زمان اشغال روسها به ا ین حا لت: « چنين گفت حضور داشتند 

ین حالت ُدچار نبودیم ، امروز ما به حالتی ُدچار ا ما در دوران طالبان هم به.تنظيمي به این حالت ُدچار نبو دیم 

است که ما در خانه خود به  او حالت چيست ؟ او این. گذشته است  هستيم که بسيار ُکشنده تر از سال های

این خانه از چهل کشورخارجی که . هستيم ، این خانه ماست  این خانه صاحب ما ! با با  !  مهمان مبدل شده ایم

این خانه از خود صاحب .....این ها این جا مهمان هستند ما مهما ندار شان هستيم . ...ند نيست این جا آمده ا

تا زمانی که ما احساس  !خواهران عزیز ....، تاریخ دارد ، شخصيت های بزرگ دارد دارد ، صدا دارد 

تی این همه شطرنج راس » !!!نه امن ميشود و نه وطن ترقی ميکند ...صاحب بودن این خانه خود را نکنيم 

، ِکشت و مات ها ، خشونت ها و غارتگری ها و آدم ُربائی های اقتصادی و و اقتصادی بازی های سياسی 

باالخيره اجرأ و  انجام این همه  جنایات زنجيره ای که مانند دانه ها و حلقه های زنجير سياه اسارت در 

ک لجنزارسياه  طبقاتی شده است چگونه و از کجا یو سبب بوجود آمدن سرزمين تاریخی ما صورت می پذیرند 

و صد ها تن دیگری از  نسل پرخاشگر و ، »ز کامبخش ها یپرو« وچرا جوانان رشيد ما همچونمی روئند ؟ 

معاصر ما به جرم آزاد اندیشی و ایمان در  زیر خونين ترین شالق ها ضجه می کشند ؟ درحاليکه در نظام 

که بی خدایان عصر خویش بودند ، " ابن کوا "  و یا " ابن ابی العوجا " ن ُخلفای عباسی دانشمندانی چو

ميتوانيستند با آزادی و امنيت فکری ، نه تنها در یک صنف ، یا در خلوت اندیشه شان و یا در جمع یا رانشان ، 

ر جواب تنها بپردازند و د –که قدس ترین سنت مسلمانان است " حج " رو بروی هم به استهزأ بلکه در مکه ، 

چگونه ميتواند پس  مناظره ای  روشنفکرانه و عالمانه را در یافت دارند ، اکنون این  جوان مسلمان و رنجدیده 

از چهارده قرن زخمهای که از دست سالطين مستبد و از خشونت متحجرین و از سيطره جبارانه قدرتمندان 

بپذیرد که در آن آنچه را که در یک جامعه مذهبی از متعصب و منجمد ، بردل دارد و یا در خاطر ، نظامی را 

بدون شک این روند حوادث واین گونه  اند یشيدن یک درسی آن برخوردار بوده است از او باز گيرند ؟ 

بزرگی به ما می آموزند که انقالبی شدن پيش از هر چيز مستلزم یک انقالب ذهنی به مستوای تمامی تاریخ 

به همه ما  این است که گاهی ، که ثمره ء تجربه ء بزرگ تاریخ کشور ما افغانستانبا این آ. کشور ما است 

را به شمشير خونين » عدالت اجتماعی و انسانی  « و » ایمان داشتن  « ، » خدا پرستی « آموخت که چگونه 

ی  در جوامع چنانچه قبأل نيز بسياری از مکاتب نامدارشبه مذهبی  و تصؤف متحجرانه به ابتذال کشاندند ؟ 

بدون . است  قابدار مافيائی قرار گرفته بشری با چنين شيوه ُمحيالنه و فریبکارانه در خدمت سرمایه داری ن

شک این یکی از بزرگترین پروژه های  مسخ حقيقت در زمان ما ست که مفاهيم پاک و بی آالئيشی چون  

  . را نشانه گرفته اند » عدالت « و » خداپرستی «
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ال مقدمه بگوئيم ، که بدون بينيم که در آنسوی صفحه ء  این شطرنج خونين چه می گذارد ؟ بگذارید ِباکنون ب  

کارشناسان ، « در آنسوی این شطرنج ، مافيای از نظام  لبرال دموکراسی غرب که در کسوت هرگونه تردید 

د  با اضافه نيروهای عقب گرا و گله وار به ميدان آورده شده ان» !!! با هویت افغانی متخصصين و دانشمندان 

  ازید طوالنی دارند و نيروهای یخ زده ای !! و جهادی  معامله گری که در فن شعبده بازی های شبهه مذهبی 

که  همچون مهره های گندیده به مثابه  سيا هی لشکر جاده صاف کن غارت گری ها و  » یانچپ گرا« 

  .، قرار دارند ائی وارد کارزار سياسی شده اند ی مافيجنایات شرکت های چند مليتی بين الملل

که مطابق به قانون و به آگاهی مردم سلحشور و نسل جوان ما رساند  به همه احوال باید بی باکانه اظهار کرد  

جدی  ١۴الی  ١٣٨٢قوس   ٢٢هجری شمسی توسط لویه جرگه ء تاریخی  ١٣٨٢اساسی جدیدی که در سال 

دولت از نخستين وظائف  »حفظ ودفاع از تماميت ارضی افغانستان « کابل  هجری شمسی منعقده شهر ١٣٨٢

 در جامعه این وظيفه مهم تاریخی و حياتی  واگذاریی متأ سفانه . جمهوریی اسالمی  افغانستان محسوب ميشود 

يش بينی مطابق به همين  قانون اساسی زمام امور در جامعه را  بدست می گيرند پدرحالی به عهده ء کسانی که 

که در زمينه های عملی برای این مأ مول کوچکترین توجهی صورت نگرفته واکنون با گذشت هفت شده است 

علی الرغم سرازیر شدن مليارد ها دالراز  سال از تأسيس نخستين دولت در افغانستان با روشنی  می بينيم که

از تماميت ارضی کشور هر قدر زور  سوی جامعه ء جهانی ، همه کاره های ما هيچکاره شده و بنام دفاع

، علت اش اوأل نداشتن جوهر اوليه  اراده ء !! ميزنند نه تأ ثيری می گذارند و نه  هم خود به جائی می رسند 

بالفعل نظامی است و ثانيأ فقدان تخنيک الزم برای اعمال  اراده ء بالقوه در زمينه دفاع از سرزمين افغانستان 

اری از زمينه های پيشرفت و ترقی اجتماعی به شمول ایجاد آرتش و اردوی ملی یعنی سبب شده تا ما در بسي

به ناکامی مواجه شویم و سرانجام برای خاموش ، » ، پوليس و امنيت ملی  زمينی و هوائی «مسلح  نيروهای

ه های در کوه ها و در ماساختن آتش های  بزرگ و سهمگينی  که گاه گاهی نسبت مؤقيعت جغرافياوی کشور

تأ سف  که  با  نياز پيدا می شود  " آتش نشانی " ) هيليکوپتر ( ها  چرخ بال به  افغانستان بؤقوع می پيوندند 

هریکی ازهمين   بی بهره ایم و اگر هرگاهی و دفاعی  یمنا تمامی سيستم در» چرخ بال ها « وجود چنين از

در یکی از و حریق نين یک حادثه درد ناک آتش جامعه ما حين ؤقوع  چ »!!هرکاره های نا کاره « عناصر 

را جویا می شوند ، آسان ترین و بی هزینه ترین پاُسخ »  ISAF« نيروهای روستا های نزدیک به مراکز 

ضد تروریزم این است که  برای اینگونه حوادث و فعاليت ها هيچگونه   بر تالف بين المللیا ئنيروهای 

» مشروعيت کامل « در چنين مؤقيعت نه ميتوان از !!! را در اختيار ندارند هيليکوپتر ها و وسائل ضد حریق 

هرچند ! عرض اندام کرده است سخن گفت » !!دولت مشروع « سياسی و حقوقی نهادی و نظامی که به مثابه 

می مس» مردم و غيره  دموکراتيک ، برخاسته از رأی« آن نظام و سيستمی را با ده ها و صد ها لقبی از قبيل 

با شتاب کامل از سوی » ُبن « واقعأ شگفت انگيز است  اداره ای را که به اساس موافقتنامه ء . ساخته باشند 

» مشروعيت مشروط « ائتالف نيروهای بين المللی ضد تروریزم در افغانستان با یک جامعه جهانی بویژه 
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بهترین فرصت ها را در راه » مشروط  اصل مشروعيت« و با نادیده گرفتن بود بوجود آمده سياسی و امنيتی 

سيا سی دستگاه » قدرت کاذب «  خواسته ها و غریزه های مادی بویژه تن دادن به چراغ سبز مشارکت در

راستی چرا این !! .نمود ند  به عنوان دولت مشروع و برخاسته از اراده ء مردم بنامند » ذبح شرعی « حاکم 

در تاریخ افغانستان هرگاهی که بوجود آمده است ؟ ولت  و عمل حاکمان پاراُدکس و تضاد حقوقی  در تعریف د

قومی ، زبانی و نژادی در امور دولت و جامعه  تکيه شده بزرگترین  بصورت انحصاری با دید گاه های منحط

هر  امروز نيز که همان مهره های دوران جاهليت فئو دالی ، مهره های  ليبراليزم و .استآمده فاجعه ها به بار

مهره ء دیگری  پای رقصان و پيشا پيش نظام منحط سرمایه داریی مافيائی حاکم بر سرنوشت ملت بزرگ ما 

که چرا عوامل ازاین همه که بگذاریم ، آیا جای این پرسش نيست . می آیند بر عمق فاجعه کنونی گواهی ميدهد 

سيستم مافيائی »  !!ِجز گيرا ن« ها و  اصلی در گيریها ی قومی ونژادی و تضاد های اقتصادی یعنی فئو دال

 »  !!مظلوم و دانشجوی فقيرومعلمو بقال و عطار  قصاب«  را در حالی رها کرده ایم ، که حاکم بر جامعه ما

  !! به دادگاه می کشانيم و به تخته ء شالق می بندیم را 

  ادامه دارد                                                     

                                                                     ٢٠٠٨  ١١/ ١   

  

  

   
 
  

   

  

  

    


