
 !!ستهمچنان باقې اٻتحک           
 !خشونت  تاريخی و مبانی تيوريک          

 
U بخش يکصدوسی وچهام :پيوسته بگذشته 

بازی های استخباراتی جهان حاضر در صحنه کشورما افغانستان و ناظر بر تمامی قبل ازاين درباره ء 
تا هوابهاری شد از  چگونه است که  ، وگفتيم کهسخن گفتيم و تاريخی مردم افغانستان حيات ملی شوؤن 

نبايد . را درست کردند شبه مذهبی خواب زمستانی عافيت گويان برخاستند و جبهه نبرد دموکراتيک 
فکری جنگهای ی به عنوان بزرگترين پايگاه ئافغانستان ازسوهنگامی که دراين چرا  تعجب کرد که 

خانمانسوزی درقرن حاضر شناخته شده و همه نيروهای که برای رسيدن به اهداف اجتماعی و سياسی 
با ند به مثابه بستر فکری و ايدئولوژيک استفاده مينمودگوناگونه و متفاوت باهم گرائيش های ازخويش 

ردند بلکه در طی پانزده سال نسبت به تمامی ارزشهای همه شعارهای ايدئولوژيک نه تنها پُشت ک
 تحقق آن مسيردر موجب شده بود تا معرکه های بزرگ و خونينی را که مانیای که زو انسانی متعالی 
 .توجيه شرعی نمايند نفرت ايجادنموده وآنرا براه انداخته بودند ها  انديشه

 
دان فنها در ذهن عامی ترين افراد اين جامعه نيز مطرح شده که وقتی ميبينند گرگان و گوس اين سوال 

امتيازات زهربرميگردند چرا اين متاع آلوده سيراب يکسان گان از بيگانه  *دجله ایاز و درکنار هم 
چرا برای حذف بدست آوردند ؟  گلوبال بويژه  دراين عصر افغانستان ميليونها انسان خونرا به قيمت 

که با خريد چند فتوای  مرسوم  ی هاشيوه های پليد لجن مالی و حق کشي با و تفکر انديشه ان مخالف
تکفير و برپا ساختن چند منبرتفسيق توأم با انتشار چند شايعه ء مجعول اتهام و افترأ متوصل می گشتند 

فيلسوف نامور اما خانه بدوش افغانستان  سيد  ؟ چنانچه مردان آزاد انديشی چونو هنوز هم ميگردند 
ن افغان را عامل کليسا ، مأمور کفار و دشمن دين معرفی ميکردند ، به باورمن اين فتوی جمال الدي

را " حقيقت "يک امروز ودرقرن بيست ويکم ازآن اند که بدانند کم خرد ترسفارشی يان فروشان و منبر 
مود و ــــاطل نـــم وارونه جلوه داد و ب؟ و چهره يک حقيقت را چگونه در افکارمردچگونه بايد ُکشت 



 "معه و ملتها جاراه حل تنها  " ظر آنهاـنش را که ازــويـديشه های خـــوانند انـــه بتـقترازآن اند کـاالئــن
زمانی و مکانی دارند به عنوان راه حل علمی و عقالنی برای نياز نياز به پاالئيش  اما  ناميده ميشوند 

و سياسی بزرگترين سازمانها بهترين نمونه اش حضورتشکيالتی ی بشر امروزی به اثبات برسانند ،ها
پايه های مغائر با  کهو هنوزهم هستند بودند   درافغانستان  اعم از دينی و غيردينی و نهضت های

توجيه و درخط اول قرار گرفته وبر سرنوشت افغانستان م در زير چتر نظام کنونی حاکآنها اعتقادی 
البته يکی از . جا گرفته اند  کنونی فاسد مافيائی  نظامتفسير عمومی استراتيژيی لحاف چهل تکه مانند 

ين است که در ی از فعاالن روشنفکر جامعه افغانی را بر آن مشغول ساخته اپوچ ترين منطقی که اکثريت
بومی و افغان تبار خارجی ميزهای مدور و برخی از راه بلدان  حاضر عصر قرن بيست ويکم و در

که آيا حقوقی و اين پرسش وم مفه اين نه را با بحث رویسيمينار ها ی کارشناساصحن گاهی هم 
طبيعی سی کامأل " سيأ "درچنين فضای تاروتاريک . گرم نگاه ميدارند؟  خير افغانستان اشغال هست يا

کالسيک با پارامترهای وضعيت کنونی جامعه افغانی را وقتی برخی از دالالن فرصت طلب است که 
 بويژه معيار های حقوقی مناسبات بين المللی در قرن بيستم اندازه گيری ميکنند خروج نيروهای بيگانه

زيرا مرغ اين طائفه يک .  قرار دهند را در فهرست خواسته ها ومطالبات اوليه خويش از افغانستان 
لنگ دارد و نه ميداند که ماهيت يک جنايت که با وسائل اجرای آن نيز ارتباط مستقيمی دارد چگونه 

عده ای از رقيبان عنعنوی انها ، ک بازار مکاره سياسی برخالف اين دالالن کالسيبايد نگريسته شود ؟ 
ال که با گذشت پانزده سواکنون نيزاز دساتير فکری واحد ی پيروی ميکردند که در مقطعی از تاريخ 

اعتقادی فکری و مبانی و نظام بوقلمون حاکم بر سرنوشت افغانستان سپری ميشود  "ءعمر مبارکه"از 
بصورت بنيادگرايانه و سرُغچ با احترام به قرئت حاکم از مذهب که همانا باور بالقوه بر خويش را 

افتيد از آن قرئت به مثابه هرگاه الزم . گفتمان خشونت و استبداد است در قلب خويش می پرورانند 
يکی از استاد عبدالرسول سياف از رهبران ارشد مجاهدين و  چنانچه . استفاده نمايند خونين شمشير
جايگاه احمد شاه مسعود در هفته شهيد و بزرگداشت ازنظام کنونی  م سراپاقرص  و ستون های حاميان
در به شهادت رساندن آن قهرمان سلحشور شخص  که گفته ميشوندگترين قهرمانان مقاومت ربز يکی از

به منبر وقتی به دليل عدم دريافت پاسخ به نيازمندی های بشر امروزی نيزدست داشت ، حضرت استاد 
 : فرمود  شريعت اسالمی را چنين بياندر حوزه امنيتی راه حل ميرود 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=o7zEd2mF_dYU 

 بزرگترين ازاالزهر يکی  اين استاد علوم شرعی که سند فوق لسانس اش را از !ببينيد عزيزان 
بزرگ سهمداران از پوهنتون های جهان اسالم در رشته احاديث بدست آورده است و  ونامدارترين 

چگونه دين مقدس اسالم د به شمار ميرو "دولت وحدت ملی افغانستان " شرکت شبه دولتی موسوم به 
و برای اين مأمول نيز  شمارند را تحريف و مسح مينمايند ؟ مخالفين را دشمنان خدا و واجب القتل می 

با خدا عاندان خالفان اش را در آئينه اين آيه موقتی م. متوصل ميشود سوره مبارکه المائده  ۳۳آيه به 
قتل آنها را به اثبات رساند اين روحانی شمشير بدست تنها به قتل مخالفان اکتفأ نه ميکند بلکه با ميدانند و

گويد ميفرمايد که  سخن میپروردگار نده گی ازبه نمائ سوره مبارکه المائده ۳۳آيه   استناد به همين
معنای خوب کشتن را ميدانيد ...خدانه ميگويد تنها بکشيد بلکه خدا امر ميکند که اينها را خوب بکشيد 

ه يکماه مردم سيل اش را خوب به دار بزنيد شان يعنی بانيد ک!!بکشيد   يانه ؟ که خدا ميفرمايد به زجر
اين يکی از .. نيدو خوب از روی زمين گم شان کع کنيد دست راست وپای چپ اش را قط خوب ..کند 

صدها سال بدينسو برهمه جهان اسالم در حوزه شريعت قرئت های حاکم و بنياد گرای است که از 
آن با مؤلفه فقهی "روش تفهم  "يااين گفتمان ن شک تعارض آميز بودن بدو. اسالمی حاکم بوده است 

ما و حاکم دموکراسی شبه با نظام  آزادی بيان وغيره  و بويژه درحوزه حقوق زن های حقوق بشر ،
آنچه که حقيقت دين ناميده ميشود با توجه به شرائط را مؤظف ميسازد تا  جامعه  تمامی روشنفکران

https://www.youtube.com/watch?v=o7zEd2mF_dY�


را به عنوان نقشه راه هرجامعه و  "اجتهاد "  اصل  فرآيندهرمقطعی از تاريخ درهرجامعه و 
 . هرنسل احيا سازيم 

 
خشونت در زير سقف نظام دموکراسی ، آزادی بيان و حقوق زن بر شهيد البته بايد گفت اين پروژه 

با برنامه دسته های از مجاهد نمايان بروز روشن و در  وقتی مطابقفرخنده شهيد راه عدالت و آزادی 
  يکی ديگری از روحانيون و شواليه های مذهبی نيازیدمحم اياز آقای  سه کيلومتری ارگ انجام يافت و 

پس از بازداشت برخی از مينامند !! قاهره اظهر شريف که وی نيز خود را از درسخوانده های 
 : گفت اعتشاشيون حادثه دردناک ضمن هوشدار به مقامات حکومتی 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=OsyOKSlA2XAU 

که همين آقای گلبدين فتوای قتل بی گناهان را صادر ميکنند بلنيستند که  نيازی و سياف  ون اين تنها آقاي
درواقع .  کند حکمتيار نيز که آخيرأ با رژيم مافيائی پيوسته است از همين گفتمان و قرئت پيروی می 

آنچه که امروز درجامعه خود ميبينيم محصول خالص فقه سنتی نيست بلکه بازتوليد فقه سنتی در 
توجه به اينکه ما در يک وضع گذار حقوقی و سياسی قرارداريم با. چهارچوب بنياد گرائی مذهبی است 

و درشرائط کنونی فقه حاکم بر سرنوشت مردم افغانستان با دو شگاف عمده مواجه است اوأل فقه 
ساماندهی شده "دوران ماقبل مدرن  "موروثی قرئتی است که در موروثی ،  دينیوبطور کلی قرئت 

دگی ميکنيم ، تا زمانی که نتوانيم اين دوشگاف را با نقشه است در حاليکه ما امروز درجهان مدرن زن
پُلی بزنيم اين حاضر مدرنيته شرائط عقالنی و علمی پُر کنيم و به نحوی ميان دوقرئت ما قبل مدرن و 

 .وضعيت ادامه خواهند داشت 

 
 انيپس از ورود به کشور عراق از م رديگ یسرچشمه م هيکوه توروس در شرق ترک رشته یجنوب یها است که از دامنه یِدجله رود: *

 وندديپ یچون بغداد و موصل عبور کرده به فرات و سرانجام هر دو به کارون م یبزرگ یشهرها

https://www.youtube.com/watch?v=OsyOKSlA2XA�

