
 ؟ استخباراتی ای ياجوشانده دالـردرمانی                   
 !  صلحمعادله نگاه متفاوت به                       

 
U پيوسته بگذشته بخش يکصدوسی ام 

متأسفانه اعجاب انگيزش افغانستان با همه عظمتهای خيره کننده وويژه گيهای رچند دهه آخيتاريخ 
يب بزرگ برهمه دست آوردهای نسل مبارز افغانستان سنگينی دارای يک نقص عمده بود که اين ع

َعلم مبارزه را که درسرزمين باستانی افغانستان نيروها و کسانی يعنی همه ميکند بدون ترديد ما 
خدا داد انسانی و حقوق يم هيچگونه توجه به کرامت بلندساخته بوديم و شعار آبادانی کشور را سرميداد

مارکسيسم و که آثاری ازفعاالن انديشه های چپ اين بدين معناست که همه ما اعم از   نداشته ايموبشری 
در جغرافيای افغانستان آنرا با  تالش مينموديم تا لنينيزم را از سرزمين های ديگری حاصل ميکرديم و

درچنين طبيعی است که . ريا تجربه نمائيم ابنام ديکتاتوريی پرولت "طابق اصلنقل م"شيوه کارتونی و 
ی شکل خشونت آميزبه مخالفان انديشه ها را همه افغانی حاکم بر جامعه و منجمد شرائط سنگواره ای 

 محکوم مينموديم ،به قتل و نابودی 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=455p6ogKIRUU 

 و مؤقيعت تاريخی هويت همانا توهم در شناخت نيز انديشه های چپ علت های اساسی شکست يکی از 
واقيعت مدن بشری بوده که متأسفانه ما بجايی تن دادن به اين در هستی و نقش وی در ساختار ت انسان 

به شمارمی آيد و در  ویاز فراؤرده های که انسان موجود خالقی است که توليد انديشه برای زندگی 
 .ه دسترسی پيداميکند به نوآوری های تازهر لحظه ای از زندگی 

 
U متن امضا شده موافقتنامه صلح ميان گلبدين حکمتيار و حکومت کابل 

با خواب های انديشه های چپ زندگی مينموديم وياهم کسانی که اعم از کسانی که يعنی ما اکثريتی از
برهمه مخالفان انديشه ها ميکشيديم و خون  مذهب را بصورت غير عقالنی و اجتهادیای  برهنه شمشير

در مفاهيم مشروعيت و حقانيت در اشتباه واقع شده بوديم زيرا فرآيند مشروعيت را ثواب ميناميديم  آنها

https://www.youtube.com/watch?v=455p6ogKIRU�


فرق دارد ، ممکن است آن فردی را که مردم انتخاب نموده اند از نظر با حقانيت سياسی و قانونی 
أی و نظر شخصی م خواست وريشائيستگی نداشته باشد ولی به دليل انتخاب مردم نه ميتوان ما  برخی از

بنا براين . ديگران تحميل کنم که اين رفتار از لحاظ حقوقی عين استبداد و ديکتاتوری است برخويش را 
استبداد و ياهم و نظام مافيائی بورژوائی رولتاريا پديکتاتوری استبداد اسارت در هستيم که  ی ما نسل

 است ای ويژه آگاهی و بينش ايدئولوژی،اين قلم بارها گفته است و نوشته ام که  . ايم  يافته قرار مذهبی 
 و خود تاريخی و جهانی تقدير مالی، وضع اجتماعی، پايگاه طبقاتی، جايگاه خود، به نسبت انسان که

 راه ها، مسئوليت آن، اساس بر و کند می توجيه را آن و دارد است، وابسته بدان که ای اجتماعی گروه
  .کند می پيدا خاص های قضاوت و ها رمانآ و ها گيری موضع و ها يابی جهت و ها حل

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=684M2JXF21kU 
U اظهارات غيرت بهير که در جواب پرسش خبرنگار تلويزيون شمشاد از شجرة النسب مذاکرات صلح با حکومت کابل سخن گفته است 

و امنيتی که علی چهره های کريه اطالعاتی از يکی  دمحم حنيف اتمر  چگونهلهذا نبايد تعجب کرد که 
ايدئولوژيک حزب دموکراتيک خلق رياست خاد دولت امنيتی در قتدرانه مالرغم تظاهر بر حضور

در  "و موتر دالر "آغشته برقالده های نامورترين مبارزان تاريخ کشور افغانستان را درافغانستان 
 نمودند ؟  شرعی  خوکان قدرت ذبحپای 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=684M2JXF21kU 
پروژه ء موسوم به صلح با حزب اسالمی زيرا به اساس اعترافات صريح وی و ديگر همکاران 

مردان بينوای زنان وو اين پروژه از چند سال بدينسو حتی آنگاهی که کودکان معصوم افغانستان 
مسؤليت آنرا بر عهده حزب اسالمی  جنگجويانبه شهادت ميرسيدند که نتحاريی درعمليات اکابل شهر

 به اسم فاطمه  خانم می گرفتند و سخنگوی حزب اسالمی نيز اعالم داشته بود که اين عمليات توسط يک
 ه انجام يافته بود بصورت فداکاران

 Uhttps://www.youtube.com/watch?v=Za_laOyz4OAU 
نجام اين عمليات خونين پس از احزب اسالمی برهبريی گلبدين حکمتيار سخنگوی متذکرشديم چنانچه 

داشت که اين عمليات توسط يک اعالم  با افتخار و مباهات  من بر عهده گرفتن مسؤليت اين عملياتض
زن  !! آزادیاز جهت تظاهر برگونه اظهارات و شايد هم اين  انجام يافته استبه اسم فاطمه  خانمی 

 عمليات انتحاریدر و رضاکارانه  وده باشد که وی بصورت آزادانهبدر تشکيالت حزب اسالمی 
 !!.اشتراک داشته است 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=gdWNomRCWIcU 
برای گرم نگهداشتن تنور اکنون ميبينيد که آن خانم بيمار روانی چگونه قبل از انجام عمليات انتحاری   

و می دارند تشويق و ترغيب  را جناياتخون و دنيای ديگرکودکان بينوا وبی خبر از،  جنگخونين 
 .!!ان می کندضعيف و مسخره آور بي با استناداتکه بنام استشهاد ياد ميکنند  رافضائل انتحار
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توهين به ساحت  ساخت فيلم رسوايی ضد اسالمی خوانده اند که در آنچنانچه انگيزه اين عمليات را 
شايد صورت گرفته بود کفار در امريکا  از سوی  ) ص(اسالم  بزرگ پيامبردمحم مقدس حضرت 

فرماندهان دستور عمليات انتحاری هرگز ندانيسته اند که حتی در زمان حيات پربار حضرت دمحم 
عليه وآله وسلم اين واکنش ابتدائی کفار ومشرکان در برابر پيام رهائی بخش پيامبر هللا  مصطفی صلی

اهانت کننده  آنحضرت هيچگاهی کسی را مأمور نه ساخت تا برای نابوديی. گرامی اسالم بوده است 
وسائل جنايتکارانه متوصل شوند زيرا آنحضرت ميدانيست اينگونه  به  گان به ساحت حضرت رسول

 . که اهانت کردن اعالم شکست در برابر عقالنيت و معنويت است 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=cgmIp56vaAUU 

و شارالتان های شبه مجاهد و شبه  ای از دالالنيکی از مسخره آميز ترين استدالالتی که اين طائفه اما 
 داستان کامأل وارونه ای است که گويا  در باره آغاز جنگ های معروف کابل برزبان می آورند مذهبی 

با اينگونه اظهارات اشاره به حکومت مجاهدين است که غالبأ برآنها تحميل شده  جنگ از سوی ديگران
 حزب اسالمی مادی ومعنوی شخص فرمانده شهيد احمد شاه مسعود بوده که گويا در تعرض بر حريم  و

 همه برو نواميس شان ع از خود داشتند طبيعی است که دفاحالت دفاعی قرارن آنها هميشه درافغانستا
نيم که آيا براستی هم جنگ از بيرون يا در آئينه حوادث آن روزگار ببيو اکنون .  آنها واجب بوده است

هيد احمدشاه مسعود تحميل شده بود يا حزب اسالمی به قول آنها از سوی نيروهای تحت فرماندهی ش
با تنهائی وبدور  ISIپاکستان  ارتش  استراتيژيک سازمان اطالعاتقصد داشت تا  در بستر افغانستان

حکومت دست نشانده ای از دشمنان يوه ديکتاتورانه نان دکتورين نظامی پاکستان با شاز خار چشم دشم
 وطن تشکيل دهند ،

 
احمد شاه  شهيد که  درنخستين روزهای سقوط رژيم دکتر نجيب هللا آنگاه  زيرا می بينيم و ميشنويم که 

از تحرکات نظامی و حمله بر کابل از سوی حزب اسالمی اطالع می  مجاهدين مانده بزرگ فر مسعود
با گلبدين حکمتيار تماس می گيرند و برايش ياد آور ميشود که آنها اطالع يافته اند يابند بصورت فوری 

 ؟ راست است  خبر  مجاهدين حزب اسالمی قصد حمله بر کابل را دارند آيا اين
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=s_OuDF9OP4AU 

غرور هميشه گی اش در پاسخ زنده ياد  سالمی باچنانچه شنيديد آقای گلبدين حکمتيار رهبر حزب ا
من حرف های تان را شنيدم ولی از طرف خود عرض ميکنم که اين :احمد شاه مسعود می گويند که 

داده شده وقت حمله نيز بسيار دقيق انتخاب شده ، تا زمانی که ، به همه جبهات هدايت فيصله ماست 
حالتی ايجاد نشود که در نتيجه آن عمليات را فرد ، فردی از مجاهدين ما منتفی بشمارد ما شايد قادر به 

احمد شاه مسعود برايش درپاسخ می گيند که اگر . تأخير و تأجيل در اين وقت محدب نداشته باشيم 
ری نه می شود من از همين حاأل برايتان ميگوئيم که بسيار شديد درگيری ميشود ، شايد بگوئيم که درگي

ما چيزی را برای خود نه ......جنگی صورت بگيرد که خون صد ها و صدها مسلمان در آن بريزد ،

https://www.youtube.com/watch?v=cgmIp56vaAU�
https://www.youtube.com/watch?v=s_OuDF9OP4A�


طلبيسته ايم ونه ميطلبيم و هيچگونه در اين قسمت ادعای بخصوصی هم نداشتيم فقط همه چيز را به 
با ژست نهايت مغرورانه در حکمتيار گلبدين ت خود شما رهبران بزرگ انداخته ايم ، آقای مصلح

من جواب شما را شنيدم من مطالبی را که داشتم قبأل : جواب اظهارات احمد شاه مسعود می گويد 
ن حکمتيار می احمد شاه مسعود بارديگر جهت اطمينان و اتمام حجت از آقای گلبدي.!! عرض کرديم 

آقای ! پرسند که پس معنای اين گپ اين است که بروز يکشنبه حمله ميکنيد ؟ که مه آمادگی بگيرم 
گلبدين حکمتيار از آقای احمدشاه مسعود می پرسد که امادگی برای چه ؟ احمد شاه مسعود در جواب می 

و کالن کابل ،امادگی به دفاع از  گويند که امادگی برای دفاع از مردم کابل ، زن کابل ، مرد کابل خورد
همين ملت مظلوم ، امادگی برای دفاع از همين مردمی که هرروز بخدا پناه ميبرند و ميگويند که 
سرنوشت ما درآئنده چه ميشود ؟ مه مجبور هستم که از اين مردم در برابر هرنوع حمله وبا همه طاقتی 

اکنون بدنيست تا سخنان ...منحيث شاهد ميشنود  خوب است که قاضی صاحب هم.....که دارم دفاع کنم 
ه که اسالمی افغانستان را در باره اين جنگها و آنچآقای دمحم امين کريم رئيس هيأت مذاکره کننده حزب 

به عنوان انسان قريب الرحمن سعيد به عنوان عذرخواهی ازمردم افغانستان مطرح ساخته بود بشنويم و 
 .خود قضاوت نمائيم های صلح طلب 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=XVLFE42DKPUU 

اجع به عذر خواهی از ترمنولوژيی ربا چه ادبياتی و امين کريم  حاج آقا اين  که ! عزيزانمی بينيد 
بدنيست سخنان قريب الرحمن سعيد را نيز که گويا عده ای مردم بی دفاع افغانستان سخن می فرمايند ؟ 

 .از خوشباوران آنرا به معنای عذر خواهی تلقی مينمايند بشنويم 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=zlffLvvsFRoU 

تيار حکمگلبدين در اين راستا بسيار ضروری اند اين است که آيا براستی هم همين اکنون آقای آنچه که 
، و سائر اعمال خونينی که برای خونريزی ، عمليات انتحاری  قتل وو هم رکابان وی بر خشونت ،

اده می شد دريافته تيار فتوی دکسب قدرت از سوی مفتيان ترور ووحشت به شمول جناب گلبدين حکم
پايه های اصلی يک نظام که و توحيد عدالت روح با ضد بشری زشت و اعمال همه که انجام آن  اند

و اوباشان  به گمان غالب چنانچه ديگر اذناب حکومتیمنافات دارند ؟ ميشوند مردم ساالر دينی تلقی 
تأمين  بنام آنرا يک عمل ضد دينی نه ميشمارند بلکه در بسا اوقات و مفتيان سرکاری نه تنها  جهادی 
اران و طول تاريخ اسالم جبمی گردند که در یل به همان گفتمانمتوص !! و حفظ اصل نظامامنيت 

چگونه ميشود دو . اق مورد استفاده قرار داده اند به مثابه چمحاکم بر جوامع بشری آنرا جالدان 
مردم آزادی  روح اسالم به از طرفی اصل قران و سنت پيامبر و کهگفتمان متضاد را باهم جمع کرد 

تکيه ميکند و از طرفی هم بنام دين قتل وخونريزی آنها  اکثريت  مردم ساالری و مراجعه به آرایو 
در شرائط نابرابر يا اعالن مصالحه با وبرابری  های دموکراسیسردادن  شعارتوجيه شرعی کرد ؟را 

که مشکلی را حل نه خواهند کرد ، زيرا  اند  وپوک  پوچ عبارات و شعار های قانون و دموکراسی 
نظری نيست بلکه يک امريست که خالق انسان براساس اسالم يک امر قراردادی ودالت دربرابری وع

 ادی ، اجتماعیاقتصبرای برابری حقوقی،واقيعت عينی داده است،هت رشد اوجدرفلسفه خلقت انسان و
منطقی داريم که تا بتوانيم از تناقضات و تصادمات  فلسفی موجه و وسياسی نياز به يک بنيان مستحکم

 .جلوگيری کرد در آئنده يک جامعه 
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