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  محمد عالم افتخار

24.12.2011  

ياد داشت هايی بر طالب دوستی 
   مرتبطارد و مو»جامعه جهانی«

  

 به نظر ميرسد روز هايی که سپری ميکنيم کم از کم در عمر بنده ؛ منحيث فرد 
بشری با هويت مشخص ؛ روز هايی استثنايی و به همان درجه پر مضمون و پر اهميت 

  .است 

مايانگر يکی از ويژه گی های اين روز ها دريافت متن فوق ميتوانم عرض کنم که ن
 اکادميک توسط ايميل از يک دوست متفکر ارجمند خودم ميباشد و -العاده مهم معرفتی 

نيز کامينت ها و تقريظ هايی که تا کنون بر کتاب گوهر اصيل آدمی نگاشته شده و در 
ستفهام ها و نظر خواهی هايی که دامن فراخ انترنيت به نمايش در آمده است ؛ همچنان ا

اپوزيسيونی به عمل آمده و عمده » ائتالف ملی«از اين کمينه در مورد تشکيل و تبارز 
تر از همه در مورد اظهارات جناب جوبايدن معاون رئيس جمهور اياالت متحده امريکا و 

  .دنباله های آن 

بسيار فشرده بر بنابر علل و مالحظات فراوان ؛ ناگزير بايستی تيتر وار و 
موضوعات مطروحه مکث هايی داشته باشم ؛ حتی نميتوانم پيشبين شوم که در آتی 

  .خواهم توانست به تفصيل اين يا آن موضوع بپردازم يا خير

  

  !ما به پايان يک فريب بزرگ رسيديم
  

  .از اخير آغاز ميکنم 
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طالبان دشمن جوبايدن معاون رئيس جمهور امريکا به مجله نيوزويک گفته است که 
) جنابان بارک اوباما و جورج بوش( امريکا نيستند ؛ هيچگاه رئيس جمهور امريکا 

فقط ما به افغانستان برای آن رفته ايم و آنجا . نگفته است که طالبان دشمن امريکاست 
  !همه چيز برای ما القاعده است . استيم که القاعده را شکست دهيم 

وزارت ( ان دفاع نموده ولی سخنگوی پنتاگون  نطاق قصر سفيد هم از اين سخن
آنعده طالبان که مردم ملکی را آسيب ميرسانند و : فرموده است !) جنگ ابر قدرت زمان

  .بر نيرو های ما در افغانستان حمله ميکنند ؛ دشمن استند و ما با ايشان ميجنگيم 

ين اظهارات خيلی از روشنفکران و ناظران هموطن ما و انديشمندان بيرونی بر ا
مکث کرده و عده ای با جديت و خشم تمام آن را محکوم نموده و اين سياست بازی را 

برای افغانستان و منطقه و جهان خطرناک خواندند و حتی خواهان آن گرديدند که رئيس 
جمهور و دولتمردان امريکا بايد به مردم افغانستان ؛ مردم امريکا و ساير جهانيان پاسخ 

اين ده سال در افغانستان چه غلطی ميکردند و اينهمه خون و آتش و تباهی و دهند که در 
 ضايعات و تلفات برای چی  بود؟

» ! جنگ دوستانًه امريکا در افغانستان«يکی از پر محتواترين تبصره ها در مورد ؛ 
جنگ «شمه ای از . است که ويب سايت آريايی به نقل از فارسی رو ؛ انتشار داد 

  :» ..!دوستانه

   
  واقعا چه پيش آمد که ناگهان طالبان از دشمنان سوگند خورده به دوستان امريکا مبدل شدند؟ «
  

 و بعد از واقعهء يازدهم سپتامبر، امريکا خط قرمزی ميان کشور های مخالف با تروريسم 2001در سال 
.  تروريسم قرار دادرا در آنسوی اين خط يعنی حامی" امارت اسالمی طالبان"و حامی تروريسم کشيد و 

  . به همين دليل بود که امريکا به افغانستان لشکر کشيد و امارت اسالمی را سرنگون کرد
  

در جنگی که ده سال بطول انجاميد، امريکا يک تريليون دالر برای سرکوب طالبان و القاعده به مصرف 
يکا منتشر کرده اند، هزاران نفر در طول اين مدت، بر بنياد آمار هائی که نيروهای ناتو و امر. رسانيد

بنام طالب در افغانستان کشته شدند، تعداد زيادی از مردم به اتهام رابطه با طالبان دستگير و سالها را در 
اکثريت عظيم از اين دستگير شده گان در . زندان های امريکا در گوانتانامو، بگرام و قندهار سپری کردند

ها هزار  ی به قاضی، دادگاه و وکيل مدافع نداشتند، در اين جنگ دهشرايطی بودند که هيچ نوع دسترس
ن، زنان و اطفال نيز کشته و زخمی شدند که امريکا مسئوليت کشته شدن اغيرنظامی شامل پيرمرد

... بسياری از آنان را بدوش طالبان انداخت، باغها و خانه های مردم در واليات ناامن با خاک يکسان شد
  . سم، توجيهی برای نقض حقوق انسان از جانب امريکا بودجنگ عليه تروري

  
ها هزار قربانی اين جنگ خونين که  آيا ده! اکنون امريکا اعالم ميدارد که طالبان دشمن امريکا نيستند

!! سربازان امريکائی و کشور های دوست امريکا نيز در آن شامل اند، قربانيان يک جنگ دوستانه بودند؟
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بر سر مردم در دنيای غرب آمده است که در برابر اين گونه سخنان رهبران نابخرد واقعا چه بالئی 
خويش خاموش اند؟ اصوال چه کسانی به اين قماش افراد رای ميدهند تا آنها رهبر چنين ملت ها باشند؟ 

"..... 

چيزی که ميتوان در مورد افزود؛ اين است که ما به پايان يک فريب بزرگ رسيديم 
ی دههء گذشته به هزار رنگ و جادو و جمبل ميخواستند برعقول و که بخصوص ط

اذهان بشری مسلط نمايند و آن اينکه گويا امپرياليزم و زايده های آن ؛ تبليغات کمونيستی 
بود ؛ اين دنيای آزادی و دموکراسی و ترقی و تنور و تمدن و حقوق بشر و فالن و به 

  !است» پايان تاريخ«همان و باالخره 

که ميگوئيم بخصوص طئ دههء گذشته ؛ مصداقش اين است که جامعهء جهانی يا اين
ائتالف هژمونيستی علی الظاهر در نبرد پرهزينه و پر تلفات با ارتجاع سياه قرون 

وسطايی و بربريت ماقبل قرون وسطايی يعنی القاعده و همين طالبان و اکستريميزم 
 سياسی و –و در پوشش اين آرايش نظامی  سلفی قرار گرفته بودند – وهابی –طالبانی 

  .جبهه گيری ها بود که شعار ها و تبليغات و ترفند هايشان فريبايی و حتی دلربايی داشت 

به هر حال اينک امپرياليزم شناسی و تسلط يافتن عقالنی بر کليه نهاد ها و نمود ها و 
ينايی کار سياستگران نماد هايش اشد ضرورت را دارد و بدون چنين آگاهی و دانايی و ب

  .به جايی نميرسد) فيصدی99(و احزاب و جنبش ها و دولت های مردمی 

  

  !غفلت برابر به خيانت هولناک است
  

  :دومين مورد را ببينيم 

به نظر ميرسد مسايل فوقانی و حشو و زوايد آنها سياستگران و سياستکاران افغانی 
گردهم آيند تا مگر الترناتيف » ی افغانستانائتالف مل«معينی را تکان داده است تا به نام 

تيم دست نشاندهء حاکم در ارگ را به وجود آورده در قبال جريانات شومترينی که کشور 
  . و مردم ما را در يک قدمی تهديد ميکند ؛ مقاومت به خرچ دهند

البته منحيث پرنسيپ درست نيست با همچو تحرکات بخصوص در لحظات کنونی 
حتی اينکه اشخاص و تشکالت فوق در گذشته ها .  منفی بافی را گذاشت بنای مخالفت و

  .چه چيز هايی در پرونده دارند ؛ ميتواند با اغماض نگريسته شود 
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مگر بخصوص با در نظر داشت اينکه چنين ائتالف و تشکل خواهی نخواهی در 
د و ال اقل در اش بايد بيايست» کله کت کن«برابر همان جامعهء جهانی و دوستان طالبان 

مسالمت آميز ترين شيوه ها و بستر ها در برابر معامله گری های افغانستان برباد ده و 
اتالف منافع و حقوق اساسی مردم و ساير ارزش ها و فرصت های دست داده به اين 

سرزمين و مردمان آن ؛ جدال و مبارزه کند ؛ معلوم نيست کدام دانش و بينش و 
هايی راه آن و پيروان و هواداران آنرا روشن ميکند؟ کدامين اصول استراتيژی و تاکتيک 

در آن مطرح و محترم و واجب الرعايه » خطوط قرمز«اخالقی و سياسی و منطقی و 
است ؛ چه بيمه ها و ضمانت هايی جلو معامله گری ها و چند پهلو بازی کردن های اين 

گاه در آغوش اين و «بازهم و آن بخش و شخص عضو اين ائتالف را خواهد گرفت تا 
  معلق نزنند و فجايع حتی بدتر نيافرينند؟»  گاه در آغوش آن

اما فراتر از اين بائيستی نيرو ها ، سازمانها و شخصيت های سياسی و مدنی و متنفذ 
که ميتوانند کتله ای را به حرکت آورند بائيست با فراخ نظری و دور انديشی و جدی 

ر گرفته در برابر افغانستان و مردمان سخت جفاکشيده و گرفتن قطعی مخاطرات قرا
  . کوبيده شدهء آن ؛ تحرک و احساس مسئوليت بزرگ و بزرگتر از خود نشان دهند

درين لحظات ويژه ؛ غفلت و بهانه جويی و بهانه تراشی برابر به خيانت هولناک 
  !است 

  

  !بدون آرمان و قهرمان ؛ بشر تکامل نميکند
  

 :مورد سوم

 يورش که نقد و –قديم تشکر و سپاس ويژه خدمت جناب غالم نبی اوسپارين با ت
تقريظ بسيار وزين و انگيزنده بر کتاب گوهر اصيل آدمی نوشته و در شعاع وسيعی در 
کهکشان انترنيت افغانی به نشر سپرده اند؛  مسرت زايدالوصف خويش را ازاين اتفاق 

يظ  با وجاهت بر کتاب گوهر اصيل آدمی به ميمون ابراز ميدارم که نخستين نقد و تقر
*. زبان ملی و زيبای پشتو و توسط يک فرهيختهء عزيز پشتون نگارش و انتشار يافت 

  . هدف از عرايض درينجا پيوند تنگاتنگ موضوع با دو مورد بااليی نيزميباشد 

همانگونه که جناب يورش به درستی تصريح فرموده اند ؛ کتاب گوهر اصيل آدمی 
 فلسفی ويژهء نمايشی ميباشد و در آن بخصوص برای تشديد تصوير –امل اثری علمی ش
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؛ از ميتود های فانتيزی هم استفاده شده است » گوهر اصيل آدمی«و تجسم هنری آرمان 
.  

ولی تدبير ديگری که برای تسهيل هرچه بيشتر درک و دريافت جهانشناسی اثر؛ در 
نگی حاوی تصاوير مستند فوق العاده گويا و رساست آن به کار رفته افزودن يک البوم ر

. و در امر امپرياليزم شناسی و اکستريميزم شناسی خوانندگان را کمک استثنايی ميکند 
  . در اين استقامت ؛ داری اهميت است» پرتوی برهدف«هکذا رسالهء

 که همه آرمانهای واالی ديگر بشری نيز به آن ختم» گوهر اصيل آدمی«ولی آرمان 
ميگردد ؛ چنانکه بار ديگر نيز به عرض رسانيده ام ؛ ثروت بزرگ مردم افغانستان است 

 - القاعده ای - طالبی-و از رنج و عذاب بيکران اين مردم درکوره های آدمسوزی جهادی
  .  غربی همانند الماسی بيرون آمده است- عربی -پاکستانی 

 ؛ تصور آرمان و قهرمانبشر موجودی آرمانگرا و قهرمان دوست است و بدون 
  . اينکه جوامع بشری به پيش حرکت نمايند و تکامل کنند ؛ دشوار ميباشد 

ضرور نيست آرمانها حتمًا قابل تحقق در اين يا آن زمان باشند   فقط  جاذبه های 
پيش برنده ، متحد کننده ، انگيزه دهنده ، غرور بخش و نيرو بخش آنها هم اثرگذاری 

  . ير تاريخی داردهای پيمايش ناپذ

گذشته از اينکه گوهر اصيل آدمی به حدکافی بيزهای علمی و ساينتفيک دارد ؛ که 
بيشتر برای محيط های اکادميک مهم است ؛ برای توده های مردم و نسل های جوان و 

  .جوانتر خيال و رؤيا و اسطوره ی آن کارسازتر ميباشد 

ارای ارزش تمام بشری و تمام جهانی  اينکه اين کشف و خيال و رؤيا و اسطوره ی د
» غرور ملی «در آب و خاک افغانستان متحقق گرديده و باليده است ؛ مزيدًا موجد 

برحق و مثبت و آفرينندهء افغانی است که در امر رسيدن به مرحلهء نجات ملی از يوغ  
ور؛ ارتجاع و تحجر و اکستريميزم و اشغال و جهل و توحش و فساد و فقر و فسق و فج

  .خله های بزرگ روانی و معرفتی را پر مينمايد

ما به پايان « لذا در پيوند به اينکه در تبصره بر فرمايشات جناب جوبايدن افزودم 
» پايان«؛ عزيزان را دعوت ميکنم تا بخصوص متصل به اين »يک فريب بزرگ رسيديم

به شاهراه حقيقت ؛ جهانشناسی ی گوهر اصيل آدمی را پيشواز گيرند و از سراب فريب 
  .ناب و گوهرين گذار فرمايند
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  !د رونسانس در افغانستان و شرق هم  ببالبگذار ؛ 
  

  :مورد چهارم 

نه چندان تصادفًا در ارتباط به ابعاد همين فريب بزرگ و سراب تباهکن که مجموعه 
 24های فکر سازی و دستگاه های شست و شوی مغزی هژمونيست ها و صيهونيست ها 

مصروف آن اند و اژدها های رسانه ای و هنر و سينما مخصوصًا در وجود ساعته 
با آخرين فن آوری ها و تکنولِوژی ها کار عظيم مسخ بشريت را به پيش می » هاليود«

برند ؛ انديشمند فرهيخته ای ؛ ايده ها و برداشت های خود را تدوين کرده و طی ايميلی به 
ار عالی و روشنگر و راهبردی مسلمًا با تفاهم و تساند اين متن بسي. اينجانب فرستاده اند 

  . متقابله خدمت عزيزان هموطن و همفرهنگ تقديم ميگردد 

اما چيزی که اينجا قابل ياد داشت ميباشد ؛ تماس ايشان با مقاله ای از محترمه خانم 
لب ثريا بها و مصاحبه ای از جناب دکتورعبدالطيف پدرام است که خوشبختانه هر دو مط

  . در سايت وزين خاوران قابل دسترس ميباشد

از ســرزمين مــا رخت بربســته، به اگــر به پا نخيــزید، واژه هــای آزادی و انســانيت  -
 تــاریخ خواهــد پيــوست

مشـــارکت شــهروندان  ی ایجــاد تفـــاهم مـــلی وفــدراليســـم راهــی بــرا -
 درتصميــم گيـــری هـــای جمهـــوری

  

برای اينکه بهتر درک شود که سخن بر سر چيست ؛ صرف قسمت مربوط از ايميل 
  :واصله را اينجا نقل ميکنم 

 شما برای يمهضم طی) يادشده(  های انديشه است ؛ اميد شما برای نيک تمنيات و سالم تقديم  با«
 تماس را انديشه اين از جناحی تشويش ابراز بها با ثريا خانم خاوران وزين درتارنمای. باشد رسيده
 کرده ايجاد را وسيعئ بحث ای مصاحبه طی پدرام لطيف آغای سايت ويب ان در عالوتا . است گرفته
 خواننده که است دهز پيوند هم به طوری را مسايل ان حصص بعضی باشم کرده درک درست اگر که
 رفته طفره افغانستان در طبقاتی مبارزه و طبقات از ايشان جای يک در و ميسازد گمراه و گيچ را
 طبقات کالسيک تعليمات طبق حاليکه در.  آورد می مثال را اروپا نموده موکول تربيه و تعليم به آنرا
 از افغانستان فرق منتها.  دارد ادامه اکنون همين وتا شروع گی برده جامعه آغاز از طبقاتی مبارزه و

 به را طبقات و تعريف را طبقاتی های تضاد و طبقات شان متفکرين اروپا در که آنست در اروپا
 در طبقاتی مبارزه و نگرفت صورت کار اين افغانستان در ولی ساختند آشنا شان موقف و حقوق
 می منطقه و خراسان در دهقانی جنبشهای دشاه تاريخ در ما و يافت ادامه جوش خود بقسم دور گذشته
 ديگر جای در ، اند طبقات مبارزه از ناشی همه کنم می فکر اخير سال پنجاه تاريخی وقايع هم و باشيم



 
 

 

www.goftaman.com

7

 طبقاتی مبارزه حاليکه در کند می مطرح مجرد قسم به اجتماعی مبارزه بنام را چيزی پدرام آغای
  ».ميگردد جامعه تکامل باعث بوده اجتماعی مبارزه يک خود

مربوط را به دقت ممکن های هردو نوشته و انديشه ؛ بنده عمدتا به دليل اين ايميل 
نگارش خانم ثريا بها بيشتر احساسی و عاطفی است و تصور ميکنم اساسًا . خواندم 

شعری که در اخير مقاله آورده اند ؛ در آن اصليت دارد ؛ چنانکه عنوان مقاله هم فردی 
  . ميباشد از همين شعر

ارزش همچو نوشته ها در حدی نيست که بتوان پيرامون آنها در مباحث راهبردی 
و اما مصاحبه اختصاصی با جناب . مکث کرد ... جهانشناسانه و بشر شناسانه،معرفتی 

  . **لطيف پدرام ؛ ديگر حاوی مطالب راهبردی تئوريک و پراکتيکال است 

و قابل ياد آوری است طرز انتشار آن در صرف عيب کوچکی را که من در آن يافتم 
  . سايت ميباشد 

بهتر ميشد که پرسش ها و پاسخ ها با عالمات فارقه ازهم تفکيک ميگرديدند و شايد 
هم اگر سليقه متفاوت تر در ارائهء متن به کار ميرفت ؛ گيرايی و رسايی مطالب برای 

  . خواننده گان بيشتر ميشد 

واست ها فراخ است و ما بايد بيشتر مشکور و ممنون به هرحال دامن آرزو ها و خ
  .از آن باشيم که اصوًال کار هايی انجام ميشود 

به نظر بنده در گام نخست مهم اين نيست که انديشه ها و تيزيس های جناب لطيف 
پدرام درست و صايب و کامل است يا نيست بلکه مهم و بسيار بسيار بسيار مهم اين است 

  . پدرام انديشه و تيزيس ارائه کرده اند و ميکنند که اساسًا جناب

ما همه منحيث روشنفکر و انديشمند بايد به اين سو و به اين مقام حرکت کنيم ؛ 
 -ايشان به عمل آمده  انديشه های پدرام  ـ و حتی همه آنانی که درين مصاحبه ذکری از
 های بهتر و واالتر و نه وحی منزل استند و نه سد راه انديشه ها و طرح ها و تيزيس

  .علمی تر و عينی تر ميگردند 

در مبارزهء نجات بخش ولی صعب و سهمگين عليه ارتجاع استعماری و دوستان 
طالبی و سعودی و قطری و وهابی و سلفی و بربری و انگريزی و هيتلری و صيهونی 

د به کار افتد ؛ آن همه دماغ ها و استعداد های مردان و زنان سرزمين بالکشيده ما باي... 
طرح و تيزيس و رهنما و چاره نما و بينش و دانش و هنر و فن و کياست و مهارت و 

  . شطارت به ارمغان آورد 

  . اين استقامت اصًال جايی برای نگرانی ندارد
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بگذار؛ رونسانس در افغانستان و مشرقزمين هم به بار بنشيند و به تناسب عصر 
و ثمردارتر و شکوهمند تر ببالد و به آخرين نيازها و سخت متفاوت کنونی؛ گسترده تر 

 فيصد اهالی محکوم و مغبون آن ها پاسخ 99گرفتاری های جوامع ما و مغرب زمين و 
  !ها و بديل های بايسته و شائيسته فراهم آورد 

  

                                                                    با عرض احترامات به 
 همه

  

 

 

 

 

------------------------- 
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