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U پيوسته به گذشته بخش يکصدو نهم : 
 

 بود  مانده اش شانه بروي  معکوس بصورت يعنی سرچپه را RPG  راکت سربازی  که ، ميگويند 
 براواعتراض وقتی.  ساخت آغشته بودندباخون ايستاده او سر پشت كه را خود کردودوستان شليك
 ؟ ردیــــک شليک بودی مانده برشانه سرچپه که  را راکت چرا کردی که بود كاري چه اين كه كردند

 ، روزرساند اين به را ها خودي  RPG جي پي آر اين وقتي گفت؛ درجواب بالدرنگ  نظامیسرباز آن
  !؟ آورد می را باليي چه دشمن سر بر

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=GDilACwi4eoU 
و روان تغييرات و ديگرگونی های  روحهرچند نه ميخواستم بازهم خالف وعده کنم و مبحثی مربوط به 

افغانستان و منطقه را که به باورمن ريشه در تقابل دو گفتمان و قرئت ديوبندی و سلفی وهابی دارد از 
تحليل باز ماند اما چنانچه در نخستين وعده خالفی ام و در بخش های قبلی اين سلسله ای از  يادداشتهايم  

هی درد ناکی در جغرافيای ميهن ما افغانستان واقع می شوند که تذکرداده بودم  حوادث گوناگون و گا
اما . لزومأ تمامی  برنامه های کاری من و تمامی قلم بدستان جامعه ما را به تعطيل می کشانند 

مملکت بويژه جوانان رشيدی از نسل پرخاشگر  دارم که خواننده گان خبير و دانایکامل باور
مرور می فرمائند ومی دانند که اين فعل و که مطالب و يادداشت های ناچيزم را   روشنفکران  افغان 

انفعاالت ريشه در کدامين رگه های فکری داشته اند و ما به عنوان ره بلدان کوچکی از اين نسل چگونه 
ناگهان  وقتیاما خبراينکه  "ات  ات من ميدانم گپکِ  تو بجنبان لبَکِ " می انديشيم ؟ يا به قول عاميانه 

هيأتی از جانب حزب اسالمی افغانستان مأمور انجام مذاکرات صلح با دولت وحدت ملی شنيديم 
 ! افغانستان شده است باخود گفتم عجب 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=JF5AUd9Tv20U 
از شما چه پنهان نتوانيستم وجه مشترک فکری ی  قديمی ترين حرکت سياسی و اجتماعی  ی  که در 

فروانی از شکست ها و خوشی  تلخ و شرين  ن تجارببستر تحوالت تاريخ معاصر افغانستان با گذشتاند
اش ظهور کرده با کانگستر های مافيائی که با کليد نگاه مادی به تاريخ و زندگی بشر بر طراوت ها 

ارزشهای از سرزمين باستانی و تمدنی شرق منجمله افغانستان نازل شده اند و پوسيده های تاريخ ما را 
و تمدن باستانی مانرا از مفهوم تهی کردند و فرهنگ جديدی از تجمل  دوباره پوساند و فرهنگ گذشته 

و در چنين وضعيت تاروتاريک جامعه  وجــــود دارنـــد ؟  خم کرده کاشتندين شــصرف را در زمـــوم
می بينيم که بذر انحطاط يا همان عوارض ،  اريخی مان آورده اند  ـــی و تـــو انچه را که بر فرهنگ مل

نظام سرمايه داری با قرئت مافيائی  منافع شرکت های نفتی و کارخانه های اسلحه سازی برای طبيعی 
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البته روشن است که حزب ند ؟ نميک نقشه راهی را ترسيم  و مظلومان تاريخ کشورما  ستم ديده گان
جهان بينی آن که ستون فقرات  ی  دينبالخصوص قرئت وگفتمان درحوزه انديشه اسالمی افغانستان 

 –اتکای مطلق گرای شريعتمدار با بنياد گفتمان و فقه تاريخی مفرادات حزب را تشکيل ميدهد از
با نظام بورژوازی و در جبهه گيری های طبقاتی و دگم به منابع فقهی تابعيت ميکند که مکانيکی 

دربسياری امور نظام های سکوالر  حتی ميتوان گفت که رد تفاؤتی ندا هيچگونه  رمايه داری لبرالس
نسبت به و جايگاه عقل غير متعهد ء انسان روزمرهنياز های عمومی و  لبرال باتوجه به اهميت دادن به 

نظام کنونی مذهبی فان و موافقان لخاتشکيالت حزب اسالمی و سائر دسته های از محاکم بر  قرئت 
 الکفر مع يبقی الملک“که  شده  نقل   )رض(از قول حضرت علی  ازيرا . دارای برتری های بوده است 

 –روی همين قرئت فقه تاريخی است که برده داری به عنوان احکام ثابت و اليتغير  ”الظم مع يبقی ال و
چنانچه هواداران اين قرئت بنام دين برداری و حتی کنيز . مکانی و همه زمانی تلقی ميگردد همه 

 گرفتن را توجيه شرعی ميکنند 
 Uhttps://www.youtube.com/watch?v=J3nntZSP56sU 

آيه های از قرآن  ه سايه اين قرئت برده داری و کنيز پروری براکثريتی از تفسيرِ کرد ک نبايد تعجب
مانند پوهنتون ی جهان اسالم نشگاه ها کريم بصورت وارونه و مسخ شده افتيده است حتی بزرگترين دا

مراکز به مثابه  عربستان سعودی  در قاهره و پوهنتون مشهور ديوبند هند و جامعه مدينه منورهاالزهر
السانی  که شاگردان زياد و فسيح ُقرئت برده داری و کنيز پروری در اسالم چنين تيوريزه سازيی 

استاد عبدالرب رسول سياف و ديگران را به جامعه تقديم نموده اند پيروان و هواداران چون هم
در آنها د ، و روی همين دليل نيز جهت گيری های طبقاتی نسراپاقرص همين قرئت محسوب ميشو

 . ان و جهان است و سياسی توجيه کننده نظام منحط سرمايه داری لبرال در افغانستحوزه اقتصادی 

 
 

دعوت ، پوهنتون  و مجتمع تجارتی ، استاد عبدالرب رسول سياف که مالک چندين شهرک چنانچه 
شبکه بيست وچهار ساعته تلويزيونی موسوم به شبکه نور باری در يک گردهم آئی که به مناسبت 

 جايی جانيان و جنايتکاران ل برگزار شده بود برخالف اينکه بايد بتجليل از شهادت استاد ربانی در کاب
که فارغ سياف آقای عبدالرب رسول جنايت مبارزه کرد ريشه های فساد وجنايت را از ميان برد وبا 

آيه  بر استناد براالزهر مصر و در رشته ء احاديث فوق لسانس را اخذ نموده است ن پوهنتوالتحصيل 
 يم نسخه خونينی را اينگونه ارائيه کرد کرهای از قرآن 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=o7zEd2mF_dYU 
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اما بايد فهميد و ديد که ! ند ه اخوب حاأل که هيأت صلح برای اجرای مذاکرات به کابل آمده خوش آمد
ی در حوزه شعار های ايديولوژيک آن اعتقادی و عمومکدامين پارامترهای  برپايه  اين هيأتزبان بيان 

ساکن در جغرافيای شهروندان   معنویعمومی و خواسته های بر و تاچه حد استوار است ؟ حزب 
 تکيه دارد ؟افغانستان 

 

 
و ازسفره رنگين حزب اسالمی افغانستان  ارشد و رهبران اعضأ اکثريتی از  البته بگذاريم ازاين که 

 و و گفتمان مذهبیبرمبنای قرئت حاکم که  نشسته اند  !! یانری  و نصيهود  شياطين  هميناعتياد آور 
 به دليل نصرانی بودن و پيروی از يهوديت حزب اسالمی  ای مورد عمل اين اعضأ ی محترمتاريخی 
اما جايی نهايت تعجب است که  نه تنها اعضای متفکر شامل در هيأت . بحساب می آيند تل واجب الق

ه های نامور جهان سياست ندارند بلکه بسياری از چهرصلح به اين حقيقت اظهر من الشمس توجه 
بر که  حقيقی  حاکمانی واقعی و صالحيت  وابسته به حزب اسالمی افغانستان نيز از ارزيابی قدرت

 السشده از خيابانهای نيورک و اين مهره های تهيه  تخت کابل جلوس کرده اند عاجز اند که متأسفانه
و .! مطيع و اهلی شده اند بيش از هر استعمار ديگری امستردام و  پاريس –ندن ل،   انجليس

رباب نه ميتوانند بدون اجازه و اراده اضی درحوزه تعيين سرنوشت کشور و حفظ استقالل و تماميت ار
 . عمل کنند 

 !از سوی حزب اسالمی  فهرست مطالبات ارائيه شده
روزگاری نه چندان دور بلکه همين که  نيم و نظر اندازيم اشاره ک یاکنون بهتراست به سبد مطالبات

جوانان رشيدی اعم از زنان و های فتنه انگيز خارجی ها شبکه و انهدام نابوديی  برای چندی قبل
قصرهای ای که  در انتظار نشستهغلمان و مالقات با  حور و به وعده ووعيد را ی جوانان نورس

عمل ، قدرت برای انجام عمل انتحاری که در قرئت شريعتمدار نورانی ساخته اند را مرمرين بهشت 
از آن همه شرائط و امتيازات که بگذريم چند پيش .  مأمور می ساختند  ناميده ميشوند !!  استشهادی

. قطار صلح خونين به نظر می خورد افغانستان با برای پيوستن حزب اسالمی  اساسی و اصولی  شرط
توافق بر  شورای عالی صلح  يا همان !! خانقاه صلحمعاون  عبدالخبير اُچقون چنانچه قبأل آقای 

مام دانيست تصلح با حزب اسالمی را نزديک به ا راکبيست مورد مطالبات هردو طرف سخن گفت و 
بيست و دو يا بيست وسه مورد مطالبات حزب اسالمی به توافق  در بارهو با وضاحت اعالم داشت که 

و قرار است امروز و سه مورد آن که ظاهرأ از صالحيت های رئيس جمهور پنداشته می شد ند رسيده ا
زان تصور کنند که اين سه مورد بسيار شايد عزي..ساعت چهار بجه بدست رئيس جمهور برسد 



پراهميتی که صدور دستور آن از صالحيت های رئيس حکومت وحدت ملی ميباشد از همان مواردی 
آن ! ه هرگزنه ، نشهروندان اين آب وخاک ارتباطی دارد عموم خواهند بود که با سرنوشت و آزادی 

  سه موردهم چنانچه مطبوعات از قول هردوطرف مذاکره کننده بيان داشته است ، عبارت اند از 
جابجائی مهاجرين اردوگاه شمشتو رهائيشی بخاطر يک شهرک بزرگ  فرمان برای اعطای صدور -۱

 –ی پيشاور 
 حده امريکا گلبدين حکمتيار رهبر حزب اسالمی از لست سياه اياالت متخروج  -۲
 های وزارت شامل افغانستان امنيتی و نظامی نيروهای در اسالمی حزب گستردۀ مشارکت حضور - ۳

 .ملی امنيت رياست و داخله دفاع،
پيوستن برای  سياسی  نه ازجنس يک حرکت مخالف و شرائط  چنانچه به وضاحت ميبينيم اين مطالبات
صلح  تحقق  امکاناين موافقتنامه تمامی مواد و مفردات  حتی  به فرآيند صلح است و نه هم با انجام

پشتوانه خارجی اين معامله نيز دربرابر هرم اينکه  ای  ؛ برعالوهوجود دارد در افغانستان عادالنه 
عنی اينکه هيأت اعزامی حزب اسالمی ي .ديگری از قدرت در خارج افغانستان روبه تضعيف ميرود 

 مورد حمايت حکومت نوازشريف بوده که دربرابر آن ارتش پاکستان بويژه سازمان امنيتی ارتش
پاکستان می خوانندد و طبيعی است که پس  عمق استراتيژيکسنتی ن ناکه خود را نگهبا ISI آنکشور 

ئی طالبان که شاخه جداشده از طالبان از افشای مرگ مالعمر بحيث پروژه مجهول از سوی محاذ فدا
روی همين دليل نيز وقتی به دليل عدم امادگی  . محسوب ميشوند در بحران افغانستان به نظر می آيد 

تعلل  دچار  ی آغاز شده در افغانستان مذاکرات و گفتگوهاصلح تأمين برای  ، معامله  هردوطرف
. يأت بلند پايه ای بنام هيأت دوم حزب اسالمی برای تحقق صلح با اداره کابل وارد کابل شد هگرديد 

رئيس هيأ ت اوليه صلح از جانب حزب اسالمی در سخنان مقدماتی اش درپاسخ چنانچه آقای امين کريم 
ابل آمده به شبکه تلويزيونی شمشاد اعالم کرد که هيأت دوم حزب اسالمی برای دو هدف عمده به ک

نسبت به تعلل مذاکرات و کابل است که  جانب است و آن اهداف رساندن پيام رهبريی حزب اسالمی به 
حمايت رهبريی حزب اسالمی از هيأت نخست  اعالم اطمينان گفتگو صورا ميگيرد و دوم اين که از

کابل دوباره به و مالقات با بزرگان دولت سه روز  با سپری کردن  برهبريی امين کريم بوده که هيأت 
فعاالن  همه از و مهم  آنچه که بحيث يک پرسش وسوال اساسی. پيشاور پاکستان برگشت خواهند کرد 

هم آنها باور يافته اند که  مطرح ميکنم اين است که آيا براستیسياسی شامل در هيأت صلح با رژيم کابل 
در جغرافيای  و برابری  نظام کنونی حاکم بر افغانستان ميتواند نظام مبتنی بر اصول عدالت خواهی

حزب اسالمی  واقعأ نظام کنونی هيأت محترم ؟ آيا از نظر آقايون اعضای  سازند را قائيم افغانستان 
 ؟ .ست حاکم بر کشور از لحاظ مشروعيت يک نظام عادالنه ا

 

 


