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U پيوسته به گذشته قسمت يکصدوبيست هشتم: 

به مرحله نهائی و � الحمد مذاکرات ميان حزب اسالمی افغانستان و دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
آخری رسيده و اميد از پروردگار عالم داريم که بتوانيم تا ساعتی ديگر سند توافق نامه را نهايی بکنيم 

 . قادر به اين شويم که مژده و نويد صلح را به ملت شريف وعزيز خود اعالن بکنيم 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=ti33df0FzugU 

اين پيامی بود که آقای امين کريم ازرهبران ارشد کميسيون صلح و آزادی افغانستان فعأل رئيس علنی  
 ۲۰در نيمه روز شنبه مورخ که افغانستان " مالی"حکومت وحدت گروه مذاکره کننده حزب اسالمی با 

 .بيان داشته بود  ۱۳۹۵سنبله 

 
در برابر اين خوشبينی مفرط آقای امين کريم که وی را رئيس گروه مذاکره فروان که  سف ودريغأبا ت 

سرگروهی از سخنگويان رياست حکومت  کننده صلح حزب اسالمی می خوانند هارون چخانسوری
صد فيصد توافقتنامه با حزب اسالمی حکمتيار صاحب : وحدت ملی افغانستان به راديو آزادی گفت که 

بسيار پيشرفت های قابل مالحظه داريم که هيچ . ،ونزديک به نهائی شدن است تا بحالی  نهائی نه شده
 . وقت به اين اندازه پيشرفت نداشتيم و ما اميدوارهستيم که اين موافقتنامه به زودی نهائی شود 
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اما !! گرچه از قديم گفته اند هرچه از دوست می رسد خوب است ، گرهمه سنگ و همه چوب است 
را در افغانستان تحقق بخشد و همه آواره " صلح " ماقی که امروز باال ميرود وبه ظاهر می خواهد چ

گان و حتی دار گريخته گان به ميهن بازخواهند گشت ، چماقی است که فردا باال خواهد رفت و همه 
کسی نيست . کرد ارزشهای باقيمانده تاريخی ملت باستانی افغانستان را به بهای ناچيزی معامله خواهند 

داللی قصد و عزم کرده باشد تا از بگويد حزب اسالمی مغازه وبنجاره فروشی نيست و نبوده که 
ناچاری و بيکاری دست به ايجاد و گشائيش  غرفه و مغازه ای بزند که بتواند هزينه های زندگی 

 . !روزمره اش را تکافوکند و بس 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=FvZck3D6lTUU 

 
زيرا  تاريخچه بسيار کوتاه و تحليلی حزب اسالمی افغانستان ميرساند اين حزب که زمانی يکی از  

آمده بود همانند هر  عقيدتی بوجودرزاتی با ويژه گی های خاص فکری وبزرگترين پايگاه های مبا
متأسفانه ممکن . فراوانندعملی ولوژيکی ودارای نقاط ضعيف ايدئ جنبش ديگر سياسی در افغانستان 

، اصالحات جايی روشنگری واست اين سازمان يعنی حزب اسالمی افغانستان نيز به دالئيل روشنی به 
هر معامله ای را نيز که انجام ميدهد به بنياد گرائی مذهبی و خشونت رو آورده باشد اما توانيسته است 

 ه ــــعروف کــــرب المثل مــرحال بامصداق ضــبه ه.ازالگوهای عقيدتی وايدئولوژيکی استفاده کنند 
اين گروه نيز از فرهنگ حاکم بر افغانستان رنگ گرفت " خربوزه از خربوزه رنگ می گيرد " 

 . مبدل گشت و و عمأل به يک بنگاه تجارتی و بنياد بزرگ اقتصادی 

 
. و در امتداد راه درازی را که طی نموده است به عنوان يک غرفه تجاری اظهار وجود نموده است 

ين سازمانهای شبه مذهبی بؤقوع سوال اينجاست که چرا اينگونه حالت ووضعيتی بر يکی از بزرگتر

https://www.youtube.com/watch?v=FvZck3D6lTU�


پيوسته است و چرا برخی از روشنفکران و مبارزان راه آزادی و استقالل در باره اين حزب چنين 
قضاوت ميکنند ؟ به نظر ميرسد يکی از عوامل عمده اش سياست های گذشته و سه دوره قبل اين حزب 

روشنفکران اين جامعه تأثير گذشته همه نيروهای سياسی و قضاوت که بر درتاريخ افغانستان است 
چنانچه اين قلم بارها نوشته ام و گفته ام بايد به حالت وجدانی يک فرد و ياهم يک جمع نگريست . است 

که آيا مبارزه مسالمت آميز و بدور از خشونت توام با پذيرش مخالفان و ديگر انديشان به وجدان 
ا کامأل بی معنی خواهد بود که قبل از اينکه سرشت معتقدان به يک باور مبدل شده است ياخير؟ زير

هويت ، مشخصات شخصيت و جوهر خواسته هاو راه و روش ايدئولوژيکی افراد در التزام به يک 
جهان بينی و نگرش نسبت به هستی و انسان  روشن نگردد بروی به عنوان يک فرد وياهم جمع حساب 

تنها آقای گلبدين حکمتياررهبر حزب اسالمی افغانستان  به که برويت اين معادله تاهنوز هم نه .بازکرد 
عنوان يک فرد که يکی از شاخه های تشکيالتی  موسوم به حزب اسالمی را رهبری ميکند اندکترين 
تغيری به مشاهده نه ميرسد بلکه مواضع شان با توجه به تاريخ خونين گذشته اين سازمان مبارزاتی 

ی از جهان اسالم مستولی بوده ه و با قرئت سلفی  حاکم بر اکثريتمذهبی هنوز هم بصورت متحجران
 است يکسان تلقی ميگردد 

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

وقتی آقای حکمتيار عمليات انتحاری را جائز و از ضروريات تحميلی بر مسلمانان ميداند و جهاد مقدس 
هيچگونه ترديدی وجود ندارد که وی نيز مانند سائر را نيز بحيث يک فريضه تهاجمی می شمارد 

ونه تن همکاران ارجمندش که در اقصای عالم مشغول سربريدنهااند می انديشد و طبيعی است که هرگ
تاهنوز دروجود وی   ناميده ميشود که  خونين مرموز و دادن به معادله صلح سرپوش گذاشتن براراده

به وجدان و اخالق مبدل نه شده اند طبيعی است که هرگاه زمينه وشرائط ظهور و عروج اين غريزه 
 . خشونت فراهم آيد دوباره به آن مراجعه مينمايند 

 ۱!پيام عيدی در َچَشک حالل صلح 
براساس ما گفتيم و نوشتيم که کامأل بی معنی است عده ای از برجسته ترين مهندسان و معماران 

تکنيکی بسيار پيشرفته ، از بهترين خانه و ساختمان سخن بگويند قبل از اينکه بداند که چه تعدادی از 
اينکه سرنوشت ، هويت و اعضای خانواده با چه تيپ های در آن خانه زندگی کند و ياهم قبل از 

 .مشخصات انسان و جامعه در تاريخ شناخته شوند ، مکتب و راه وروشی برايش معين ساخت 
در تازه ترين پيام اش که به  رهبريکی از شاخه های حزب اسالمی افغانستان حکمتيار گلبدين  آقای

مسلح ديگر مخالفان مناسبت فرارسيدن عيد سعيد الضحی صادر نموده است و در آن از طالبان و 
 :است  بعمل آورده دعوت  وبا چنين منطقی  اينگونه
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 خپلي واخلي، برخه سره جرأت او ورتيا زړە په كي مذاكراتو دې په دي مخالفين نور رژيم د او طالبان 
 معقولو ټولو په ئې به اسالمي حزب چي ولري دي اطمئنان دا كړي، وړاندي دي غوښتني شرعي ټولي

 اهداف خپل چي شوه راپيدا طمع دا او والړې مخكي لوري مثبت په خبري كه كوي، مالتړ كي غوښتنو
 ټولي چي وركړو دوام هغه تر ته خبرو همدې چي ده نه غوره آيا نو شو، كولى ترالسه الري دې له

 منع نشي مقاومت وال وسله او جهاد خپل له موږ هيڅوك نو درلوده نه نتيجه ئې كه شي؟ حل ستونزي
 .كولى

 
ناميد که می  "صلح چشک حالل " بدون شک اينگونه اظهارات جناب گلبدين حکمتيار را بايد

فرمائيد اگر خوش مان نيامد ما به همان راه سابق مان که وی آنرا جهاد مسلحانه می نامد ادامه خواهيم 
داد ، شايد اين روشی که جناب حکمتيار برای دعوت مخالفان پيشنهاد نموده است درقرار داد هاوديگر  

. درفرايندی بنام صلح گنجائيش ندارند معامالت تجاری واقتصادی جايگاهی داشته باشد اما به هيچ وجه 
اشخاص حقوقی و حقيقی زيرا در صورتيکه موافقتنامه صلح به امضأ می رسد ديگر تمايالت فردی 

پايان يافته و با حفظ حقوق انديشه های فردی درباره زندگی عمومی نبايد سد خواسته ها و استراتيژيها 
 . واقع گردد  و دکتورين امنيتی ، سياسی و اقتصادی يک نظام

 

 
 
  گفته ميشودامتحان اصطالح َچشک حالل که بيشتر در بازار رواج دارد و به شرط : ۱
  Uروزنامه شهادت ارگان نشراتی حزب اسالمی افغانستانUپايگاه نشراتی :  ۲
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