
 !صلح بدون عدالت  کالبد شگافی يک                
 !کيست دشمن                                          

 
U   پيوسته به گذشته بخش يکصدودهم : 

ميتوانم پرسيد؛ آن شخص .دارد دستدر  ريسمان تعدادي كه ديد خواب را شيطان شخصي :می گويند 
 به را آنها و اندازم مي ها آدم گردن به را اينها داد؛ جوابشيطان  چيست؟ براي  ريسمان اين بپرسم که 

 به نيازي كه تو گفت؛ و خنديد شيطان و است؟ كدام من ريسمان پرسيد؛  مرد آن. مانكش مي خود دنبال
 ی دوی ؟ م دنبالم  ناچيزی  ای جيره با خودت نداري؟  ريسمان

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=H-Wry4oWijIU 

خبر اعدام شش تن از زندانيان محکوم به اعدام در محبس  يادداشت هفته گی ام بودم که ناگهاننگاشتن   
به دليل چندسالی که در  کان خورد زيرا مو های بدنم راست شد و آنتن های ذهنم ترا شنيدم  پلچرخی 

که بر سرنوشت مردم فقير افغانستان دوران حاکميت داروغه های چپ موسوم به خلق وپرچم آن دوران 
 .درذهن ام به حرکت آمد  ميکردند خاطرات غم انگيزی از آن دوره سياه تاريخ حکمرانی 

 

استاد  قتل به اتهام دست داشتن در  کسانی کهدوتن ازدر جمع اين اعدام شده گان  در خبرآمده است که  
و عبدهللا لغمانی  و رئيس شورای صلح افغانستان  هادجيکی از رهبران ارشد  برهان الدين ربانی 

به قول قيام الدين کشاف  ودر يک مسافرت رسمی  ۱۳۸۸که در سال رياست امنيت ملی پيشين معاون 
غرض افتتاح مسجد به واليت لغمان رفته بود از سوی دشمنان اسالم به رئيس شورای علمای افغانستان 

 و اين ملت به شهاد ت رسيد عنوان ستون فقرات نظام افغانستان و دولت اين کشور

https://www.youtube.com/watch?v=H-Wry4oWijI�


https://www.youtube.com/watch?v=Wi4ReoRGBYk 

در رکاب روزگاری اکثريتی از آنها شش تن از اعدام شده گان کسانی بودند که  خالصه اينکه اين همه
بر ضد کفر برای احيای جامعه عادالنه و دهنده گان قصه خوانی پيشاورکانگسترهای مذهبی و فتوای 

اجتماعی در جامعه و حتی عموم امت احيأ کننده عدالت  عين حق و خود را . شمشير ميزدند  توحيدی 
نوجوانان  خون ودر بدل انتحار و انفجار بهشت  ای ه قبالهروزگاری که هنوز در. د پنداشتن یاسالمی م

همه از خود می پرسيدند و می پرسيديم چگونه است که اين همه جنازه هابايد از نابالغ تبادله نه ميگرديد 
مخالفان  خون و ناموس  سرزمين افغانستان بيرون رود و کسانی با اطالعات کم و ناقص فقهی و مذهبی

کليپی از يک مالی جاهل با  حالل و آنها را در صف يهود و نصاری قرارداد ؟ هرچندخود را 
قبأل نيز خدمت شما عزيزان ارائيه نموده ام اما از دارد  اطالعات اندک و غلطی که از دين مبين اسالم

اينکه در جامعه فقير ما هرجنايتی را که انجام ميدهند آن را با دين اسالم پينه ميزنند اين کليپ ويدويی 
 . و انسان است بارديگر خدمت شما تقديم ميدارم  مالی که مشغول شغل شريف دشمنی با اسالم

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=J3nntZSP56sU 

؟ ه ميکشند ن اسالم را به مسخردي با مسخ ماهوی آيه های از قرآن پاک  چگونهکه ! يد عزيزان می بين
ديگر انديشان و مشريکان خداوندمقابل درخدای خويش  توگوئی که لشکريان وجنگجويانی که در رکاب 

حالل صد در صد شمشير ميزنند و با اين آسانی خون يهود و نصاری را حالل و مال و ناموس شان را 
غنيمت ها را نصيب شود بيشترين مقدس شبه  جنگهر آنکه در راه چنين  ا غنيمت ميشمارند بلنه تنه

لمان يا همان برده گان دوران زندگی مورد نوازش دائمی غِ توظيف حور وهفتاد در بهشت نيزبا اعطای 
  !!د نقرار ميگير

 !کيست دشمن 

در اعجاب انگيزش متأسفانه گيهای  افغانستان سرزمينی است که با همه عظمتهای خيره کننده وويژه
و اين عيب بزرگ  است  بودهای دارای يک نقص عمده ترمنولوژيی سياسی و حوزه جامعه شناسی 

چنانچه اين ضعف و فقدان تعريف دقيق و مشروع .شده است  اين سرزمينسبب بيشترين قربانی های 
 راه آزادی و استقالل اين سرزمين بوده است در نزد تمامی مبارزان  "دشمن "از واژه 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wi4ReoRGBYk�
https://www.youtube.com/watch?v=J3nntZSP56s�


پس از پيروزی و رسيدن به يق از واقيعتی بنام دشمن تعريف دقجالب آنجا ست که اين ضعف و فقدان 
با البته . وده است ــــشعار می دادند مشهود ب عدالتو  آزادینيروهای که قبأل برای  عموم قدرت 

تعريف دقيق از دشمن بصورت سربسته و دست فقدان  نه تنها   صراحت و اطمينان ميتوان گفت که
، صلح و ترقی که  عدالتوران جديد منتقل شده بلکه با پشت کردن به شعارهای از قبيل ناخورده به د

و  صلح،  عدالتمؤلفه های چون قبل از اقتدار سر می دادند از اينکه اصوأل برای تحقق در دوران 
برای حفظ و نگهداری قدرت دارای هيچگونه برنامه مشروع و نقشه راه مطلوب نبوده اند  پيشرفت 

موسوم به  چنانچه می بينيم دولت کنونی.می آورند  و رفاه مردم  روبه کشتارمخالفان بنام دشمنان امنيت
و همچنان   در اجندای خود دارد  ملی نيازدر افغانستان که ملزم به مسأله صلح بحيث يک وحدت ملی 

هردو طيف برای مديريت جامعه طالبان و ديگر مخالفان سياسی  اعم ازمخالفان مسلح و غير مسلح آن 
حفظ و  بنأ در مسير امتداد .  هيچگونه برنامه وراه حل های نيستندو رسيدن به صلح عادالنه دارای 

روزگاری برای ازميان بردن آن مبارزه  متوصل ميشوند کهمافيائی به شيوه های قدرت  نگهداريی 
تداؤم وتالش مينمودند، طبيعی است که قدرت حاکم آن زمانرا به کشتارهای از بی گناهان و بيچاره گان 

چنانچه حين حاکميت حزب موسوم به دموکراتيک خلق افغانستان که نه برای رفاه خلق .  بخشيدند می 
صفوف   جمعیفردی و  به وجدان را و آزادی  دموکراسیدارای نسخه وبرنامه ای بود و نه هم فرآيند 

و د متعلق بودنو مذهبی  مردم فقير افغان که با هر قوم و نژاد لهذا بود  شده مبدل ورهبران شان 
ديگر که شعاراين به صحنه آمدند و برای تحقق خلق  باورداشتند برای سقوط حاکميت حزب دموکراتيک

با يک نقشه ادامه يابند همچنان پس از گذشت چندين سال و قانومند دولتی بايد سلسله کشتارهای جمعی ن
در کسوت جمهوری اسالمی افغانستان در  همراه با اکثريتی از مجاهدان سابق  کاپی شده ای شبه مذهبی

 که دريغ که هردوطيف مذهبی و سکوالرشبه مذهبی  اما بادرد و.  جامعه فقير افغانستان ظهور يافتند 
به قدرت آمدند طالبان و القاعده و سقوط حکومت  حزب دموکراتيک خلق رژيم  زوال پس از  بالنوبه 

 برای حفظ قدرت سياسی  و نسخه علمی برای نجات انسان ساکن در قلمرو جغرافياویفقدان راه عادالنه 
مورد جهت ازميان بردن رقيب اش آنرا به مثابه خطاکاران ی متوصل شدند که وه هابه همان شي

 .سرزنش قرار ميدادند 

 



گروه شش نفری پس از چندين سال شکنجه چنانچه می بينيم در راستای همان سلسله امروز نخستين  
. به چوبه دار رفتند در خواب وبيداری می نگريستند که لحظه به لحظه چوبه های دار را  روحی

تاريخی  و برويت فلسفه توحيدیهستم اعدام م کاحا هرنوع  دأ مخالف صدور و اجراین اکيــــــم
ين حال باوردارم که به جای اجرای اعدام و محو فزيکی و درععريان ميدانم آنرا يک جنايت  اجرای 

بايد برای  جنايتکاران ومجرمان  تنبيهو. را ريشه کن ساخت جنايت ظلم و جنايتکاران بايد ريشه های 
است  مأل روشن اک. روع تحقق يابد محکمه ذيصالح و مش عادالنه  احکام به اساس بازگشت به جامعه 

بايد تنبيه گردد و بدور از جامعه انسانی در  زد جنايت و آدم کشی حاضر دست به در عصر هرآنکه 
لهذا نبايد اين  رار گيرندتحت پرورش قزير نظر افراد باتجربه و مسلکی   مناسب و مکانهای محل ها

آن از جانب از  ی  که سؤاستفادهنام افراد گناهکار و بی گناه تقسيم بندی نمود به را  ممنوعيت  حوزه
 .دور از امکان نيست  اين زمان  ست مداريان "سيأ"

                                                                          

 

 

 

 


