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   استراليا- داکتر محمد کريم فارغی

  ٢٠٢١ می ١٨

  
  داکتر محمد کريم فارغی

 جامعه با پولمثبت تعويض ارزش ھای 
خير سپری نموده باشيد، به عزيزانی که در گير ه دوستان و ھموطنان عزيز، اميدوارم ماه صيام و روز ھای عيد را ب

  .کنم پروردگار بر بازمانده ھا رحم و آسانی کند ثر و تعزيت خود را می فرستم و آرزو میأحوادث ناھنجار شدند ت

  سياست و مخالفت ھا و موضع گيری ھای منفعتی توجيه می کنيم و راه حل آنۀود را از زاوي قضايای زندگی خًما اکثرا

  .و ساختار ھای جامعه تمرکز نموده ايم ما کمتر به بعد انسانی و سلوکی. را نيز از آن استقامت ھا توقع می کنيم

روابط حاکم در جامعه و . کم بر آنھا اندو ذھنيت ھای حا  ، محيط اجتماعی، فرھنگیثر از عوامل بيولوژيکأانسانھا مت

 ثير پذيری، ضامن ايجاد يک متنأمناسبات و تعلقات اجتماعی بر مبنای تحمل و ھمديگر پذيری و احترام متقابل و ت

(context)  جنگ ھای دوامدار و تحميلی از بيرون و تقالی منافع خارجی ھا . ھم پيوسته استه اجتماعی سالم و ب

 ضربه زده است و جامعه را دچار انقطاب و اصطکاک ً تسامح، تسلسل و امتداد زندگی را شديداين متن، تساند وادر

ه در چنين اوضاع پيچيده درک و فھم استقامت ھای سالم اجتماعی، فرھنگی و اخالقی برای ھمه ب. گردانيده است

نھايت دشوار ،  (social exclusion) خصوص اقشار محروم از تعليم و تحصيل و مجزا از متن اجتماعی جامعه

  .خواھد بود

يد اين واقعيت تلخ است که مشکالت ايجاد ؤاجتماعی و امنيتی در يکی دو سال اخير م -تحليل دقيق از اوضاع سياسی

ھم خوردن کود ھای فرھنگی و  هنظامی ندارد بلکه عامل آن از ھم پاشيدگی ھای اجتماعی و ب - شده راه حل سياسی 

 و  اين کود ھا و ترميم از ھم گسيختگی اجتماعی بايد جستۀرا نيز در ايجاد دوبار  و کليد آناخالقی جامعه بوده است،

پس از دقت فراوان در اتفاقات اخير امنيتی و سياسی در کشور، دريافتم که کليد بدبختی ھا، کشتار ھا و بی  .جو کنيم
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 طالبی و روش طالبی در تار و پود  ما در جيب ھای طالب مزدور نيست بلکه اخالق طالبی، ذھنيتۀسرنوشتی جامع

 ما است که ضرور نيست به افراد معينی با ۀطالبانيزم يک اصطالح و مفھوم نمادين در جامع. جامعه ريشه گرفته است

ظواھر مشخصی اطالق گردد، بلکه در سراسر جامعه از روشنفکر گرفته تا سياسيون و فرھنگی ھا و بی فرھنگ ھا 

ی شامل مجاھدين ديروز، اشرار و گروه ھای وابسته به کشت و تجارت ئافراد و گروه ھای مافيا. ھمه را در بر می گيرد

کنند و تفاوتی در عملکرد شان با آنھا  مواد مخدر و قاچاق اسلحه، برای رسيدن به اھداف شان مانند طالبان عمل می

کنند،   طالبی عمل میۀ به شيوًن عيناسياسيون و گروه ھای وابسته با استخبارات خارجی در طرز العمل شا. ندارند

يد آنھا قرار ئأکنند با طالب و شيوه ھای افراطی آنھا متفاوت نباشند تا مورد ت مذھبيون و گروه ھای اعتقادی تالش می

ی و طالبانيزم منحط در حرکت اند و ئ انديشه ھا و راه کرد ھا در مسير قھقراۀ ساختار ھا و ھمۀخالصه ھم.   ..بگيرند 

  ... گری برای رسيدن به فردای روشنتر در تصور نمی گنجدروش دي

که تھاجم  شد، زمانی  ما می بايست بيست سال قبل فکر میۀاز تاريخ تکاملی جامعای برای جلوگيری از چنين مرحله 

 و فرھنگ جديد معامله گری ند ما را با پول ھای فراوان شان تعويض کردۀبی امان استعمارگران تمام ارزش ھای جامع

تعامل با حقارت ھای مادی را جايگزين معنويت، تحمل و تکامل تدريجی با پس منظر ھای تاريخی و فرھنگی جامعه و 

  .ندما کرد

که استعمار و تھاجم اتحاد شوروی در سال  استعمار غرب با انبار ھای پولی جامعه ما را منھدم گردانيد، در حالی

 ... اوجش رساند محوريت ملی و اعتقادی را تقويت نمود و به ١٣۵٨

  

  


