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ل ستیورت جان از برکت  نظریات ود پیشینه  با وج امروزتانوی های که بر   باشدباید ر برتانوی گو فیلسوفان دی م 

ی ی میکنند. ولی برتانوگدر پرتو عقل زند و در یک جامعه  منظم، بصورت عموم جامعه  شان سخت طبقاتی و تلخ 

 ی ونظریات ابتکار تن استعداد افراد واصالح  و تنظیم خوب جامعهفعمیق داشت که برای شک ها چنان متفکرین

باید بوده باشد که حاال در یک انها و موجودیت مراکز تعلیمات عالی  عالی اساسی را پیشنهاد نموده اند. نظریات

 هموار میسازند.گفت و گو مشکالت و معضالت را از راه و  ی میکنندگجامعه  سالم به اساس آزادی فردی زند

ه  روئیت آزادی فردی و عقل،  تجمعات و بحث ها ردید که در برتانیه بگدر زمان تحصیل در لندن  برایم معلوم 
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 6از 2

نتنها در مراکز علمی و درسی بلکه حتی در دهات نیز از باعث چنین مباحث و تعلیمات انتقادی با  که عام است

باید بوده باشد که برتانوی ها حاال به صورت عموم از حالت تقلید فکری برامده و به سطح انسان های سویه  بلند 

 رتقا نموده اند.آزاد رای ا

ی فزیک یفتن اجتناب مینمایند. دست اندازگمعتقد اند. از دروغ  اریکستارخواص مهم فردی آن اینهاست: به 

پوهنتون لندن در مورد دریافت بودجه به نمیکنند. فساد اداری در بینشان نیست. بهترین مثال آن عدم حساب دهی 

ردید. مقامات حکومتی درین مورد گخواهد به دلیل اینکه اکر حساب بدهد آزادی علمی آن محدود حکومت  است، 

فته نمیتوانند که در پوهنتون فساد اداری است. ارزش فهم و دانش برای برتانوی ها تا گشکایت ها دارند ولی 

یرند. گحصیالت عالی را میحدی است که به شمول زنان، بعضی از مآمورین حتی بعد از تقاعد نیز کورس های ت

 لستان، ویلز و سکاتلند، مردمگآنها از درجه  بلند انسان دوستی بهرمند استند. در زمان سفر به بعضی مناطق ان

عوامل  انه بودم با جبین کشاده رهنمائی و در صورت ضرورت همرایم کمک نموده اند.گمحلی با من که یک بی

ر زیاد است. ولی در مورد آنها متفکرینشان رول اساسی داشته اند. گیتشکل کرکتر افراد برتانوی مثل مردم د

های  دودیتمحچنانچه فیلسوفان یونان باستان روی مردان آزاد آتن داشتند. در یونان قدیم به علت عدم موجودیت 

ینو و ز ی شد که نامدار ترینشان افالتون، سقرات،گمذهبی، تفکر آزاد عام بود. نتیجه  آن عروج متفکرانی بزر

افکارشان در مورد انسان به علت داشتن اوصاف عالمی هنوز هم فکرینی بودند که تاینان چنان م 1ران بود.گدی

 قابل اعتبار استند.

سقرات با  گدر اثنای مر مردان عادی آتنسقرات" نشان میدهد که  گافالتون بنام " محکمه و مر گچار دیالو

  ودبا وج ولی  در چوکات عقل و فکر او بوده است نه از روی جذبه، احساس و عقیده کهداشته اند  ئی وگفتگاو 

ولی افغان های ما  2ی سقرات بود که آنها سخت طرفدارش بودند.گو زند گبیشتر موضوعات در مورد مر آن

ان ل در بینشدشمنی و قت ی، انتقام،گوُدرزادهستند. ا   مذهبي وجذباتي، احساساتي در این قرن بیست و یکم هم 

تآریخ  اګررکشی هم بین شان رواج پیدا کرده است. سؤال درینجاست که گمروج است و حاال خود کشی و دی

افغان ها نسبت به برتانوی ها طوالنی تر است، پس چرا درین چنین یک حات فکری قرار دارند؟ ... بطور 

و از روی عنعنات  هبود محکومو جبراً توسط  اجتماع، مقلد خالصه، افغان ها  در قرون متمادی یا خودشان و یا 

ر مورد ر دگ. با افکار و نظریاتی که به اثر انکشافات نوین  در اجتماعات دیه اندی تقلیدی داشتگو رواج ها زند

ا ب تغییر اساسی رخ نداد. ولی افغانان شانانی گ، پس در زندهم نا آشنا بودند  ،ردیدگفرد و جامعه  پیشنهاد می

اعتدالی و به لحاظ مذهبی   ،، تا نیمه  قرن نزدهم در فکر و عملواقعیت های ماحول خود مذهب حنفی و رعایت 

بود و  به همرایشان در ُملک. عیسویان، ارمنی ها، یهودان، هندوان و سکهه ها ندداری تحمل و طبع ازاد بود

النی با طو گبا برتانوی ها و سپس در قرن بیستم جن گن بود که افغان ها نخست در اثر جنآباش داشتند. بعد از

 نوز هم  سرسخت تر و در مقابل غیر مسلمان حساس شدند.هروس های شوروی در ارزش های مذهبی خود 

                                                           

وري افغانستان د کلت . انسان خوب به نظر هومر باالبانس، سقرات، افالتون، ارستو، اپیکور، و زینو،  ترجمه  محمد حسن کاکړ، نشریه  د1 

 .1٣8٩ 2010ودي ټولنه، کابل، 

 ردیده است.گر بسیار چاپ گ.  این اثر  به نام های دی1٩6٩ریزي ، گ. افالتون، آخرین روز های سقرات ، ترجمه  هرالد تارانت به ان2 

 



  

 

 

 6از ٣

در دهه  دموکراتیک پادشاهی قانونی، در سیاست رسمی افغانستان به اساس لبرلزم، فصل جدیدی کشوده شد و با 

دی فکری در بین افغان ها نفوذ نمود. درین  وقت بود که یک تعداد فعالین سیاسی توسعه  معارف عصری ، آزا

 تدر جریاناچینی  گوندافغان به پیروی از نظریات مارکس آلمانی، لنین روسی، ستالین جورجیائی و مائو څ  

ردیدند و در مقابل شان محافظه کاران مذهبی به اساس نظریات محمد گتنظیم  عصری )احزاب غیر رسمی( 

یدند. ردگعبدالوهاب عراق، موالنا ابوالعلی مودودی هند، حسن البنا و سید قطب مصری تنظیم های اسالمی تنظیم 

ردید. گی بردیده و سیاست افغان شدیداً قطگر در میدان سیاست فعال گروه کامالً متضاد با همدیگبه این ترتیب دو 

ری به اقتدار رسید.این احزاب و تنظیم ها  در اقتدار شان سعی نمودند گبا کمی استثنا یکی بعد از دیاین احزاب 

 که روابط اساسی جامعه را سر دوباره تنظیم نمایند ان هم به زور حکومتی.

ز را مقدس و ا ایدیالوژی خود انه استوار بودند،گاین احزاب و تنظیم ها که بر بنیاد افکار و ایدیالوژی های بی

یت های جاری در عدسته در تعمیل ایدیالوژی  "مقدس " خود واق هرنداشتند. پطرف مقابل را مردود و پوچ می

ر دمیکردند. در اثنای اقتدار مخالفان را  یگمحکم ایستادبه آن جذمی  و بصورت  رفتگجامعه را در نظر نمی

 ،کشندهزه  میدان مباربه  . به این ترتیب افغانستان برای اولین بار ندبین میبردسرکوب و با تشدد آنها را از  هر جا

، افغان های لبرال و ملی هم تا حد زیادی کوبیده شدند و ردیدگطرفداران ایدیالوژی های با هم متضاد مبدل میان 

ومت در کشور در امور حکبود از بین رفت. سیاست طبقه  تعلیم یافته  متوسط که محصول  سالهای بیشمار تعلیم 

 یگتقلید و وابست، یک دوره  جدید در آمد.در نتیجه و جذمیآنهم  افراطی  ،انحصار احزاب و تنظیم های بی تجربه

 ردید.گدر میدان سیاست افغانستان رونما  فکری

دموکرات حاال  با توسعه  معارف عصری، لبرال ها و  ر چه ، پس از ناکامی مطلق این  احزاب و تنظیم هاگا

و دارای روحیه  انتقادی استند، سر بلند نموده اند ولی باز هم  اند های جدید  افغان که بیشتر شان تحصیل نموده

متحجر است. احساسات قومی   ،ردیده است و جامعه در اساسگفکار نوین اساسی ارائه ندر مورد فرد و جامعه ا

 ردیده است.گ ملی نیز سست اتحادهنوز هم قوی تر شده و  و عقیدوی

الیق و  یدر اثنای اقتدار شان تا حد زیادی کشور را از افغان ها  این همه به خاطری که احزاب و تنظیم ها

ر گحیات افغان را ارزان و بی ارزش ساخت. به این ترتیب رژیم های ویران ،محروم و با کشتار بیشمار ،مجرب

ر اینکه زاشتند. بد تگو قاتل، باوجودیکه چند تن از سرانشان استادان پوهنتون هم بودند، میراث بد کشتار  را بجا 

این میراث مثل سرطان ریشه دوانیده و طرق  جدید کشتار خود سرانه را ابداع نموده است و به صورت خاص 

 2001عرب، عصامه بن الدن در اخیر سال   انه  گبود که حکومت زبر قدرت امریکا بر سر یک بیبعد از آن 

ون نمود و بعداً قشون بسیاری ممالک غربی یکجا گامارت اسالمی طالبان را با زور نظامی و هوائی خود سر ن

ن و شرکا در مقابله  طالباردید. در نتیجه  در جریان بیشتر از ده سال گبا لشکر عظیم امریکا در افغانستان مستقر 

به هزار ها افغان و خارجی کشته شدند. امریکا در همین مدت برای باز سازی  از هر دو طرفبا قشون خارجی 

 ر این پول که برای افغانستان بسیار زیاد بود، بهګافغانستان مبلغ یکصد و سه ملیارد دالر بمصرف رساند. که ا

میتوانست. ولی به  ردیدهگهموار   گردید، افغانستان دوباره آباد و معضالت بزرگراستی و به جا مصرف می

دم نقدر مفادی برای مرآدر افغانستان بود که این پول  سترده و بیسابقهگخارجی ها و فساد  کامعلت مدیریت نا

 نرساند که آنها متوقع آن بودند.
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( با وجودیکه قوای ناتو و امریکائی به کم و بیش ده هزار نفر تقلیل نموده و مسئولیت اصلی شان 201۶حاال )

نظامیان و مردم ملکی  ،وسیع ادامه دارد. قربانیان کشتار و دهشت گکردن هم نیست ولی باز هم یک جن گجن

این کشتار آنهم کشتار مردم معصوم ملکی باید برا ی افغان ها  قابل تحمل نباشد ولی چون به علت  افغان است.

  رگحاال اشکال دی دهد. ش فرا نمیوگقاتل به آوای عقل سلیم  ارزان شده است،کشتار و دهشت، حیات افغان 

د تمام اگرچه ضر کشی( نتنها توسط مردان بلکه زنان و کودکان نیز گکشتار، کشتار انتحاری ) خودکشی و دی

ردیده گسورت النسا ارشاد  ٩٣در آیت  قرآن مجید ردیده است. درگمروج حقوق بشری و احکام اسالم است، 

 پاداش او دورخ است. که )دایم( در آنجا خواهد مؤمنی را به قتل میرساند،ر کسی به صورت ارادی گاست که:"  ا

، و غضب و عذاب خداوند تعالی بر او خواهد بود. و جزای شدید برایش آماده خواهد بود." امام ابو حنیفه  ماند

ش کافر نهگبه نه  در فتوای فقه اکبر، مؤمن را چنان یک مسلمانی شمرده است. " ما هیچ یک کس را  گبزر

و نه ما از عقیده  وی انکار میکنیم." میدانیم
٣ 

 در تآریخ افغان از هر گمیراث کشتار هنوز هم به قوتش باقیست و امید ختم آن ضعیف به نظر میرسد. این جن

ر اینکه بازی کنان گهنوز هم طوالنی تر شود، م ری گبه شکلی و یا دی ر طوالنی تر است و شاید همگدی گجن

زاشتن تحمل، را ه آشتی و صلح گجوانب افراطی ایدیالوژی های خود را ترک نمایند و با نمایش  میدان سیاست

، افراطیت و کشتار است، نظام حکومتی قوی را در مفاد گیرند. چون پیشینه  اکثریت این دسته جات جنگرا پیش 

بعداً قشون غربی  آرامش در کشور وی ها و ریرند که با برامدن شوگخود نمی بینند. اینرا هم آنها در نظر می

ه ب را آغاز نمودند. با برامدن لشکر برتانوی آرامش به وطن گر جنگو در بین خود یک دور دی ردید گتآمین ن

 در آنزمان تنظیم های همچو اینان در افغانستان وجود نداشت. کهشته بود گباز  خاطری 

زار شدند که کرکتر و سلوک افغان ها را تغییر داد. گیر های داخلی، آنقدر تآث گها به شمول جن گتمام این جن

 در قرن سیزدهم میکشتند. بیان این همهچنگیزیان اکنون حتی  زن ها و اطفال با چنان بیرحمی کشته میشوند که 

 .از امکان هم بدور است  است ورفته  گن  صورت تا به حال کامالً ها  ویرانیها و  گکشتار ها و جن

 اواخر قرار آتی است: حوادث درینچند نشانه  از 

  ( هشت مرد در جوار مسجد شاه دو شمشیره در کابل، دسته جمعی و با شعف 201۵ذشته )گاواخر سال

ین یک چندختر جوانی بنام فرخنده را به قتل رسانیدند. برای من معلوم نیست که در تآریخ افغانستان 

 رفته باشد. گصورت  گقتل بی رحمانه، آنهم یک زن، در وسط شهر، نزدیک ار

 بیست طالب خود سر، رخشانه  نزده ساله را به نوبت با سن ً  گدر ولسوالی غلمین والیت غور تقریبا

سار محکوم کرده گزدند تا نفس داد. یک محکمه  صحرائی خود سر توسط طالبان خود سر او را به سن

پدرش او را بنامش کرده بود انکار  بود.صرف برای این که او از ازدواج  با مرد پنجاه و پنج ساله که

 ورزیده بود.

                                                           

 .17٥، 1٩62. اسالم، د جان ولیمنرتدوین، د جارج برازیلر خپرونه، نیویارک،  ٣ 
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  هفت مسافر هزاره به شمول چار مرد، دو زن و یک طفل به  201۵در نوومبر سال در والیت زابل ،

فته میشود که این عمل کار مالیان منسوب گردیده باشند. گقتل رسیدند، بدون آنکه کدام جرمی مرتکب 

 شام( بود.روه داعش ) دولت اسالمی عراق و گبه 

  دختر نزده ساله ئی بنام "چند" در  در سوات، مردم گروه بزرګرحضدر م 200٩و یا  2008در سال

 ست و پایش بسته بود به ُدره زده شد. در همان وقت ، طالبان در آنجا مسلط بودند.دحالیکه 

  بینی زن بیست ساله  خود ریزه در ولسوالی غورماچ والیت فاریاب یک شخص  201۶در جنوری سال

 ل را برید و به ساحه  تحت نفوذ طالبان پناه برد.گ

 میت به اعدام شاغلی غوث زلمی از طرف یک محکمه  شرعی بود.ور چند سال قبل محکگدر سطح دی 

به شفاعت کسی عفو و برای زباردانیده بود. او گشریف را به دری بر نبرای اینکه او برای مردم قرا

 ردید.گابد از کشور اخراج 

صفات انسانی را از بین میبرد و قتل انسان  و کشتار متواتر،  گنهم جنآ، گردد که جنگازین حوادث واضح می

ر کشور داست که  گاژیدی بزرررا عام میسازد. در تآریخ افغان ها این نوع کشتار عمومیت نداشت، این یک ت

چنین حادثات کریه  صورت میپذیرد. آنهم در قرن بیست و یکم. پس پیش از آنکه فرصت از دست افغان ها  گقشن

ملی را به بار خواهد  گچنان مصیبت های بزر گبرود چاره را باید جست، ورنه این نوع دهشت و کشتار و جن

استاد محمد ظریف به نظر  .چاره  اساسی بکار است ردید.گران تمام خواهد گر از آن رهائی نیابد خیلی گآورد که ا

 برای چاره  اساسی  حتمی است که ما باید در طرز تفکر خود تجدید نظر بنیادي کنیم."چاره این است که: "  امین یار

 ر یک کشور به حاشیه رانده شده نیست. و افغانگرفته شوند. افغانستان دیگواقعیت های جاری در افغانستان مد نظر 

انی تقلیدی قانع نیستند. در حال حاضر ملیون ها افغان در ممالک همسایه و به لک ها در اروپا، گر به یک زندگها دی

به ممالک اروپائی  امرار زندګیبمنظور نفر  ( حدود دو نیم لک 201۵ذشته  )گزیده اند. سال گمسکن امریکا و کانادا 

ر وسعت یافته و افغان های زیادی از راه گدیرفتند. در داخل کشور تعلیمات عصری  به سویه  پوهنتون  از هر وقت 

انترنت، وسایل مخابراتی الکترونیک، تلیفون های موبایل، و تلویزیون بصورت فزاینده با دنیای خارج در تماس اند. 

پیش  عقل به هنمونیی را به رگردند که زندگردند و ترغیب میگهر لحظه به معلومات جدید دست مییابند، تنویر می

وسیع و وسیع شونده است، برای اینکه این حرکت  افراد عادی  ،ی تقلیدی رو بر تابند. این حرکتگاز زندو  ببرند.

ان جامعه  افغان حتمی است که برای تقویت این گردانندگاست و افراد بنیاد هر جامعه  بشری را میسازند. حاال برای 

 از این راه سازند.  لای افغان ها فراهم و سهحرکت کمک نمایند و به صورت خاص تحصیل هر نوع تعلیمات را بر

غور ندارد به صوب کمال انکشاف بدهند. افراد ثهای خود را که حدود و  استعدادردد که گممکن میبرای افراد آزاد 

 ی را تبارز میدهند.گهنوز بهتر زند  ابتکارات فکری مینمایند و طرق   ،در حال تعلیم خوب و آزادی

انی از انکشافات نوین گیرند و برای بهبود زندگهای خود عبرت ب گحتمی است که از جن همچنانبرای افغان ها 

یت با " بشر فته است کهگی و آینده  شان روشن نخواهد بود. چنانچه یک استاد پوهنتون گآن زندبهره جویند. در غیر

به  نتوانستن و ترک آنبا ، متبرک میشود و لید مینماید و به آنها عمل میکندابتکاری که  فکر ها را توآن استعداد 
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 .وده امـنم اضافهمن ، فلسفه  آزادی، فلسفه  تجربوی و فلسفه  مفیدیت را ی این اثرـاول گوان بزرـر عنـدر زی

 د.را هم تیپ نموده انود  مصروفیت های خود این نوشته ـمتشکرم که با وج "نسیم سلیمی"ر از محترم ـگیک بار دی
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