
 !صلح صلح داعشی برديگدان خانقأ          

 
 : پيوسته بگذشته بخش يکصدوهفتم 

 
UسخنانU  آخيردوا خان مينه پال معاون ِ معاون سخنگوی رئيس غنی که از قبل مقام خبرنگاريی  راديو

آزادی در کندهارو رياست اطالعات و فرهنگ آن واليت را نيز در کارنامه های سياسی و مطبوعاتی 
خود دارد سخت جالب وشگفت انگيز است با اينکه ما خود به حساسيت و ظرافت کار مطبوعاتی در 

ام معاوِن معاون سخنگوی رئيس حکومت وحدت ملی آن هم درچنين مقطعی از تاريخ پرطالطم مق
کشورما و نيز به قصور و اشتباهاتی که در راه اجرای اوامر ارگ از ايشان سرمی زند اعتراف داريم 

در  وپي ميبريم  اما با وصف آن با اين آسانی از کنارآن گذشت و سوژه ای با اين بزرگی و عظمتی را
يک بخش به اتمام رساند ، لهذا از فرد فردی خواننده گان عزيزخود احترامانه ميطلبم تا اين قلم را در 
يک يا دو بخش آئنده يادداشت هايم که البد به مسأله صلح در افغانستان تعلق دارد  نيزبا غور و دقت 

 .  مطالعه فرموده ياری رسانند 

 
وه های مسلح افغانستان شده است ، چنانچه همه عزيزان خواننده چندی است که خانقاه صلح ميزبان گر

ی اين يادداشت  ميدانند اين قلم مدتها در نوشته ها ويادداشت هايم بر اين نکته تأکيد نموده ام که فاجعه ء 
سی و اجتماعی نه تنها تاريخ افغانستان بلکه "سيأ " آخير در جامعه ما محصول تغييرات و تحؤالت 

ام نمای حوادث ووقائع  کشورهای دور و نزديک منطقه وجهان است که بصورت مستقيم وياهم آئينه تم
 .ا جغرافيای ميهن ما تعلق دارند غير مستقيم ب

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=v-Mu1YX2IjUU 

جائی نهايت تعجب است که وقتی فرآيند صلح که از جنس پذيرش و انعطاف دربرابر مخالفين انديشه و  
 ايمان  است در وجدان عمومی مشخص نه شده باشد دور از انتظار نيست که کسانی هم با فوتوکاپی

ری  دردين متعلق به حقوق بشر و جامعه مدنی و مردم ساالانديشه ها ی ساختن ريأکارانه ء  گفتمان  
مقدس  اسالم  و ياهم نظام سکوالری که  دين اسالم را به مثابه  انديشه ء قابل پذيرش در قلمرو حوزه 

http://da.azadiradio.com/a/27667515.html�
https://www.youtube.com/watch?v=v-Mu1YX2IjU�


زندگی خصوصی  شهروندان پذيرفته اند وقتی زمينه شرائط همان خشونت و خونريزی برای آنها 
د وديگر نه ميتوانند ازقرئت  فراهم آيند پرده سياه و رياکارانه از چهره موميائی شده آنها فرود ميريزن

گونه دراين   عطوفت و مهربانی سخن بگوينداسالم به عنوان يک دين رحمانی و دارای جاذبه های 
وارونه با نگاه مادی دين بويژه دين مقدس اسالم  را بصورت  است تمامی رجالی که حقيقت  یشرائط

يا همان ماده پرستانی ن غير مذهبی شان وتعبيير می کردند با همکاراتفسيردين همزيستی  وشرک آلود 
که ديانت را با زندگی و حيات بشرو ازهمه مهمتر با عقالنيت و آگاهی  در تناقض می بينند و به 

پس تالش ها ی فراوان و خستگی ناپذير در دائره نظام آرزوها و رويا های ماديی شان نه می رسند 
. نوان ديکتاتور های خونريز تاريخ ظاهر ميگردند حاکم  سرانجام به اصل خويش می پيوندند و به ع

و يکی از  شمشير زن تاريخ که براستی هم بزرگترين  UسيافUچنانچه ما ديديم که استاد عبدالرب رسول 
سی در جامعه افغانستان محسوب " سيأ " نامدارترين رهبران مافيای حاکم با  وجاهت اقتصادی و

آنگاه که از مديريت وضعيت تاروتاريک جامعه افغانی عاجز می ماند عبای يک ديکتاتور ميشود 
 . پيچی می دارد  اينگونه نسخه )ج(خونريز تاريخ را می پوشند و با اتکأی غلط برقرآن  کالم خدا وند 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=o7zEd2mF_dYU 

 
آيا شما فکر ميکنيد که جايگاه تاريخی  اين مرد با چنين ريش و محاسن سفيد و با ! می بينيد عزيزان 

اين گونه اظهارات نفرت انگيز کمتر از ابوبکر بغدادی امير المؤمنين ساخته شده داعشی دست پرورده 
گويا خواستار است ؟ من يک پرسش اساسی از نزد تمامی عزيزانی مطرح ميکنم که قرئت شبه سلفی 

مشارکت در نظام مافيائی حاکم بر افغانستان شده اند و برای توصل به اين هدف استراتيژيک شان 
نمايند آن اينکه آيا اين مدعيان صلح حاضرند جنايت و خيانت را  با ترمنولوژيی کامأل جديد توجيه می 

رآيند انتخابات و تعيين در يک جامعه ای عادالنه و دموکراتيک با نورم های عقل معاصر  در ف
سرنوشت ملتها شرکت جويـــند ؟ واصوأل در عصر کنونی راجع به مجازات اعدام چه نظر ی را دارا 
اند ؟ من اکيدأ باوردارم که در حوزه فکری متعلق با قرئت خاصی از دين اسالم تا وقتی ميزان نگاه 

ادعای دينی زندگی ميکنند استوار نباشد شان بر حفظ حرمت به انسان بويژه کسانی که مغائر با حقيقت 
 "سيأ "پايبندی به حقوق بشرو مردم ساالری بد ترين دروغی است که برخی ازرجال و شخصيت های 

 . بر وی يک مصلحت به آن متوصل ميشوند  سی
 

 !افغانستان در گفتمان شبه سلفی وتقابل قرئت ديوبندی 
وقتی محورآخير خطبه ء صلح بر تأکيد به ارزشها ی متعالی دين مقدس اسالم و ارزشهای چهارده ساله 

ناگزيريم تمامی جنبه های اين گفتمان که تعبير و تفسير آن در بطن  فرآيند صلح بين  کهای استوارباشد 
 االفغانی به مشاهده می رسند مختصرأ مورد مطالعه قرار دهيم 
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