
 !اين قصه سردرازدارد      

 
U پيوسته بگذشته بخش يکصدوسی وششم: 

بود به طبقه بيستم که رسيد گفت شخصی از پشت بام يک خانه پنجاه طبقه ای پائين افتاده  آورده اند
  .خوب تا اينجا که به خيرگذشت 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=4HAJGwkpKYsU 
بيش از پانزده سال سپری ميشود دقيقأ از لحظات سرنوشت  " بن"از روزتأسيس کنفرانس تاريخی 

که همه ارزشهای تاريخی و تمدنی اين سرزمين را در زير چکمه های نظام سازی درتاريخ  افغانستان 
                                                  .!غارتگر سرمايه داری با قرئت مافيـــائی ذبح شرعی نمـــودند 

 
خواهم پرداخت که چگونه بخشی از  من دراين يادداشت خود اين بار به مسأله اساسی وسرنوشت سازی

بنيادگرائی ارزشهای ملی و بنام مبارزه عليه تروريزم ومنطقه و جهان کشورهای خورد وبزرگ 
چگونه وچرا همه شهروندان اين سرزمين را از پايگاه  تاريخی سرزمين باستانی مانرانشانه گرفته اند ؟ 

. آنها را به صورت برده های نيازمند و ذليل و ذبون درآورده اند و بيرون ساخته  شان  ذاتی و فرهنگی
درطی پانزده سال شعاری که از سوی اکثريتی از ما به عنوان روشنفکران و چيزفهمان اين جامعه 

البته بايد ،  سنتی به فازمدرن ومترقی آن سرداديم به عنوان آخرين تجربه انتقال از يک جامعه آخير 
 بسيار گرامیاين مؤلفه های که بينيم  اما میگفت که ترقی و پيشرفت مؤلفه های گرانبها و ارجمندی اند 

اب به مص در تمامی مراحل تکاملی و تمدنی  برای پيشرفت و ترقی ما را از لحاظ معنویو ضروری 
بزرگترين  Arnold Joseph Toynbee یب نيآرنولد جوزف تو به قولوس کشنده مفتخواری ساخت ووير

يا انسان فطرتأ و مورخ انگليس که به باور وی بشر هميشه درحال افراط و تفريط است و فيلسوف 
همچنان !  اجتماعی يک فرآيندنسبت به يک انديشه و  ال هجوم است ويا درحال عکس العملدرح

تحصيل کرده ای بوجود خواهند آمد و لی ، البته و تقليد بوجود آوردکاپی  ميتوان با روشنفکر را نه

https://www.youtube.com/watch?v=4HAJGwkpKYs�


زيرا روشنفکر کسی . اميد بست نااميدی از زمين المزروع  روشنفکربرای ظهور نه ميتوان هيچگاه 
روشنفکر بايد نه ميداند نداند اما  هنداشت ، نداشته باشد ، فلسفای بانديشد ، اگر سواد است که نوع تازه 

زمانش را درک کند ، نبض مردم را بفهمد ، بفهمد که اکنون چگونه بايد انديشيد و چگونه بايد احساس 
انون اثری از زنده ياد فرانتيس ف مغضوبين زمينکتاب معروف مسؤليت کرد ؟ ژان پل سارتر درمقدمه 

را نشان ميدهد و مينويسد که ما  ۱۹و  ۱۸و  ۱۷ن وقرطرز تهيه روشنفکرسازی غرب برای شرق 
يل ، خانزاده ها ، پولدارهاو گردن کلفت های افريقا و آسيا را می آورديم چند روزی و چند ارؤسای قباز

 و شان عوض می شد ، روابط جديد صباحی در امستردام ، لندن و پاريس می چرخانديم ، لباس های
 تازه ای ياد می گرفتند ، کرتی و پتلون می پوشيدند رقص وزبان ما را ياد ميگرفتند ،

 
وياهم به شکل وشيوه اروپائی ازدواج ميکردند ، بدين سان گاهی يک ازدواج اروپائی می نمودند  

خود بيگانه شده و امريکائی کامأل جديدی که ديگر از،مصرف اروپائی و زندگی تازه ، آرائيش تازه 
آرزوی اروپائی شدن را در دل هايشان به وجود می آورديم و سپس آن ها را به کشورهای خودشان می 
فرستاديم کشورهای که به دليل غرور ملی درهای شان هميشه بروی ما بسته بود وما در آنها راه 

اينگونه بود نقش روشنفکری که به شکل کارتونی .! آنها ما نجس بوديم و دشمن نداشتيم و در نزد 
استعمار در در کشورهای اسالمی و شرقی راه بازميکردند و بحيث راه بلدان صادق مسخ شده  کامأل و

اغ چراپی شده کاين روشنفکران و با زبان و فرهنگ شان آشنا نبود هيچگاه استعمارن های که يسرزم
ت های تنومند و شاداب شرق را از خکردند که درهمچون موريانه ای عمل مي تعمار بودند وسا راه

زيرا ما موريانه های که بنام روشنفکردرست کرده بوديم و هنوز هم صدها هزار . ! درون می پوسانيد
به کشورهای شان با وجود دارند  استعماردر انبارخانه های  کرانفاز اين نسل مصنوعی روشن یِژن

کامأل بيسواد و بی خبر از اما  شهيری ومتفکران ، نامدار  ان ، فيلسوفبزرگ  ينمتخصصتابلوهای از 
که شان   اين ها برای ملتهای. ميکنيم  ميکرديم وهنوزهم واجتماعی صادر ی مناسبات قومابتدائی ترين 

با امانت و در زرورق صداقت منتقل ميساختند از نسل به نسلی زندگی را  لذت معنوی  روزگاری
من بارها گفته ام و . و ميبافند فرهنگ مصنوعی می بافتند  تاريخ دروغينی به مثابه پايه های از تمدن و

استعمار  و آن درسها اين است که اند از استعمار قديم درس های آموخته نوشته که استعمار امروزی 
مخلص اين بار پادوهای تا ش وسعی به خرچ می دهد معاصر برخالف استعمار کهن درگام اول تال

معتبر های نهاد  –مشروعيت دهی همچون سازمان های حقوق بشر نهادهای  همراهی با درخويش را 
 ر دونفوذ از همه مهمتر مطبوعات ووسائل ارتباط جمعی جامعه مدنی  بين المللی با مارک  حقوقی

ستريت  والU  ،Uواشنگتن پوستU  ،Uنيويارک تايمزU  ،UگاردينUمعتبر بين المللی همچون  روزنامه های
ساعته تلويزيونی  ۲۴شبکه های  و غيره همچنان ايجاد وتأسيس UلوموندU – UفيگاروU – Uژورنال

و صدها شبکه خورد و بزرگ ديگری که زمانی به  UنيوزيوروU و U MBCUو UBBCU و UCNNU مانند
و برای غارت نخست فرهنگی و سپس  تخليه ذخائرعنوان بازوهای جامعه مدنی محسوب می شدند 
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نه ميتوان انکار کرد . در کشورهای شرقی منجمله افغانستان سرازير می سازند دست نخورده  معادن 
يورانيوم همچنان بزرگترين مرکز توليد و فروانی از ومعادن که واليت مرزی هلمند که دارنده ذخائر

 دتوريد مواد مخدر در افغانستان به شمار ميرو

 
و بزرگی از يورانيوم  استخراج معادن و تا دير در تسلط نيروهای انگليسی قرار داشت که برعالوه  

و مهره های تربيت  انتقال آن توسط طياره های غول پيکر به شهرهای پرامن انگلستان با تطميع پادوها
د مخالفين اداره حاکم بر که در مقامات حساس امنيتی گماشته می شدن شده در شبکه های جاسوسی 

سرنوشت افغانستان را در مراکز خاصی بنام نظم عامه و نيروهای کمپاين نظامی تحت تربيت قرار 
 ميدادند

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=VumncE-ITHoU 
 چنانچه مرتبه. ی ميانه انتقال داده ميشدند اياس  در طياره های خاصی نظامی به مرزهایو عندالزوم  

به پست  به اثر لزوم ديد دولت بريتانيا  خاد سابق که و جالد اتمر بازجو حنيفای و در زمان تصدی 
که در قرار گاه های زير نظر  مخالفان اداره حاکم مملو از  وزارت داخله رسيده بود چندين طياره

يتی به سمت شمال منتقل ودر زون امنبودند  يافته تربيت  واقع در واليت هلمند افسران بريتانيای کبير
هترين ب Alienation زيی ما مسأله آلينه سابرهبريی جنرال مجتبی پتنگ پائين ساخته می شدند 

واندک اشاراتی به  را در دوران معاصر ديديمدر افغانستان يروهای سياسی ضد نظام های استبدادی ن
از سوی غرب و . ميمورد تحليل وارزيابی قرار دهنگاه ديگری مسأله را ازمی خواهم اکنون  آن داشتيم 

زمره ساخته اند درعين حال ر سرنوشت افغانستان ما را مشغول زندگی روبحاکم  نظام شبه بورژوائی 
 ، تان بصورت واضيح به مشاهده ميرسدبحران افغانسمنطقوی استراتيژيی ديگری ُرخ  هرزاويه بيش از

 

https://www.youtube.com/watch?v=VumncE-ITHo�


به  هوائی عليه مال اختردمحم منصور که به گفته مطبوعات وابستهدراماتيک زيرا آخيرأ در يک عمليات 
وی که ن بلوچستان شده بود وارد تفتاايران  تفتان وی از مرزاز جمهوری اسالمی ايران مافيای حاکم 

ايران سفر نموده کشورجمهوری اسالمی حامل پاسپورت يا گذرنامه پاکستانی بود با ويزای ايران به 
 . به قتل رسيد بدون سرنشين در راه کويته بلوچستان های بود در يک عمليات هوايی طياره 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=801zJb0pnwQU 

وسائل  همان  به کمک نيزاين عمليات دروغين راسعی بعمل آمد تا چنانچه قبأل به آن اشاره نموديم 
و حقوقی بنگاه های انتشاراتی همچنان مؤقيعت های سياسی سياسی مانند مطبوعات ودهی مشروعيت 

ما واقيعت غير از آنچه بوده که آقای اوباما بحيث ا. جا ثابت سازند مشروع و بدستوردهنده گان آن 
سرفرمانده ارتش امريکا دستور قتل مالاختر دمحم منصور را صادر کرده بود ، زيرا مال اختردمحم 

برای طالبان دستور داده بود تا از شهر کندز عقب روند وی در مخالفت با منصور قبأل و پس از آنکه 
از طالبان افغانستان جنگجويانی که وابسته با داعش و تحريک طالبان پاکستان منجمله نيروهای 

کی از شفاخانه های و در يبرداشت  بودند در يک معرکه روياروئی زخم رسول آخندمال دمحم برهبريی 
پاکستان جان داده بود و شايد هم تجربه پنهان نگهداشتن مرگ مالعمر رهبر پيشين طالبان بوده که 

 .هرچه زودتر برای ايجاد چنين سناريوی استخباراتی اقدام نموده بودند 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=nMfhMyFKpIwU 

 
و تجربه ای بسی بزرگی برای ما  ل تمامآنچه ميخواهم بگويم در طی بيش از پانزده ساخالصه اينکه  

و  آگاهی فقط به دنبال ظواهر بگردد نسل های آئنده ما به جاماند و آن اينکه اگر جامعه ای بدون ايمان و
زن و آزادی بيان و حقوق  –ق بشر آنچه را که امروز بنام دست آورد های پانزده ساله در حوزه حقو

 گونه چنانچه اين. مهر تائيد مانده اند شکست  دردناکی ازصنعت و پيشرفت بدانند بر يک مرحله ای 
 .گزده و عقب مانده است جن جوامع و کشورهای همه فريب  –فريب 
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