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!در افغانستان و منطقه »  ! مسلح« صلح   خونينفرآئند نگاهی به مهند سی    

!چگونه صلحی وبرای چه هد فی ؟  

 

محمد امين فروتن                                                                                                                     
  : ميگویند 

، پسرش او را در خواب ديد و  جان داد افتاد و برزمين ) يا نردبان پله ( بلندی زينهک ياز شخصی   
گفت؛ حساب من به اندازه اي روشن پدر در جواب پرسيد؛ از سوال و جواب و شب اول قبر چه خبر؟ 

    !آه افتادم يكراست وارد جهنم شدم )نردبان(زينه بود آه نيازي به سوال و جواب نداشت، از

علی » دولت جمهوری اسالمی افغانستان « هيأ تی که به نام ن ترديد داستان غم انگيز و خونين  بدو
سرزمين ما حکمرانی ميکنند مصداق عينی داستان ُافتيدن  همين شخص است الظاهر بر جغرافيای  

کار !.ود که از زينه به پائين ُافتيده و با کارنامه های روشن اش يکراست بسوی جهنم پرتاب گرديده ب
اين پادو ها و » شکمبارگان تاريخ  «زار جامعه ومردم ما تا آنجا جدی شده است که می بينيم برخی از

حتی به وابسته گان سرمايه داريی بين المللی از مهمترين تکيه گاه های دستجات سياسی و گروه های 
ا طرف ديگر اين اين يک طرف قضيه است ، ام. به حساب می آيند » جهادی و مذهبی « ظاهر 
سرمايه و ثروت را بصورت  !!که بسياری از سرمايه داران بزرگ و ثروتمندان سطح باال است 

مساويانه در انحصار همين سيستم مافيائی همچون خانواده ء واحد در آورده اند ، از اينها که بگذاريم 
شکيل نداده اند به هرحال کسانی نيز هستند که اگر بصورت مستقيم بازوی مستحکم مافيای حاکم را ت

با زدوبند با دالالن دست چندم مافيای حاکم توفيق اخذ بدست آوردن و کسب سرمايه و امکانات به  
عالوه بر اينها ثروتمندانی را . سی و امثالهم را پيدا کرده اند » سيأ « حقوقی و » ابزار مشروعيت «

که هيچ يکی از ترفند های فوق الذکر را به کار نه نيز در بازار مافيائی جامعه افغان ميتوان سراغ ديد 
به مقصود خويش رسيده اند که » کامأل مشروعی « و به ظاهر بسته اند مگر از راه و طريق ديگری 

در طرح همان کسانی هستند که اينان »  ! الطرق الی االسکناس بعد د نفوس الناس « : از قديم گفته اند 
برای کسب در آمد »  و مافيائیبرای سيستم جبارمگر به اهل کارکار « با توصيف مورد بحث ما 

چنين گروه و طائفه ای مسلمأ با اين شيوه برای افزايش سرمايه و . ازاين راه  مشخص می شوند 
و سهم گيری در شرکت های درآمد شان ، سرمايه گذاری و تشرف به فعاليت های بزرگ اقتصادی 

به همين دليل هم است . سود می جسته اند » از نظام سرمايه داری خانواده ای « تجاری و پيوستن به 
که ما نه به  افراد تنگدست ، مجبور و بينوای از اين قبيل ، بلکه بيشتر به صاحبان ثروت ها و 
سرمايه های بزرگی توجه داريم که واقعأ ميتوان سراغ آنها را در درون سيستم مافيائی حاکم بايد 

ن در پرتو اينگونه معادالت است که  تمامی کتگوری های مافيائی اقتصادی که بنابرايجستجو کرد ، 
به ظاهر زمام امور جامعه ما را دردست دارند و فوقأ به آن اشاره گرديد از معا دله قدرت و ثروت به 

و چنين است . و پاسداری می نما يند نگهداری  »نظام سرمايه داری حاکم   مشترک ناموس « مثابه 
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دست به خود ُکشی زده وهمه شهر و روستأ  را بنام » مرگ « امی پاسبانان مافيائی قدرت ازبيم که تم
  .به آتش می کشند » مصالحه « و » تأ مين صلح « 

  ؟! صلح توده ها یا معامله گریی دولت ها 

ديگر اکنون که گويا کارد به استخوان مافيائی حاکم بر سرنوشت مردم و جامعه ما رسيده است ، زيرا 
کسانی را برای معا مله می گمارند و شيوه های را بکار ميگيرند که نه اهل نظام اند و نه مردانی از 

و  اهداف مافيائی و منافع استعماری البته شيوه ها و روش های را نيز که برای رسيدن به! انتظام 
و طناب های خام منافع انه ی انتقام جوياقتصادی خويش بکار می بندند ، از همان آغازو با انگيزه ها 

که از زيرا مسخره ترين آوازی . بسته بندی شده است اهرم های چند گانه قدرت درميهن جنگ زده ما 
نظام » !!طالئی « از حنجره خونين مگر» دولت مؤقت افغانستان  « همان نخستين روزهای تشکيل

يز ی تکرار ميگردد ، همانا مسأ له و گام به گام بصورت تراژديک و غم انگ حاکم کنونی شنيده ميشود
صلح و آشتی با کسانی و نيروهای بوده که از قطار حرکت  عمومی تاريخ و جامعه باز مانده بودند و 

برای  »مشروعيت مشروط سياسی و حقوقی « نظام حاکم بر سرنوشت کشور افغانستان با داشتن 
 مستقل ملی تـحکيم« بنام کميسيون مستقل و ظاهرأ دعوت از نيروهای مخالف يک کميسيون عالی 

قيادت و تحت زعامت  جناب حضرت صبغت اهللا مجددی يک شخصيت متنفذ  روحانی که از » صلح
ست که آنجا  نيز برخوردار بوده است تشکيل داد ، جالب  »جبهه ملی نجات افغانستان « رهبريی  

همان ائتالف بين المللی ضد تروريزم از سوی جامعه جهانی يا که ميليون ها دالر بودجه اين کميسيون 
با هزينه کردن صد ها و به مصرف ميرسند ؛  »! کيسه ء خليفه« و تا هنوز هم از پرداخته می شد 

ميليون دالر بودجه مصارفاتی اين نهاد ، و سپری شدن هشت سال تمام که از تأ سيس اين کمسيون به 
به رژيم کوچکترين تأ ثيری بجا نه گذاشت ، بلکه  مخالفينظاهر مستقل ميگذارد نه تنها در راه دعوت 

علت فقدان سيستم عادالنه وسراسری  اقتصادی و اجتماعی در جامعه افغانستان مشروعيت مشروط 
ريخت و برخی از جوان ترين نيروهای  که پس از سالها رنج م بر کشور نيز آرام ، آرام فرو اداره حاک

اسارت فقر عمومی اعم از فرهنگی و اقتصادی غوطه ورشده و درد و مشقات جنگ خانمانسوز ،  در 
تاريک جنگ و انتقام برگشتند و در دام های از اهريمنان عصر که بودند دوباره بسوی مغاره های 

دشمنان صلح و آرامش انسان اند بصورت ناخواسته قرار يافتند و دوباره اهرم های قدرت کاذب را با 
ند و بدين سان ارزشهای تاريخی فرهنگ و تمدن ما را در لهيب انتقام و شعار های دل فريبی نشانه گرفت

  . شعله های آتش عقده ها با خاک يکسان ساختند 

ويرانی ها و کشتار های از بی گناهان ريشه در اين همه عوامل و انگيزه های سوال اينجاست که آيا 
ه خشونت طلب و اين گرويتی ازوياهم اکثردارند ؟ بيرونی خارج از مرزها  اهريمنمزرعه ای از

ودر اوج غرائز انتقام به يک خود ُکشی  نا اميدانی است که به اميد شان خيانت شده انتقامجو لشکری از
نفرت انگيزی تن داده اند  ؟ بدون شک و به گواهی  واقيعت های تلخ و خونين جاری در کشور ما 

خود را پس از چندين  سال انتظارتلخ  نتوانيستند افغانستان اکثريتی از اين جوانان و حتی کودکانی که 
بوجود آمده » جمهوری اسالمی افغانستان «نامشروع بنام ودر سيستم حاکمی که بصورت جعل کارانه 

است ، دريابند ، ناگهان تحت تأ ثير تبليغات دشمنان در کمين نشسته ای که خشونت و انتقام شعار 
در لست طويلی از قاتالن  ر شستشوی مغزی و عمليات روانی وبا مختص قرار گرفتهدلپذير شان است 

   !! می گردند ؛نويسی  نام 
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امروز ارزش های بلند باال و تاريخی ملت افغانستان و کرامت خداداد انسانی  چنين است که می بينيم 
سراسر  در ملت و مردمی کهمردم فقير و بينوای ما از تيررس توطئه گران بين المللی در امان نيست ؛ 

و قربانی بوده امروز در منجالبی خدائی و سرشار از معنويت دارای ارزشهای  تاريخ غم انگيز  شان 
ُافتيده اند ، منجالبی که در آن همه روزه عزيزترين ارزشهای الهی و معنوی يک و غم از  تاريکی 

ستيم که تمامی فرهنگ محتاجی ه» یملت« وباالخره جامعه و نه يک ! و باستانی فرو ميروند ملت کهن 
در چنين شرائط ُکشنده وغم .تبد يل گشته است   »کاسه گدائی « پرعظمت و پرافتخار مان به يک 

که نه قوم را می شناسد ، نه حاکم را  مافيای شده است اسير جنس  ماقوم تاريخی وبزرگ باراست که 
ار و هويت و معرفت وجودی اين پول وثروت تب، »اقليت را و نه اکثريت را « و نه محکوم را ، نه 

ايثار و زمانی برمافيا را تشکيل می دهد ، می بينيم که به پيش چشم شان انسان های سرا فرازی که 
، قيمت و ارزش ناچيزی پيدا کرده می کردند و افتخار  ، جوان مردی و ميهن دوستی مباهات ايمان 

يا » !!فر حج عمره از جنس شيطانی س«يک ، » کسب مجوز اعمار يک بلند منزل « اند و برای 
نگاه مهربانانه « يک بورس تحصيلی ، و يک آرزو و غريزه ء  پوچ  و ناچيز مادی که حتی با يک 

قيمت و خالصه هرکسی به شکل فاجعه آميزی تحقير می شود ؛ اشباع می شود » آقای رئيس ای از 
در آرزوهای کوچک و محقری که  و قيمت هرکس و هر نهادی و سازمانی  به ميزان! نرخی دارد 

اکثريتی و چنين  است که ! زندگی روزمره شهروندان فقير و ناتوانی  ديده می شوند تعيين می گردد ؛ 
جغرافيای بنام افغانستان  در زندگی روزمره  و عادی متوجه کسب پول و  اين  از  آدم ها وباشنده گان

 !کنند بها و ارزشی اعطأ مي »انسان«است که برای  چيزیبه نظرو باور  آنها اين کمترين  ثروت اند
پاک و اين جوهری از ايمان و معنويت که از جنس که نه می بينند و نه ميدانند !! مگر دريغا و دردا 

 های پوچ و آرزوهای مبتذل و کوچکاست چگونه در لجنزاری ازهوس ») ج(خدا وند « آلوده نه شده 
ذبح « معاصرلبرال  جالدان سرمايه داریيده اند وبدستان خونين انسان نماُافتديوصفتان در چنگال 

انسانی و  خود آگاهی« دريک کالم توده های ازمردم بينوا با از دست دادن . ميگردند » شرعی 
در برابر ظلم و ستم ، در بستر يک آرامش کاذب و بی » نه گفتن « و فدا ساختن  لذت  »اجتماعی 

ل برای تفريح به شکارمی پرداخت و آرام ، آرام چنان نسبت به شکار معنا ی شبه اشرافی که در او
شده وبه قول دانشمندی تنها لذت اش اين » کارش « ، » شکار « حساسيت پيدا کرده است که اصأل 

نجا بيفتد و است که ميرود ، مادری ، پدری ، و فرزندی را از ميان حيوانات با تير ميزند تا حيوان آ
لذت ببرد و با سر دادن يک قهقهه کثيفی برود و برود وهمچنان بُکشد و بُکشد و » ن ابليس زما« اين 

در قلمرو  با آن همه عظمت ها ی خدا داد تاريخی اش  اينگونه است که ملت بزرگ افغانلذت ببرد و 
راستی چگونه ، مبدل گشته است  »دارالجنون « محقرمگرباستانی معاصر به يک يک جغرافيای 

برابر اين وضعيت تار و تاريک جامعه ما و دربرابر اين فاصله های وحشتناک طبقاتی ميتوان در
بی تفاؤت نشست ؟ اگر باور و اعتقاد بر خط » احترام به قانون و آزادی « ساکت بود و به بهانه 

  : يکی بنيانگذاران و معماران پيشتاز آن فرمود  ) رض( اصيل اسالم داريم که حضرت علی

بايد برخاست و  ».دی گرسنه نه ميشود مگر آنکه ثروتمندی حق او را خورده باشد هيچ نيازمن« 
اين واقيعت تلخ بنيادی کرد ودرکنار چنين اصالحات ساختاری  » خانه تکانی « پيرامون حيات مانرا 

را جامعه درد مند ما » نخبه گان و شبه زمامداران مافيائی « را نيز که دامن اکثريت و درد ناک 
از غارت که و انباشته شده روی هم ، » حرام اند ر حرام « ه است بايد پذيرفت که ثروت های گرفت

مستضعفين  و محرومان بدست آمده است و بايد به صاحبان اصلی آن يعنی همان پا برهنه گان 
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هرچند به قول جاللتمآب کرزی از سوی اهرم های پنهانی قدرت تحت . ويتيمان برگردانده شود 
و و موتر های ضد گلوله در اختيار شان قرار داده می شوند !!  پشتيبانی قرار می گيرند ؛ حمايت و

و در کنار خانواده ء شان سپری می کنند » دوبی « هفته ای دو شب بويژه روزهای آخير هفته را در 
 را نيز ميتوان مانند ديگر لوازم و ضروريات» صلح و آشتی « آيا جوهربحث برسر اين بود که .

مبالغ  هيه کرد ؟ تا به مقدار الزم زندگی چون آرد ، گندم، شکر ، و روغن از مغازه های شهر ت
يا اين  است که ما اصوأل از شناخت آنچه که در نظر گرفت ؟  برای بدست آوردن آن را  ووجوهی 

ه دانسته ميشوند عاجزيم و تصور مان اين است ک» صلح و آشتی با مخالفين  « در جهان معاصر 
! نيز همچون جنگ و خشونت از سنگالخ های کشتار و ويرانی عبور ميکند » صلح و آشتی « مسير 

!!! لهذا بايد برای رسيدن صلح وآشتی مخالف را تضعيف کرد تا همه مخالفان به صلح وآشتی روآورند 
مليات خونين يک روستای کوچک ع» !صلح مسلح « برای اجرای چنين بينيم  چنانچه می

واقع در واليت هلمند يعنی  منطقه ای قرانتين شده نظامی که از همان اول تشکيل را » ارجهم«بنام
اداره مؤقت در افغانستان  زير چتر امنيتی و نظامی  آرتش و نيروهای مسلح انگليسی قرار داشت و 

پشه ای نيزبدون مجوز انگليسها نه ميتوانيست زارشهای مطبوعات معتبر جهانی به تائيد اکثر گ
کارشناسان و چنانچه هيچکسی حتی . ، به خاک و خون کشيد برزمين و  آسمان واليت هلمند  پر زند 

پخته می کنند و  " قصيده ها" ساعته   ٢۴متخصصان نامدار علوم سياسی که درراديو  تلويزيون های 
صحرای خشکيده افکار عامه  يک مقام تخيلی شبه دولتی ورسيدن به  »چند دالر نا قابل « دربدل 

چگونه اين همه تروريست و به اين حقيقت اشاره ای نه کردند که  مردم فقير ما را آماده ميسازند ،
که تحت سيطره  ای مستقيم نيروهای نظامی انگليس  » مارجه « طالب و القاعده در دهکده ای بنام 
سرنوشت  آن همه هواپيما ها وچرخبال داستان وئيدند ؟ و راستی قرار داشت يکشبه همچون سمارق ر

به قول مقامات بلند رتبه دولت جمهوری اسالمی افغانستان منجمله جاللتمآب حامد های نظامی که 
کرزی مخالفين مسلح کشور را از حوزه جنوب غرب افغانستان به سمت شمال انتقال ميدادند به کجا 

ه آن همه مخالف و معاند دسته ، دسته و گروه ، گروه وبه روز روشن رسيده است ؟ وچگونه بود ک
 اين حرف يک معاندشدند ؟ می نظامی در دشت  های سرسبز شمال اين کشور جابجا در طياره های 

حامد خان کرزی حضرت اعلي د شماره اول مملکت  يعنی حضورمرگفتاری از مسلح  نيست بلکه 
نزد اهالی مطبوعات بدون پرده و ر حين يک کنفرانس مطبوعاتی است که به مثابه رئيس جمهور کشو

درپرتو چنين امادگی های ديپلوماتيک رزمی و يا به قول  بنأ  .اند بيان فرموده  اغماض ديپلوماتيک 
بر مخالفان و معاندان است که بايد جنگ  و عمليات خونينی که از » چانه و فشار « معروف سياست 

 »خونين  پروژه صلح«ادامه دارند سلسله ای ازهمين » مارجه « ی گناه زمين و فضا بر مردم ب
منافع استراتيژيک ميان دو و ارزيابی عميق و دقيق سبک سنگين ساختن دانست و بدون ترديد پس از 

هرم قدرتمند ائتالف جهانی ضد تروريزم يعنی اياالت متحده امريکا  و انگلستان ريشه در معادالت 
اينجا ست که روشنفکر امروزی ، در اکثريتی از کشور های عقب ! دجستجو کرا بايد منافع آن قدرت ه

ُدچار سرنوشت مشابهی اند ، يعنی  مشترک  مانده منجمله افغانستان هرجايی که زندگی ميکند بصورت
يک درد ، يک نياز و يک انتخاب مشابه ومشترکی را بر شانه های سحيف و ضعيف خويش حمل 

ه سه دهه زندگی پردرد و رنج مردم ما گواه اين واقيعت تلخ است که اکثريتی از کتله تجرب.! ميکنند 
های نيمه روشنفکری در جامعه ما با تقليد سريع و تهؤع آور از جوامع  بزرگ صنعتی جهان بی آنکه 

با براه  باشيم » شعور خود آگاه انسانی « ک و به قول دانشمندی ي» آگاهی اجتماعی « دارای يک 
  .سلطه بيگانه گان مانده ايم درزير يوغ برده گی و ذلت و»شبه تمدنی « نداختن يک نهضت دروغين ا



www.goftaman.com 

 

  : استراتيژیک  یک مغالطه ناقص و
عادت کرده بود که از تمامی سربازانش سه سوال فرانسه امپراطور معروف بنا پارت ميگويند ناپلئون 

چند سال سن داريد ؟ و سوم : ؟ دوم ميکنی  را بپرسد ، اول اينکه چند سال است که خدمت سربازی
من را بيشتر دوست داريد يا کشورت را ؟ روزی يکی از سربازان که کربود و درست نه می شنيد و 
جواب سوال ها را از قبل آماده کرده بود مگر از بخت بد وی ناپليون سواالت را وارونه مطرح کرد 

که دو : بازی که سواالت را از ياد پاسخ ميداد گفت و از سرباز پرسيد ، چند سال عمر داريد ؟ سر
چند سال است که خدمت ميکنيد ؟ سرباز جواب داد بيست : ناپليون با تعجب پرسيد !  اعليحضرت سال

پرسيد که من را مسخره کرده ايد يا خود ناپلئون که از غصه به هيجان آمده بود ! وسه سال عاليجناب 
  ! داد که هر دو را قربان را ؟ سرباز مطابق معمول جواب 

يده ايم و خوانده ايم و مصداق عينی ترين  تحليلی که تاکنون شن همسخره ترين و درعين حال نا عادالن
گوشهای نا شنوا است ، همان استراتيژئی جدا ساختن به گفته ای  با»کر« داستان آن سرباز 

ازسازمان جهانی وتروريستی » ن افغانی طالبا« حاکم سرمايه داريی  استراتيژيست های نظام 
همين قدرت های مافيائی  از همان آغاز به اقتضای منافعاست که توگوئی » القاعده « به معروف  

مقتضای معادالت منافع طبقات حاکم بصورت يک برنامه استراتيژيک يکجا شده بودند و امروز وقتی 
را صادر » سفر برئی استراتيژيک «  بر فاکتور ها وفرا متر های جديدی  تنظيم ميگردد فرمان  يک

اين خط به ظاهر آشتی ی مصلحت جويانه ای که از سوی قدرت های  موا ظب باشيم !! . مينمايند 
در البالی پوشش شعار  »!!حياتی « و » !!استراتيژيک « بزرگ صنعتی بصورت يک ضرورت 

فراز ما پيشنهاد ميگردد و های دهن چربکنی از جنس نژاد و قوميت گرائی افراطی برای مردم سرا
بر اجرای آن همه ملت های جهان سوم بويژه مردم جنگ زده افغانستان  را ملزم می شمارند ظهور 

و در آغاز قرن بيست ويکم با داعيه  در جهان معاصر نوعی از فاشيسم سرمايه داری است  که 
بانيزم تنها نام يک گروه و اسم زيرا طال. دموکراسی و عدالت خواهی  انسانی هيچگونه سنخيتی ندارد 

خاص نيست ، بلکه پديده ای عام در عرصه ء نظريه وروش و ياهم گفتمان و قرئت ويژه ای مذهبی  
است که هرچند در کشور ما افغانستان به علت شرائط ويژه ء اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و 

يگر که زمينه مساعد و محيط مناسب سياسی نمودی بارز و متعين يافته است اما ميتواند درهرجائی د
خاک آن جامعه بگستراند ، همچنان طالبانيزم  هرچند  پيدا کند ، پديدار شود و ريشه های خود را در

به عنوان يک گفتمان ، پديده ای جديد و متعلق به زمان ماست مگر ريشه های منفرد و عنصری آنرا 
تبار ری گری و سائر قرئت های بنياد گرايانه ميتوان در تاريخ جهان اسالم با خارجی گری ، اشع

شناسی کرد ، يعنی در قرئتی که عقل و عقالنيت جايگاهی نداشته است و برای آن در حوزه دين 
عناصر و مؤلفه ها ی منفرد و پراگنده طالبانيزم در دو وجه . شناسی هيچگونه  اعتباری قائل نيست 

درن ، کمتر بحران زا می شد زيرا معادالت تکامل مذهبی آن در قرون گذشته و دوران ما قبل  م
صادم بشر آن دوره کمتر با متون و نسخه های فقهی گفتمان طالبانيزم و بنياد گرائی در تاجتماعی 

و درمجموع ميتوان گفت واقع می شدند زيرا اقتضای پيشرفت عمومی و تکامل بشر چنين حکم ميکرد 
بربستر آن بوجود آمد و در » خليفه خدا « به مثابه » انسان « که تکامل عمومی هستی و کائينات  که 

 بود»دينی«روشنحامل پيام ساده وآنزمان برای انطباق باشرائط عمومی تکامل اجتماعی زمين و
فلسفه ، سياست ، ( همچنان پديده طالبانيزم در تمامی حوزه های اعتقادی ، عبادی ، اخالق و معامالت 
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وری های ثابت ، جامد و دگم را به عنوان تيوری های دينی ، ثابت و خدشه انگاره ها وتي...) حقوق و
همين رويه . ناپذير باور دارند و برای انسان ، عقل و تجربه بشری کوچکترين اعتباری قائل نيست 

مانند شبکه های تروريستی و خشونت طلب سبب شده که با برخی از گروه ها و نيروهای قمه بدست 
از  و ده ها گروه کوچک وبزرگ شبه مذهبی با مالحظه  شرائط فراهم شده » ده القاع« عنکبوتی 

، ارتباطات و تماس ها  بيمار ومعيوب  فرائند اينکنند  و ميسوی دشمنان صلح بشری ارتباط قائم 
حوزه مسؤليت های اجتماعی توسط  قدرت های بزرگ سرمايه داريی با نگاه غير اخالقی و مادی به 

مسأ له حقوق بشر  دراين صورت گردد ، طبيعی است که جابجا و نهادينه ميوامع بشر و سياسی در ج
چنانچه می بينيم مهمترين تاکتيک هيچگونه جايگاهی نه خواهند داشت ، و نگهداشت کرامت انسان 

انجام اصالحات  بنام حاکميت مافيائی در جامعه ما بويژه در مرحله کنونی که اکثر راه حل ها 
با »  ، صلح و عدالت اساسی قانون «  "!!  دقيق " اجرایو در راستای ر جامعه افغانی ساختاری د

ُمهر و مجوز شرکت های تجاری و بزرگترين شرکت ها و کارتل ها ی نظام سرمايه داری اجرأ و 
و انسان کنونی با تمام درک و شناخت جالب و شگفت انگيز است که نسل معاصر. عملی ميگردد 
لبريز از اسرار  وجود تاريخی که کره زمين با همه پيچيده گی های علمی و سينه ایواقيعت های م

و جهان  زمين بر آن چيره نه شده در » جانشين و خليفه خداوند « هم انسان به عنوان که هنوز الهی 
به يک دهکده ای بزرگ مبدل گشته است  تمسک راستين و بدون تظاهر و ريأ  به قانون ، صلح 

مجاهدتها ی انسان نگيزه بزرگی برای تمامی تالشها واو اقتصادی ، عدالت واقعأ  اجتماعی حقيقی و 
اشاره شد اين روند » صلح مسلح « چنانچه پيش از اين نيز  به فرآئند استرتيژيک . معاصر است 

وشبيه با  شيوه معروف  صلح و آشتی را نه ميتوان بيش از يک کاپی مضحک و کارتون مانند
سياست ها ی دراز مدت کشور های بزرگ » !! نقل مطابق اصل است « ر جامعه ما يعنی ومرسوم د

مشغول شکار انسان ها اند ، تلقی » تروريزم و القاعده « صنعتی که در افغانستان به بهانه مبارزه با 
ن اي افغانستان نسبت بهدر مافيای حاکم کشور های بزرگ و اما آنچه که از اراده و نيت واقعی . کرد 

است که » القاعده « از سازمان تروريستی  » افغانیطالبان « پروژه برمال ميسازد همانا تفکيک 
چنانچه اعالميه حقوق . مغائر با ارزشها وميثاق های پذيرفته شده جهانی در زمينه حقوق بشر است 

ده است از سوی کشورهای عضو سازمان ملل متحد به تصويب رسي١٩۴٨بتاريخ دهم دسمبر بشر که 
حکايت ديگری را باز گو ميکند  و اين حکايت خود بر اين واقيعت در آغاز و مقدمه اعالميه مذکور

تلخ و درد ناک صحه ميگذارد که متأ سفانه هنوز هم مافيای قدرت در افغانستان و منطقه بجای نشانه 
عم از فقر  گيريی عوامل وريشه های  اصلی خشونت ودهشت افگنی که همانا وجود فقرعمومی ا

که به  از آنجايی« :  بيشه ها وشاخچه ها را نشانه گرفته اند  فرهنگی و اقتصادی در جامعه است 
ناپذير همٔه اعضای خانوادٔه بشری اساس آزادی،  رسميت شناختن منزلت ذاتی و حقوق يکسان و انتقال

وق بشر منجر به اعمال توجهی و ناديده انگاشتن حق که بی عدالت و صلح در جهان است؛ از آنجايی
است که وجدان نوع بشر را به عصيان واداشته است؛ وظهور دنيايی که در آن بشر  ای شده وحشيانه

مند گردد و فارغ ازهراس زندگی کند به باالترين آمال بشر تبديل  بتواند از آزادی بيان و انديشه بهره
وق بشر نهفته است و انطباق آن با حقيقتی که در اين بخشی از اعالميه حق ».*..... شده است؛

عملکردها ی هزاران سربازخارجی و مستقر در کشور ما افغانستان تفا ؤ ت و تناقض چشمگيری 
جهان بينی لبرال نظام   ناقص و معيوب  ميتوان اين پاراُدکس و تضاد را ناشی از بينيشالبته  دارد

افغانستان مشغول در سرزمين بدينسو  از نزديک به يک دههبورژوازی  جهانی که با درد و دريغ 
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جهان بورژوازی معاصر  فالسفه در نظريه البته عيب مهم واصلی . اند ، دانيست » انسان« شکار
متعهد  آنگاه بر مال وهويدا می گردد که  فالسفه ، دانشمندان و محققان»  انسان و کائينات « درمورد 

فالسفه ، دانشمندان و عموم محققان نظام   بينش تاريخی چگونگی و نوع معاصر تناقض آشکار 
فطرت « که در ترمنولوژی قديم و جديد  »انسان   زندگی«  نسبت به  جوهر اصلی نوين بورژوازی 

بنابراين بايد پذيرفت که کشورما يکی از دردناکترين و غم انگيز . ناميده ميشود ، دريابند انسانی » 
بازهم بايد پذيرفت و به اين حقيقت تلخ وغير قابل انکارنيز   ترين دوره های حياتش را تجربه ميکند و

اعتراف کرد که متأ سفانه گروه های و جريانهای نيز  يا  آگاهانه به خاطر حفظ منافع طبقاتی و 
در راستای بقأ ی سيستم موجود بزرگترين آنچنانی خويش وضع موجود را بهشت موعود می دانند و 

، و يا اينکه علی الرغم ؤقوف بر وضع تار وتاريک در جامعه کنونی در  هزينه ها را متقبل ميگردند
شرکت سهامی با صالحيت های ال محدود « جلد کارگزارانی فرو ميروند که مغازه  حاکم يعنی 

  .را درتاريخ کشور ما  بر پا کرده اند » دولت جمهوری اسالمی افغانستان « در کسوت » مافيائی 

  يا هو  

  ميالدی  ٢٠١٠نومبر سال  ٧
  ميالدی منتشر شده است  ١٩۴٨بخشی از مقدمه ای اعالميه  جهانی حقوق بشر که بتاريخ دهم دسمبر سال * 

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

 


