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               افغانستانیست جمهور » أير«  انتخابات پروسه  آغازیبه بهانه ا  

                                         *  !!نام ديگر من است   درد،، حرف نيستدرد
               

 گرچه مثل دردهای مردم زمانه نيست
درد مردم زمانه است    
شان  مردمی که چين پوستين   

                          شان                                                                         می که رنگ روی آستينمرد
شان  مردمی که نامهای   
                                                                                                شان  جلد کهنه ی شناسنامه های 
   درد می کند 

»زبان فارسی معاصر قيصر امين پور شاعر «        *        

                                                                                                                                 
                                                                                                                                 

                
                                                                                         محمدامين فروتن        

  قسمت اول 

 زد وبند های سياسی در سايهء شوم  يک دموکراسی از  ی بزرگترين و بی درد سرترين دست آورد

حاکمان و شبه زمامداران اين است که  در کشورهای عقب ماند ه منجمله افغانستان   ومصنوعی قالبی

 که طبيعی است  بيرون ودر  پشت  صحنه  بر »هرم اصلی قدرت«در جامعه  به اساس اراده ء 

می آورند  و با ن دانه های از تسبيح يکی پی ديگری همچوئی مهره ها مشغول اند تعويض و جابجا

در واقع آنچه که همين اکنون در . !! دلگرمی تمام مرخص  می کنند  و به تعطيالت می فرستند 

 در »پنهانی   اصلی وهرم قدرت«  فرايندجامعه ما ميبينيم ، طراوش و رسوبات فعل و انفعاالت 

 تاريخ کشور ما ِگره  که  با  يک دوره  تلخ وتاريک دراندجامعه ما و تاريخ خونين اين سرزمين 

در پرتو  چنين ارزيابی و نگرش علمی به تاريخ  ،  جائی هيچگونه  تعجب نيست  که . خورده است 

يعنی همان خناس های وسوسه افگن که بصورت آشکار و پنهان » پنهانکار«و » هوشيار« عوامل

وچهره ها و ُجثه های زنگ زده و شکست خورده ای را دردرون جامعه و خلق خدا وسوسه می کنند 

ی در فقر و بيسواد  تزريق به کمکدوباره البته با رعايت نوبت وبا مختصر نقاشی و رنگ آميزی 

و » جهاد «  و » پاکی «و  تظاهر بر »  نمائی  تقُدس«  از جامعه و شعار های بلند باال و ميان تهی 

 در  قدرت مصنوعیيدارانی دارند  روی ستيژ يسواد هنوز هم خر که در جوامع فقير و ب»اسالم « 

و  برخالف انتظاری انتخاباتو شعار های چنانچه در گرما گرم تبليغات .  به نمائيش بگذارند ما جامعه 

 بازهم وبرای افغانستان که جاللتمآب کرزی  رئيس جمهوری اسالمی  ،اميدواری های عمومی مردم
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که وی تصؤر اش را هم نه ميکرد که روزی به «  جاللتمآب کرزیداهيانه ای  دؤمين بار به فرمائيش

 اين کرسی مقام رياست جمهوری برسد ، اکنون که به اين نعمت خدا داد دست يافته است هيچگاه

جمهوری » ست « ، خودرا در صف کانديداتوران احتمالی مقام پوشالی ريأ  ١» ايال دادنی نيسترا

» !!مارشال «هريک خود٢»!! ران گرمابه و گلستان يا دشمنان خونی تا «دوتن ازافغانستان قرار داد 

محمد فهيم معاون رئيس جمهور ووزير دفاع حکومت های مؤقت و انتقالی افغانستان ، همچنان 

 را درکسوت عبدالکريم خليلی رهبر حزب وحدت اسالمی و معاون دوم رياست جمهوری افغانستان 

» !وجه احسن « بهتقسيم غنيمت ها را» پروژه « وبدين سان. ود معرفی نمودندخ اول و دوم دستياران

برخی از ما و از جمله صاحب همين قلم . به اتمام رساند » مشارکت اقوام « مطابق فورمول معروف 

، که از همان اوائل تأ سيس دولت مؤقت افغانستان بار ها و بارها در همان غوغای عجيب و غريبی 

وت ها ، فرياد زديم ، نوشتيم و گفتيم که اگر درگذشته مسؤليت و تکيه بر منابعی از قدرت از تقسيم ثر

، و سياست غرائز پنهانی شهرت طلبی و قدرت خواهی  درفرد ، فردی از  ما را بر می انگيخت  

ما افغانستان با يد آن همه ريخی و چانس های طالئی برای کشورپس از بدست آمدن فرصت های تا

 های پليد شهرت طلبی و قدرت خواهی را در وجود مان سرکوب سازيم تا از اين فرصت های غريزه

زرين تاريخی که برای کمتر کشور ها و جوامع بشری  بوجود می آيند در راه احيأ و بازسازيی 

  ما استفاده نهائی را کسب کنيم و با نهادينه سازيی يک سيستم ماال فرهنگ و معنويت تاريخی و ملی

ل ازعدالت و معنويت و پاکی و ظابطه های اخالقی در جامعه و گزينش تمامی کادر های الزم با ما

استفاده از  همين اسلوب  که بتوانيم  سايه ء شوم بی عدالتی ها ، تبعيض ها ی نژادی ، قومی و 

 ترجيح را»  رابطه ها ضابطه ها «قبيلوی را برای هميشه از فراز تاريخ ملت ما بدور سازيم و بجای

   .دهيم 

 در عمل به نمايش گذاشتيم نه يک شيوه ا نسانی و اسالمی بود و نه  کهآنچه را فراوان تأ سف  مگر با

بدون ترديد کار ما عقب رفتن از لب بام و افتادن . يک گفتمان برنامه ريزی شده ء درست و حسابی 

 قبيلوی فاصله گرفته  وديکتاتور اسدما می خواستيم ديکتاتوری و از نظام های ف. از آن طرف بام بود 

  دچار شديم  که »دموکراسی ، خر و االغ ، شور و شرين «  باشيم ، اما در عمل در دام  چنان يک 

نه تنها عناصر رسمأ هوادار رژيم های توتاليتار و تروريست و جنايتکار از هرنوع تعقيب در آمان 

وارد وارداتی آرام ، آرام برای احراز قدرت دوباره ماندند بلکه در پناه اين به اصطالح دمو کراسی 

هرم « مستقيم  با اشاره ميدان می شوند و اکنون بدنام ترين و آزموده شده ترين چهره ها از اين قماش

  را در دهليز خونين  گان يچاره گان و ستمديده صدای جويدن دندان های انتقام از ب »اصلی قدرت 

چنانچه همه ميدانيم و ميدانند هر گونه تحول اجتماعی مانند زايمان ، ما سر می کشند ريخ ميهن تا

. اين يک حالت کامأل طبيعی است . باالخره هم نوزاد و ثمره و نتيجه دارد و هم درد و فشار و کثافت 
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يز با ترزيق و نهادينه   نازک  در تاريخ جوامع بشری نهزارا ن درد  وتأ سف که اين بالون اما با 

چنان منفجر گرديد و به گند   چانه زنی بر سر قدرت مصنوعی  هنگ مبتذل زر اندوزی وسازيی فر

وبويش دامن زدند که بنده گان خدا از هر تغيير و تحؤل و ثمره و نوزاد مأ يوس شوند که بصورت 

چه کسی  ! "از طال گشتن پيشيمان گشته ايم مرحمت فرموده ما را مس کنيد " علنی فرياد بر آرند که 

 نه ميدانند که نظام سرمايه داريی حاکم بر جهان بويژه در زمان معاصر که خود را  رقيب  " ا کسانیي

و تبليغ دار بی همتای رهبری دنيا می شمارد پس از هر تحول مترقی و مردمی دست به کار تأ سيس 

تو چنين فعل و ودسته های گوناگونی اعم از مذهبی و چپ نما های  سياسی و فکری ميزند ، لهذا در پر

انفعاالت ارتجاعی ترين و متحجر ترين محافل به اصطالح بورژوازی منحط و توطئه گر در قالب 

نند ، نزديک ترين نمونه اش   ترقی نمائی ميک ،مترقی ترين و خر رنگ کن ترين شعار ها و حرفها

 افغانستان است میاسالست جمهوری »  ريأ «و معاونان دو تن از دستياران همين انتخاب و گزينيش 

که بدون هرگونه ذهن فراموشی ،  نسل معاصر ما هنوز هم  کارنامه ها و فعاليت های تجاری 

 و  »!مردان خدا« می بينند که چگونه اين نامشروع  اين مافيا ساالر ها را به خوبی به  يا د دارند و

قلب جامعه فقيرما  با عرق از قصرهای مرمرين و با شکوه شان  که درآنها » چپ نمايی « همکاران 

 تمامی به شکار انسان و بيرون می آمدند و و ستمديده گان ميهن ما اعمار  شده است و خون برده گان 

 که جاللتمآ ب کرزی بصورت یفراموش نکرده ايم همان روز.  می رفتند » بود و نابود اش«

ديدا توری خود حضور يافت و دو  غرض ثبت نام کان» کمسيون انتصابات نه  انتخابات«فورموليته در

 زباله دان بيرون آورد و به عنوان  ء را ازگوشه شناخته شده و بی مصرفی تن از چهره های

بر حقانيت استنباط و تحليل مان از حوادث در جامعه نيز پی برديم که   دستياران خود معرفی کرد

گرفتن از درس تاريخ فرامی خوانديم چگونه از آغاز فرياد می زديم و زمامداران جامعه را به عبرت 

  افغانستان که فرصت های  بی نظير تاريخی را که پس از سال ها جنگ و خونريزی به چنگ مردم

تمامی  جهان بينی « ترين وبی کفايت ترين  چهره ها که سمارق گونه درآمده است نبايد با گماشتن 

و فرياد ميزديم که اگر از کاپی سازی  .خالصه می گردد ضائع ساخت   »!شان در شکم و بينی شان

در حوزه ساختار اجتماعی و سياسی جامعه افغانی بويژه پروژه ملت سازی  جلوگيری نکنيم روز 

گاری مجبور خواهيم شد برای اقناع مردم و پر ساختن فاصله های طبقاتی ميان اقشار گوناگون جامعه 

چنين  . بکار گرفته می شوند متوصل شويم رانی و آزموده شده که بيشتر برای روزگذبه ابزار مبهم 

سيزيف « بی معنای  به مجازات پوچ و حتی آئنده گان جامعه وملت ما که نسل معاصرمااين است 

sezefe  « نويسنده و فليسوف معروف افريقائی االصل  »آ لبر کامو « به قولمحکوم گشته است که

  :ونه  نوشته اند را اينگ  »sezefeسيزيف «  فرانسوی که داستان 
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که سنگ  یبغلتاند، تا جائ یکوه  را به بااليیدائما سنگ رامحکوم کرده بودند که خدايان سيزيف 

مجبور بود آن سنگ را دوباره بلند کند و اين  »sezefeسيزيف « و   افتادیبخاطر وزنش به پايين م

ره معيوب به گردش می   محکوم به مجازات بيهوده  شده بود در اين دائ»sezefeسيزيف « که 

و درهمان نخستين جرقه های نفوذ سيستم مصرفی نسل کنونی ما بخوبی درک ميکنند . پرداخت 

دالنه و حاکم  مافيائی بر کشور با  شيوه نا عا نيز که سرمايه داری يعنی سيستم اقتصاد بازار آزاد 

افغانستان  که با تأ سيس نخستين دولت مؤقت در کشور پايه گذاری گرديد ميدانيستند که هميشه بايد 

برای مصرف های گذشته شان آئنده خويش را  بفروشند ، آئنده فروشی برای تأ مين نيازهای تحميلی 

است » برده گی جديد ی « امعه شناسی نوين بدون شک در جبدون آنکه قدرت خريد را داشته باشند 

يعنی عصری که در نظام زندگی مصرفی ، برده . را القأ می کنند » آزادی برده گان « که مفهوم 

 غرائز و ِ  از  برده گاِن همين گان خود را آزادانه به اربابان می فروشند و ازهمه  جالبتر آنجاست که

 دربخشی از سيستم مافيائی خود یمؤقيعيت پر در آمد ترشهوات با التماس و زاری برای کسب يک 

ای و زمانی و با توجه با چنين سرنوشتی ، انسان را و درچنين زمينه . را پيش فروش ميکنند 

 قبيلوی  تعصبات زبانی و  قومی و های  هويت چسپيدن به که چراغ راه ملتها اند  بارا روشنفکرانی 

   .قربانی خويش می سازند

قناعت و پارسائی و سرکوب غريزه های از قدرت « کمترين تفکری ميتوان دانيست که با لهذا 

تا کجا عميق ، انسانی و آزادی بخش است ؛ بويژه آنگاهی که زندگی و » خواهی و شهرت طلبی 

مسؤليت يک روشنفکر ، يک انسان متعهد و يک رهبر فکری و اجتماعی و يک مجاهد راه عقيده و 

يلت فردی و قناعت وپارسائی ، تقوی سياسی و اجتماعی ديگر تنها يک فضمردم مطرح است ، 

  ضامن پيروزی او ، انجام رسالت وی ، و شرط الزم وضروری زندگیاخالقی نيست بلکه 

انسان ماندن و وفادار ماندن و مقاؤمت کردن و نه لغزيدن و به » بيمه کننده «  او و پرمسؤليت 

 يک انسان مسؤل در برابر جامعه و متعهد رسالتی  . بحساب می آيد  ه ء اوفروش نه رفتن او و داعي

برای مردم و مجاهد راه يک عقيده انسانی بايد زندگی فردی اش را دائم بر دو اصل مهم استوار کند ، 

تا برای " نخواسته باشد " بايد : دوم   ؛ی نکند محافظه کار" حفظ اش"اول بايد نداشته باشد تا برای 

 که اينگونه قناعت و پارسائی بزرگترين پشتوانه استقالل ، آزادگی و دليری .معامله نپردازد کسبش به 

می » زهد انقالبی « اوست و اين نوع خصوصيات را متفکران و نويسنده گان معاصر و پايداری 

، که  گروه اين حضرات  اکثر يتی  از مگر مردم ما و نسل حاضر می دانند و درک ميکنند که.نامند 

 وارد ميدان معرکه انتخاباتی ميشوند از جنس بدل و داغمه ای همين  نظام مافيائی  اند که  از  ، گروه

 ضرب المثل  اين هم عاجز اند  مگر بر مصداقو رستورانت اداره و براه اندازيی  يک مغازه 

آورده شده بی آنکه بدانند بخاطر چه و چه مقصد و مرامی »  زنده خوش است پهلوان « معروف که 
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يکباره خود را در ميان گروه کثيری از روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات می يابند که گويا به اند 

وبا اسم کوچک  شان چند لقب ديگرمصنوعی  هم اضافه » علی آباد هم  شهر است « قول معروف 

  . ميشود 

يه را از اول مشکو ک می حقيقت اين است که تکرار سناريو های قديم با اين همه شدت و شلوغی قض

به سازد ، زيرا بحث بر سر اين نيست که گويا اوضاع عمومی  افغانستان تار وتاريک نيست و کارد 

هواداران  سينه چاک و حاميان  افراطی نظام حاکم بر سرنوشت  استخوان مردم  نرسيده است حتی 

وغين و فريبنده خويش شعار های درنه ميتوانند اوضاع درد ناک جامعه و کشور را با افغانستان نيز 

اما سوال اساسی که نزد همه اهالی سياست و مطبوعات مطرح است با اين مقدمه آغاز  ، توجيه کنند

 دربار »  مخلص وساده انديش  قاب چينان« و» فعاالن متملق«برخی از  وچگونه می گردد که چرا

  راکه برخاسته ازهمان  »!! به عقبگام به گام« ست جمهوری افغانستان سياست » ريأ « عاليه 

در دستور کار خويش قرار   نظام حاکم بر افغانستان می باشد ،  »!چانه وفشار« سيا ست معروف 

  داده اند ؟ 

وقتی آقای کرزی به عنوان نخستين رئيس دولت مؤ قت منصوب شد گفتيم چاره ای نيست بايد تحمل 

ه روز قبل از  سوی  حضرت رئيس جمهورکرزی  که همين دو سکرد ؛ وقتی همين  مارشال فهيم

مقاؤمت مردم چند ماه قبل » !!تاج سر و گل سرسبد « و همين بحيث معاون اول تيم اش نامزد گرديد 

 بصورت ٣، !!قهرمان و فاتح معرکه و جهاد  خواند يگانه خود را حاضر شد و برپرده تلويزيونی 

ه انتقالی بويژه آنگاهی که جناب مارشال صاحب  آشکارا اعالم کرد که پس از حکومت مؤقت و دور

و به زعم وی فصل حذف فهيم خان از سمت دستياری اول و مقام پوشالی وزارت دفاع برکنار گرديد 

 اکثر قلم بدستان بويژه  ، است  »هن شدوُکُکن في« يافت گويا تمامی  دنيا نيروهای  مجاهدين آغاز 

يده بودند و گام به گام آزادی خواهان و مجاهدان به جهاد کسانی که رنج های غربت و هجرت را چش

چه کسی ميتواند حضرت فی سبيل اهللا  پرداخته بودند بخاطر اثبات حق و حقيقت گفتند و گفتيم که 

 ؟ شايد با قرئت وبرداشت  برخی از  و صنف  مجاهدين جدا سازد رئيس جمهورکرزی راازصف

 رائز شهرت طلبی که در دلهای شان نگه داشته اند بسياری از معتادان به ثروت و قدرِت آميخته با غ

را » دموکراسی « و »مردم ساالری « و » اسالم « و» جهاد «  روشن و انسان سازی چون مفاهيم

. می ُبرند بکار گيرند به مثابه شمشير های برهنه و ناپاکی  که گلون ستمديده گان و بيچاره گان را 

 پوشش محکم  ، به مثابه را واالی از معنويت و صداقت حی وروانی مفاهيموياهم در اوج بحرانات رو

 ی خويش به غارتگريهاهزاران نوعی ازدزدی ها و  برای مشروعيت بخشيدن به و وثيقه شرعی 

 اما هيچگاه نميتوان شک کرد که آقای کرزی در اوج جوانی که مشغول تحصيالتش .معامله گذارند 

 شور هند بود در همان سال های اول جهاد با صفوف مجاهدين پيوست  دريکی از دانشگاه های  ک
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با » جهاد « البته مغالطه ای اساسی که در طول وعرض تاريخ اسالم بوجود آمده اين است که مفهوم 

» جهاد « درحاليکه در انديشه اسالمی الزم و ملزوم يکديگر تلقی شده اند » هجرت « معنا و مفهوم 

ه دائم فعال درسير تاريخی ملت ها ی مسلمان است که انسان را به عنوان يک  در اسالم يک عملي

روی . و ديگر گونی های بيرونی بيمه و محافظت ميکند  ، در برابر خطرات مسؤل  وموجود آگاه

 که مرکز تجمع غرائز پليد ی در وجود انسان »نفس اماره«  با   و مجادله همين دليل نيز مبارزه

يکی » جهاد « به نظرمن واژه . ناميده شده است » جهاد اکبر «  قاموس اسالمی محسوب ميشود در

زيرا مفهوم و معنای . از مظلومترين واژه های است که تا اکنون سرزبان های مسلمانان بوده است 

و درامتداد يک تاريخ  نسبتأ طويلی از زندگی بوده به غلط » تالش و جد وجهد « اصلی آن که 

بدون شک که . رادف با آدم ُکشی و نسل کُشی بيگناهان و درمانده گان بکار رفته است مبشردرجهان  

» جهاد « مفهوم اصلی جهاد به مثابه طرح مسؤليت يک  روشنفکر  متعهد است که در يک کليمه 

 تضاد های اجتماعی و تضاد های دياليکتيکی از بطن جامعه و از متن روابط اجتماعی ، به  انتقال

 تضاد ها اجتماعی از ميان جامعه به درون انسان ،  و حل اساسی انتقال. هی جامعه است خود آگا

ان اهللا « وبه اساس اين فرمان خداوند که  ، استمتعهد و آرمانی عمل مجاهدانه ای از يک روشنفکر

  . تعهد روشنفکرانه اش را در جامعه به انجام ميرسانند »اليغيرما بقوم حتی يغيروا ما بانفسهم 

يا »مدارا « آن گاه به مشاهده  می رسد که اصل" جهاد " و غم انگيز  از مفهوم » تراژد يک« تلقی

)Tolerance  (ِاعمال خشونت ، زور و » جهاد « با اين تلقی که گويا » جهاد « قابل درست در م

ارا و در حاليکه مداجبار فزيکی برای تحميل اراده خود بر ديگران است ،  بکار گرفته ميشود 

خشونت ، مشمول دورانهای مختلف است يعنی مفاهيم و مصا دق خشونت ، در فرآيند تاريخی و 

اجتماعی قبظ و بسط پيدا ميکند ، آنچه ديروز مدارا تصؤر می شد ممکن است فردا و پس فردا ها به 

عنوان عکس خود تبديل شود ، روی همين دليل ، الزم است به مدارا گری و خشونت زدائی ، نه به 

 يک امر ثابت و غير پويا ، بلکه به مثابه يک پروژه تاريخ و يک فرآيند روبه تحول در ادراک بشر

مدارا و تساهل را اين بدان معنی است که اگر گروهی با هويت مشخص نسبت مخا لف خود . ديد 

ی به برسميت نشناسد و خود را در هر صورت يک حقيقت مطلق دانند که برای تحقق آن می بايست

تکليف و تالش برای يافتن حق و حقيقت عمل کند که عمل به چنين مسؤليت تاريخی و اجتماعی شامل 

در راه خدا ناميده ميشود و عمل به آن در تمامی مسير حيات » جهاد وتالش  « بسته ای است که بنام 

ريهای معلوم و اين گونه  معامله گدر راستای . ساقط نه می شود  » در سکون و در هجرت « بشری 

دنيای سياست که اخبار و هر آدم عاقل و بالغی از پنهان در بازار مکاره سياست جامعه ما  ،  

 را مرور کرده باشند بخوبی  هوشدار  همين چند سال قبل گزارشهای مربوط به تحوالت افغانستان

مارشال صاحب  با اين استدالل که گويا از وقتی که به قول  های مارشال صاحب فهيم خان را
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 به ياد دارند و .!!مجاهدين از صحنه کنار زده شده اند تراژيديی مردم افغانستان آغازيده شده است 

به اندازه ای اين توصيف رندانه ای از » جهاد ومجاهدين « شايد هيچ جمله ای درباره ميدانند که 

 وی  مسرت آور و »حريفان معامله گر« و »دوستان خوشباور«مارشال صاحب نزد هردو گروه 

درعين حال  تخدير کننده  نباشد زيرا همه ميدانيستند واکنون نيز  ميدانند که هدف و مقصد مارشال از 

مديريت «که در عقب صحنه  اصلی قدرت رات متوجه ساختن اهرم ها و محور های اين گونه اظها

 ميدان معرکه قی مانده بودهها ی  با را بر عهده دارند در راستای مشارکت درآخرين  غنيمت »بحران

  . است وبس بوده 

  

10-05-2009   

  از اظهارات آقای کرزی در جمعی از محصلين  : ١

   . اج دارد رو که ميان مردم ايران بيشتر  زبان فارسی يک ضرب المثل معروف : ٢

  گفتگوی مارشال فهيم با تلويزيون جهانی آريانا :  ٣

  


