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  ....... حکايت همچنان باقيست

  !   موانع تاريخی تحقق دموکراسی وعدالت درافغانستان 
                 

      
                                 

   محمد امين فروتن 

  
بايد يک تعهد واضح نسبت به جوانان، زنان و فقرای . شموليت شخص من در کابينه شرايط دارد« 

  * ».افغانستان به اساس يک چارچوب واضح و اصالحات بنيادی وجود داشته باشد
  

                                                       »
  » ريا ست جمهوری افغانستان  انتخابات داکتر اشرف غنی احمد زی يکی از منتقدان و کانديدان اصلی 

  

رندانه و به اندازه کليمات  وراه حل های آن  شايد هيچ گونه جمالت درباره وضعيت کنونی افغانستان

ی يکی از کنديداهای اصلی انتخابات رياست جمهوری کوتاهی که از زبان آقای اشرف غنی احمد ز

در يک گفتگوی کوتاهی با راديو جهانی نظام کنونی در افغانستان  عمده  افغانستان و از طراحان

BBC   و نه ميکند کهزيرا هيچکسی تصؤر نه می کرد . نقل قول شده است گويأ و رسأ بوده باشند 

 بنام  اعمار جامعه استبداد زده افغانستان و » اسی و بنيادیاس به ظاهر  شرائط« ردی با اين م روزی 

جالب ! . به چانه زنی بپردازد آقای احمد زی بيان نموده است برای حضور خود در هرم قدرت که 

آقای کرزی بايد با تيمی کار کند «ترين  بخش اين گفتگو که آقای دکتر احمد زی پيوست با اين جمالت 

باشد و ايشان مورد اعتماد آنها باشد، ايجاد فضای اعتماد ميان من و آقای که مورد اعتبار ايشان 

 » .کرزی وقت می خواهد و بدون معيارهای بسيار واضح، تعهد اصالحات صورت گرفته نمی تواند

اميد همه مملکت اين است که آقای کرزی بايد آمادگی اين را پيدا کند که نه « يعنی آورده   به زبان

در اين حالت يک اجماع سياسی که در آن تمام . نو را بلکه يک کتاب نو را باز کندتنها يک فصل 
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افراد مطرح به اساس منافع عليای مملکت يک برنامه منظم احيای کامل حاکميت ملی افغانستان را 

اين حقيقت را برمال ميسازد  » .مطرح کنند و همرای دنيا روی اين به توافق برسند، ضروری است

ز هم ميان شعار های ميان تهی و بدون پشتوانه فکری و مطالعه تاريخ سياسی زمامداران که تاهنو

نه ميداند که  زيرا چه کسی.فا صله اين چنانی وجود داشته است کنونی و طراحان اصلی نظام کنونی 

در نبود يک ما افغانستان  تاريخی و اجداد يی  و برباد يی سرزمين ها يرانیمؤلفه های اساسی و

برخاسته از هويت تاريخی و ملی افغان ها نهفته است ، که با هزاران درد و سيستم  کانيزم عادالنه وم

در بازار های عالم  به دريغ در طی سه دهه نبرد بی آمان ، گچ و خاک سرزمين باستانی ما نيز

 ناگهان  موکب همايونی آقای اشرف غنی احمد زی و سائرچگونه شد که  ؟. فروش رفته است 

به تحليل »عشق قدرت و ثروت  «وصف درو شکست خورده گان نزول اجالل فرموده و يکبار ديگر

   !!؟ .می پردازند  های طويل و عريضی 

عشق با قدرت و ثروت چيزی است مثل بيماريی سرخکان که هرکسی  را بايد يک بار «ميگويند که  

کهن سال اين سرزمين  کالبد های  ها وتنه ست که اين عشق پيربر لب آنجا جا! » در زندگی بگيرد 

» کاغذ پيچ«و و شخصيت های بلند قامت اين قوم را با داشتن افکار و انديشه های گوناگون  چسپيده 

هيچگونه ترديدی وجود ندارد که جناب آقای اشرف غنی . است  ومصاب ساخته  نشانه گرفته شان 

  »!! افغانستان در دولت جمهوری « ان احمد زی و سائر شرکای شرکت تجاری افغانستان يا هم

کتاب های بزرگ و ضخيمی در باره سياست و فن حکومت کردن  بويژه در باره ء اقتصاد بازار آزاد 

و اينکه ثروت ملی را چگونه بايد تقسيم کرد نوشته ويا هم دست کم  خوانده ومرور کرده  و شايد هم 

کدام دانشگاه و يا کالجی به تدريس هم پرداخته  درباره چنين مسائل پيچيده و غامض اقتصادی در

اين همه مطالعات و پژوهش ها ی سياسی و اقتصادی برای قيادت باشند ، اما جان مطلب اين است که 

و سيادت ملت ها ی جهان سوم بويژه کشور جنگ زده ای چون افغانستان که  در قرن بيست ويکم 

يده است ، کافی نيست و گذ شته از اين اصوأل و اخالقأ التيام نه بخشهنوز زخم های سه دهه جنگ را 

است ای هم نشان دهنده سقوط و حتی نه شناختن چهار چوب ها و مؤلفه های اساسی بحران و فاجعه 

  !. قلب فرد فردی از مردم ما را می آزارد که از چندين دهه بد ين سو 

  :   بيمار د ولت  اپوزسيون بيماردر کنار
ت ديده ميشود اکثريتی از همين چهره ها و نيروها که نتوانيستند در مسابقه داغ و گرم  چنانچه با وضاح 

خود را برای را به دائره حالل برسا نند » ُبز«  ست جمهوری افغانستان » ريأ « انتخابات آخير

که الزمه يک دموکراسی مدرن محسوب ميشود ، آماده » !!رسمی و قانونی«کرسی اپوزسيوناحراز 

  !!. زد می سا
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که از امتيازات و غنيمت های ای پس از سپری کردن پنج سال آئنده بنأ اين عناصر شکست خورده 

بهره مند خواهد بود زير چتر تشکيالت مافيائی  که با کاپی  »اپوزسيون رسمی و قانونی « کرسی 

 افغانی ساختن اساسنامه و برنامه ها از آرشيف احزاب و سازمان های سياسی و اجتماعی جامعه

چنانچه بخوبی . جابجا خواهد شد  در ميدان سياست  به مثابه مهره های ريزرفی. هور خواهد کرد ظ

» جبهه ملی افغانستان «ث يک کانديد مستقل اما با حمايتبه حيمشاهده نموديم وقتی آقای داکتر عبداهللا 

ام ريا ست جمهوری و برخی نيروهای که احزاب وشخصيت های ملی خوانده می شد برای احراز مق

افغانستان رسمأ نامزدی اش را اعالم نمود با بسيار زودی با چالش های بزرگی  روبرو گرديد ، 

ه ملی افغانستان بوده ستقل ُدچار آن شد ، انشعاب در جبهبزرگترين شکست و چالشی که اين نامزد م

 »اهللاعبد«وی راعبداهللا فل سياسی محاوری آقای دکتورعبداهللا که دراکثرکانديدات نخسِت اياِمکه درهمان 

می خوانند  برخی از چهره های نامدار جبهه ملی افغانستان مانند مارشال پنج ستاره و معروف  آرتش 

فرمانده مشهورکشورزنده ياد که روزگاری ازياران و نزديکان » فهيم « قسيم محمد  افغانستان  آقای

آقای به جايی بهه ملی افغانستان محسوب ميگرديد  رهبران ارشد جو از ميرفتبشمارمسعود  احمد شاه

البته .کاريی رئيس جمهور کرزی گرديد وتيم  شامل گروه، آقای کرزی اول معاون  احمد ضيأ مسعود

اين يک واقيعت درد ناکی از جامعه و تاريخ سرزمين مان است که نامدارترين چهره های اعم از 

اند که  »....هرلحظه به رنگی بت عيار درآمد « نی  روشنفکری و سياسی کشور فقير ما مصداق عي

ساختن تاريخ و جامعه مبادرت به شبيه »!!یکاريکاتور «سعی و تالش فراوان به خرج ميدهند تا با

در »  انتخابات و گفتمان صلح «،» دموکراسی « ،  » مذهب «سازيی مهمترين مقوله های از قبيل

ند و ازجانب ديگر در جهت سياسی بهای مطلوبی را بدست آورمکاره از يکسو در بازارتا جامعه کنند 

لهذا هرگونه تکيه بر چنين . گيری های سياسی  وحقوقی نيزبه مثابه عناصر برتر حضور پيدا کنند 

از سوی زمامداران يک  و بی بنياد وياهم تسليم شدن به چنين فشار های مصنوعی  اهرم های متزلزل

، البته مسأ له تن را به نابودی ميکشانند  ملت متمدن و تاريخی يک  اصلی ءهسته و شيرازه ،جامعه 

در جامعه افغانی و گزينيش مهره های مطلوب  »حاکمانشبه « دادن به چنين معامله گريها از سوی 

 ويا همان از توانمندی و صالحيت  حا کمان داخلیدر قلمرو سيستم مافيائی دولتی  برای بيگانه ها

بيرون است ، تنها تفاؤت در اين است که حاکمان به ظاهر لبان و خود خواهان لشکری از افزون ط

مشروع و قدرتمند و  به اصطالح   به مثابه زمامداراننقشی که رأ وادای هربومی در جامعه ما از اج

البته حاکمان . بازی می نمايند  مواجب و امتيازات مادی دريافت ميکنند  » !!شخصيت های ملی« 

مان کشورهای کوچک وبزرگی که بنام ائتالف مبارزه با تروريزم جهانی وارد افغانستان اصلی يا ه

 برخالف ميتود ها وشيوه های کالسيک و نبض حرکت عمومی ملت ما را در دست دارند ، شده اند

وسا ئل مدرن از قبيل با ازشيوه ها وميتود های نوين ومجهز وقديم  درقرون گذشتهگرئی ستيالِا
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روزنامه ها ، احزاب و سازمانهای سياسی و اجتماعی و صد ها شبکه راديو تلويزيونی  مطبوعات ،

بيست وچهار ساعته ماهواره ای برای اغفال جوامع عقب مانده و ايجاد زمينه سازی های الزم  

در اجرأ و ِاعمال چنين شيوه های مدل جديد است که برخی از کانديدا های   . استفاده بعمل می آورند 

ميگردد که با حق و يا هم اسير دست قدرت های  »!!وزن بدن خود را بدانند « معه ما  بدون آنکه جا

اين قدرت  که طبيعی است کامأل بسته اند لهذا   یناحق بر سرنوشت  مردم بينوای ما شرط و شروط

» رت طلب ا های شهيد کاند « اراده کنند ميتوانند اين نسلی ازگو به هر نحوی که غارتگرو زورهای 

کنند و به بسيارساده گی آن ها را به کمک راديو تلويزيون های بيست و  موضع را وادار به تغيير

سازند و بسياری از آنها را » عالم  ءشهره« چهارساعته ، احزاب و روزنامه ها ی از جنس مافيائی 

مع تحقيقانی هر سالی مراکز عمده آمار گيری و مجا با تفويض مدالها و جوائز گوناگونی که از سوی 

  . !! دهند  مادی ومعنوی  قرارتفقد ونوازش های  مورد سخاوتمندانه توزيع ميگردد ،  بصورت متواتر

يکی از مصيبت های تاريخی در کشور های جهان سوم باالخص در افغانستان اين است که هيچگونه 

و قدرت های بومی يا همان تفاهم و اشتراک نسبت به تشخيص فاجعه کنونی ميان اهرم های خارجی 

هداری ميکنند مافيائی شبه دولتی که مانند شرکت سهامی تجاری منافع کشورهای گوناگون  بيگانه را نگ

حوزه سياسی را در پاراُدکس معرفتی موجب شده تا عوارض و رسوبات بی شماریچنين . وجود ندارد 

که می خواهند  يک تفاهم  مشترک ميان  بنا براين بزرگترين مسؤليت کسانی. و اجتماعی بجا بگذارد 

باهم ازهم ايجاد کنند اين است که ميان اين دوقطب  »منفرد «  اين دو حوزه قدرت نا متناسب و حتی

وقتی راجع به تعريف عوامل دشمن . فاجعه يک ديد گاه مشترکی را دريابند نسبت به تعريف مختلف 

که اذهان  ، »  تروريزم و القاعده « ی از قبيل پرسش مطرح می شود ، مفاهيم روشن و دائيم فعال

ازقضاوت هردوحوزه جغرافياوی رابرای ارائيه نوعی در عموم روشنفکران جوامع بشری يعنی

چنانچه با وضاحت ديده ميشود برخالف نقش و مسؤليتی . مورد آزمائيش قرار ميدهند درافکارعمومی 

ه نقشی که پيشوايان و رهبران تغيير دهنده جوامع که روشنفکران امروز جهان دارند و بايد مشابه ب

قديم يعنی همانا پيامبران و بنيانگذاران بزرگترين حرکت های اجتماعی و سياسی در تاريخ بشر دارا 

حاکم بر جوامع شرقی  استبدادی  ضرب زبانی های نظام های تيوريک توجيه و بوده اند ، مشغول

هرچند پيامبران و پيشوايان حرکت های اجتماعی در تاريخ .اند   ژه جامعه استبداد زده افغانی گشتهبوي

بشر از متن مردم برخاسته اند و يا اگر از ميان توده های مليونی مردم برنخاسته اند به هرحال به 

سراغ مردم رفته اند وبا شعار تازه ای و جهان بينی  نوی در وجدان جامعه و زمان خود شان حرکت 

  .و حاأل به اين سوال می رسيم که چگونه و از  کجا بايد آغاز کرد ؟ . رده اند و جهشی را بوجود آو

 مبارزه با« برای آغاز اين مبحث مهم بايد آذعان کرد که ابهام و روشن نبودن تعريف مشخصی از

کشورهای عضو ائتالف نامدارترين حلقه های سياسی و روشنفکرئی   ميان »تروريزم و القاعده 
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يزم که از ناچاری در قلمرو جغرافياوی افغانستان مستقر گشته اند يکی از عوامل جهانی ضد ترور

  .نونی در افغانستان محسوب ميشود اساسی بحران ک

  و واقيعت های موجود در جامعه ما که نسبت بهشگفت انگيز است که علی الرغم اين حقيقت روشن 

ترکی وجود ندارد و هرکی با منافع يک توافق نسبتأ مش»   تروريسم« تعريف و ماهيت  مقوله 

  . می ناميم » تروريست « صحيح آنرا تعريف ناشده ای از ما سر مخالفت داشته است به غلط و يا 

» انديشان ديگر تمامی  «ممکن است بوجود بيايد و آن اينکه فکر کنيم يک اشتباه ديگری نيزو اصوأل 

انديشند و ياهم ايديولوژی ها ی فلسفی و مکاتب اجتماعی و سياسی ديگری  و آنانی که مانند ما نه می

را خوانده و احيا نأ از کشور های خارجی برگشته اند با آسانی و يک توهم ذهنی که معموأل در اذهان 

يزی و تمايالت قدرت جوامع  شبه روشنفکری که سرشار از کشش های غر» افزون طلب « بيمار و 

سياسی ومذهبی  قلمداد  سر ميزنند ، تروريست و وابسته با سازمان های افراطی ردطلبی منشأ ميگي

بايد ببينيم که مسير حرکت مان به کجای اين زمين داغ و تاريخ پر آشوب و خونين مگر  !نمود 

و چگونه ميتوانيم اين ِگره ِگره خورده است ؟  ی که ما در پيرامون آن زندگی اختيار کرده ايم معاصر

 تاريخی را بازکرد ؟ کور 

متأسفانه گذشته ما در سرزمين بالکشيده افغانستان بويژه در ميان جوامع روبه انکشاف دنيای سوم 

را برای نسل های مشحون از داستان های دردناک وعوضی گرفتن های تاريخی است که ميتوان آن

االمال از فاجعه ها و قصه های م، زيرا تاريخ حد اقل صد سال آخير مردم افغانستان  آئنده تدوين کرد 

اشتباهأ تصؤر ميکردند که  اين سرزمين نامدار روشنفکران  بسياری از  است که با دريغ فراوان

شعار ها و ميتود های ايديولوژيک را نيز همچون فورمول های علمی که در قلمرو تاريخ خاص 

ِخرد در سرتاسر کره زمين علمی و اکادميک  کشف و از سوی دانشمندان و محققان عرصه علم و 

ن تکثير و ترويج می گردند و در همه جاهای دنيا ثابت می مانند ، فقط با يک کاپی کردن و پينه زد

وارد جامعه و تاريخ تمدن ساخت که بدين سان  کشور تاريخی و باستانی  ما را نيز  وارد يک  

چنانچه پيش از اين و بارها . ودند نم »تجدد در مصرف نه در انديشه « مرحله پيشرفته و جديد ی از

گفته ايم وبا الفاظ روشنی متذکر شده ايم  ، موضع گيری های صريح و روشن تمامی حضرات 

در مورد بسياری از مسائل تاريخی و اصلی » ست جمهوری اسالمی افغانستان " ريأ " « کانديداهای 

از سياست  ، شفاف تر ايد روشن ترب اين فرهنگ و اين  تمدن است ما و انسان  معاصرکه باشنده 

همچنين بزبان هشدار گونه . بوده باشند   »گاهی بر ميخ و گاهی بر نعل « و دورويه  های فريبنده 

اين حقيقت روشن  را مطرح کرده ايم که هرگاه کانديداهای محترم که هرچند از لحاف بيمار سيستم 

يابند نتوانند درگام نخست ازبحران عمومی که سرمايه داريی مافيائی در صف کانديداتورها حضورمی 

دامنگير مردم و ملت ما شده است شناخت ابتدائی پيدا کنند و متناسب با شناخت حاصل شده نسبت که 
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به بحران و فاجعه يک  برنامه عالمانه اقتصادی و فرهنگی را که بر اساسات يک استراتيژيی 

و فرهنگ بومی اين تاريخ باستانی » خاک  و گچ « از سيستماتيک استوار بوده باشد و ازهمه مهمتر  

  . سرزمين نشئت کرده باشد به مثابه اجندای اصالحات ساختاری در دستور کار خود قرار دهند 

  :فرامترهای بيرونی بحران افغانستان 
متأ سفانه مؤقيعت جغرافياوی و سياسی افغانستان که پس از حوادث دلخراش يازدهم سپتمبر سال 

ميالدی با دالئيل روشنی تحت قيموميت جامعه جهانی بويژه ائتالف جهانی مبارزه با تروريزم  ٢٠٠١

تا زمامدارانی که به مقتضای منافع خاص کشور های که بزرگ صنعتی جهان سبب گرديد ، در آمد 

به کرسی شبه قدرت رسانده شده بودند  در اوج نگهبانی از منافع غارتگرانه  کشور های  بزرگ 

عتی جهان که به بهانه مبارزه با تروريزم زمين و فضای کشور افغانستان را زير نظر داشتند و صن

که  آنها و خود خواه » شهرت طلب «  حاکمان و ياران هنوز هم زير نظر دارند ، اين گروهی از

غرائزقدرت خواهی و مداحی و تملق شان همچون فواره های خون محيط پيرامون شان را رنگين و 

همچون ند  که  ه اگين تر ساخته است چنان در الک خود شان فرو برده و دالل مظلمه گشترن

ارا ده کنند به حرکت در می آورند و  صاحب اش يا همان مافيايی قدرت  عروسک های کوکی هرگاه

،  !!ُزبده  کسوت ، مؤرخانقالب مناسب اش را درست ميسازند ودر ادیم» چشم بندی « با يک 

ساخت بزرگترين مراکز مافيائی اقتصادی   عالی مقام ، اقتصاددانان !!چهره دست  انجامعه شناس

ی  ناچيز  هاکاال مانند »  !!نان آور و نام آور« صد ها  لقب ديگر و !! معاصر نظام سرمايه داری 

  !!.و ارزان قيمت به بازار عرضه ميکنند 

  نزد » تروريزم والقاعده  « از  و مورد پذيرش چنانچه قبأل نيز  اشاره گرديد فقدان يک تعريف عادالنه

که از بدو حادثه معروف يازدهم » !!چند مليتی  نظامی  شرکت سهامی« تمامی کشورهای شامل در

حضور  در کشور ما افغانستان  »ائتالف جهانی ضد تروريزم «  ميالدی زير نام  ٢٠٠١سپتمبرسال  

جايگاه افغانستان  به حيث بزرگترين  کشور قربا نی اندک  و درحاليکه بهفعال نظامی و اقتصادی دارند 

ازهمان  » ائتالف بين المللی ضد تروريزم « در ، شده وشاهد  سه دهه جنگ خانمانسوز وتباه کننده 

نخستين روزهای حضور آرتش چند صد هزار نفری جامعه جهانی در افغانستا ن هيچگونه توجه 

جامعه ومرد م ما شده  درنارسائی ها و فاجعه های دلخراش عامل اصلی  بسياری از صورت نگرفت 

که در کسوت گروه نظامی بين المللی » مبارزه با تروريزم « غم انگيز ترين قسمت سناريوی . است 

اجرأ می گردد  آنجا و آنگاه به نمايش گذاشته می شود که » ائتالف جهانی ضد تروريزم « يا همان 

آنها تنظيم می » گراف  منافع ويژه «ی عضو اين گروه بر اساس نگاه اصلی هريکی از کشور ها

وگويا  »  !!منافع خاص« چنانچه مانند آفتاب روشن است و بصورت واضيح می بينيم که گردد ، 

دربسياری زمينه ها » ائتالف جهانی ضد تروريزم « کشورهای عضؤ اين ازاستراتيژيک هريکی 
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» ائتالف بين المللی ضد تروريزم «ديگرهمکاران شامل در »يکاستراتيژ منافع« ومغائرت با تقابلدر

لهذا هيچگونه ترديدی نيست که کشور های شامل در ائتالف بين المللی ضد  .در افغانستان قرار دارند 

تروريزم با توجه به اين ويژه گی  تشکيالتی خويش دست به  چنان يک ديکتاتوری فرهنگی و نظامی 

و اقتصاد دانان ما را در دريای  ِگل آلود آن رگترين هنرمندان ، دانشمندان زده است که بهترين و بز

  . صيد ميکنند تا اگر هرقدری هم زور بزنند نه تأ ثيری می گذارند و نه خود بجائی ميرسند 

استراتيژيی  مجهول و دوگانه « ازبرکت که هرمانان پنبه ای همين قاکثريتی ازجالب آنجاست که 

به مثابه ستون پنجم در جدارهای پوسيده دولت جمهوری اسالمی » !! ين مسلح مصالحه با مخالف

افغانستان با دستان خون آلود شان مورد حمايت و تفقد بخشی از نيروهای قدرتمند نيروهای شامل در 

بدون شک که در بوجود آوردن نا امنی سراسری در ائتالف  جهانی ضد تروريزم قرار ميگيرند ، 

آژانس  ميالدی  ٢٠٠٩اکتوبر سال  ٢٨بتاريخ  چنانچه همين چند روز قبل. ای دارند جامعه نقش بسز

   : گزارش دادند که BBCبه شمول راديو جهانی  ها و خبر گزاری های خبريی بين المللی

ملل مهمانخانه  يک   ، مردان مسلح  ٢٠٠٩اکتوبر سال  ٢٨صبح چهار شنبه  ابل می گويدپليس ک « 

ماموران پليس به سرعت خود را به محل حادثه  .مورد حمله قرار دادندرا   ابلدر شهر نو کمتحد 

اين يک حادثه بسيار جدی برای ما .رساندند و محل برای چندين ساعت از سوی پليس محاصره شد

با  سخنگوی سازمان ملل متحد در کابل ما در گذشته با چنين حادثه ای روبرو نشده بوديم -بوده است 

صدای انفجار شديد و پس از آن تبادل آتش در مهمانخانه سازمان ملل متحد به گوش  آغاز حمالت،

مهمانخانه های که از سوی  .رسيده و سپس دود ناشی از وقوع انفجار فضای محل حمله را فرا گرفت

خارجی ها در کابل استفاده می شود، عمدتا تدابير امنيتی ويژه ای دارند، اما به نظر می رسد حمله 

   » * .کرده است غافلگيران مسلح به اين مهمانخانه در صبح زود، نيروهای امنيتی را در آن مرد

ازآنسوی مرزها  »معجزه آسا  «يد تصؤر کنند که شايد اين عمليات بصورت مردم نادان شابسياری از

راه صعب » ستون پنجم « تنظيم ورهبری شده باشد واجرأ کننده گان آن نيز بدون کمک 

در » مأموريت مقدس « اريک  چند صد کيلومتريی  مراکز تروريستی را به عزم اجرای يکالعبوروت

و کارشناسان مسائل امنيتی و مگر چنانچه شواهد نشان می دهد !! چند لحظه طی کرده باشد 

اصلی در جامعه » مراکز فعال قدرت های « استراتيژيک در منطقه  نيز بر اين باوراند وجود تعد د 

از مراکز متذکره برای حصول منافع ويژه کشور های شان مهره های داخلی و بومی را به که هريکی 

در جامعه ميگردد که ميتوانيم » ستون پنجم  «  حرکت می آورند ، بصورت کامأل طبيعی زمينه ساِز

  .حداقل در طول تاريخ هشت ساله آخير افغانستان نشانه های عملی آنرا دريابيم 
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بخشی از منافع » قهرمانان« رد ها و مبادالت ذهنی مافيائی است که گاهگاهی در پرتو چنين برخو

»  تروريست ها ی « هريکی از کشور های شامل در ائتالف جهانی ضد تروريزم بصورت مقطعی 

   .حاکم بشمار می آيند  های  جناح يا کتله  ديگری از مراکز خارجی قدرت»عدلی پيگرد «قابل 

و مافيايی برانداز نظام » ستون پنجم  « وان گفت که نخستين تخمه ء فاسدبا صراحت و قاطعيت ميت

. يافت درميتوان  ی اهرم های قدرت بيگانه های فاسد در بستر چنين سياست های د و گانه و چند پهلو

حقيقت اين است وقتی ما يک ِتز و يک نظريه علمی و سياسی را در راستای  تکامل فرهنگی و 

، بايد ازهمه اول زمينه های تطبيق آنرا در وجود خود و اطرافيان ارائيه ميکنيم  اجتماعی يک جامعه

بايد ببينيم که ميزان باور و اعتقاد مان بر آن ِتز و نظريه . مان بصورت دقيق و علمی جستجونمائيم 

ای که برای ديگران سفارش ميکنيم چيست ؟ همچنان تمامی  اصالح طلبان و  نيروهای تحول طلب 

کنند عه  وقتی از دموکراسی ،  آزادی بيان و حقوق بشر به شمول حقوق زنان و مردان صحبت ميجام

متعهدی بوجود می که نزد هريکی از نخبه گان رسالت مند جامعه و روشنفکران  به اين پرسش مهمی

ی ، شعار های بلند باالی چون دموکراس ورسوبات آيد پاسخ منطقی و عالمانه ای را دريابند که آثار

آزادی بيان و حقوق زنان درپيرامون حيات ذاتی آنها با چه پيمانه ديده می شود ؟ واصوأل اين 

تعهد واضح  « که از يک  جامعه افغانی  و شعار بدست» ُگل خانه ای « روشنفکران ونخبه گان 

خن س»  نسبت به جوانان، زنان و فقرای افغانستان به اساس يک چارچوب واضح و اصالحات بنيادی

از کدامين پتانسيل ها ی اعتقادی و فکری برخوردار اند ؟ و در باور ها و انديشه های خود  ميگويند 

به کدامين ميزانی در آن بخشی ازحريم خصوصی زندگی وی که درمالحظه به آن جوهراعتماد 

نان و وهويت ملتها آبستن می گيرند تحقق عينی و عملی يافته است ؟ خالصه اينکه وقتی از حقوق ز

جوانان صحبت ميکنيم ، اقأل برای اثبات اين نظريه الگو های فکری و عملی در حيات مان نيز به 

ه گاه گاهی نيز پايبند به اجرأ کردن شعار های باشيم ککه ما در زندگی خودمان . مشاهده برسد 

ت تاريخی زبان می آوريم وبا جديت کامل ديگران را نيزبه مثابه يک رسالدرصورت لزوم آنرا بر

  !!. وحياتی به اين الگوها فرا می خوانيم

حقانيت و صداقت  رسالتمندان و روشنفکران معاصر نيز وابسته به اين اصل  مالک که بدون شک 

در غير آن سؤ استفاده کردن و نوعی از فريفتن مردم است که در قالب شعار . جامعه شناسی است 

و شايد هم . ی برخی روشنفکران جامعه ما بيا ن ميگردد های ميان تهی و فاقد پشتوانه عملی از سو

گاه گاهی از زبان  » !!مرگ حق است برای همسايه« برای تحقق اين ضرب المثل معروف که 

  .  برخی از نخبه گان ملت ما جاری گردد  
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