
 !گنجنامه تا رنج نامه هااز                     
 !گام به گام به عقب ست "سيأ"          

 
 پيوسته بگذشته بخش يکصدوسی وسوم 

می خواهم که اين يادداشت را حتمأ از شروع تا از همه دوستان و مبارزان راستين راه آزادی و عدالت 
موسوم به وماری طرا که پس ازامضای  یبه انجام بخوانند شايد جواب بسياری از پرسشها و ابهامات

نزد همه ء حزب اسالمی افغانستان فغانستان با گلبدين حکمتيار رهبرموافقتنامه صلح دولت وحدت ملی ا
هيچکسی نبايد . اين قلم نيز به آن اشاراتی شده است دريابيد و گاهی در يادداشت های ما خطور کرده 

راهيان نامدار راه آزادی و استقالل از خستگی و ضعف اساسی يکی از تصور فرمايند که وقتی من 
 مردم ی انتقادی زيرا ممکن است با نقد و نوشتن اينگونه يادداشتها. متأسف نيستم  مينويسم مطالبی را 

 درد تازه ای را پيدا کنند و موجب دردهای تازه ای گردند يک بی پناه افغانستان 

 
به وو پرهزينه پرزرق وبرق  ای  شما دوستان آگاهی داريد و شنيده ايد آخيرأ با يک مقدمهچنانچه 

نهضت ويان جنامدارترين مبارزان و جنگيکی ازگلبدين حکمتيار  دست  کمک دالالن شناخته شده ای
ژيم حزب معروف دستگاه امنيتی رزجويان از بادست حنيف خان اتمر را دراسالمی افغانستان 

رات خود می داند افتخامعرکه معروف جالل آباد ازدرکه حضور "خاد " دموکراتيک خلق افغانستان
 . جاگذاشتيم برونوشتيم  سی" أسي"اين وصلت منجمله اين قلم درباره بدستان  قلمبسياری ازو ره بستگِ 

https://www.youtube.com/watch?v=684M2JXF21k 
برمی خاست  معلوم الحال و شناخته شده ای خنجره های از زياد ترآنهای که ها اين تحليل سيلی ازهنوز

افغانسان نداشتند احتوا  اعاده صلح و آرامش در جامعه ای جنگزدهبرای و بديلی ونه الترناتيف و هيچگ
، اکثريتی از  قول اين جماعتو ازميکرد که همه را دشمنان صلح معرفی نمودند و گفتند و نوشتند 

تحقق موافقتنامه حزب اسالمی برهبريی گلبدين حکمتيار با حکومت مخالفين تحليل گران و دانشمندان يا 
از جانب مجاهدين ها  نیراجاسوسان يهودی ها ونصبه عنوان گويا ی اند که کسان وحدت ملی افغانستان 

https://www.youtube.com/watch?v=684M2JXF21k�


از سوی مجاهدان حزب اسالمی مقدس که چندين ساله جهاد معردرزب اسالمی افغانستان نشانی شده وح
هرچه از دوست ميرسد خوب است ، گرهمه سنگ و همه «: هرچند بايد گفت .!! اندگرديده  سرکوب 

؛ چماقی که امروز شتيم و نوهمان زمان گفتيم  و آزاديخواهان  مبارزين اکثريتی از ما و  »چوب است 
که وقتی شليک ی است "توپ " باالميرود فردا با ذلت بينظيری پائين خواهند آمد و به مانند شليک 

وحدت ملی ، که اصطالحات  از آنجااکنون نيز. ميشود در بازگشت خود ما را متالشی ميکند 
اصالحی نه اظهار نظرشده است هرگو خاص وعام  دموکراسی و آزادی خواهی و ازين قبيل ورد زبان

 .عمل خشونت آميز تلقی ميگردد در باره صلح 
https://www.youtube.com/watch?v=S9WpVNlP2Ro 

قلبم می دغدغه صلح را درفرد ديگری هرکه بيش از قربانيان تروريزم  نخستين من به عنوان يکی از
عمومی  دروجدانعدم خشونت برباوروچون صلح  أ باوردارم وقتی مفاهيم ومطالبی رانم اکيدپرو

وی به مشاهده رسند بدون آنکه  دراظهارات و عملکردهایهم بصورت بالقوه هنوزمشخص نباشد و
به نتيجه ای دست خواهيم يافت خبيثه به صغری و کبری متوصل شويم وجود چنين جرثومه اثبات ی برا
ويروس خشونت در گروه خون وی جاگرفته است هرگاه شرائط برای حمله اين ويروس فراهم آيند که 

دراين . به عنوان يک جراثيم مهلک عمل خواهند کرد بيرون آمده و بدون شک که از حالت بالقوه 
 .د ثيقه و هرسند ديگری توجيه کننده جنايت خواهد بوصورت هرنوع موافقتنامه و 

 
اکنون ببينيم که آيا براستی هم حضرت گلبدين حکمتيار رهبر حزب اسالمی افغانستان که تازه با  

که پايه   پيوسته است و در محضر صد ها تن از هواداران بلند" مالی " حکومت وحدت ملی بروزن 
 نمائنده گان صلح  ارائيه يک خطبه غرأ با مضا رساند و بر امضای قبلی ميان آقای امين کريم ازپس از 
و حنيف خان اتمر بازجوی معروف خاد رژيم ببرک کارمل و قاتل هزاران انسان بی حکمتيارگلبدين 

در چندين دهه تاريخ اينکه آقای گلبدين حکمتياربگذريم ازمهرتائيد گذاشت ،بود گناه به امضأ رسيده
آزادی و عدالت را در ه آزاد و عادالنه را سر می داد وجامعتحکيم و برپائيی فغانستان شعار های ا

می دانيست و اکيدأ ر ميان تمامی نسل ها اسالم بحيث راه حل تمامی زمانه ها و دانديشه های تحقق 
و همچنان بگذريم از اين که وی . شعار ميداد که راه حل تنها با تطبيق اسالم راستين ممکن است و بس 

 فقير وجنگزده  اطراف اصلی جنگ های داخلی ميدانيست و بايد از مردمرا يکی ازحزب اسالمی وی 
عذرخواهی نکرد بلکه از فحوای ان می طلبيد ، که نه تنها از مردم مظلوم افغانستبايد پوزش افغانستان 

أ غريب و شگفت انگيزی القحس يکی از شبکه های تلويزيونی گفتگوی حبيب الرحمن حکمتيار با 
 ميگردد

https://www.youtube.com/watch?v=FMP1IQTCYDU 
 جنگجويان شهيد شان ازاز قربانيان به نمائنده گی همه وارثان شهدای جنگ های کابل که البد بايد  

اعضای خانواده آنها درراه جهاد مقدس که حکمتيار طالب پوزش گردند  گلبدينشخص حزب اسالمی و 
اما اکنون ببينيم که !! د نموده بودند مزاحمت ايجا ه مورد نظر حزب اسالمی افغانستانتحقق جامعو

https://www.youtube.com/watch?v=S9WpVNlP2Ro�
https://www.youtube.com/watch?v=FMP1IQTCYDU�


آخند امير طائفه ای از طالبان مال رسول  حمايت امتنان ازگلبدين حکمتيار وقتی پس از ابرازحضرت 
به عمل آورده بود و اعالميه آن تنها در سايت که از موافقتنامه حزب اسالمی با دولت وحدت ملی 

از تمامی مخالفان مسلح حکومت می خواهند که انعکاس يافته بود  ان نشراتی حزب اسالمیشهادت ارگ
 از اين شيوه پيروی کنند و ازراه گفتگو به اهداف شان نائل آيند 

https://www.youtube.com/watch?v=n7_njIBqF1g 

و درضمن برای اطمينان آنها ميفرمايند که مطمئن باشند حزب اسالمی افغانستان در کنار شان خواهند 
حقق جامعه مطلوب مان بدان دست پيداکنيم آيا بهتر نيست که اين گفتگوها را بود اگر ماتوانيستيم برای ت

وی درهمان سخنرانی از تمامی .ادامه دهيم و اگرنه هيچ کسی راه جهاد و مقاؤمت را از ما نگرفته اند 
افغانها خواست که بيايند و همين راه را انتخاب کنند برای رسيدن به اهداف مقدس خويش همين شيوه 

ر وی گرفتن پوسته ها وولسواليها دست بدست ترجيح دهيم زيرا به نظرا  !! ای مذاکرات بين االفغانی
افغان ميگردند نه از لحاظ عقلی کار مناسبی است و نه صدها کشتن و مجروح شدن شدنها که منجربه 

هم از لحاظ شرعی جواز دارد آيا خوب نيست که اين راه را ادامه دهيم تا تمامی مشکالت را حل 
جالب . ممانعت کنند ميتواند ما را از مقاؤمت مسلحانه و جهاد  وفصل کنيم ؟ اگر نتيجه نداد هيچکسی نه

ترين ودر عين حال اثبات کننده ترين واقيعتی که در سخنان جناب حکمتيار نهفته است آنجا ميباشد که 
 : وی می فرمائيد 

https://www.youtube.com/watch?v=1qispu5AK_I 

شهر ها نياز به اجازه داشته باشد هيچکسی نه ميتواند برای رفتن به کوه ها اگر برای رفتن به .....
 .!!سد راه مان شوند 

که اگر آنچه را که شما  واطمينان داشته باشند  سوال اينجاست که چگونه مردم فقير مان باورکنند  
 از راه مذاکره و گفتگو که جناب گلبدين حکمتيار آنرا اهداف مقدس مينامند اهداف مقدس می خوانيد

نی ؟ برعالوه آن با حضور نيرومند جامعه جها دآور خواهند  در دره ها و کوه ها بدستبدست نياورند 
و گزده افغانستان را بصورت مسالمت آميز نمردم عذاب ديده و ج چگونه خواهيد توانيستدر افغانستان 

د ؟ در حاليکه يياری رسانهمه ساحات حيات اجتماعی واقتصادی روبروزشده د، پويا با نسخه بی بديل 
معروف از پولهای همين به قول دفاتر واقع درپيشاور پاکستان نيزگزارشهای وجود دارد که هزينه های 

 . پرداخته ميشوند  "يهود و نصرا  " 

 
 الند هوتلصافی  – کابل سرينامانند ره ه مذاکرات بين االفغانی است که در هوتل های پنج ستااين چگون

 ؟ .تدوير ميگردد سنگين  واقع در شهر کابل با هزينه های
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