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       محمد امين فروتن                                                            !حکايت همچنان باقی است 

   »و نظام حاکم مافيائی در افغانستان  !!ريخی دينیمبانی مشترک گفتمان تا «

    »!!کار به اهل کار  «عدم  واگذاريی فرآيند بر مکثی 

   !تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل

:  وآخير بخش دوم  

ه جامعه ما را ارزيابی وريشفغانستان و منطقه عوامل بحران درنويسنده گان ، روشنفکران ومتفکران زيادی درا وقتی
وضوعاتی قلمداد می آنعده مرا يکی از »کار به اهل کارواگذار ساختن  «يند آفرموضوع کم توجهی به نمايند  يابی می
هريکی از نويسنده را فراهم سا خته است ، جنگ زده وهرجامعه ديگر مامؤجبات اصلی بحران درکشورگويا  کنند که
در نزد خويش دارند  » واگذاری کار به اهل کار « م و دريافت خاصی که از مفهو با درک و دانشمند ان  گان

بصورت ترجمه ای وبا سطح نگرئی  شگفت انگيزی به آن می پردازند ، به گونه ای که در برخی موارد و در 
. عقب مانده و جنگ زده از جمله افغانستان آنرا عامل و منشأ تمامی نا هنجاری ها می شمارند بسياری جوامع 

و مسخر بر وجدان بشرامروزی همه   »سرمايه داريی  به عقل آمده  معاصر« نظام که می بينيمواقيعت اين است 
منفذ های نفوذ و تمامی عوامل به اسارت در آوردن نسل جوان و پرخاشگر امروزی را که در قلمرو های گوناگون 

 سارت در آوردن و مقابله با آنها ،برای به اجغرافياوی و تاريخی زندگی  اختيار کرده اند حس می کند و می داند که 
متعهد ملتهای جهان سوم  و تحليل گران اينجاست که روشنفکران  شود ؛گرفته چه شيوه ها و ميتود ها ی را بکار 

« و پی ببرند که وقتی بايد از سطحی نگريستن و ترکيز بر کميت ها بجای کيفيت ها برحذر باشند بويژه افغانستان 
باشد واز بار مسؤليت دربرابر تاريخ و مردم بصورت مرتب و  ِسکه هاحدود  با شمارش تنها م»  ماهيت کار 

را از فهرست وظائف و مکلفيت ی فقير و محروم روند و هرگونه خدمت به مردم  وتوده ها ميتيوريزه شده  طفره 
تمامی که بيعی است د طزده شوخط   کنند وحذف  »جمهوری  و اسالمی « آنهم از جنس های يک نهادی بنام دولت 

که در مسير  » به عنوان دالالن و راه بلدان مافيائی جهانی  جامعه افغان یها خانزاده ها و نسلی از  پول پرست « 
ای از اقص قرن بيستم در گوشه ، گوشه اين دنيای پهناور پراگنده شده اند  دردناک و تاريخی مهاجرت های اجباری

تمدن جامعه افغانی هنگ وبا فر زبان خارجیشوند و جز آشنائی معمولی با کمپيوتر و  به افغانستان فراخوانده میعالم 
، گروه ندارند  یبلد يتبه حساب می آيند کوچکترين و قوم ما در جامعه  ، فضيلت و معنويت  که مظهرپيشرفت واقعی

داريی به عقل آمده قرن بيست  نظام سرمايه« واقيعت اين است که . ، گروه وارد بازار مکاره سرمايه داری ميشوند 
به موريانه وار  »!! بومی  یراه بلدان روشنفکر نمأ« همين از  مستقيم  و استمدادياريی به کمک ،  »معاصرويکم 
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چنانچه ژان پل سارتريکی از . افتيده است  اين خيطه ای ازجغرافيأ جان درخت تنومند فرهنگ و تمدن بزرگ 
عضو   تس فانوننفرا در مقدمه اثر معروفی از    Existentialism اگزستنسياليزم مشهور  ای دانشمندان و فالسفه

تلخ تاريخ را چنين بيان می دارد  روح اصلی اين واقيعت  » مغضوبين زمين « فرانسهجبهه آزادی بخش الجزائر در
اروپا منتقل می ساختيم کای التين را به آسيا و امري قاره افريقا ، شبه روشنفکرانقرن نوزدهم برخی از ما در« .

چند وقتی با سپری کردن دوره وبعد از راه می برديم  امستردامو  لندن،  پاريسدر شهر های وبرای مدت کوتاهی 
قتی به وشان می فرستاديم، های خود و ظاهری به کشورآرائيش مقدماتی ووياد گرفتن لهجه خارجی های کوتاه مدت 

به ذعم شان جنس قومشان که ابه پيدا کرده اند ، وخود را ازکه با نژاد برتر تشگشتند به خاطراينميهای خود برسرزمين
اين .ائل می شدندخويش قبرای صاحب صالحيتی ی بلند گوورسالت يک !! نه می دانستند  د پست تری هستنژا

رستاده ان سوم فغرب به جهاز عالمهو فيليسوف ، متخصص، دکتورويژه ای همچون  القابگروهی که با تيتل ها و
می خواستيم به ملت انتقال آن چيزها وفرآورده های بودند که ما به بهترين ُپلی وبهترين ُمدلهای به مثاشده اند ، اينها 

در  » !!واگذاريی کار به اهل کار« و بدين سان مسأ له مهم و اساسی  »انتقال دهيم  های بومی وعقب مانده شرقی
ان سرمايه گذارو بر سر راه شرکأ وسهمداران » !! اسالمی افغانستان  دولت جمهوری« شرکت تجاريی يعنی همان 

و گروهی که تازه از  . !!شبه دولتی قرار دارد بصورت اساسی حل وفصل می دارند  اين شرکت سهامی خارجی تبار
رند  ب ديگری در بازار کار جامعه افغانی حضور داقو دها ل عالمهو  دکتورو  متخصصغرب برگشته اند و بنام 

،  معنويت ،  ايمان و درعين حال اهل ترين گروهی برای کار شناخته ميشوند ؛ زيرا ديگر از مناسب ترين 
جامعه ما نه تنها اندکترين خبر ی نيست  بلکه  نسل جوان و   مدنیو  فضيلت های تاريخیو   اخالق،   ارزشهای ملی

اشته که دعلمی و توانائی های مادی و معنوی تمام قدرت  باکه از متن جامعه افغان برخاسته اند  وتالشگریپرخاشگر
ميدانند ه مقدس دينی و ميهنی خويش فريض »ثروت و شهرت «  در نشه ای کاذب  تالش برای رسيدن به اند 

انسان ها مساوی خلق نشده « کهاشاره شده ائت تاريخی مذهب اسالم نيزکه دربخش اول اين نوشتاربه آن ودربسترهمان قر
درد  .!!! قرارگرفته اند  ما فيائی شهرتو ثروت برای کسب  اريستوکراتيکشگفت انگيزدريک مسابقه  »!! است

غم انگيزی   نمايش يک  آنگاه بهاطره ترين جنبه ء اين معامله دربازارکار مافيائی داخلی ناکترين و درعين حال پر مخ
سال چند مرتبه ای بدور  کار يابی تالش خونين  و يک جنازه های جوانان رشيد اين سرزمين در تقألميشود که  مبدل 

البته واضيح  !!از کلبه های  فقير شان ودر کنج ، کنجی از اين دنيای غريب  پر ، پر می گردند و برزمين می غلطند 
وروشن است تمامی  کشورهای بزرگ و کوچک صنعتی ای که از همان نخستين روزهای تأسيس ائتالف جهانی ضد 

رضأ يت و دلخوشی مهره های  کسب بخاطر دارند بويژه اقتصادی   ر افغانستان حضور چشمگير نظامیتروريزم د
با سائر شرکای ائتالف   »خانزاده ها ی پول پرست  بومی « گل های سرسبد و يعنی همان خويش   »دلبند  «  

و  مشغول چانه زنی سياسی  صادیکمک های به باد آورده اقت» !!عادالنه « برسر تقسيم و سهم ضد تروريزم جهانی 
ما منجر به  که هيچگاه و هرگز نه تنها در راه تأمين عدالت واقعی درجامعه   !.  اند آنها تعيين جايگاه حقوقی برای 

در  اجتماعی و اقتصادی  اندکترين نتائجی نخواهد شد بلکه موجب بروز بسياری از ناهنجاری های دهشت ناک
   . د گرديد ناهما خوکشور سرتاسر تاريخ 

  در  کجا اند ؟  ی اين رويکرد تنا قض ها و پاراُدکس ها
و مقدمه ای »  !!نطق قبل از دستور« در جائی يک مطلب بسيار حکيمانه و اندرزگونه  ای را خواندم که به عنوان 

زندگی امروزی بشر با  البته در اين مؤجز اندرزگونه تسلسل .  م می دانآنرا خالی از فايده نه  از  اين مبحث نگاشتن
و هر طبقه ای از مردم تعريف جداگانه ای هر گروهی  برای هر طيفی ارائيه سمبول ها به حکايت درآمده است که 

وبه تناسب خصلت وويژه گی های فطری و کسبی که داشته اند توده های ازمردم را مورد خطاب قرار  داده شده است
  :چنين است  » انسان معاصر  «و آن خطاب به  وآن حکايت.  ميدهند  
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  .ا خودت بزن نان ات را من ميخورم حرف ات ر :امپرياليست  «

  .رفيق نان ات را خودت بخور حرف ات را من ميزنم  :مارکسيست 

  .نان ات را من ميخورم حرف ات را هم من ميزنم تو فقط برايم کف بزن    :فاشيست 

من . م تا اين دو حق برای توباشد ا ا خودت بزن ، من برای ايننان ات را خودت بخور ، حرف ات ر   :مسلمان 
اين  ». آنچه را حق می پندارم بر تو تحميل نه ميکنم ، من خود را نمونه ميسازم تا تو بتوانی سر مشق گيری 

را بيان ميکرد بصورت فشرده و »  انسان « حکايت مؤجزی که درواقع استراتيژيی عمومی برای نوع زندگی کردن 
مجمل استراتيژی و دکتورين نامدارترين مکاتب و انديشه ها ی معاصر دنيا  را برای زندگی وحيات جوامع بشر به 

  ! !تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل :شاعر به قول نمائيش گذاشت و 

 به ماده سوم  استناد از آغاز وبهگرچه »  !!جمهوری اسالمی افغانستان دولت  «شرکت سهامی مافيائی يعنی همان 
تداوم »  در افغانستان هيچ قانون نه ميتواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسالم باشد «  قانون اساسی جديدی 

نامدارترين  وياريی  حتی به کمک هيچ گاهصورت يک دولت اسالمی در عصر جديدی معرفی شده است اما 
سيرت است نتوانسته  مذهبی دينی و ازسوی ديگر مراجع نامور  ازيکسو وبرال ايديولوگ ها ی نظام سرمايه داريی ِل

ريشه اصلی  چنين تناقض در معرفت شناسی دوگانه ای نهفته است . پنهان سازند خويش را و معامله گرانه ء مافيائی 
يخ هستی و تاردرخرد گرائی ، عقالنيت و پيشرفت اجتماعی  ،که از يکسو مقتضای  تکامل و پيشرفت جامعه معاصر

که بسياری از همين مراجع » مطلق گرا  و دگماتيک  از اسالم « است ، از سوی ديگر برداشت متحجرانه ای  
مذهبی ای که نظام شبه سرمايه داريی حاکم بر جامعه را مشروعيت می بخشند تکليف شرعی خويش می پندارند تا به 

در حوزه شريعت متوصل به  ، اند  »!م سواردوش مرد هميشه بر«که عنوان رهبران  خود ساخته جامعه ومردم 
عقالنی توحيدی و بدين سبب معرفت شنا ختی طالبانيستی ، هم با معرفت. گردند » بنياد گرای مطلق « گفتمان 

با وضاحت . تناقض پيدا ميکند  افغانی جامعه در مافيائی نابرابر و هم با نهاد ها و مناسبات واقعأ موجود بشرکنونی و
مارکسيستی که  »خمر های سرخ « که اجرأ کننده گان گفتمان و روش متحجرانه طالبانيستی همچون  ديده ميشود

قصد داشتند تا  انديشه های مارکسيستی را با تبعيد های دسته جمعی ، قتل عام ها و کشتار وسرکوب در کامبوج تحقق 
تکليف خويش عمل کنند ؛ با احساس رسالتی می خوانند  که با يد به !!  اسالم  »خمرهای سبز « بخشند ، خويش را 

ِاعمال زور و سرکوب  با هرطريقی ، حتی به هر قيمتی و خوانند خويش را مکلف می دانند تا که رسالت دينی اش می
هواداران وجالب آنجا و آنگاه است که نخستين حاميان شانرا در جامعه کنونی حاکم سازند ؛  » مذهب مورد مقصود«

که همچون جامعه » مافيائیروشنفکران شبه و متفکران« واين روش سرکوب گرانه راگفتمان سراپا قرص اين 
 را بر تن »دموکراسی و بازار آزاد«   ءچسپيده اند و جامه و تمدن ما سرزمين وح تاريخ مجر موريانه ها بر تن

تان که با توجه به احکام صريح اکنون مسأ له تسويد و تدوين نخستين قانون اساسی افغانس. کرده است تشکيل ميدهند 
و همچنان مطابق . باشد مي تجزيه غيرقابل و واحد مستقل، ، اسالمي جمهورى دولت ، افغانستان« آن  اول مادهيعنی 

هکذا مواد ديگری از  اين   ». است اسالم مقدس دين ، افغانستان اسالمي جمهورى دولت با ماده دوم اين قانون دين
قدس اسالم را روح و جوهر اصلی هرنوع قانون گذاريها  در زمان حال و آئنده کشور ما افغانستان قانون بالنوبه دين م

 بر مترقي و مرفه جامعه يک ايجاد به دولت« درحالی معرفی ميدارد که بنابر حکم ماده ششم اين قانون اساسی يعنی 
 بين برابرى ، ملي وحدت تامين ، کراسيدمو تحقق بشر، حقوق حمايت ، انساني کرامت حفظ ، اجتماعي عدالت اساس
بسياری از مؤلفه های مندرج  ».باشد مي مکلف کشور مناطق همه در متوازن)  توسعه( انکشاف و قبايل و اقوام همه

اسالمی هيچگونه » بنياد گرأ ی « مفاهيمی اند که در گفتمان  آن عدهاز »دموکراسی  حقوق بشر و« اين ماده از قبيل 
» انسان«هرگونه حقی برای » بنيادگرأ« زيرا در بافت و رهيافت فلسفی انديشه های تئوکراتيک و ند ، جايگاهی ندار
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انکار می ورزند ، به گمان اکثرمراجع تيوريک اين » حکومت دموکراتيک « اعمال قدرت و تشکيل را درجهت 
است  ذاتی، امری  مالکيت الهیکه تنها  ريشه در مالکيت دارد و از آنجا» فلسفه  ی حق « دسته از فقهأ و دانشمندان 

است پس تنها خداوند که مالک انسان و جهان است ، حق  مالکيت خداوندو متکی بر  عرضیو سائر ملکيت ها  
تاريخ گواه بر اين اعمال قدرت و سلطه بر انسان و دخل و تصرف در سر نوشت ، شئون و امور وی را دارا ست ، 

در دوران قرون ؤسطائی مسيحی و نزد تئوريسن های کاتوليکی و کليسائی ، منجر به  حقيقت است که همين نظريه ،
بود که بر انسان و جامعه  مشيت و قانون الهیتحکيم نظام و سيستمی شد که حد اقل در ادعا ، اين تنها اراده ، 

اساسأ با نفی » حق فلسفه « به مثابه صورت بندی سياسی چنين »تيوکراتيک« اين نگاه معيوب حکومت ميکرد ؛ 
هرنوع مردم ساالری و دموکراسی ختم ميشود ، اما از آنجا که خداوند خود مستقيمأ و بدون واسطه نه ميتواند حاضر 

امر تعيين ، شده و شخصأ سلطه و قدرت حاکم برجامعه را در دست گيرد ، لهذا نمائنده گان خدا به نيابت از وی 
مفروض گرفته  اراده وتصميم الهیو اراده وتصميم آنان که به عنوان  سرنوشت و مقدرات را درد ست ميگيرند

با توجه به اينکه در !!! برای ابد ساری و جاری است  ی باشنده تمامی اعصار  در ميان انسان هاو سرانجام ميشود 
انسان به عامل نهاده می شود و خداوند نيز سرچشمه همه حقوق است ، لهذا  خدااين رويکرد فلسفی انسان در برابر 

مطلق تکليف تبديل شده و عمأل رابطه حکومت به مثابه تجلی اراده و قانون الهی با مردم ، به مثابه خيابان يک طرفه 
از نظر اين ديدگاه ، انسان فاقد هرگونه حقوق ذاتی در برابر حکومت است و . خاتمه می يابد  حق با تکليف تحويل

عوارض و آثار اين بينيش  همانگونه که اشاره گرديد .!! حاکمان الهی را ندارند وظيفه جز اطاعت و فرمانبرداری از 
. است با حکومت دموکراتيک و مردم ساالرمرتبی که بر حيات امروزی بشر دارد همانا تناقض ميان حکومت مذهبی 

د نظر خويش را بر گروه دوم نيز بر اساس همان مبنای فلسفی ، اما با رويکرد مخالف ومقابل ، نظام سياسی مور
اين ديدگاه که ريشه در نوعی  مطابق با استوار ساخته و به نتائجی معکوس نائل می آيند » فلسفه حق طبيعی« مبنای 

« قدرت جدای از »امر« فاقد قدرت و ند باز نشسته وخدا ( "دئستی "يا حد اقل ) انکاراز خداوند ( جهان بينی آته ئيستی 

سرچشمه حقوق ، حق طبيعی انسان است و دموکراسی و حکومت دموکراتيک ،  يدگاه ازنظر اين د دارد ، »خلق 
الزمه و نتيجه آن به شمار می رود ، درين صورت ميتوان گفت که همه مخالفان حقوق الهی و طرفداران دموکراسی 

يافت شده و ميشوند که نيستند ، بلکه کسانی نيز  ملحدو  خدا نا باورسر چشمه ميگيرد  »انسان « ايکه از حق طبيعی 
ضمن اعتقاد بر خالقيت خداوند ، به دخالت او در بقای جهان و تداوم حيات انسان معتقد نيستند و به نوعی انقطاع ميان 

سخن گفتن از قانون ، مدنيت و  »د ئيستی « روشن است که با نظريه . فلسفه حق و وجود خداوند حکم می کنند 
افزون بر نزد هواداران اين بينيش قابل قبول نخواهد بود ، اما  و هيچگاه  هيچ وجه نيز منتفی است و بهحقوق الهی 

با نظريه سومی نيز مواجه هستيم که حق الهی و حق بشری را در تقابل هم »  فلسفه حق «  اين دو نظريه در باب
زيرا حيات و نياز های حياتی در بشر بخش مهمی از حقوق است که ندانسته و همزمان به اثبات هردو می پردازد ، 

است ، بنأ هر موجود زنده ، به صرف زنده بودن حقوقی دارد که در و يکسان البته ميان انسان و حيوان مشترک 
و "توليد مثل " هوا ، خوراک ، پوشاک ، . دنغير قابل سلب و تعرض محسوب ميگرد ،شرائط غير تعارضی و عادی

آنچه برای ادامه ء حيات موجود زنده اعم از انسان ، حيوان و حتی گياهان مورد نياز وضروری است ، جزئ  هر
يعنی انسان دو ويژه گی عمده اما در .ذات و جوهرزندگی الزامی می سازدحقوقی محسوب ميشوند که رعايت آنها را 

را به اين حلقه ای از کائينات رقم ميزند ،  ، خصلت های فطری اند که حقوق ذاتی و ويژه»و اراده  خردگرائی «
به طور کلی با صرف نظر از مناقشات » حقوق بشر « روی همين ملحوظ اعتراف و التزام  به مقوله ای بنام 

صغروی يا مواردی که در اين زمينه وجود دارد با چنين فلسفه حق طبيعی و ذاتی نه تنها منافی حقوق الهی نيست 
ه شما ر ميرود ، به اساس اين دکتورين وظيفه بشر نه دربرابر حکومت ، نه در برابر انسانهای بلکه الزمه توحيد ب

يکسره تکليف ومسؤليت نيست بلکه دارای مؤلفه های مستقل حقوقی اند،هرچند  )ج(ديگروحتی نه دربرابرخداوند بزرگ
، اخباری و شبه اخباری سخن شعری که طرفداران گفتمان طالبانی بويژه متکلمان و محدثان اشعری مشرب و شبه ا
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حقوق را نوعی کفرگوئی تلقی کرده اند ، اما صاحب نظران مدافع طبيعی و فطری » حقوق مستقل انسان « گفتن از 
برای اثبات اين . چنين ديدگاه شرک آلودی را قبول ندارند  می نامند  »روشنفکران دينی«  که خويش را انسانبشر و 

سالم مدافع راستين  حقوق بشر و انسان است عالوه بر متون صريح و روشن قرآنی  به حقيقت که  دين مقدس ا
چهارمين خليفه مسلمانان که در خطاب به مالک اشتر صحابی نامدار و از پيشگامان  ) رض(فرمائيش حضرت علی 

ده بود استناد برگزيده شبه واليت مصر از سوی حضرت علی  کرم اهللا وجهه تازه که نهضت توحيدی صدر اسالم 
 ».فان الناس صنفان ، اما اخ لک فی الدين و اما نظير لک فی الخلق « : می کنند که ايشان در خطاب به مالک اشتر فرمودند 

بدين ترتيب ، بشر بودن و همنوعی در خلقت انسانی ، مبنای حقوقی است که هيچ کسی حتی حکومت مذهبی ، حق 
و توجه به عدالت اجتماعی و آزادی از جمله اين اصول است که به عنوان  تجاؤز بر آنها را ندارد ، اصل حيات

مفسران دينی ها و حقوق مورد ادعای دينداران ومبنای داوری ما را نسبت به آنو اديان توحيدیبرنامه عمل تمامی 
تنها براساس چنين فلسفه و اينگونه بينيش توحيدی حکومت دينی و حکومت دموکراتيک نه  .دهد  تشکيل می

پارادوکسيکال و تناقض آميز نيستند بلکه بربستر تاريخ بشر الزم و ملزوم يکديگر می شوند ، بدين ترتيب حاکميت 
از يکسو برحق الهی و از سوی ديگر برحقوق بشر ابتنا . مشروع حکومتی است که بر پايه های دوگانه دستوار است 

همين اکنون با وضاحت ميبينيم که برخی از به ظاهر  کهو درعين حال درد ناک است سخت شگفت انگيز. دارد 
که پايبند ی به ارزشهای متعالی حقوق نامداری دموکرات ترين شخصيت های حقيقی و حقوقی و نهاد ها وسازمانهای 

نگاه  حين جبهه گيری ها و تصفيه حساب های  سياسی با دشمنان خويش از افتخارات  تاريخی خويش می شمارند بشر
 رعايت حقوق« را به فراموشی می سپارند ودرتعامل با مخالفان شان اصل »حقوق بشر«ه مؤلفهبشری بوانسانی 
با مخالفان  »ها تصفيه حساب « اين جوهر ناب را برای مدت کوتاهی  دست کم تا را فراموش می کنند و ياهم  »بشر

منفی و مغائر رجسته ترين مثال اين رويه بهترين و ب. می فرستند » !!تعطيالت مصلحت آميز  « و دشمنان خويش به 
 دولت جمهوری اسالمی «مسلح جذب مخالفين رائط يکجانبه برای جلب ودر ش کهحقوق بشرموازين رعايت با 

هرگاهی از وسائل  رژيم مافيائی افغانستان »مسلح   صلح« و گرداننده گان  پروژه از سوی طراحان »افغانستان 
دولت « زيرا يکی از شرائط مهمی به اصطالح  پيوستن مخالفين  به مشاهده ميرسد ، بيان ميگردند  ارتباط جمعی 

شبکه "مخالفين دولت با ی طالبان و سائر يقطع هرنوع ارتباط تشکيالتی و فکر »جمهوری اسالمی افغانستان
بان بخش قابل مالحظه طال يعنی  معاندين و مخالفين مسلح چنين رويه دربرابردرحاليکه ميباشد ؛  "تروريستی القاعده

 که حين جنگ سرد» * عرب های افغان« از نسل پرخاشگر و جنگجوی همچنان  مجاهدان مسلمان افغانستان از  ای 
و  از کنج ، کنج کشورهای خاور ميانه  و جهاد مسلحانه افغان ها در برابر اشغالگران اتحاد جماهير شوروی سابق 

به اردوگاه جنگی فرا برای اجرای مأموريت های نظامی  جهانی  سياسی وشن ور معين ها واهداف  با انگيزه  عربی 
با  پس از اشتراک مسلحانه در جهاد افغانستان که منجربه سقوط رژيم دکتور نجيب اهللا گرديد  ،  خوانده شده بودند

اد افغانستان دريافته نسبت به رژيم ها و دولت های  غربی و حاميان  شماره اول جهعقده های که  ونفرتها ازدنيای 
خود ميپنداشتند را که زمانی آنها را ولی نعمتان بويژه ايالت متحده امريکا غربی  استعماری  های  دولت اين  ،بودند 

نظامی برج های دو قلوی عمليات سازماندهی  شده و دقيق ای قرار دادند و درنتيجه » خشم وحشيانه «  مورد يک 
 که محسوب می گرديدند با بی رحمی تمام منهدم نمودند  آزادی و استقالل امريکا  مبول های که س را  نيويورک 

« سرمايه داريی  استعماری  اياالت متحده امريکا به سرکرده گی اندکی پس از حوادث درد ناک يازدهم سپتمبر دولت 
  اسامه بن الدنص شخسازمان و تشکيالت جهانی القاعده  و ، رئيس جمهور وقت امريکا  »جورج دبليو بوش 

م ازاين يادآوری چنين نتيجه ميگيريم که علی الرغشبکه را مسؤل حوادث يازدهم سپتمبر اعالم نمودند ،  آن رهبر
سر ميدهند و حفظ و  منجمله  حقوق زنان و آزادی بيان ومطبوعات حقوق بشر شعار های بلند باالی که از رعايت 
 خويش به حساب می آورند » مال نصرالدينی « هه حاکميت پوشالی رژيم يک د نگهداريی آن از جمله دست آورد های
اهرم های اصلی قدرت در افغانستان همانا نگاه رياکارانه و مزورانه ای  تمامی نگاه واقعی و بالقوه ای از سران و 
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ر تلسکوب اين نگاه تکيه نداشته است ، زيرا د آن  انی و بشریمؤلفه های انسواست که هيچگاه با فرآيند  حقوق بشر 
يک نوع تبعيض نژادی و فاشيستی به مشاهده می رسد وبا  ، عوارض و آثار  دارد رسوبات منافع مادیکه ريشه در 

، لسانی و ا باالتر  از هرنوع تبعيض  قومی ر  »انسان بودن «بويژه  »بشر بودن«  که سرتاسريی عدالت اجتماعی 
 استخارهعدالت «رند ، سنخيتی ندارد بلکه ميتوان اين نوع عدالت رانژادی مالک تحقق عدالت اجتماعی می شما

عطائی سکون و  اطمينان نه برای اصالح و ا» تنبيه مجرمين «و »اصل مجازات « درپرتوچنين نگاه ، ناميد »!!ای
« و!!، دموکراسی »قانون « که بنام سلطه وحاکميت بلوحاکميت قانون اند، » عدالت«که تشنه به جامعه  بشريی 

 است  ،  »   مذهب«  در پوشش که توجيه کننده ء مافيای حاکم بر سرنوشت جامعه ما  » احکام مذهب درباری 
 !! .  شده است  »برادر دشمن برادر  «انتقام گيری های است که با  درد و دريغ نفرت ها ، کينه ها وکاشتن تخم 

 هستیمن تکنولوژی معاصر و سلطه ای لحظه به لحظه  انسان برجهان به  ُيکرد اکنون که و اذعان  البته بايد تأ کيد 
ل بقأ ودوام و ناکاره قابمبدل گشته است  اتکأ ودل بستن به چنين فورمول ها ی معيوب   دهکده ایبه   کائيناتو 

در » !جمهوری اسالمیحکومت «افغانستان به عنوان نظام سياسی آنجائيکه از.نيستند ونه بايد برسرآن حساب بازکرد 
بنيادين چنين حکومتی را ومسمی شده است ، جمهوريت واسالميت دورکن  حقوقی بنام قانون اساسی فورمولبندیمتن 

ن که درفصول و اصول متعدد قانون آدهد ، البته درکنار چنين منطق نهفته درقانون اساسی و روح حاکم برتشکيل می 
واضيحأ  به  »اسالم و دموکراسی« ردو رکن حکومت يعنی هباروشنی فقدان اساسی افغانستان انعکاس يافته است 

 دين،  حکومتاست که  امروز نيز در افغانستان همچون روزگار قرون وسطی که اين قابل تعجب .  شاهده ميرسندم
ميگرفت  )کليسا( سه ضلع مثلث جامعه را تشکيل ميدادند و حکومت يا سلطنت مشروعيت خود را از دين  فئوداليزمو 

در ارتباط با ساختار اقتصادی جامعه آن روزگار  يعنی فئو داليزم مجموعه طبقه مسلط و عناصر گفتمانی را  وهردو
انسان و در جامعه قرون وسطائی تشکيل ميدادند درنتيجه نه تنها از حيث نطری و تيوريکی بلکه از حيث عملی نيز ، 

ويکم نيز با هزينه  داشت ، امروز و در قرن بيستکوچکترين ارزشی ناو و جمله حقوق انسانی و بشری وی  کرامت
يزم مبارزه با تروررمايه داری که به بهانه سيليارد دالروحضورنظامی دست کم نيمی ازجهان صنعتی ومساختن ده ها 

افغانستان  ، فرهنگ و تاريخ گذشته تمدن) افغانستان اسالمی  جمهوری دولت  (دارند بنام و القاعده درافغانستان حضور
البته »چگونه تروريزم را با تروريزم نابود ميکنند ؟«وبا روشنی به مالحظه می رسد که، را به حراج گذشته اند

آن روزگار تحولی که در اين دوره جديد بوقوع پيوست اين است که در مقابل  فئوداليزم و طبقه نيمه فئودال جامعه 
در جامعه خويش  باشيم طبقه جديدی ودر طی سه دهه بدون آنکه بصورت تدريجی شاهد تغييرات عميق و بنيادی  

از جنس مافيائی آن » بورژوازی « گذشته در بستر يک جامعه وشرائط  ديگر بصورت  مستعجل و مصنوعی  بنام 
درحاليکه سران اين مافيأ ی غارتگر  .بصورت مصنوعی منتقل گرديد  رشد کرد و به اقتضای شرائط جامعه افغانی

آفتاب می گرفت نخست  وسائل و   »!!گلخانه های سرمايه داری جهانی « طوفان ها ی ميهن در  بدور ازباد ها و
 ٢۴ يعنی مطبوعات ، روزنامه ها و شبکه های تلويزيونی در جهان عقب مانده ، دهی  ابزار عنعنوی مشروعيت

احزاب و سازمان  ايجاد وتشکيل صالحيت  «يعنی ديگری ازجامعه مدنی  هایوستون ها به شمول پايه را  ساعته 
و در راستای فعاليت های شبانه روزيی اين مافيای  ند در اختيارگرفت را  در جامعه ما» های اجتماعی و سياسی 

نخست با انهدام  بزرگترين ساختار ها ی جامعه  جنگ زده ما را که در طی سه دهه جنگ  بين المللی ،غارتگر
و سپس به قصد  تخليه و خانه تکانی اساسی ملتها ی جهان ل منهدم ساخت خونين به لرزه درآمده بودند بصورت کام
  ضربتی زدند ؛  و آثار تمدن بشری دست به عمليات ، معنويت سوم منجمله افغانستان از فرهنگ ، اخالق 

  ! ؟ آن بر ریاکارانه   فرآیند اجتهاد متعهدانه مذهبی ویا هم تظاهر 
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در دين مقدس اسالم نه تنها هيچگونه مسائل و مشکالت بشر امروزی  »د اجتها« طرح مجرد و انتزاعی  آزادی 
 !!عقالنيت اجتماعی و  »مذهبی اجتهاد  یي آزاد« شعار  تنها  بر خشک وواهی  را حل نه ميکند بلکه با تکيه

 و »مسخسيستماتيک  «ه ووآنرا بصورت تيوريزسايه می افگند بربسياری از نيازمندی های اصلی نسل معاصر 
مهم  که در جوامع بشری بويژه کشورهای اسالمی به مثابه يک کمبوديی  را  بنابراين آنچه. نمايندمی پرده  پوشی 

 انه به مثابه روح کا وشگرمذهبی است که  »اجتهاد پويا و ديناميک « ماهيت عملی وميسازد برمالوعقيدتی  فکری
 »آگاهی متعهدانه عقالنيت و«با موتوررا تمامی نسل ها  باشنده همه عصرها و قافله حيات انسان تاريخ و جامعه ،

عادالنه توحيدی راه رسيدن به ايجاد يک جامعه در، خليفه برحق خداوند بزرگ  در زمين راانسان جانشين و 
موجبات بسياری آلودگی های سياسی ، اقتصادی و که  وطبيعی ای زندگی غرائز سرکشدربرابرآفات گوناگون و

» واکسينه « و » **وقايه « د نرورا فراهم می آ در جوامع بشر  ا و شخصيت های حقيقی وحقوقیاخالقی انسان ه
بايد  همچنان !!.از ميرغضب های استبداد  و فراشان ستمکاری و ظلم جلوگيری ميکنند  بدين گونه و .می سازد 

 هستیی بشر و رابطه آن با مستلزم شناخت علمی زندگ »اجتهاد پويا  « و حقيقی که مفهوم و جوهر اصلی گفت 
که  بطن کائناتبا هدفمندی های نهفته در  »مکانيزم ساختاريی هستی « تا با درک  وکشف ارتباط است  کائناتو 

لزومأ از سوی انبيأ ی بزرگوارو برخاسته از بطن و متن تاريخ و  و جغرافيا وی  گوناگون تاريخیدر اعصار 

در اسالم  اجتهادهمچنان مسأ له باب . عرضه شده است  بشربه  دين  جامعه  به حيث ندای ملکوتی و درقالب
يعنی  نه تنها تحقيقات آزادانه در مسائل دينی و انطباق مذهب با تحوالت زمان و تحوالت تاريخ است بلکه اصوأل 

تاريخ به تداؤم راه عملی و پرخم وپيچ تمامی  انبيأ ی بزرگوار و مصلحان نامدار  ديندر  »اجتهاد « فرآيند 
تالش برای نجات بشر درمتن تاريخ و جامعه ودرعمق وجدان برده های اسير ، توده های استثمار . شمار ميرود 

اسير جهل و بيسوادی   که داغ  هر کجای ازاين  جغرافيای وتاريخ  از  شده و ملت های استعمار زده درهرکجا ی
و با بدانند بايد روزگاراين  روشنفکران متعهداالخيره تمامی ،  مصلحان و بفقها ،  مجتهد ين. ، ميباشد گشته اند 

به مثابه  »انسان « که و بشنوند تاريخ را درک کنند  ندای  اين»عقالنيت جمعی «آنتن های سريع السيرخرد و
اين امرخود وتسلط و غلبه می يابد  کائناتتصاعد هندسی بر هستی وبا ، آگاه و جستجو گر موجود خارق العاده 

خود  اين عمليه تکاملی درهستی کنند که جديدی احاطه نووگردد تا پيرامون زندگی انسان را پديده های ب ميسب
 هایشخصيت« و »ُنخبه گان« ،»رجال«بهمتوصل شدن بجای  ی رامديريت جوامع بشرهبری ومسأ له سبب شده تا 

هم آهنگ ومتحرک ، سيستم پويا ث يک به  حي »اجتها د جمعی« فرآيندنهادينه سازيی درشاخصها و» ماتيکريٌزَک
و  فقيهو   دانشمند و،  روشنفکرهر   مصلحهرکس ، هر  بنابراين .جستجو کنند  طبيعت و هستیبا نبض تکامل  

تمدن ما و همه معاصرسرود نجات فرهنگ و که خواسته باشد در قرن حاضر و به نمائنده گی از نسل مجتهدی 
در قلمروشناخت ويش راخ »اجتهادی« کاوشهای علمی وبررسيها واصلی محور تا دارند وظيفهبشريت را بنوازند 

 »جهانی شدن « به مافيائی که برخالف ميل باطنی حاکمان  جديدهمان مرحله يعنی تاريخ بشرزانوينی 
Globalization   ، خالصه اينکه بايد تمامی  ارزشها و مؤلفه های دينی و سياسی . سازند متمرکزانجاميده است

 الهی درزمين و مبارزان راستين تاريخ اند پيامبران  ُالوالعزم  ، انبيأ وکه محصول تالش  رادر تاريخ بشرمعنوی  و
به مثابه يک سيستم  »اجتهاد پويا و ديناميک « با اقتضای  دوره مدرن زندگی بشر با نهادينه سازيی مکانيزم 

و » فقهأ « برای روشنفکران امروزو تمامی . ا نجات داد وقائيوی در تاريخ ، انسان آواره  و رنجديده امروزی ر
چگونه ميتوانند پس از صدها سال سکوت مصلحت اين يک آزمون و تجربه بزرگی است که  » مجتهدان دين « 

» قدرت و شهرت کاذب« ، که جهان را با تنبلی و بی توجهی درنشه ای از» تکامل و پيشرفت بشر«آميز دربرابر
فاقد  عقب مانده و جامعهيک واگذار کردند و در نتيجه » سکوالر شبه روشنفکران « و» دانشبه دانشمن« به 

جامعه ونسل  و ارزشهای معنوی را به ميراث برد ند ، به مرحله ای از پيشرفت ، اخالق و تمدن برسند ومدنيت 
اين يک   ؟.برسانند  رفت افيون خورده معاصر را نيز بر بالهای ديانت و مذهب به چنين مدارجی از تمدن و پيش
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و مذهب تجربه بشری است مسأ له رسيدن به معنويت و احيای ارزشهای ازدست رفته تبليغ خاص برای يک دين 
               2010-08-1                                        .و ايدئولوژی  خاصی نيست


