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  !در جغرافيای افغانستان  !تاريخی  مظلومبينيش يک نگاهی به     
                                    

    
محمدامين فروتن                                                                                  

 

احوال آخيرین تحوالت و  مدت ها ست که از یک حقيقت تاریخی و اجتماعی مربوط به اوضاع و
دگرگونی های جامعه  رنجدیده ما غافل ما نده ایم وهيچ دانشمندی ، روشنفکری و تحليل گری از این 

وبه گمان غالب کاپی برداریهای مضحک اندیشه ها ،  باور ها سرزمين به آن اشاره ای نداشته است ، 
ر و اندیشه ها را در یک قالب و دیدگاه که افکا" !روشنفکران قالبی" و عقاید توسط گروه کثيری از

منتقل  که تشنه گان حق و حقيقت اند ،به نسل های آئنده  ميریزانند و خاص قومی ، نژادی و قبيلوی 
ی و سياسی اغلب کسانی که سران و نخبه گان بزرگترین نهضت های اجتماعتا ، سبب شده يسازند م

رین ایدیولوژی های زمان  را وارونه تعبير کنند ، و به شمار ميرفتند با تخنيک بسيار پيشرفته مهمت
شاید هيچگاه نه سازند ،  را بربام تاریخ بشریت آباد و اعمار در نتيجه یک  فرهنگ معيوب و بيماری 

کوچکترین ميدانند و یاهم در دانش علمی ، سياسی و تاریخی  خویش این حقيقت بزرگ و روشنی را 
ا و ایدیولوژی ها پایه تکامل هستی و مبنای استمرار رهبریی سياسی که اندیشه ه ارزشی قائل نبوده 

، دانشمندان  و روشنفکران جامعه تجلی فال سفه درهر مقطعی ازتاریخ توسط جوامع بشر است که 
دانشمندان و فالسفه ء گوناگون در اعصار گوناگون برای ما ! آری . وجوهر  دیگری می یابند 

ه زیسته است ؟ و از آن باید چه توقعی داشت ؟ و اساسأ چه می مشخص ميکنند که انسان چگون
تعریف و مشخص نمائيم و یا را  »انسان آئنده « هویت تاریخی  خواهيم که شویم ؟ زیرا بدون اینکه 

نسخه « وی را درک کنيم و درد های وی را بفهميم هرگونه  »جهت و مسير ارزشهای « الاقل 
ی چنين انسان ها و جوامع بيهوده خواهند بود ؛ چنانچه می بينيم برای معالجه ء درد ها» نویسی 

با طرح وتنها  بسياری از اعالميه ها ی به اصطالح حقوق بشر که با یک کاپی برداریی دراماتيک 
و ریشه ای درستی از " تفسير و توجيه منطقی " بی آنکه » !همه انسان ها با هم برابر اند « شعار 

هم در عمل نمونه ای از آن داشته باشند ، هيچگونه دردی از جامعه را مداوا نه آن ارائيه گردد ویا 
یک بنيان تاریخی مکتبی جامع االطرافی دارد تا ميکنند ، زیرا ابالغ و اعالم چنين مسائلی احتياج به 

و باساس یک منظم بشربصورت   ر پذیری علمی و منطقی پيدا کنند تا درامتداد تاریخ بتواند تفسي
، آیا تعجب آور نيست که در چنين وضع آشفته بيافریند  »معتقد « و  »اعتقاد «  ورت تاریخی ضر

را "سرمایه  داری "و  "اصل نظام سرمایه" بنام نجات مردم فقير افغانستان برخی از نيروهای که 
به مثابه را  »جامعه  بدون طبقات « عامل اصلی عقب مانده گی مردم افغانستان می خواندند ، وایجاد 

یگانه  نسخه  نجات ورهائی مردم فقير می دانستند و برای اثبات این ادعای خویش کتاب های بزرگ 
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و ضخيمی را که توسط  دانشمندان و فالسفه نامدار جهان به مقتضای شرائط خاص تاریخی و 
ای تمامی فرهنگی زمان شان برشته تحریر در آمده اند  به مثابه مأ خذ مؤثق و نسخه قابل عمل بر

چنين شعار های  د لفریب و به ظاهر  نسل ها و در همه عصر ها پيشنهاد ميکردند ، چگونه شد که 
برخاسته از بطن و »مشروع « نه فقط یک نظام سرمایه ای را در خدمت » عادالنه« و » انسانی «

خویش » لک  لی ونصُف نصُف« بانی های واهی و جهان بينی عنعنوی بلکه با ضرب زفئوداليزم 
 مردم  پرافتخار که همچون اختاپوس برتاروپود فرهنگ سيستم مافيائی حاکم بر افغانستان را 

یکی از برجسته ترین توجيهاتی که این  !ميکنند ؟  "شرعی توجيه "افغانستان چنگ انداخته است 
مایه داری منتقدان کودتائی نظام سریا » اقتصاد بازار « گروهی از روشنفکران ذوب شده در والیت 

شرکای متخصص و  جهانی که به تازه گی نشانی و آدرس  بازار معامله را  دریافته اند و به مثابه 
ساله ای   ، همان دست آورد ها ی چندین  سخن ميگویند سيستم مافيائی حاکم بر افغانستان کارشناس 

، مذهبی ی چپ و راستاز سوی نيروها یک مرثيه ء غم انگيزیریأ کارانه همچون مزورانه وکه اند 
بنابراين آنچه که از نظر منتقدان دو آتشه  ! .نواخته ميشوند جنازه فرهنگ و تمدن ما بر و غيرمذهبی 

نظام سرمايه داری و هواداران جامعه بدون طبقات مهم است و درسير حرکت ، تدوين و ترسيم عملی 
و سهم دادن به گذاشته اند ، مشارکت  مقوله  عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه افغانی به نمائيش

که به نظرفعاالن و مهره در قدرت است تشکل های شبه ملی سياسی احزاب و تناسب  نيروی بالقوه 
اما مهمترين سوال و . مستحق دانسته ميشوند های اصلی اين جريان بيش از هر نيروی ديگر سياسی 
چرا چنين برداشت های بوجود می آيند و چرا  پيچيده ترين پرسشی که اکنون مطرح ميشود اين است که

ونه برداشت های ازتاريخ و ؟ به نظر ميرسد که عامل عمده اين گ صورت ميگيرد  اينگونه قضاوت 
بدون "پروژهء مضحک کاپی برداری "است که بصورت يک به سبب يک بينيش عقيم ومعيوبی جامعه 

بر نهال تاريخ ملتها بويژه تاريخ پرعظمت ا ملته درک و شناخت پيش زمينه های تاريخی و فرهنگی 
همچنان بروز و به نمائيش گذاشتن  .!!   شده اندپيوند زده ملل شرقی و اسالمی منجمله افغانستان 

غريزه های جنون آميز قدرت خواهی  و شهرت طلبی نيروهای که ادعا  ميکنند و ميکردند که آنها 
 »جهان بينی علمی« عموم زجر کشيده گان دنيا دارایبخاطرنجات طبقات زحمتکش درجامعه افغانی و

وبرای سروری و حاکميت ستمدیده گان مبارزات خستگی ناپذیرشان  اند »سياسی « تجربه شده ای و
از  معيوب  این حقيقت را ثابت ساخت که اصوأل طرح و براه اندازیی چنين گفتمان را ادامه ميدهند ؛ 

ه افغانستان انطباق نداشته است و طرح تاریخ ملتهای شرقی بویژواقيعت های موجود در همان اول با 
خود بر نوعی از ، و انتقال  اینگونه معادالت  مربوط به فلسفه تاریخ  جوامع بشری به نسل های آئنده 
»  انسان شناسی « دگماتيزم و تحجر داللت ميکند که در پوشش دانش و فلسفه تاریخ بویژه در حوزه 

این گونه تحليل ها و سائر جوامع شرقی شعار داده ميشوند ؛ واقيعت این است که جامعه افغانی و 
ی که با شرائط تاریخی و فرهنگی ملتها انطباق نداشته است هرچند در شرائط خاص جهان بينی ها 

و دریک  مقطعی ازتاریخ جوامع بشری ظاهرأ  به نتائج نسبتأ موفقی را نيز منجر گردیده جغرافياوی 
دليل اینکه برای پياده ساختن هراندیشه و تفکری اعم از مذهبی و غير مذهبی مسأ له شناخت است به 

فرهنگ ها و تمدن ها به حساب می آید ، و  ،محور تمامی دگرگونی ها » هویت حقيقی انسان « و 
نيز ناميده ميشود  »فطرت « بر مبنای یا شالوده زندگی » جوهر معرفت انسان « چنين هویت که 

برخاسته از  ی ميشوند ،وبه حيث یک تيوری ودکتورین نه تمام نمای مسؤليت های عمومی بشر تلقآئي
در راه التيام درد های تاریخی جوامع بشری بصورت گسترده بکار گرفته »  ارگانيک الهی «  نظام
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اریک ت ملتها از  دهليززندگی ميشوند و سرانجام به عنوان یک اندیشه فلسفی بویژه اجندای سياسی 
برخی ازنامدارترین  کتاب خوانانی که به غلط با هزاران درد ودریغ که . سر بلند ميکنند زندگی بشر 

تکيه زده اند بدون توجه به عواقب و آثار ناگوار  »ی معاصریروشنفکرومنبر جایگاه« بر 
تنها با اتکأ بر مشابهت های سطحی و ظاهری جوامع فکری مضحک اجتماعی یک کاپی سازیی 

نامدارترین فالسفه و دانشمندان قرون گذشته را به  ینسانی برخی اندیشه های فلسفی بویژه اقتصادیا
. همه عصرها می شمارند سائل اجتماعی وفرهنگی تمامی نسلها ودرمثابه نسخه شفأ بخش برای حل م

حساب را ميتوان به  »روشنفکران رسانه های گروهی«نوع دیگر این جماعت اعجوبه ، آن دسته از 
شهر عافيت گویان برخاستند و در ،در این آشفته بازار دموکراسی تقلبی از خواب زمستانی  آورد که

مملوازامتعه رنگين و  یهای شعاربدست ومغازه ها سته دو لغله برپاکردندسی ُغ »سيأ« لغلهُغ
» ریا کیت« و با ژست حوادث خونين ميهن بوجود آوردند درقلبی از "!!فرهنگ جرنگانه "دلفریب  

فرمایند ؟ ميو چه ؟ کنند ، بی آنکه بدانند که چه می  فاجعه نوحه سرائی مينمایند خویش برسر تابوت 
!! فضائل شان نيست حاجت به تکرارهم که "قوم گرایان افراطی" و "فاشيست مشرب"های ناسيوناليست

با توجه به  کشورما وبا تعجب و شگفت بينظيرتاریخی در اما  حاأل در یک جمع بندی سریع و دقيق 
» چپ های دو آتشه دوران جنگ سرد « اعم از اقسام روشنفکران از جنس افغانی  حضور انواع و

و تعبير » حزب دموکراتيک خلق افغانستان « مارکسيست و هواداران سراپا قرص یعنی فعاالن شبه 
ر مارکسيسم جهانی که شجرة النسب شان را با منتقدین نامدا »مکتب فرانکفورتی « کننده گان 

در کنار بنياد گرایان مذهبی و متحجران پينه ميزنند  »ماوؤزی دونگ   «Mao Zedongهمچون 
وچون عروسکهای کوکی ، همان طوریکه ماده  دینی همه شان در خط مافيائی قرار گرفته اند

و » چشم بندی«  پالستيکی را درخمره ها وکوره های آتش می اندازند وبالوقفه قالب آنرا ميریزند وبا
همين ، با نگاه تجاری هرآنچه را که مناسب بازار باشند از آن درست ميکنند و وارد بازار می سازند 

 »روشنفکران مصنوعی« نيز گله های ازتاریخی واجتماعی » نسخه مجرب« و چنين فورمول 
» شناسان ،متخصصان و کار« گوناگونی بنام گروه های سورت بندی دریک درست ميکنند و پس از

بزرگترین مراکز دینی شرقی  منجمله افغانستان جهان سوم  کشور های وهمچنان به اقتضای بازار در
و مذهبی را تأ سيس و ایجاد ميکنند تا هرگاه ضرورت بينند حاکميت مافيائی خویش را که همچون 

ای از قرآن پاک و سنت ستمد یده گان و بيچاره گان فرود می آیند با توجيه و تأ ویل آیه هشمشيری بر 
بدون شک در مورد آنعده قشر های از !! توجيه دینی و شرعی کنند  ) ص(پيامبر بزرگ اسالم  محمد  

را » نظام بورژوازی « که با شعار های افراطی خویش  زمانی  هم مقابله با » شبه روشنفکران « 
از اولویت های مبارزه طبقاتی به می دانستند و سرمایه داری که  مؤلد حاکميت طبقاتی امپریاليزم 

به مثابه  شعار نهضت جهانی طبقه کارگر را » جامعه بدون طبقات« ایجاد شعارحساب می آوردند و
ارج می گذاشتند ، باید گفت که این جماعتی از روشنفکران ُدچار یک پاراُدکس و سؤ تعبير بنيادی 

نشان دادند ، طبقه » صنعتی « کارگر را  شده اند  و آن این است  که چون تصؤر کردند هرجا ئيکه
و در کشور ما افغانستان ! باید بازی سياسی را آغازکرد  صنعتی و مرحله سرمایه داری بوجود آمده 

بازی به همان نقشی کردند که یک روشنفکر جامعه صنعتی سرمایه داری و در مرحله ای از نيز 
تان که شامل کشور های عقب ماند و در حال رشد بود رشد جامعه خود باید ایفا کند ، هرچند در افغانس
که » راه رشد غير سرمایه داری « یعنی » لنينيستی «  تيوریی چند مرحله ای مارکسيسم را با تفسير
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» والدمير ایليچ لنين « بنيانگذار انقالب سوسياليستی در روسيه شوروی نامدار  دکتورین به مثابه 
برای کشورهای جهان سوم بویژه کشورهای که از لحاظ مؤقيعت جغرافياوی در همجواری با 
کشوربزرگ  روسيه مؤقيعت داشتند از سوی فعاالن احزاب کمونيست منطقه به کار گرفته می شد ؛ با 

ه  افغانستان هيچگاه و جامع  »هویت تاریخی و فرهنگی « تجزيه وتحليل درست آنهم به دليل کمبود 
مطلوب روشنفکران آرمان خواه چپ در افغانستان  »مدینه فاضله «  خواب های رنگين ایجاد هرگز

یک جامعه به معنای آن است که به قول  تجزيه وتحليل درستتعبير نگردید ، باید اذعان کرد که 
 !درست یه و  تحليل ها ی تجزکرد نه  تجزیه و تحليل جامعه انسانی رادانشمندی درست و با دقت 

زیرا که در یک کشور بسيار عقب .  برای جوامع خود انتقال داد  روشنفکران دیگر جوامع انسانی را
نگاهداشته شده مانند افغانستان ممکن است نهاد و بنگاه و فابریکه ای  بوجود بياید که از لحاظ ظاهری 

در سطح هده و تجزیه وتحليل  تنها یک مؤلفه ، با مشابسيار پيشرفته و مدرن بوده باشد و جامعه را 
فابریکه که لزومأ با ایجاد هرنهاد وپيشرفته ترین کشورهای جهان قرار دهد ، کامأل طبيعی است 

 به مفهوم  جامعه شناسی »طبقه کارگر« کارگران نيز تشکيل ميشوند ، اما هيچ گاه صنعتی گروهی از
ش ود می آید که وجود وحضورآنگاهی بوج »اجتماعی  قهطب« یک  ، زیراتشکيل نشده و نه ميشوند 

 وتبدیل  الزمه انتقال سرتاسر اندام اجتماع بصورت یک الیه ای فراگيرینده اعالم کند ، همچنينرا در
،  ،  اخالق ، عواطف ، احساساتزبان  فرهنگ ، نهادینه  سازیی  ، »  طبقه« به  اجتماعی  یک نهاد

انعکاس می یابند  درطول وعرض تاریخ یک جامعهانسانی  اند که گی های  ژه وی وباور ها ، 
را به  خشت  »خود آگاهی  اجتماعی « و دست نا خورده ناب  "احساس "  سرانجام به عنوان یکو

و ن به قول جامعه شناسازیرا  .دهند  میمورد استفاده قرار» فرآیند ملت سازی « و زیریناصلی 
هسته سازی آنگاهی ممکن است که  تشکيل  و ایجاد فرآیند ملت علوم انسانی معاصر  دانشمندان 

اکنون سوال اصلی ای که .در سرتاسرجامعه بوجود آمده باشد   »خود آگاهی اجتماعی « واحساس 
چه عوامل سبب گردید تا گروه   آخير  می آید این است کهنزد تمامی کتله های متعهد جامعه ما بوجود 

که خود شعار ها ی رنگين و زرینی در جامه و ما » فکران جامعه روشن« قابل مالحظه ای از 
در راستای محو آثار بی عدالتی عمومی بویژه در حوزه اقتصادی  »علم  تاریخی « پوشش فریبينده 

 سرمایه«از دیربدینسو وارد تاریخ ساخته اند امروزتوجيه گران سيستم معلوم الحال مافيائی ازجنس
در  کالبد شگافی و جراحی  نقادانه منطقی و علمی این پرسش مهم را نيز باید پاسخ شده اند ؟  »داری 

به آرم و جهان بينی  ای  جستجوکرد  که  به عنوان ستون اصلی مارکسيسم به مثابه یک  ایدیولوژی 
اکيدأ  باید ؛ مگرگردیده است چپ اندیش جهان واقع   اکثر روشنفکران مورد عمل علمی  نشان ویژه 
شت که قبل از پرداختن به نقد منصفانه و عالمانه هر اندیشه ، انگيزه  و اراده اصلی مان از توجه دا

در افکار عامه نهادینه شده باشد و همچنين باید پرداختن به این مهم حساس بصورت روشن و واضيح 
ات ، ترقی نج ،  حساس انگيزه و هدف اصلی مان از براه انداختن این پروژه و پرداختن به این عمليه 

 »شناخت جهان وانسان« بوده باشد ، ازآنجا که این گُل سرسبد کائينات انسان و پيشرفت عادالنه 
مضمون و موضوع اصلی تمامی  ایدیولوژی ها و ادیان را تشکيل می دهد ، ناگزیریم به عنوان 

هم فلسفی که پرسش اصلی  و ماین  به  ،  و کشف حقيقت  جستجو قبل از آغاز  ، تالشگران حقيقت 
و آن  م بشمار می آید پاسخ  خردمندانه ای ارائيه کني »فلسفه تاریخ  « حقيقی  و جوهرعنصر مهم 

اندیشه و مضمون و پایه اصلی هر در هستی است که  "حقيقی انسان  جایگاه "شناخت  فرآیند  پرسش
لوده های یک جهان بينی و باید به این پرسش اصلی نيز که بر تشکيل و شا . ایدیولوژی بشمار ميرود
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کيست و " انسان و بشر " کيستم ؟  "من " تأ ثير فراوانی دارد ، پاسخ علمی و منطقی دریافت که 
را ذاتی مستقل از طبيعت اشيأ و اراده انسان " وجود دارد ؟ آیا  سرنوشتزندگی چه معنای دارد ؟ آیا 

به  "حرکت " جام آن چه باید کرد ؟ چيست وبرای ان "مسؤليت " است ؟ " عليت امور " مستقل از 
بدون تردید که انسان قدیم با ؟  در جریان است   در کدام جهت و چگونه   "تکامل "  وکجا است ؟ 

نگاه آشناتر و دل روشنتربه این جهان می نگریسته وبا ایمان قوی تر و گام های استوارتر بر جاده 
آگاهی عميق و اصيل تری داشته است ، مگر »  خود انسانی خویش  « زندگی ميرفت و نسبت به 

و این عالم پرتاب شده و با اضطرابات روحی ، تشتت فکری » برهوت « انسان معاصر که در 
سقوط داده است به ناچار تا مرحله » استضعاف انسانی « تزلزل اخالقی وی را ورطه هولناک نوعی 

محو شده و در   »ماترياليزم فلسفی «  تنزیل کرده و سيمای نورانی اش در» شئ  بی ُهرزه « یک 
  گشته است " مسخ "  »ماترياليزم مافيائی بازار « 

  در افغانستان فيأمذهبی حاکميت ما »تقد س پروريی « و اندر حکايت         

مذهبی  يکسان و با فورمول عدالت  يکی از برجسته ترين گروهی که به مثابه بال به ظاهر نيرومند 
» شيعه  و سنی « هردو فرقه وابسته به  ومراجع مذهبی  مسلمان عم از علمای کرام ا» انوشيرانی «

وهزاران فقر و بيسوادی » !توجيه ساختن  شرعی « ودر انجام رسالت رام ساختن توده های فقير
طول وعرض تاریخ خونين افغانستان در اند کهکسانی  ،مشغول اند از مافيای قدرت  جنایت دیگری

سپری این کشور را در دست داشتند و هرروز و هرلحظه ای که مردم ستمدیده  »رادآسپ م« عنان 
در سرتاسرجهان ، تناب های ميگردد طوفان  و حرکت بزرگی ازعلمأ و دانشمندان نواند یش مسلمان 

که همه  در شگفت انگيز است ! را به  لرزه درمی آورند » مرید سازان  « این گروهی از  پوسيده 
های همپالکی « را با معاصر  »پروری مرید «ازهمه کس ، پيوند و شجرة النسب جريان و همه جا 
چگونه شد که آن همه مناديان توحيد و حق  . را می پرسند و جستجو ميکنند شان  نمای  »روشنفکر

تظاهر ميکردند یک شبه و تقوی » جهاد و اجتهاد « پرستی که بر عدالت خواهی و عشق به مردم و 
دند و از مقام روحانی و معنوی در جامعه به را حاصل نمو » !!شماره يک معامله گری  تصديق« 

غرب شرق معنویت بسوی مبدل گشتند که از  !!مصلحت اندیش واقيعت گرأ و ! موجودات معامله گر 
» روشنفکرانی « همد ست  روز کام سياهی شب و تباهیوب آفتاب رفتند و آرام ، آرام درغرومادیت 
درجه حرارت وآب و هوای امتيازات ، ه هيچگاه جهت گيری روشن طبقاتی نداشته و هميشه با کشدند 

از هرجنس و هر فکری که گروه خونی شان با هم  یکی باشد  و برای هيچ هدفی شعار بلند ساخته و 
ی و درنتيجه به خوشبختی رسيده اند که قدرت طلبی فرعونی و سود جوئ. به معامله گری پرداخته اند 

که » ثروت « و معامله گریها ، هزاران چانه زنی ها پس ازقارونی را ارزانی ميدارد  و سرانجام 
بزرگی  که شرف و  »مقام و ميز« آدمی را به باد ميدهند و  »اخالقی و معنوی « تمامی ارزشهای 

ر اسالمی چنين است که بسياری از علمای نامدا. د نعزت انسان در زیر آن مدفون اند  ، کسب ميکن
و  "دموکراسی قالبی "که یک  روزگار تازه ایاعم از شيعه ها و سنی ها سرنوشت شانرا در این 

به سراغ ما و تمامی جوامع شرقی و اسالمی  آمده است دنبال ميکنند مقصودم از  "اقتصاد مافيائی "
فی پترو دالر که سکه های اشرو مافيائی دالل صفت است » تمدن مصرفی « این  "روزگار تازه " 

را در کوچه و بازار ، بر سر فرهنگ و ایمان و زندگی و شخصيت تاریخی و ارزشهای اخالقی و 
بخصوص افغانستان  دینی بویژه برسر  قلعه ء اميد و آرمان تمامی انسانيت مخصوصأ جوامع اسالمی
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ها ی مافيائی ساخته  آویزان کرده و همه ملتها منجمله افغانستان را گرفتار رابطه مجروح و داغدیده 
  » قرآن « نموده وبه تعبير» خارش پول شماری « سال ما را مصاب به بيمارئی  اند و ملت کهن

در . در جان همه حلول کرده و عقل ها را برآشفته و فطرت ها را خورده است  "شيطان زرد " 
م مذهبی ما که چنين وضعيت تارو تاریکی که بر مردم فقير ما مستولی گشته است ؛ علمای اعال

ميروند ، جالب وسخت روزمره » زندگی « رسالتأ دارای ارزشهای خدائی و الهی اند دنبال یک 
روحانی نما خود بنام خدا و پيامبر » خشکه مقدسان « شگفت انگيز است که این جماعتی از 

عظمت های  با آن همهخویش و مردم فقير افغانستان  را تاریخی  آن عنان سرنوشت  اسالم بزرگوار
و جهادی و تاریخی مردم افغانستان دربدل چند دالر ناچيزو چند وعده ء سرخرمن نزد دالالن 

عملکردها ی این اگربه عمق .به گرو گذشته اند » شنفکری" رأ " « قبيله عروسکان کوکی از
یشه که در تفکر وانددرجامعه  ما و سراسر جهان توجه کنيم خواهيم دید » !!جماعت مرید پرور «

در . است   مفقوداز دیر بدینسو  ی  سياسی و اقتصادی ااین گروه ، اساسأ حلقه ایمان بر خدا و تقو
و تضاد اساسی روبرو هستيم ، وآن تضاد بنيادی ميان نگاه توحيدی » پاراد و کس « اینجا ما به یک 
وحيدی  بناگردد و آن بر مبنای حرمت به انسان و اینکه احکام باید براساس یک مکتب ت دین حقيقی که

که مکتب روح وفلسفه شناخت جهان و انسان و تمامی ایده آل های تاریخی و فرهنگی بشریت است 
فرا  به اطاعت کامل از دین اسالم  در تمامی زمينه ها و در همه عصر ها اینگونهتمامی انسان ها را 

مغائر با این چنين نگاه اسالم به هستی و تاریخ ،  )1(ِم َآافًَّة َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السِّْل. می خوانند 
در تمامی ساحات اعم از سياسی ، اقتصادی و فرهنگی در تمامی قلمرو های را که مؤمنان 

 گروه مافيائی و قصر نشينفرا ميخوانند   )اجتهاد  (جغرافياوی برمبنای مکانيزم عقالنيت جمعی 
که  »هستی  و انسان «جهان بينی مادی وشرک آلود به مبنا و نگاه بردر عمل در جامعه ما  مذهبی 
قرئت سنتی وتاریخی اسالم   ملهم از  و »مادی گرایانه «   و» سيکوالر « اصلی بينيش ميراث 

با  حانيت دینی ما واینجاست که می بينيم  یک کتله چشم گيری از ر. عمل مينمایند محسوب ميشود 
مغائر با روح وجوهراصلی دین کاپی شده  حاکم بر سرنوشت مردم افغانستان  دالالن نظام مافيائی و

مردم داغ دیده ی ما را نيز در بازار » سرنوشت مظلوم و محکوم شده«اسالم  بيعت کرده اند و 
  . گذاشته اند  ومعامله  به فروش»بلند منزل « مکاره در بدل چند دالر و چند 

  یا هو                                                                           
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