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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  
  مقدمه
  

  !خواننده محترم
يک عالوه ازينکه  ،ھم  منرسالهً بنا اين اثر يا ،چون بنده اديب و نويسنده نيستم

ًبنا اميد   باشدادبی و علمی نيست شايد اشتباھات امالئی و انشائی ھم در آن موجوداثر 
 .واری تان مرا عفو نمائيدگ بزرااست ب

وقتيکه بحران و مشکل افغانستان م اما تکتاب را نداشرساله يا من قصد نوشتن 
 برای آرام ساختن وآغاز و به اوج خود رسيد، من ھم مانند سائر افغانھا نا آرام بودم 
 چون تعداد .يع نمايمزخود مجبور شدم بعضی موضوعات را بنويسم و آنرا نشر و تو

را نوشته ھا بعضی ازين  خواستم است،آخر  رو به اين نوشته ھا زياد شد و عمر ھم
 در چند جلد محدود چاپ  و برای بعضی رساله کوچکجمع آوری و به قسم يک 
ًعالوتا چون مضامين . ندياه ياد نموده و فراموش ننماگاه گدوستان تقديم نمايم تا مرا 

ان محترم گو در زمانھای مختلف نوشته شده، اميد است خوانند ذشتهگدر سالھای 
  حبيب الفت  با عرض حرمت . يرندگدر نظر برا مضامين تحرير تاريخ 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  
  . م١٩٩٩ نومبر ١٣ 
  

  ًرب زدنی علما
  
  

  وظيفه افغانان و مشکل افغانستان
  )راه حل مشکل افغانستان(

  
ان از ابتدأ تا حال راه ھای حل مختلف از طرف مراجع افغانستمشکل برای حل 

مختلف داخلی و خارجی پيشنھاد شده، اما متأسفانه تا حال اين مشکل حل نگرديده 
از يك طرف علت اصلى بوجود ًعلت آن ھم اينست که اصال درين راه ھای حل . است

از طرف  و در نظر گرفته نشده آنى موجودواقعيت ھا با ،بحران يااين مشكل آمدن 
، صرف به صورت تيوری نظريات  راه حلبدون در نظر گرفتن جنبۀ عملیديگر 

  .ارائه گرديده است
  

ًيکی از راه ھای حل که فعال برای موضوع افغانستان پيشنھاد می بطور مثال 
 حل عالوه ازينكه علت اصلى مشكل هدرين را. شود، راه حل شش جمع دو است

فھميده شده نمی تواند که چرا ه و جنبۀ عملى ھم ندارد افغانستان در نظر گرفته نشد
 روسيه ،سرنوشت افغانستان را که يک کشور مستقل است می خواھند توسط امريکا

و ھمسايگان آن تعين کنند؟ اين راه حل شش جمع دو چه معنی دارد؟ و کدام انسان و 
اما غانستان نيست؟ سلب آزادی افراه حل افغان عاقل آن را قبول خواھد کرد؟ آيا اين 

بعضی افغانان به صورت غير شعوری و يا از روی وطن فروشی با آن ھم متاسفانه 
  .از اين راه حل پشتيبانی می کنند

سرنوشت افغانستان بايد مانند ھمه کشور ھای مستقل، صرف توسط افغانان و 
و ھر  در داخل افغانستان و بدون مداخلۀ روسيه، امريکا و ھمسايگانش تعين گردد

وقتيکه ھمسايگان برای افغانان اين حق را دادند که در سرنوشت شان افغانان مداخله 
 ھا خواھند داد كه در سرنوشت افغانان انً افغانان نيز اين حق را بعدا به آن،کنند

  .مداخله كنند
که در آن ھمه اقليت ھای  است  حکومت دارای قاعده وسيع ،راه حل ديگر

 اين سھم داشته و ھمسايگان افغانستان ھم با آن موافق باشندقومی، سياسی و مذھبی 
اين  ،پيشنھاد می گردد..  از طرف امريکا، ايران، پاکستان و بعضی افغانانراه حل 

  ھمبحرانبوجود آمدن علت اصلى  ويک مفکوره پوچ و بی معنی است راه حل ھم  
 يک حکومت، در امريکا، آيا چنين. نداردھم جنبه عملی در نظر گرفته نشده و در آن 

ايران، پاکستان و يا در کدام کشور ديگر وجود دارد که تشکيل چنين حکومت را در 
  .افغانستان پيشنھاد می کنند
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آيا در حکومت ايران تمام اقليت ھای سياسی، مذھبی و قومی حصه دارند که آن 
  ھا در افغانستان حکومت دارای قاعده وسيع می خواھند؟

 نفوس خويش که اھل سنت است، حقوق سياسی و اجتماعی %٣٠آيا ايران به 
 %١٠داده و به آنان در پارلمان و حکومت چوکی ھا تعين نموده که برای کمتر از 

اھل تشيع در افغانستان، حقوق سياسی، اجتماعی، مذھبی، چوکی ھای پارلمان و 
در افغانستان چوکی ھای وزارت مطالبه می کند و به اين ترتيب در بين شيعه و سنی 

  . می اندازدتفرقه 
 هًموضوع جرگه ھا و لويه جرگه ھا که اکثرا از طرف شاه سابق و بعضی گرو

ھای افغانی به اشاره و مساعدت مالی امريکا، ايران، كشور ھاى غربی و غيره به 
حيث راه حل پيشنھاد می گردد و در خارج افغانستان تشکيل جلسه می دھند، نيز راه 

و علت آن اينست که ھر . ست و ھيچگاه به نتيجه نرسيده و نخواھد رسيدحل قضيه ني
گروه و ھر کشوری که اين جرگه ھا را ترتيب می کنند، ھدف خاص داشته و اين 

 روه ھایگا ياشخاص صرف آنان . جرگه ھا را در مواقع خاص ترتيب می دھند
ميت، اھليت و نفوذ مورد نظر خود را با چند نفر محدود ديگر بدون در نظر داشت عل

قومی يا اجتماعی شان به اين جرگه ھا دعوت می کنند و تجارت خويش را پيش می 
 افغانان که در خارج ھستند کم از طرف ديگر درين جرگه ھا يک اقليت . برند

 رول مشکل اشتراک می کنند و اکثريت افغانان که در افغانستان ھستند و در راه حل 
. گروه ھای مسلح و غيره در اين جرگه ھا اشتراک نمی کنندعمده دارند مانند سران 

ًعالوتا تا وقتی . پس نتيجه آن پيش از پيش معلوم می باشد و بايد از آن توقعی نشود
پس ھر . که گروه ھای مسلح موجود باشند، کنفرانس و جرگه نتيجۀ مثبت نمی دھد

خل افغانستان باشد، از جرگۀ که برای حل قضيه افغانستان تشکيل می شود بايد در دا
جرگه ھای . طرف خود افغانان باشد و بدون کمک مالی و مداخله خارجی باشد

  .خارجی جز تجارت سياسی نتيجه ديگری ندارند
جنبه تيورى دارد و جنبۀ عملى صرف  ،راه ھاى حل فوقفته شد تمام گوريکه ط
  .د كردخواھ به ھيچ صورت مشكل افغانستان را حل نب سببه ھمين وندارند

علت بوجود آمدن اول بحران بايد ھر مشكل وبراى حل فته شد، گًطوريکه قبال 
 تا بحران از بين برود و باز شودپيدا گردد و بعد راه حل جستجو يا مشكل بحران 

ضى ين، مانند دادن دوا به مرآپيدا كردن علت ا كردن راه حل بدون دپي. بوجود نيايد
ًبنا اين دوا اوال تاثير . باشدى وى تشخيص نشده ًاست كه اصال مريضى و علت مريض ً

د كرد و اگر تاثير ھم كند تاثير آن مؤقتى خواھد بود چرا كه علت اصلى  ننخواھ
  . كشف و از بين نرفته استمشکل بوجود آمدن 

  
بحران يا مشكل افغانستان بعد از زمان سلطنت محمد ظاھر شاه بوجود ًاصال 

ھر شاه اگرچه افغانستان يكى از كشور ھاى غريب در زمان سلطنت محمد ظا. آمد
جھان سوم بود اما وضع امنيتى كشور آرام بود و مردم افغانستان مشكل و بحران 

 كسى به خارج ،با وجود فقر. داخلى نداشتند و زندگى عادى در كشور دوام داشت
ور جوانان افغان ھم بعد از ختم تحصيل در خارج دوباره به كش. مھاجرت نمى كرد

باز ميگشتند و ھمان معاش ماھانۀ دو يا سه ھزار افغانى را در داخل كشور به معاش 
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پناھندۀ سياسى و اقتصادى  .ھانۀ دو يا سه ھزارمارك يا دالردرخارج ترجيح ميدادندما
افغان در ھيچ كشورى وجود نداشت به جز از فاميل مرحوم امان هللا خان كه در روم 

قضاوت كنيم  گفته ميتوانيم كه دورۀ سلطنت محمد يطرفانه  باگر. پناھندۀ سياسى بودند
  .ظاھر شاه بھترين و آرام ترين دورۀ تاريخ افغانستان بود

زندگی می ) ج( درزمين خداوندًمخصوصا مسلمانان که) ج(خداوند انبندگ
 تطبيق بدون استثنیرا ھم در تمام امور زنده گی خود ) ج(بايد قوانين خداوندندکن
  .ندنماي

رای مسلمان جائز نيست که قوانين مدنی، حقوقی و جزائی شرق و غرب را در ب
کشور خود تطبيق کند و يا قاضايای خود را به اساس قوانين غربی و شرقی و يا در 

  .محاکم آن ھا حل و فصل نمايد
مردم افغانستان مسلمان % ٩٩با وجود اينكه در افغانستان قبل از آمدن طالبان 

 .تطبيق نمى شدطور شايد و بايد شريعت اسالمى مى وجود نداشت وم اسالنظا بودند
در اواخر سلطنت محمد ظاھر شاه قانون اساسی جديد تدوين شد و ديموکراسی ًعالوتا 
احزاب سياسی تشکيل شدند، نظام پارلمانی به وجود . وردبه افغانستان آرا غربی 

ًاسی تقريبا مدت ده سال بر آمد، روزنامه ھای آزاد به نشر رسيدند، و نظام ديموکر
در نتيجۀ اين قانون اساسی که به اساس قوانين غربی تدوين شده . مردم حکومت کرد

 و نبودن و ديموکراسی غربی آن) بی طرفی مثبت(بود و در نتيجه سياست منفی شاه 
، احزاب کمونستی قدرت گرفتند و ھرج و مرج سياسی در مملکت به نظام اسالمى

فساد اخالقی و مخالفت با دين زياد . امنيت آھسته آھسته از بين رفت. اوج خود رسيد
شد، و زمينه برای کودتای محمد داؤد خان كه آنرا اولين كودتاى كمونستى گفته 

عوامل فوق علت اصلى بحران يا مشكل افغانستان ميباشد كه . ميتوانيم مساعد گرديد
  .با كودتاى محمد داؤد خان اين بحران آغاز گرديد

  
با رويكار آمدن محمد داؤد خان نظام جمھوری به وجود آمد و مردم بدبخت 

يك رچه يک انسان پاک و دارای اخالق نگا داؤد خان .افغانستان را بدبخت تر ساخت
در زمان وى براى اولين بار . دكتاتور مطلق و تشنۀ قدرت بودبود اما در ضمن 
 زندگى توام .شدساحات محدود  آزادى مردم در ھمه گرديدو وضع قيودات شب گردى

در زمان محمد داؤد خان قدرت اصلی به دست . با ترس و نا آرامى آغاز گرديد
در كودتاى محمد داؤد خان پرچمى ھا و خلقى ھا رول . پرچمی ھا و خلقی ھا بود

اساسى داشتند و حتى كودتاى محمد داؤد توسط پرچمى ھا و خلقى ھا اجرا شد، داكتر 
حمد، پاچا گل وفادار، نعمت هللا پژواك، جيالنى باخترى، جاللر، حسن شرق، فيض م

غوث الدين فايق، عبدالمجيد محطاط و حتى سيد عبداالله كه اشخاص مقتدر و 
اعضاى كابينۀ داؤد خان بودند ھمه پرچمى، خلقى و نوكران يا پيروان خط مسكو 

يا از بين بردند و را توسط محمد داؤد خان  و اسالمىآنان شخصيت ھای ملی . بودند
 و حتی بعضی پيشروان جنبش اسالمی را يا در زندان انداختند و ضعيف ساختند

. جمھوريت محمد داؤد خان در حقيقت دکتاتوری مطلق بود. اعدام و به قتل رسانيدند 
در مقابل مسلمانان و جنبش اسالمی فوق . ترس و وحشت ھمه جا را فرا گرفته بود

غير از پرچمی ھا و خلقی ھا ھيچ . می کار گرفته می شدالعاده از شدت و بی رح
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، زمينۀ كودتا براى  در نتيجه احزاب چپی ھنوز ھم قويتر شدند.کس مصئون نبود
 و جمھوريت نيز مانند ديموکراسی نتيجه مثبت نداد خلقى ھا و پرچمى ھا مساعد شد

ا می ديدند نيز و مردم افغانستان لذت جمھوريت را که سال ھا خواب آن رو ناکام شد
  .چشيدند

يعنی نوکران روس و عاشقان کمونيزم يکی ) فرزندان صديق خلق(در نتيجه 
بعد ديگری قدرت را به دست گرفتند و نظام کمونستی و عساکر روس را به 

در وقت کمونستان قدرت اصلی در دست روس بود و ھمه کار . افغانستان آوردند
مردم بيچاره افغانستان لذت . ا می شدتوسط مشاورين روسی اجررسمی ھای مھم 

کمونيزم را ھم چشيدند و در نتيجۀ ظلم و تجاوز روس تمام شھر ھا ويران و جنگ آن 
کسی در خانۀ خود و . ظلم و وحشت به حد اعلی آن رسيده بود. چھارده سال دوام کرد

اطفال خورد را برای سال ھای . با اوالد خود مطمئن صحبت کرده نمی توانست
ھمه مردم و حتی اطفال را مجبور می کردند که در . ادی به عسکری می بردندمتم

فحشاء و بی بند و . مخالفت با دين و مذھب علنی بود. حزب خلق و پرچم داخل شوند
. زندانی ساختن و کشتن مخالفان شان کار عادی بود. باری به اوج خود رسيده بود

ر نتيجۀ اين وضع در حدود پنج د. نواميس مردم ھمه و ھر لحظه در خطر بودند
مليون افغان مجبور به مھاجرت شدند و به احزاب اسالمی در پاکستان و ايران 

کمونستان خائن، . کمونستان خائن و وطن فروش ھم امتحان خود را دادند. پيوستند
نوکری و وفاداری خود را به روس و خيانت خود را به اسالم و افغانستان ثابت 

 اسالم و افغانيت خارج شدند و برای سوسياليزيم و کمونيزم ھم در کردند، آنان از
در آيندۀ  و اگر كمى وجدان ھم داشته باشند .آينده افغانستان جائی باقی نگذاشتند

  . افغانستان بايد مداخله و حتی اظھار نظر ھم نكنند
يکی بعد ) راه حق(بعد از ناکامی ديموکراسی، جمھوريت و کمونيزم، مجاھدين 

يگری زمام امور را به دست گرفتند و بعضی از آنان با اعمال غير انسانی و غير د
اسالمی شان که در زير نام اسالم انجام دادند، به اسالم، افغانستان و نام بشر چنان 

  .خيانت کردند که نظير آن ديده نشده بود و در آينده نيز ديده نخواھد شد
ر اخالقی، چور و چپاول، آدم کشی، آنان نه تنھا به مردم آزاری، اعمال غي

ويرانی شھر ھا، غارت وفروش آثار تاريخی و قاچاق مواد مخدره اقدام کردند و 
قوانين انسانی، اسالمی و افغانی را زير پا کردند بلکه مانند کمونستان به وطنفروشی 
 و خيانت ملی نيز آغاز کردند، منتھی بدين فرق که کمونستان وطن را به طور کلی و
يک پارچه باالی رفقای کمونست شان يعنی اتحاد شوروی می فروختند اما بعضى از 

باداران مختلف  رھبران مجاھدين می خواستند وطن را پارچه پارچه نموده و باال ى
  .شان به فروش رسانند

نا آرامی نسبت . ًحکومت مجاھدين اصال حکومت نبود و يک دوران انارشی بود
مخالفت ھای قومی، مذھبی، لسانی . ًصا در کابل زيادتر شدبه زمان کمونستان مخصو

حزب (و حکمتيار ) حزب جمعيت(ائتالف مسعود . و سمتی به حد اعلی خود رسيد
کشتن و . با کمونستان و مليشه ھای کمونست، آنان را سست عقيده تر ساخت) اسالمی

ديگر شھر کسی از يک ناحيۀ شھر به ناحيۀ . نا پديد شدن اشخاص کار عادی بود
راه ھا مصئون نبود و . در يک شھر ده ھا حکومت موجود بود. رفته نمی توانست
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رفتن از يک شھر به شھر ديگر با مشکالت و دادن پول گزاف به پاتک ھای 
کسی پول و حتی ساعت بند دستی را ھم نمی توانست . مجاھدين صورت می گرفت

، گرفتن مال و خانه مردم به دزدی خانه ھا. از ترس اين دزدان با خود حمل کند
زور، قحطی و قيمتی، نبودن مواد غذائی و فير کردن راکت باالی مردم بی گناه 

کسی که از خانه خارج می شد، انتظار بازگشت وی به . موضوعات عادی روز بود
ھدف . خالصه اين که آنان نه بر خود رحم کردند و نه بر مردم. خانه خيلی کم بود
خراب کردن آبادی ھا، کشتن مردم بی گناه آن .  يا يک منطقه نبودآنان گرفتن قدرت

تا وقتی که مجاھدين در مقابل .  بی رحمی و غارتگری يگانه آرزوی آنان بوداھم ب
روس جھاد می کردند و ھدف نھائی رھبران شان واضح نبود، اکثريت مطلق مردم 

 ھا، ترور ھا، جنگ ھا و قتل. از آن ھا دفاع می کردند و با آنھا مساعدت می کردند
آن ھا را با ھمديگر، سوء استفاده ھای آنان از پول جھاد و ھمه داخلی مخالفت ھای 

گناھان شان را ناديده می گرفتند و فکر می کردند که حالت جنگ است و اين نواقص 
اما بعد از جنگ وقتی که به قدرت رسيدند و اھداف اصلی بعضى . اصالح خواھد شد

دين واضح و اعمال غير انسانی و اسالمی شان مشاھده شد، نه تنھا رھبران مجاھ
نيز آنان را ذليل ساخت، ) ج(نفرت عمومی مردم در مقابل شان پيدا شد بلکه خداوند

که ذاللت دنيوی شان را ھمه مشاھده می کنند و ديگر جائی در آينده افغانستان برای 
  .شان باقی نمانده است

الى  شاه مشكالت و بحران از اواخر زمان ظاھر علت بوجود آمدن ھمۀ اين 
 نظام ھاى ،آمدن طالبان اين است كه در يك كشور اسالمى به عوض نظام اسالمى

 قانون و شريعت اسالم كنار گذاشته شد ،بوجود آمدديموكراسى و نظام ھاى كمونستى 
  .  عمل نگرديد)ص(و سنت پيغمبر ) ج(و به احكام خداوند

  
شريعت اسالمى تطبيق نظام اسالمى موجود ميبود وافغانستان اگر از ابتدأ در 

حال و روزگار افغانان به اينجا ًاين مشكل و بحران اصال بوجود نمى آمد ومی شد، 
  .نمی کشيد و اين قدر بدبخت نمی شدند

يکی از خاصيت ھای مردم ما اينست که گذشته را به بسيار زودی فراموش می 
يعنی از اواخر سلطنت محمد ظاھر شاه تا آمدن طالبان کنند و فالکت ھای اين مدت 

اگر آن را فراموش نمی کردند بايد امروز نام نظام ھای . را نيز فراموش کرده اند
ديموکراسی، جمھوريت، سوسيالزيم، کمونيزم و نام قوماندانان سابقه مجاھدين را نمی 

فغانستان و امريکا و گرفتند و در راه حل قضيه افغانستان آنان را با ھمسايگان ا
شوروی که در به وجود آوردن بد بختی ھای سابقه و فعلی دخيل بودند و ھستند 

چرا که آنان ھمه امتحان خود را داده اند و آزموده را آزمودن . شريک نمی ساختند
  .خطا است

ًبعضی افغانان که اکثرا در خارج زنده گی می کنند و ھوا خواھان ديموکراسی 
راه حل قضيه باز ھم قعيت ھا را فراموش کرده و ديموکراسی را  وا،می باشند

اين اشخاص از يک طرف گذشتۀ ناکام ديموکراسی را در . افغانستان می دانند
افغانستان فراموش کرده اند و از طرف ديگر فکر نمی کنند که آن ديموکراسی خيالی 

موکراسی است با در امريکا که مھد دي. ًاصال در غرب و امريکا ھم وجود ندارد



 

6 

اقليت بزرگ سياه پوستان چه نوع معامله می شود؟ و باز ھم در ھمين امريکا در 
مقابل اقليت مسلمان و دين اسالم چه می کنند؟ آيا در امريکا ديموکراسی است؟ 
ًعالوتا در امريکا و نظام ديموکراسی، تمام ارزش ھا را به صورت غير مستقيم 

کرامت انسانی و علميت و شخصيت انسان درين کشور . سرمايه و پول تعين می کند
. يک شخص عادی با يک سرمايدار از ھيچ نگاه مساوی و برابر نيست. ھا مھم نيست

انتخاب رئيس . شخصيت انسان را ھم در امريکا و غرب سرمايۀ وی تعين می کند
جمھور، انتخاب حکومت و ھمه کار ھا در ديموکراسی به صورت غير مستقيم توسط 

  .سرمايه تعين می گردد
در حقيقت در نظام ھای ديموکراسی موجوده عدالت و مساوات اجتماعی وجود 

در اين ديموکراسی ھا . ندارد و اين ديموکراسی ھا حکومت مردم بر مردم نيست
آزادی فردی ھم وجود ندارد . اقليت ھا حمايه نمی شوند، اين ھمه خواب و خيال است

ن ھم در ساحات فحشاء و بد اخالقی خواھد بود، که روز و اگر آزادی موجود باشد آ
برای يک . به روز جامعه را فاسد و از اخالق و کرامت انسانی دور می سازد

جنايتکار که يک طفل را اختطاف می کند و بعد از روز ھا شکنجه، زنا و لواطت آن 
 يک يا دو سال طفل را به قتل رسانيده و مردۀ آن را ھم در دريا يا جنگل می اندازد،

اين است عدالت و مساوات اجتماعی در کشور ھای غربی با . حبس تعين می کنند
  .نظام ديموکراسی

  
در اسالم، آزادی فردی، عدالت اجتماعی و مساوات نسبت به ھمه نظام ھای 

و درجه و ارزش شخص را سرمايه و پول . سياسی و اجتماعی زيادتر و بھتر است
در اسالم به . سرمايه دار با يک شخص فقير تفاوتی ندارديک شخص . تعين نمی کند

ارزش ھای اخالقی اھميت داده می شود و تقوی، علميت و عمل شخص مقام وی را 
  .تعين می نمايد

ھدف از اسالم، اسالم واقعی و شريعت اسالمی است که مثال آن را در صدر 
فای راشدين نسبت به و خل) ص(لباس، مسکن و غذای پيغمبر. اسالم ديده می توانيم

عدالت و مساوات به اوج . ظلم و ستم وجود نداشت. مردم عادی خرابتر بود نه بھتر
فرق بين سياه پوست و سفيد پوست، عرب و عجم و خليفه و رعيت . خود رسيده بود

  .موجود نبود
است، الکن اين ) ص(دين اسالم تغير نکرده و نمی کند و ھمان دين وقت پيغمبر

ًستند که يا اصال اسالم را تطبيق نمی کنند و يا آن را غلط تعبير کرده و بد مسلمانان ھ
چنانچه مجاھدين ما در افغانستان، رژيم خمينی در ايران و ديگر . نام می سازند

  .زمامداران کشور ھای عربی در کشور ھای شان ھمين خيانت را به اسالم کردند
اسالم در تمام ساحات . سی استاسالم يک نظام کامل اجتماعی، اقتصادی و سيا

قرآن کريم تنھا برای قرائت و مطالعه نازل . زنده گی قوانين و مقررات خاص دارد
نشده بلکه مجموعه اوامر و نواھی است که برای تنظيم زنده گی بشر در تمام ساحات 

و اگر . اجتماعی، اقتصادی، سياسی، طبی و ھمه ساحات ديگر فرستاده شده است
تطبيق شود، نه تنھا تمام پروبلم  % ١٠٠و شريعت اسالمی به صورت قرآن کريم 

ھای فعلی دنيا حل می شود بلکه تمام پروبلم ھای آينده آن نيز در تمام ساحات حل 
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ًقرآن کريم واقعا شفا است و تمام رنج ھا و مشکالت را رفع می نمايد . خواھد شد
  .نمايندمشروط به اينکه به آن ايمان داشته و آن را تطبيق 

برای يک مسلمان و يا يک ملت مسلمان حيف است که نظام اسالمی يعنی نظام 
خداوندی را گذاشته و ديگر نظام ھای سياسی، اجتماعی و يا اقتصادی را در کشور 

يھود و نصاری اين . خوبی ھائی را که اسالم دارد ھيچ نظامی ندارد. خود تطبيق کند
 اساس ھر وقتی که در يک کشور اسالمی يک نکته را خوب فھميده اند و به ھمين

ًنظام اسالم واقعی به وجود بيايد و يا يک جنبش اسالمی واقعی پيدا شود، فورا به 
مثال ھای آن زياد است و از ذکر آن درينجا صرف نظر . سرکوبی آن اقدام می کنند

  .می گردد
ى مجاھدين افغانان بايد زمانی را که کمونستان خائن و وطن فروش و تنظيم ھا

در زمان . مقايسه کنند) زمان حکومت طالبان(قدرت را به دست داشتند با زمان فعلی 
کمونستان و مجاھدين نا آرامی فوق العاده زياد شد و حتی به نواميس مردم تجاوز 

و حال درين مدت سه سال عالوه از آرامی شايد به ناموس ھيچ کس . صورت گرفت
آن زمان در اثر راکت بازی ھای آنان روزانه چقدر در . تجاوز صورت نگرفته باشد

محاصره کابل . نفر ھالک و چند خانه ويران می شد و حال وضع از چه قرار است
توسط مجاھدين و در زمان حکومت مجاھدين و گشت و گذار مردم در شھر کابل به 

مال و پول مردم ھر لحظه غصب می شد و حال . چه ترتيب بود و حاال چطور است
در آن وقت کسی به افغانستان داخل شده نمی توانست و اگر . قدر مصئون استچ

افغانان مقيم خارج صرف . داخل می شد از يک شھر به شھر ديگر رفته نمی توانست
تا پشاور به ديدن اقارب خود رفته می توانستند و حال ھر افغان آزادانه به داخل 

ھر ديگر بدون آزار و باج دادن از يک شھر به ش. کشور می رود و باز می گردد
در آن زمان خانه ھای مردم بدون اطالع شان چند بار فروخته شده بود . سفر می کند

ًعالوتا رھبران . و حال ھر کس بدون درد سر ملکيت خود را دوباره به دست می آرد
و اکثر تنظيم ھا و . مجاھدين، اقارب و قوماندانان شان از پول جھاد مليونر شدند

اندانان شان با پرچميان، خلقيان و مليشه ھای کمونست برای گرفتن قدرت چندين قوم
در حاليكه طالبان از . بار ائتالف کردند که ائتالف اکثر آنان تا حال ھم ادامه دارد

نظامھای ًبنا با وجود اين ھم اگر يک مسلمان، زمان . چنين اعمال تا حال پاك ميباشند
ضع فعلی شکايت کند و يا به طرفداری استاد ربانی، آمر را بھتر بگويد و از وذشته گ

صاحب مسعود، جنرال دوستم، انجنير صاحب حکمتيار و غيره مضامين نشر و بر 
خالف طالبان پروپاگند دروغ نمايد، اين دشمنی ھا و دوستی ھا نه تنھا از نگاه اسالم 

 ھدف اين درست نيست بلکه اين دشمنی ھا دشمنی قومی، زبانی و سمتی است و
  .باشديماشخاص  ھم جز تجزيه افغانستان چيز ديگری ن

ًدر دوران جھاد و خصوصا در زمانی که مجاھدين قدرت را به دست گرفتند 
ًو علت آن ھم اين بود که واقعا زمان شاھی با . خوشبينی زياد به شاه سابق موجود بود

. امی قابل مقايسه نبودزمان داؤد خان، زمان کمونستان و دوران مجاھدين از نگاه آر
ًاما متأسفانه که شاه مانند ھميشه از منتھی محافظه کاری کار گرفته مستقيما و عمال  ً

اگر شاه سابق از روش پدر مرحومش استفاده می کرد و با کمی . ھيچ اقدامی نکرد
اما . جرأت داخل افغانستان می شد می توانست در آن وقت افغانستان را نجات بدھد
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 که در طول مدت جھاد و حتی بعد از آن تا پاکستان ھم قدم رنجه نفرمودند و متأسفانه
حال شرايط تغير کرده و ديگر به شاه .  جز صدور اعالميه ھيچ کاری نکردند

بھترين خدمت شاه سابق . خوشبينی وجود ندارد و اگر اقدامی کند ھم نتيجه نمی دھد
 برداشته و در قضيه افغانستان ًبه وطنش فعال اين خواھد بود که از سياست دست

اطرافيان شاه و امريکا از نام شاه سوء استفاده نموده و ويرا در . مداخله منفی نکند
مواقع خاص به موقف گيری ھائی وادار می سازند که اين موقف گيری ھا خالف 
ًاراده اکثريت مردم و منافع ملت مسلمان افغانستان می باشد و در نتيجه طبعا بد بينی 

  .و نفرت عمومی را در مقابل شاه زياد می سازد
يک واقعيت مھم ديگر که تا حال در راه ھاى حل پيشنھاد شده در نظر گرفته 

نفوس افغانستان مسلمان است و برای %٩٩نشده و يا بی اھميت تلقی شده اينست که  
 يک کشور مسلمان بايد راه حل اسالمی جستجو شود، نه راه حل شرقی، مشکلحل 
  .بی و غير اسالمیغر

به عبارۀ ديگر اسالم يگانه نقطۀ مشترك بين ھمه افغانھا ميباشد كه ميتوان ھمه 
جمع براى افغانھا را در دور آن جمع كردو وحدت ملى را بوجود آورد در غير آن 

كردن اقوام مختلف، قبيله ھا، لسانھا و سمت ھاى مختلف افغانستان ھيچ نقطه مشترك 
ً عالوتا ھيچ شخص، قوم، گروه يا تنظيمى نخواھد بود كه از . ندارد وجودديگرى

  .اسالم انكار كند و قوانين اسالم  و شريعت اسالم را قبول نكند
  

ھاى آن مسلمان است و نظام  % ٩٩خالصه اين که برای مردم افغانستان که 
زيم و غيره در گذشته  نتيجۀ مثبت نداده و راه حل يديموکراسی، جمھوريت، سوسيال

حکومت دارای قاعده وسيع، راه حل شش جمع دو و راه حل جرگه و جرگه بازی 
رد، بوجود ھای خارج و آمدن شاه سابق نيز طوری که به آن اشاره شد جنبه عملی ندا

يک نظام واقعی اسالمی و شريعت اسالمی که عدالت، امنيت، مساوات و آرامی آمدن 
علت بوجود آمدن بحران ،ح ميسازد مردم را اصال،ورد آمى را در کشور به وجود 

را به  و اکثريت مردم افغانستان يعنی ھزاره، پشتون، تاجک و ازبک را از بين ميبرد
 يگانه راه دور خود جمع مينمايد و ھدف اصلى جھاد افغانستان را بر آورده ميسازد،

  .حل قضيه می باشد
رامی و عدالت را ًطالبان از مدت تقريبا سه سال به اين طرف امنيت، مساوات، ا

و مردم .  تطبيق می کنند زيادتا اندازۀدر افغانستان قائم نموده و شريعت اسالمی را 
افغانستان بعد از چھادره سال جنگ با روس ھا و چندين سال جنگ بين دزدان و 
ًغارتگران داخلی فعال به زندگی عادی خود شروع نموده اند و اکثريت مطلق مردم 

  .ومت طالبان راضی می باشنددر افغانستان از حک
اقدامات مؤفقانه طالبان در مورد جمع آوری اسلحه و برقراری صلح و امنيت 
ًبايد از طرف مردم جھان عموما و از طرف افغانان خصوصا بی ارزش تلقی نشود ً .

و بايد اعتراف شود که اين کار را ملل متحد و امريکا در ظرف چندين سال و با 
الر و با ارسال چندين ھزار عسکر ھم نمی توانستند اجراء مصرف چندين مليون د

از طرف ديگر ھدف طالبان، وحدت افغانستان و برقراری يک دولت اسالمی و . کنند
ًبنا يک افغان مسلمان که به دين و وطن . عمل شان تطبيق شريعت اسالمی می باشد



 

9 

المی در قوانين و شريعت اس % ١٠٠خود عالقمند باشد، بايد کوشش کند که 
ًمثال . اصالح نمايدكه در نظام موجود است افغانستان تطبيق شود و نواقص فعلی را 

طالبان در مورد ريش تا اندازۀ زياد زياده روی می کنند به اين معنی که ريش سنت و 
اما در صدر اسالم ھم به کسی از . حتی شايد ھم باالتر از سنت يعنی واجب باشد

اما زياده روی طالبان در اين است که در اين . شده استسبب کمی ريش جزاء داده ن
و يا در مورد زرع کوکنار و محصوالت ترياک . مورد خيلی از شدت کار می گيرند

يكبار قرار راپور ملل ( با وجود اين که طالبان می توانند از زرع آن جلوگيری نمايند
ر اين مورد اقدام نمی کنند ، د)متحد طالبان توليد و زرع كوكنار را بكلى از بين بردند

و می گويند که اگر ملل متحد و امريکا چنين و چنان کنند ما زرع ترياک را منع 
در حاليکه طالبان به تمام معنی می دانند که اين کار از نگاه اسالم جائز . خواھيم کرد

نموده و زرع ترياک را به ) ج(طالبان بايد در اين مورد ھم توکل به خداوند. نيست
منع کنند و من يقين دارم ) ج(اطر امريکا يا ملل متحد نه، بلکه برای رضای خداوندخ

آن ھا را آنقدر کمک خواھد کرد که کمک امريکا و ملل ) ج(که با اين کار، خداوند
طالبان در مورد تعليم و کار زنان ھم تا حال . متحد در مقابل آن ناچيز خواھد بود
ًعالوتا بعضی نواقص .  از افراط کار می گيرنداقدامی نکرده اند و در اين مورد

 به ھر صورت برای اصالح نواقص .ديگر ھم موجود است که بايد اصالح گردد
موجوده و برقراری شريعت اسالمی ھر کمکى که صورت بگيرد از طرف طالبان 

  .به خوشی استقبال خواھد شد و حق مخالفت را به آن نخواھند داشت
 و يک مسلمان بايد نيت و اعمال ميداند) ج(رف خداونداز باطن و قلب انسان ص

اعمال و نيت طالبان تا حال با اعمال و .مردم را ديده و بعد در مورد آن حکم نمايد
اگر طالبان ھم در آينده خدا ناکرده مانند گذشتگان، . نيت گذشتگان قابل مقايسه نيست

نيز آنان ) ج( و خداوندفاسد شوند در آن صورت ھيچ کس از آنان دفاع نخواھد کرد
  .را مانند گذشتگان ذليل خواھد کرد

يک تعداد زياد افغانان صرف به اساس تعصبات لسانی، قومی و سمتی حتی از 
 بدانند که طالبان نظام اسالمی و شريعت را اين اشخاص بايد. نام طالب ھم بد ميبرند

يقت دشمنی با اسالم آورده اند و دشمنی اين اشخاص با طالبان در حق به افغانستان
 و آيات يازده آيات دوم و ھشتم سوره المآئدهًميباشد، عالوتا اين اشخاص بايد 

 بااسالم دشمنی  طالب و با دشمنی فته رگوسيزدھم سوره الحجرات را در نظر 
   .نکنند

 شان   ه طالبان در افغانستان امنيت و آرامی را آورده اند حتی دشمنان کاز اين
و در مورد متھم ساختن طالبان به پاکستانی بودن نيز غير از .  کنندنيز انکار نمی

منطق نيز درست عقل وتبليغ دشمنان اسالم کدام شاھد و سندی وجود ندارد و از روی 
ًعالوتا شخص استاد ربانی که فعال طالبان را به . ، باز ھم الغيت عند هللانيست ً

ھوری خويش به آن شھادت داده که پاکستانی بودن متھم می کند، در زمان رياست جم
  . طلبان پاکستانی نيستند و اين سخن را بھتان ناميده است

اگر موضوع پاکستان و پاکستانی بودن مطرح شود ھمه رھبران تنظيم ھا با آنھم 
و بعضی قوماندانان شان نسبت به طالبان با پاکستان روابط محکمتر و نزديکتر 

 عجيب است كه آنان پسپاکستانی و خارجی داشتندو حتی ھمه پاسپورت ھای . داشتند
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ھمين طور حزب وحدت و احزاب ديگر اھل . پاکستانی نبودند و طلبان پاکستانی اند
. ًتشيع ھمه مستقما از طرف ايران رھبری و حمايه می شدند و ھنوز ھم می شوند

ھبری دفاتر و نشريات شان ھمه از عکس ھای خمينی پر بوده و در افغانستان شعار ر
روابط .  ھم  آن ھا ايرانی نشدند و طالبان پاکستانی شدندآنايران را می دھند، با 

کمونستان و دوستم نيز با باداران روسی شان معلوم است با آن ھم کمونستان و 
 بھتر است قضاوت به مردم گذاشته ھستند؟ و طالبان پاکستانی نيستند دوستم روسی 

  .شود
ار عسکر و تمام تانک ھا، توپ ھا، طيارات  ھز١٢٠شوروی ابر قدرت با 

جنگی، مليشه ھا و نوکران افغان شان نتوانست که در ظرف مدت چھارده سال بر 
افغانستان مسلط شود، پاکستان که خود ھزاران مشکالت داخلی و خارجی دارد و با 
فقر و بدبختی دست و گريبان است چطور توانست که در مدت چند ماه بر افغانستان 

  سلط شود؟م
اگر اين تسلط پاکستان باشد چرا عساکر پاکستانی و تانک ھای پاکستانی مانند 
تانک ھا و عساکر روسی در افغانستان ديده نمی شوند؟ آيا مردم کور ھستند و يا آنان 

  .جن ھستند که ديده نمی شوند
انی ھمين که اسرائيل با ايران در مقابل طالبان اتحاد می کنند، برای اثبات مسلم

مانند . فاسد نشده اند) ج(طالبان ھنوز به فضل خداوند. و حقانيت طالبان كافى است
خانه، نان و لباس . موتر ھای لوکس ندارند. مجاھدين قصر ھا و خانه ھا ندارند

حساب ھای بانکی در داخل و . طالبان از خانه، نان و لباس مردم عادی فرق ندارد
  . مند نيستندخارج ندارند و از عيش و نوش بھره

اگر کسی . اين که طالبان اسالم و شريعت اسالمی می خواھند اين گناه نيست
نمی تواند که در فاميل خود حجاب اسالمی را تطبيق کند، اين نقص آن شخص است 

اگر کسی ريش نمی گذارد و سنت را ترک می کند اين نقص آن . نه نقص طالبان
حجاب و ريش در . ا طالبان نياورده اندحجاب و ريش ر. شخص است نه گناه طالبان

اسالم است و حکومت اسالمی آرزوی ديرينه اکثريت مطلق مردم افغانستان بود و 
  .انتقاد بايد سالم، بدون غرض شخصی و تبعيض باشد. است

مسلمانان کوشش نمی کنند که در امريکا و يا در کشور ھای غير مسلمان، نظام 
چرا امريکا و کشور ھای غير اسالمی می . م کننداسالمی و شريعت اسالمی را قاي

خواھند که مسلمانان نظام اسالمی خود را گذاشته و نظام ديموکراسی آنان را در 
وطن خود تطبيق نمايند؟ چرا تحريم ھای اقتصادی را در مقابل کشور ما وضع می 

ق و ًکنند؟ در کشور ما و مخصوصا دراسالم حقوق زنان و حقوق انسان نسبت به شر
تنھا حجاب معنی آن را ندارد که حقوق زنان پايمال . غرب  زيادتر و محفوظتر است

فحشاء شرق و . حجاب اسالمی حيثيت و شخصيت زنان را بلند می برد. شده است
اين تحريم ھای اقتصادی و عدم . غرب تجاوز به حقوق زنان است نه حجاب اسالمی

يھود، امريکا و شرق و غرب نمی . تبه رسميت شناختن، صرف مخالفت با اسالم اس
اما برای مسلمانان جائز نيست و . خواھند که يک نظام واقعی اسالمی به وجود بيايد

  .ننگ است که با آن ھا ھمدست شوند
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افغانانی که در امريکا و اروپا زنده گی می کنند وظيفه ايمانی و وجدانی شان 
ی دشمنان داخلی و خارجی را بی ًاست که اقال  اين تبليغات غلط و پروپاگنده ھا

  .جواب نگذارند
طالبان بن الدن را به افغانستان نياورده اند و . موضوع بن الدن ھم بھانه است

ًعالوتا بن الدن از افغانستان بر ضد امريکا .ًبن الدن جديدا به افغانستان نيامده است
ھمين . ندی نداردھيچگونه فعاليتی نمی کنند و امريکا در اين مورد ھيچ برھان و س

رد و دولت امريكا از بن الدن در زمان جھاد افغانستان در مقابل روس حمايت ميك
 و  خارج کندجزيره عرب   اگر امريکا عساکر خود را از .ًفعال آنرا تروريست ميداند

 مسلمانان ھمه، بن الدن و يردگدر مورد فلسطين يک سياست منصفانه  را در پيش 
امريکا مخالفت و دشمنی نخواھند کرد، دست دوستی نيز به سويش عالوه از اينکه با 
ًاصال در جزيره عرب بودن عيسويان، يھوديان، کمونستان و . دراز خواھند کرد

امريکا بايد اين نکته را درک نموده و دشمنی . ديگر اديان از نگاه اسالم جائز نيست
  .ًتمام مسلمانان را عمدا کسب نکند 

ر مسلمان را به واسطه تحريم ھا و فشار ھای اقتصادی چرا امريکا يک کشو
ًمجبور می سازد تا بر اساسات اسالمی پا گذاشته و يک مسلمان را که جرم وی قطعا 
ثابت نيست برای محاکمه در محاکم کفر به کفار تسليم نمايد و قضيه خود را بر 

  .خالف حکم قرآن در محاکم کفار حل و فصل کند
ن سال ھای زيادی دوام کرد و اکثريت مردم افغانستان بی بدبختی در افغانستا

اما يک تعداد افغانان از اين بدبختی ھا سوء استفاده زياد ھم کردند . اندازه رنج کشيدند
شيعه، سنی، . حال بايد آنان مردم افغانستان را آرام بگذارند. و حتی مليونر شدند

ق دارند که با ھم در افغانستان ھزاره، تاجک، ازبک و پشتون ھمه افغان ھستند و ح
اما ھيچ کس اين حق را ندارد که افغانستان را تجزيه کند و يا آن را به . زنده گی کنند

با آن ھم اگر کسی به اساس تعصبات زبانی، قومی . باداران خارجی خود تسليم نمايد
 و و سمتی، کشور ھای ديگر را بر افغانستان و يا نظام ھای ديموکراسی، کمونستی

سوسيالستی را بر نظام اسالمی که در افغانستان موجود است ترجيح می دھد، می 
تواند به زنده گی دلخواه خود در آن کشور ھا ادامه داده و از نظام مورد نظرش بھره 

 مردم افغانستان مسلمان ھستند و نظام %٩٩باز ھم قابل تذکر است که . مند شود
 برای مسلمانان است و اکثريت مطلق مردم اسالمی و شريعت اسالمی يگانه نظام

اين امکان ھم وجود ندارد که در يک قسمت . افغانستان ھم به آن راضی ھستند
افغانستان نظام کمونستی و در يک قسمت آن نظام ديموکراسی و در يک قسمت آن 

  .نظام خمينی به وجود بياد و افغانستان تجزيه گردد
نموده و به اصالح آن بکوشند و اگر خدا افغانان بايد به وضع موجوده شکر 

ناخواسته به اثر تالش ھای دشمنان اسالم، ھمين نظام موجوده ھم از بين برود، 
افغانان بايد مطمئن باشند که ھمان ھرج و مرج سابقه و بى امنيتى به وجود می آيد و 

 خواھد) چه داخلی و چه خارجی(در آن وقت مسؤليت به دوش ھمين دشمنان اسالم 
  .واھد داشتبود و پشيمانی سودی نخ
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  :تبصره .             م٢٠١٨نومبر ١٢
 حكومت طالبان تحرير، زمان يعنى در . م١٩٩٩ نومبر ١٣بتاريخ اين مقاله 

  . اخبار داخلى و خارجى نشر گرديده بودين ويب سايت  ويع و در چندتوز
لبان كه امنيت و آرامى  بعد از تحرير اين مقاله، حكومت طايا سه سال ًتقريبا دو 

را در افغانستان برقرار و شريعت اسالمى را جارى كرده بودند، بعد از مقاومت 
 توسط قواى نظامى امريكا و متحدين آن سقوط كرد، عساكر امريكائى افغانستان ،زياد

را اشغال كردند، يا بعبارۀ ديگر كشوريكه تازه با جھاد اسالمى و غيرت افغانى 
 از اشغال روس خالص و آزاد شده بود با بى اتفاقى، وطن فروشى مجاھدين واقعى

جاه طلبى و بى غيرتى يك تعداد رھبران مجاھدين به امريكا تسليم گرديدو آزادى و 
  .حاكميت ملى خود را از دست داد

حكومت امريكا و متحدين آن در كنفرانس بن، نظام سياسى افغانستان را تعين و 
نون اساسى افغانستان را ساختند، رئيس جمھور افغانستان در لويه جرگۀ ساختگى قا

را تعين كردند و ھمان كمونست ھاى سابقه و سران بد نام مجاھدين و قوماندانان آنان 
  .را در چوكى ھا و مقامات دولتى مقرر كردند

 ان  موجوديت ھزار مصرف مليارد ھا دالر و با بوجود آمدن اين تحوالت و
،  ه، عالوه ازينكه صلح و آرامى بوجود نيامدتا حالدر افغانستان  امريکا و ناتوعسكر 

ًاصال اشغال يعنى اين راه حل ديگر كه  .است هنا آرامى و بى امنيتى ھنوز زياد تر شد
 ،آوردن جمھوريت و ديموكراسى در افغانستان بودًظاھرا افغانستان توسط امريكا و 

، دزدی، آدم ربايي ، قتل و قتال مان طالبانباز ھم نتيجه نداد و نا آرامى ھاى قبل از ز
  . دو باره بوجود آمد، چور و چپاول و تجاوز  بر خانم  ھا و حتی مردان پير 

افغانستا ن نه تنھا به از بين بردن طالبان و القاعده اشغال نظامى امريكا با وجود 
ى سابقه به موفق نشد بلكه  جنگ افغانستان اقتصاد امريكا را ھم مانند اقتصاد شورو

سقوط مواجه نموده است كه اين امر ادامۀ جنگ را به امريكا در دراز مدت نيز 
خواھد در افغانستان چه بھر صورت الغيب عندهللا، اينکه در آينده . ناممكن ميسازد

  .پيش بينی آن ھم مشکل است
طالبان، مداخله پاکستان زياد اسالمی در جنبش طالبان ھم بعد از سقوط امارت 

 و حتی رھبر سابقه طالبان مال محمد عمر  را در پاکستان در شفاخانه زھر دادند شد
بعد از آن .   و مال برادر نفر دوم طالبان را در پاکستان زندانی کردندو ھالک کردند

روه طالبان به اندازه زياد شد که حتی رھبران شانرا ھم پاکستان گنفوذ پاکستان در 
ًوه طالبان فعال پارچه پارچه شده که زيادتر آنھا از رگر گاز طرف دي. تعين ميکند

روه طالبان ميتواند در آينده از گينکه ز ا، طرف پاکستان اداره و رھنمايی ميشوند
بھر صورت .  ھم پيش بينی آن مشکل است، پاکستان خود را خالص کند يانهگچن

  .ظار کشيدانتسالھاآينده افغانستان و آينده طالبان ھر دو مجھول است و بايد 
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   م٢٠٠١ جنوری ٣ 
  

  آيا مخالفت جائز است؟
نظام اسالمی را قايم و شريعت را جاری از وقتی که جنبش طالبان در افغانستان 

در اين جا . دن، با بعضی مخالفت ھای داخلی و خارجی رو به رو می باشنموده اند
يم و نمای و خارجی را مطالعه و بررسی کوشش می شود تا اين مخالفت ھای داخل

ببينيم که آيا اين مخالفت ھا از نگاه عقل و منطق انسانی درست و از نگاه اسالم جائز 
وحدت ملی و آيندۀ  و حتیاين مخالفت ھا بسيار مھم است چون می باشد و يا نه؟ 

 در وشود ً بنا  موضوع بايد به غور مطالعه د ،می اندازافغانستان را در خطر 
عقول و از نگاه اسالم درست باشد، بايد از طرف ھمه صورتی که اين مخالفت ھا م
و اگر اين مخالفت ھا ناجائز و جز ضرر ھيچ مفادی به . تقويه و به آن ادامه داده شود

  .ھيچ گروھى نداشته باشد بايد در ختم و از بين بردن آن کوشش به عمل آيد
  .رددگمی  به دو قسمت عمده تقسيم برای مطالعۀ بھتر موضوع، اين مخالفت ھا 

  )مخالفت کشور ھای خارج و خارجيان(مخالفت ھای خارجی : الف
مخالفت تنظيم ھای سابقه، گروه ھای سياسی و سائر (مخالفت ھای داخلی : ب

  )افغانان
  

  )مخالفت کشور ھای خارجی و خارجيان(مخالفت ھای خارجی : الف
 ايران در راس مخالفت ھای خارجی مخالفت اياالت متحدۀ امريکا، روسيه و

 .ًکه طبعا يھود، نصارا، کمونستان و ملحدان ھم با آنان ھم نظر می باشند. قرار دارد
ًعالوتا کشور ھای عضو ملل متحد، چه اسالمی و چه غير اسالمی ھم به حمايت از 

  .اين مخالفت ھا مجبور ساخته شده اند
ًعلت مخالفت ھای خارجی با جنبش طالبان ظاھرا موضوع بن الدن، مواد 
مخدره، حقوق  زنان، حقوق بشر، از بين بردن تروريزم و آوردن دموكراسى 

اما در حقيقت اياالت متحدۀ امريکا، روسيه و ايران ھر يک . درافغانستان می باشد
می خواھند اسالم و دولت اسالمى را از بين برده و در افغانستان رژيم مزدورى را 

يعنی از . واھشات آنان را بر آورده سازدبه وجود بياورند که راه آنان را پيروی و خ
 سلب آزادى و آوردن يک رژيم مزدور در افغانستان آرزوی آنان ،بين بردن اسالم

  .می باشد
اين مخالفت ھا اساسی و عقيدوى بوده و اگر به عوض رژيم طالبان ھر رژيم 

يرد، مستقل و اسالمی ديگر ھم در افغانستان به وجود بيايد يا قدرت را به دست بگ
  .پيدا شده و ادامه می يابددو باره اين مخالفت ھا 

مخالفت کفار با مسلمانان آشكار و واضح است و در قرآن کريم ھم بار ھا ذکر گرديده 
 «:  سورۀ البقرة١٢٠ را ذکر می کنيم، آيت کهکه درين جا به طور مثال دو آيت مبار

ٰولن ترضى عنك اليھود وال النصارى حتى ّٰ َ َٰ َّ َ َ َُ َ َ َ َ تتبع ملتھم ۗ قل إن ھدى هللا ھو َ ُ ُِ َِّ ََّ َّ ِ ُ ُ َ ََ ِ َّ
ِالھدى ۗ ولئن اتبعت أھواءھم بعد الذي جاءك من العلم ۙ ما لك من هللا من  ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َ َ ََ َِ َ َ ََ َُ َ َ َّ ِ ٰ ُ

ٍولي وال نصير َ َ ٍَّ و ھرگزراضی يا خشنود نمی شوند از تو، يھودان و نه : ترجمه» ِ
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) قه و شريعت آنان رايدين، کيش، آئين، طر(لت آنان را نصارا تا آن که پيروی کنی م
و اگر پيروی کنی خواھشات يا آرزو ھای باطل . ، ھدايت است)ج(بگو ھدايت خداوند

،نباشد برای تو )قرآن کريم(آنان را بعد از آن چيزی که آمد برای تو از علم يا دانش 
 ...«:  سورۀ البقرة١۴۵آخر آيت . ھيچ دوستی و ياری دھنده اى) ج(از جانب خداوند

َولئن اتبعت أھواءھم من بعد ما جاءك من العلم ۙ إنك إذا لمن الظالمين َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ َ ًَ ِ َِّ َِّ َ َ ََ َُ َ َ ِ 
  را، بعد از آن چه آمده است برایو اگر تو پيروی کنی خواھشات آنان: ترجمه

می دانند طوريکه ھمه  .، ھرآئينه تو باشی آنگاه از ستمگاران)قرآنکريم(وازدانشت
يکی از معجزه ھای قرآنکريم ھمين است که آيات آن ھميشه تازه و موضوع روز می 

ًو اين دوآيت مبارکه، که حکم آن عام است، کامال ھمين سياست و پاليسی . باشد
را در مقابل اسالم و نظام ) يھود و نصارا(امروزۀ امريکا و کشور ھای غربی 
اياالت .م به مسلمانان خاطر نشان می سازد ھاسالمی واضح می سازد و عاقبت آن را

متحدۀ امريکا امروز به صورت واضح کمک ھای خود، کمک ھای ملل متحد و 
کمک ھای کشور ھای غربی را برای مسلمانان و کشور ھای اسالمی به الخصوص 
به افغانستان مربوط به قبولى نظام ديموکراسی و تطبيق ديموکراسی غربی در آن 

و طوری که در آيات فوق ھم ذکر شده اين خواھش يا آرزوی . ازدکشور ھا می س
کلمۀ اھوآ، ھمين خواھشات آنان يا نظام ديموکراسی غربی است که در . آنان می باشد

 کيش، و کلمۀ ملت ھم به معنی دين،. قطب مخالف نظام و شريعت اسالمی قرار دارد
  .آئين و طريقۀ آنان می باشد

ر ما يا در ھر کشور ديگر، شريعت اسالمی، نظام يعنی اگر مسلمانان درکشو
مخالفت يھود (را تطبيق نمايند، مخالفت امريکا و غرب ) ص(اسالمی و سنت پيغمبر

با آنان شروع می شود، آن نظام يا کشور را به رسميت نمی شناسند، کمک ) ونصارا
شور ھای به عبارۀ ديگر مسلمانان و ک. نمی کنند و بر ضد آن بھانه گيری می کنند

که يک راه آن قبول ديموکراسی با کمک ھای . اسالمی را در دوراھی قرار می دھد
و اساس . و دشمنى و مخالفت آنان می باشد) ج(آنان و راه ديگر آن، راه خداوند
  .مخالفت ھای خارجی ھمين است

 کشور ھای غربی و اياالت متحدۀ امريکا ادعا می کنند که به آزادی عقيده 
آيا اين احترام به آزادی . رند و بايد ديگران ھم آزادی عقيده را احترام نماينداحترام دا

عقيده است، که كشور ھاى اسالمی را خالف عقيدۀ آنان از تطبيق شريعت اسالمی 
باز می دارند؟ و کمک ھای جھان را مربوط به تطبيق ديموکراسی و از بين بردن 

  شريعت اسالمی می سازند؟
خارجی يا کشور ھای خارجی وقتی از بين می رود که يا جھان ًبنا مخالفت ھای 

ًغرب و امريکا واقعا به عقيدۀ مسلمانان احترام نمايند و آنان را به راه و رسم خود 
و يا اين که مسلمانان اسالم را گذاشته و دين و ملت آنان را پيروی . مجبور نسازند

 الدن، مواد مخدره، آزادی زنان موضوعات از بين بردن تروريزم، تسليمی بن. نمايند
اگر اين خواھشات ظاھری بر . و حقوق بشر ھمه مسائل ظاھری قضيه می باشد

آورده ھم شود طوری که در قرآن ذکر شده قضيه حل نمی شود تا آن که اسالم به کلی 
زرع مواد مخدره که يکی از بھانه ھای آنان بود و در اسالم ھم . کنار گذاشته شود

د، و منع کردن زرع آن در افغانستان کار آسان و بی مصرفی ھم نبود، حرام ميباش
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ًفعال در افغانستان زرع آن منع شده، اما با وجود آن ھم، امريکا، ملل متحد و کشور 
ھای غربی که برای جلوگيری از قاچاق مواد مخدره ساالنه مليون ھا دالر به ايران 

ًبنا معلوم می شود که . نی ھم نکردندکمک می کنند، از اين عمل طالبان حتی قدردا
اين موضوعات در حقيقت صرف بھانه می باشد و مخالفت شان طوری که گفته شد 

  .اساس ديگری دارد
 اما به ھم بايد نشود،به ھرصورت از جھان غرب و امريکا توقع ديگری 

 ًمسلمانان و مخصوصا افغانان جائز نيست که از اين مخالفت ھا بر ضد مسلمانان و
و اگر پشتيبانی نمايند در عمل اين مخالفت شان، . جنبش طالبان پشتيبانی نمايند

  .مخالفت با اسالم خواھد بود نه مخالفت با طالبان
نظر به توضيحات فوق، مخالفت ھای خارجی يا کشور ھای خارج، مخالفت با 

گاه عقل و معتقدات اسالمى، دينی و افغانی بوده كه  از نگاه اسالم جائز نيست و از ن
ًبنا مخالفت كشور ھاى خارجى با رژيم طالبان درست و . منطق نيز درست نمی باشد

قابل قبول نيست و بايد از بين برده شود و ھيچ افغان و مسلمان به اين مخالفت ھا 
  .ادامه ندھد

  
مخالفت بعضی تنظيم ھای سابقۀ جھادی، گروپ ھای ( مخالفت ھای داخلی : ب

  )انسياسی و سائر افغان
ًمجاھدين و تنظيم ھای جھادی سابقه که فعال اکثريت رھبران و بعضی 

يک . ًقوماندانان آنان با طالبان می جنگند و يا مخالفت می کنند، اصال دو ھدف داشتند
و ھدف ديگر آنان تشکيل دولت يا . ھدف آنان اخراج قوای روسی از افغانستان بود

ًآورده ساختن ھمين اھداف تقريبا ھمه صرف براى بر. نظام اسالمی در افغانستان
مردم افغانستان به مجاھدين پيوستندو مجاھدين ھم به ھدف اول خود رسيدند، کار 
بسيار مھم و دشواری را انجام دادند، قوای روس را که امريکا را در ويتنام شکست 

سقوط دادند كه ) ج(داده بود، شکست دادند، امپراطوری روس را به کمک خداوند
  . کس از اين خدمت و عمل مجاھدين واقعى انکار کرده نمی تواندھيچ

رھبران و قوماندانان . اما متاسفانه در بر آوردن ھدف دوم، مجاھدين ناکام شدند
مجاھدين درمدت چھارده سال جھادبا وجود اين که ھر يک از آنان شعار و اعتصموا 

داشتند و حتی در خانۀ کعبه ) ايمان(ًبحبل هللا جميعا و ال تفرقوا، را می دادند و به آن 
سند اتحاد را امضاء کرده بودندبا آن ھم قادر نشدند که به حبل هللا ھمه يکجا چنگ 

بعد از اخراج روس ھم در مدت پنج . بزنند و يک رھبری واحد را به وجود بياورند
سال ديگر نتوانستند که يک رھبر واحد انتخاب و نظام و شريعت اسالمی را در 

  .انستان تطبيق کنندافغ
مصيبت ھای بعد از اخراج قوای روس نسبت به مصيبت ھای تھاجم چھارده 

اختالف تنظيم . ًسالۀ قوای روس، در بعضی شھر ھا مخصوصا در کابل بزرگتر بود
ھا و گروپ ھای سياسی روز به روز بيشتر و منجر به بی امنيتی، بی عدالتی، بی 

گناه و به وجود آمدن تفرقه ھای سمتی، زبانی و ناموسی، غارتگری، کشتار مردم بی 
. تا اين که نه تنھا وحدت ملی، بلکه اسالم ھم درافغانستان در خطر افتاد. قومی گرديد

مناقشۀ و مخالفت رھبران و قوماندانان مجاھدين با ھمديگر، طوری که ھمه می دانند 
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نه تنھا اختالفات در مدت پنج سال . صرف باالی تقسيم و به دست آوردن قدرت بود
باالخره از بين ھمين مجاھدين، جنبش طالبان قدرت . آنان حل نشد بلکه زيادتر گرديد

اکثريت مجاھدين مسلمان و قومندانان شان و بعضی رھبران آنان که . را گرفت
طالبان شريعت اسالمی . مخالف قدرت طلبی و برادر کشی بودند، به طالبان پيوستند

الن کردند و ھدف دوم مجاھدين وجھاد اسالمی را ھم بر آورده و نظام اسالمی را اع
ًفعال که مجاھدين روس را از افغانستان خارج کرده اند و نظام اسالمی در . ساختند

افغانستان بر قرار است، يعنى ھر دو ھدف مجاھدين و مردم افغانستان برآورده شده، 
 قدرت طلبى و جنگ قدرت پس مخالفت بعضی رھبران سابقۀ مجاھدين با طالبان جز

  .چيز ديگرى نمى باشد
ھدف مخالفت رھبران تنظيم ھا و قومندانان آنان با طالبان اصالح نظام و يا 

اگر . اختالف روی مسائل شرعی و دينی و يا حل تعصبات قومی و لسانی نمی باشد
اختالف روی مسائل فوق می بود آنان می توانستند اين اختالفات را بدون جنگ از 

  .راه مذاكره با طالبان حل و فصل نمايند و از برادر کشی ھا و جنگ اجتناب نمايند
اما طوری که ديده می شود، رھبران تنظيم ھا و قومندانان آنان ائتالف سمت 
شمال را در مقابل طالبان تشكيل داده و ميخواھند به کمک روسيه، امريکا و ايران 

 به قول آنان نوكران پاكستان ميباشند از بين قدرت را به دست بگيرند و طالبان را كه
  .ببرند

اگر مخالفين طالبان به اين كار موفق شوند و توسط كشور ھاى خارجى طالبان 
را شكست بدھند، آيا اين عمل تسليم كردن كشور به امريكا و روسيه و نوكران آنھا 

طالح آنھا به اصنيست؟ و آيا مردم افغانستان نوکران روس، امريکا و ايران را به 
نوکران پاکستان ترجيح خواھند داد؟  باز ھم اى کاش رھبران تنظيم ھا و قومندانان 

آنان . بازوی خود با طالبان می جنگيدند و يا مخالفت می کردندزور آنھا به قدرت و 
در بين مردم طرفدار ندارند و صرف يك اقليت قدرت طلب ميباشند كه به امر وكمك 

طالبان كه اكثريت مردم طرفدار شان است و به نود فيصد خاك كشور ھاى خارج با 
پس اين مخالفت ھا كه صرف برای به دست آوردن . افغانستان تسلط دارند ميجنگند

قدرت واز بين بردن نظام اسالمى و آن ھم به کمک كشور ھاى خارج ميباشد، جنون 
ز نمی باشد و بايد به ھر ًو لجاجت بوده و از نگاه انسانيت، افغانيت و اسالم قطعا جائ

ھر کسی که از اين مخالفت پشتيبانی و . وسيلۀ که ممکن باشد به آن خاتمه داده شود
   .حمايت کند ھم درحقيقت مخالف اسالم و وطن می باشد نه مخالف طالبان

محمد ظاھر شاه پادشاه سابق افغانستان و طرفداران وی و خلقى ھا و پرچمى 
لۀ مخالفين طالبان ميباشند و ميخواھند نظام ديموکراسی ھاى  وطن فروش  ھم از جم

  .غربی را جانشين نظام اسالمى بسازند و شريعت اسالمى را از بين ببرند
چون ناكامى دموكراسى و نظام ھاى سوسيالستى و كمونستى در افغانستان ثابت 

 % ٩٩ شده و بد بختى امروز افغانستان نتيجۀ ھمين نظام ھا ميباشد و از طرف ديگر
مردم افغانستان مسلمان ھستند و نظام اسالمى آرزوى ھمه مردم افغانستان بود و 
ًبراى رسيدن به اين ھدف جھاد كردند و يك و نيم مليون شھيد دادند بنا چطور امكان 
دارد كه آوردن دوبارۀ اين نظام ھا نتيجه بدھد و شرايط و وضع كشور را بھتر 

  .بسازد



 

17 

ًربى اساس اسالمی ندارد بنا تغير دادن نظام و ًعالوتا چون دموکراسی غ
شريعت اسالمی به يک نظام ديموکراسی غربی، جز خريد گمراھی در بدل ھدايت و 
يا خريد زندگانی دنيا در بدل آخرت، معنی ديگری ندارد که اين کار ھم در اسالم 
 جايز نيست و ھر کس که اين کار را بکند جز خواری در دنيا و عذاب شديد در

  . آخرت جزای ديگری نخواھد داشت
ًطوريکه قبال ھم ذکر يک تعداد زياد افغانان صرف به اساس تعصبات لسانی، 

اين . ن دشمنی ميکنند وحتی از نام طالب ھم بد ميبرنداقومی و سمتی با طالب
اشخاص بايد بدانند که طالبان نظام اسالمی و شريعت را به افغانستان آورده اند و 

ًشخاص با طالبان در حقيقت دشمنی با اسالم ميباشد، عالوتا اين دشمنی اين ا
اشخاص بايد آيات دوم و ھشتم سوره المآئده و آيات يازده وسيزدھم سوره الحجرات 

  .رفته  و با دشمنی  طالب بااسالم دشمنی نکنندگرا در نظر 
چون از يك طرف ھمه مخالفت ھاى داخلى و خارجى با نظام موجوده، اساس 

، منطقى و انسانى ندارد و از طرف ديگر اکثريت مطلق مردم افغانستان با شرعى
رژيم و جنبش طالبان ھيچ گونه مخالفتی ندارند و از حكومت طالبان راضی ميباشند 
بايد مخالفت ھا و برادر كشى و قدرت طلبى را كنار گذاشته و از حكومت  طالبان كه 

  . يك نظام اسالمى است اطاعت کنند
ًطوريکه قبال نيست که در نظام فعلی بعضی نواقص و نارسائی ھاجای شک 

اما اين نارسائی ھا بايد سبب اختالف بين رعيت و حکومت .   وجود داردذکر شد
  .اين اختالفات حل گردد) ص(نشود بلکه بايد به اساس حکم قرآنکريم و سنت پيغمبر

تا منازعه و اختالفات طالبان ھم از نگاه دين و ھم از نگاه وظيفه مکلفيت دارند 
حل و نواقص و نارسائی ) ص(را با مخالفين، مطابق احکام قرآنکريم و سنت پيغمبر

  .ھای موجوده را اصالح نمايند
َيا أيھا الذين آمنوا  «:   سورة النساء چنين می فرمايد۵٩در آيت ) ج(خداوند َ َّ َ ُّ َ

ِأطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر  َ َ َِ ُ َ َ ََ َّ ُ ٍمنكم ۖ فإن تنازعتم في شيء َُّ َ ُ َ َ ِ َ ُ ِ
ٌفردوه إلى هللا والرسول إن كنتم تؤمنون با واليوم اآلخرۚ  ذلك خير  َ َ َِ ِ ِ ِ ِٰ ِ ِ َِ َ ََّ َِّ ُ ُ ُ ِ َِّ َ ُ ّ ُ َ

ًوأحسن تأويال ً َ ُ َ َ َ«  
اطاعت کنيد خدا را، اطاعت کنيد رسول را و آن کسانی را ! ای مومنان: ترجمه

 کاری منازعه کرديد يا اختالفی  پيدا شد پس آن را و اگردر. که صاحبان امر شما اند
به راه خدا و راه رسولش راجع سازيد، اگر شما به راستی به خدا و روز آخرت ايمان 

  .ھمين طريقۀ درست کار است و به اعتبار عاقبت ھم بھتر است. داريد
می ) ج(در نظام اسالمی، واجب االطاعت اساسی خداونداين آيت  اساس به
گی فردی و زند مرکز و محور.  است)ج(ندۀ خداونديک مسلمان از ھمه اولتر ب. باشد

ديگر . می باشد) ج( وفا داری به خداوندوزنده گی اجتماعی مسلمان فرمانبرداری 
اطاعت ھا و فرمانبرداری ھا صرف وقتی پذيرفته می شود که بر ضد اطاعت و 

و اگر چنين نباشد تمام حصار ھای . نباشد، بلکه تابع آن باشد) ج(فرمانبرداری خداوند
در اين مورد حديث . آن اطاعات بايد شکسته شود که بر ضد اين اطاعت اساسی باشد
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يعنی در نافرمانی » الطاعة المخلوق فی معصية الخالق«: چنين است) ص(پيغمبر
  .برای ھيچ مخلوقی نوع اطاعتی نيست) ج(خداوند

ام اطاعت شخصی و مستقل که اين کد. است) ص(اساس دوم اطاعت پيغمبر
پيغمبر از سببی واجب . می باشد) ج(نيست بلکه يگانه شکل عملی اطاعت خداوند

االطاعت است که اين يگانه وسيلۀ صحيح است که به واسطۀ آن احکام و فرامين 
را صرف آنگاه کرده می توانيم ) ج(ما اطاعت خداوند. به ما رسيده است) ج(خداوند

سرکشی از امر ) ص(رو گردانيدن ازپيروی پيغمبر. ا بکنيمر) ص(که اطاعت پيغمبر
من اطاعنی فقد «. ھمين مطلب در حديث شريف چنين ذکرشده است. است) ج(خداوند

يعنی کسی که اطاعت مرا کرد، اطاعت . »اطاع اله و من عصانی فقد عصی هللا
  .ا کردر) ج(را کرد و کسی که نافرمانی مرا کرد وی نافرمانی خداوند) ج(خداوند

بعد از اين دو اطاعت، اطاعت سومی که در نظام اسالمی بر مسلمانان واجب 
است اطاعت اولواالمر ميباشد و آنان کسانی اند که امور مسلمانان را مطابق احکام 

و با آنان از روی منازعه در امور . شرعی تنظيم می کنند و اطاعت شان واجب است
مشروط بر اين که خود آنان . ر درست نيستاجتماعی مسلمانان خلل وارد کردن کا

و اين دوشرط . باشند) ص(و پيغمبر) ج(از جملۀ مسلمانان باشند و فرمانبردار خداوند
ًو اين نه تنھا در آيات ذکر شدۀ فوق واضحا ذکر .برای اطاعت آنان الزم می باشد

ديث به طور مثال در ح. گرديده بلکه در احاديث ھم به صورت مفصل ذکر شده است
بر مسلمان الزم است که سخن اولواالمر خود را بشنود و قبولش کند، اگر خوش : ذيل

 و وقتی که امر گناه برايش شود بعد از آن. تا آن که امر گناه برايش شود. باشد و يا نه
  .نه بشنود و نه اطاعت کند

) ج( فوق اينست که در نظام اسالمی حکم خداوندهوع چھارم در آيت مبارکضمو
اگر در بين . حيثيت قانون اساسی و فيصلۀ آخری را دارد) ص(طريقۀ پيغمبرو 

برای رفع آن . مسلمانان و در بين حکومت و رعيت کدام منازعه و اختالف پيش آيد
و از اين راه ھر فيصلۀ که به وجود بيايد ھمه . به قرآنکريم و سنت رجوع می شود
  .بايد در مقابل آن سر تسليم خم نمايند

اگر مخالفين طالبان خوش . ن امروز مسووليت بزرگ را به عھده دارندطالبا
و سنت ) ج(وراضی باشند و يا نباشند چون طالبان مسلمان ھستند، از احكام خداوند

پيغمبر پيروى ميكنند، نظام و شريعت اسالمى را تطبيق ميكنند، ادارۀ امور را در 
ًانستان به آنان بيعت کرده اند بنا افغانستان به دست دارند و اکثريت مطلق مردم افغ

 فوق از نگاه شرعی حيثيت اولواالمر را دارند و تا وقتی که هنظر به حکم آيت مبارک
وبرای رفع ھمه اختالفات . به گناه امر نکرده اند اطاعت آنان واجب و الزم می باشد

سنت و منازعات بين آنان و تنظيم ھا وديگر مخالفين شان، بايد به قرآنکريم و 
رجوع شود و ھر فيصلۀ که صورت بگيرد بايد از طرف ھمه قبول ) ص(پيغمبر
اما مخالفت ھاى خارجى و داخلى براى از بين بردن طالبان  غير ازينكه اساس . گردد

  .شرعى ندارد از نگاه عقلى و منطقى ھم جائز ھم نيست 
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  .. م٢٠٠٠ می ٣

  اشتباه طالبان و آيندۀ افغانستان
  

ان در ابتدا به قدرت رسيدند پيشرفت آنان فوق العاده سريع، بدون وقتی که طالب
آنان در مدت کم به بسياری شھر ھای افغانستان . ًمقاومت و تقريبا بدون تلفات بود

بعضی تنظيم ھای بزرگ . مسلط شدند و تمام تنظيم ھا و حريفان خود را شکست دادند
نکردند و به مجرد رسيدن طالبان و قومندانان جبار آن ھا حتی جرات مقابله را ھم 

پيشرفت آنان مردم . طالبان از طرف مردم به بسيار گرمی استقبال شدند. فرار کردند
تعداد . افغانستان و ھمه جھانيان را به تعجب انداخته بود و غير قابل تصور بود

ه گی نداشت و کمک خارجی ھم ديد طالبان زياد نبود و اسلحۀ آنان ھم کدام فوق العاده
علت پيشروی طالبان را ھر کس تعبير مختلف می کرد اما اگر شرايط آن . نمی شد

  .ِوقت را درنظر بگيريم سر اين پيشروی خود به خود واضح خواھد شد
ظلم و ستم ھمه تنظيم ھا، عدم رعايت قوانين اسالمی، انسانی و اخالقی با جنگ 

لوم است و نوشتن آن الزم ھای دايمی و ھزاران فتنه و فساد آن وقت که به ھمه مع
نيست يک نفرت عمومی مردم را در مقابل تنظيم ھا، قومندانان و رھبران آنان به 
وجودآورده بود و مردم می خواستند به ھر وسيله و ھر ترتبيبى که شود از مصيبت 

نزد مردم مھم نبود که چه کسی قدرت را می گيرد و چه کسی بر . آنان خالص شوند
يعنی در حقيقت تنظيم ھا به صورت غير . يد و در آينده چه خواھد شدسر اقتدار می آ

شعوری با اعمال غير انسانى شان صد فيصد راه را برای آمدن طالبان ھمواره کرده 
طالبان ھم صرف با آوردن امن و آرامی که يگانه اسلحۀ آنان بود به بسيار . بودند

ھم در اين مرحله با ) ج(ندکمک خداو. زودی بر قسمت اعظم کشور مسلط گرديدند
) ج(آنان فوق العاده زياد بود زيرا که طالبان کاری نمی کردند که خالف امر خداوند

با گذشت زمان پيشروی طلبان آھسته تر شد و حتی لذت . و نا رضايتی مردم باشد
علت اين که چرا در ابتداء پيشرفت آنان سريع بود و حال کند . شکست را ھم چشيدند

 رکود مواجه شده اين نيست که گويا طالبان با حريف قويتر رو به روی شده و حتی به
زيرا که قدرت آمر صاحب مسعود و استاد ربانی نسبت به قدرت حکمتيار اضافه . اند
تنظيم جمعيت با تنظيم حكمتيار چندين سال درمقابل يکديگر در شھر کابل . يستتر ن

وه که بين شان موجود بود تا آخر ھيچ و ديگر مناطق جنگيدند اما از سبب توازن ق
چون حکمتيار از نام طالبان فرار کرد آمر . نديکی از آنان قادر به پيشروی نشد

ًضمنا متحدين . صاحب ھم نمی توانست که در مقابل طالبان چندين سال مقاومت کند
سابقۀ احمد شاه مسعود مانند جنرال دوستم، جنرال ملک، جنرال اسماعيل خان و 

 ھم به کلی ضعيف و از بين رفته اند که اين امر به ضعف آمر صاحب ھنوز ھم غيره
ًعالوتا احمد شاه مسعود با متحدينش يک جا در مقابل طالبان قبال . افزوده است ً

  .شکست خورده و ازکابل و اکثر مناطق ديگر مجبور به عقب نشينی گرديده بود
 آن علت خارجی و ديگر به ھر صورت رکود فعلی دو علت عمده دارد که يکی

علت خارجی آن دشمنی امريکا كشور ھاى غربی و شرقی، . آن علت داخلی است
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روسيه و يھود در مقابل اسالم است چون طالبان از يک طرف نظام اسالمى 
وشريعت اسالمی را در افغانستان پياده می کنند و از طرف ديگر يک حکومت 

ًين آن عمل نمايد بنا آنان ھمه مخالف مزدور نيست که مطابق ميل امريکا و متحد
طالبان بوده و برای سرنگونی طالبان و حمايت مخالفين شان از ھيچ کاری دريغ نمی 

آنان نه تنھا در مقابل طالبان تحريم ھای اقتصادی وضع کرده اند بلکه ادارات . کنند
می جاسوسی و ستليت ھای شان نيز در از بين بردن طالبان با دشمنان شان کمک 

دشمنان داخلی طالبان نيز از اين موضوع استفاده کرده بر خالف سابق که . کنند
ًخواھان حکومت اسالمی بودند فعال ديموکراسی، حقوق بشر و حقوق زن را که در 
وقت قدرت خود ھمۀ آن ھا را زير پا کرده بودند شعار خود قرار داده و می خواھند 

اين بود علت خارجی . اره به قدرت برسندبه کمک غرب و شرق و دشمنان اسالم دوب
ان ترکود فعلی که برای طالبان مشکالت خيلی زياد خلق کرده و حتی پاکستان، عربس

ًسعودی و ديگر كشور ھا نيز از ترس امريکا فعال کدام کمک مادی و يا معنوی به 
طالبان نمی کنند و برای طالبان نا ممکن خواھد بود که اين وضع را برای مدت 

  .ويل تحمل کنندط
از طرف ديگر برای مردم افغانستان بعد از چھارده سال جنگ، صلح و آرامی 
را که طالبان آورده بودند کالنترين نعمت بود اما وقتی که مردم چند سال راحت شدند 
طبق خاصيت انسانی ھمه مشکالت سابقه را فراموش کردند و توقعات مردم بيشتر 

طالبان نيز به اثر مشکالت زياد داخلی . منيت قناعت ندارندًشد و فعال تنھا به صلح و ا
و خارجی که دارند نمی توانند بدون کمک خارجی وضع زندگی مردم را بعد از 

آنان با امکانات خيلی محدود که در . چھارده سال جنگ و غارتگری تغير مثبت بدھند
وژه ھا و مؤسسات اختيار دارند به آبادی و اعمار مجدد شروع کرده اند و اکثر پر

اداری، اقتصادی و غيره را دوباره فعال ساخته اند اما مردم مشکالت را نا ديده 
  .گرفته و توقعات بيشتر دارند

علت دومی که بسيار مھم می باشد و علت داخلی است  و حتی گفته می توانيم 
 که خود طالبان به صورت غير شعوری آن را به وجود آورده اند، بعضی اشتباھات

  :طالبان ميباشد که به ذکر برخی از ين اشتباھات می پردازيم
طالبان که نظام اسالمی را آرزو دارند و شريعت اسالمى را جارى نموده اند، 
بايد احکام اسالم را نيز صد فيصد در نظر گرفته با مردم يا رعيت خود ھم مطابق 

بان وقتی با رکود پيشروی طال. رفتار نمايند) ص(احکام اسالم و احاديث پيغمبر
مواجه شد که طالبان بار اول چھاريکار و گلبھار را به سرعت تصرف کردند و بدون 
اين که درمنطقه مستقر شوند می خواستند به طرف سالنگ و پنجشير پيشروی کنند 
اما به اساس تکتيک جنگی احمد شاه مسعود قوای طالبان شکست خورده و تلفات 

وقتی که بار دوم طالبان شمالی را تصرف کردند انتقام . دخيلی شديد را متحمل گرديدن
اين شكست و تلفات را از مردم عادى گرفتند و با مردم  عادى شمالى مانند دشمن 
رفتار کردند و مردم بی گناه، زنان، اطفال و ريشسفيدان را خالف احکام اسالم از 

درين عمل . ب كردندخانه ھای شان اخراج کردند و دشمنى دايمى مردم شمالى را كس
ًطالبان که بعدا در مزار شريف ھم تکرار شد چون احکام اسالم در نظر گرفته نشده 
بود نه تنھا موجب کينه مردم شمالی و مزارشريف در مقابل طالبان شد بلکه مردم 
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ًشمالی را که اصال با مردم پنجشير و به خصوص با احمد شاه مسعود مناسبات خوب 
نفرت . انيد که برای گرفتن اسلحه و کمك مالی به وی روی آورندنداشتند مجبور گرد

مردم شمالی درمقابل طالبان که نتيجه عمل طالبان است سبب شده که ھر مرتبه که 
اگر . آنان شمالی را تصرف می کنند بيشتر از چند روز در آنجا مانده نمی توانند

 رعيت اسالمی رفتار می طالبان در ابتدا با مردم شمالی طبق احکام اسالم مانند
  .کردند احمد شاه مسعود قادر نمی بود که تا حال در مقابل طالبان مقاوت نمايد

در يک حديث مسلم از بی بی عايشه رضی هللا عنھا روايت شده است که گفتند 
بار خدايا کسی که سر پرستی : شنيدم که دراين خانه ام می فرمود) ص(از محمد

دوش گيرد و بر آنان سختگيری کند با او سختگيری کن و چيزی از کار امتم را به 
کسی که سر پرستی چيزی از کار امتم را به دوش گرفته و با آنان نرمی کنند با او 

به اساس اين حديث شريف و احاديث ديگر و احکام مانند آن، طالبان که . نرمی کن
 حضرت رشريعت اسالمی را در افغانستان تطبيق می کنند بايد روش و رفتا

آنان در . و ياران شان را با امت مسلمان و رعيت شان ھم در نظر بگيرند) ص(محمد
تطبيق احکام اسالم فوق العاده شديد بودند و ھيچ استثنی قائل نمی شدند اما با وجود 
ًآن رويه و رفتار شان در مقابل مردم و مخصوصا مسلمانان خيلی نرم،ماليم و پر از 

  .مھربانی بود
ًنيز برای مسلمانان سنت است و مخصوصا ) ص(ز خلق و اخالق محمدپيروی ا

برای فرمانروايان مسلمانان ضروری می باشد در غير آن تطبيق احکام اسالم بر 
  .مردم خيلی مشکل خواھد بود

مجبور ساختن مردم به گذاشتن ريش و حبس و جزاء دادن مردم در صورت 
لبان در مورد ريش تا اندازۀ زياد زياده طا. ترک اين سنت، اشتباه ديگر طالبان است

روی می کنند به اين معنی که گذاشتن ريش سنت و حتی شايد ھم باالتر از سنت يعنی 
. واجب باشد، اما در صدر اسالم ھم به کسی از سبب کمی ريش جزاء داده نشده است
. داما زياده روی طالبان در اين است که در اين مورد خيلی از شدت کار می گيرن

  .طالبان در مورد تعليم و کار زنان ھم از افراط کار می گيرند
در ماه محرم . اشتباه ديگر طالبان بازھم در موردبر خورد شان با مردم است

  ھجری قمری ھمه ساکنين شھر کابل را به اساس امر شاروالی مجبور می ١۴٢٠
طرف سرک می کردند که ديوار ھای احاطه و ديوار ھای تعميرات خود را که به 

مجبور ساختن آن مردمی که نان خوردن و پول . ًباشد حتما رنگ و يا سفيد نمايند
لباس خود را ندارند برای رنگ کردن و يا سفيد کردن ديوار ھا و ساختمان ھای شان 
جز بيزار ساختن مردم از دولت و حکومت معنی ديگری ندارد و صرف نفرت مردم 

ًازد عالوتا رنگ کردن تعمير ھا و ديوار ھای شکسته را در مقابل طالبان زياد می س
که ھر يک ھزاران شگاف مرمی دارد نه تنھا زيبائی شھر را زياد نمی کند بلکه آن 

ًنتيجه يا تاثير اين تصميم شايدظاھرا مشاھده نشده باشد اما . را قبيح تر می سازد
  . ناراض بودندباشندگان کابل که شھر چند مليونی است ھمه در باطن از طالبان

مجبور ساختن مردمی که نان خوردن و پول لباس خود را ندارند برای رنگ 
کردن خانه ھای شکسته و ريخته، اخراج پيران، زنان و اطفال از خانه ھای شان، 
مجبور ساختن مردم به گذاشتن ريش و جزاء دادن مردم در صورت ترک اين سنت، 
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و رفتار ) رين پائين رتبۀ که طالب نيستنداز طرف مامو(اخذ رشوت در دوائر دولتی 
  .خشن بعضی طالبان با مردم از نگاه اسالم درست نيست

طالبان بايد بدانند که علت پيشروی آنان و شکست مخالفين شان ھمين نا 
تنظيم ھا تا وقتی که جھاد . آنان بايد از گذشتگان عبرت بگيرند. رضايتی مردم بود

بزرگترين قدرت دنيا را ) ج( کرد و با کمک خداوندآنان را کمک) ج(کردند خداوند
شکست دادند اما وقتی که به قدرت رسيدند و به سر قدرت خون ھای خود و مردم 

ھمۀ آنان را با تمام قدرت ) ج(بيگناه را ريختاندند و بر مردم بيگناه ظلم کردند،خداوند
فريط کار نگيرند طالبان بايد ازافراط و ت. واسلحۀ شان به دست طالبان شکست داد

  .يعنی خير امور  اوسط ھا را فراموش ننمايند
طالبان با ارتکاب چنين اشتباھات از يکطرف مردم عام يا رعيت مسلمان را از 

  .خود می رنجانند و از طرف ديگر  به دشمنان خود زمينۀ انتقاد را محيا ميسازند
کار شور کاشغال و تصرف يک منطقه، يک ولسوالی، يک واليت و حتی يک 

مشکلی نيست چنانچه ھر ولسوالی و ھر منطقه در سال ھای اخير چندين مرتبه از 
طرف قومندانان و تنظيم ھای مختلف و يا طالبان اشغال و تصرف شده و حتی 
انگليس ھا و روس ھا ھم افغانستان را اشغال کردند اما موضوع مھم و عمده باقی 

ای اين کاردر يک نظام يا کشور اسالمی بر. ماندن و حکومت کردن باالی مردم است
  .بايد از رويه و روش اسالمی استفاده شود

حکومت کردن به جبر و زور برای يکمدت کوتاه ممکن است اما برای مدت 
کاری که با . دراز ناممکن می باشد و مثال ھای آن در گذشته ھامشاھده شده است

  .تبليغ ممکن است با زور و جبر ممکن نيست
 ازقرائن معلوم می شود طالبان در آينده مجبور خواھند شد که در طوری که

بعضی موارد از نرمی و سازش کاربگيرند اما نرمی و سازش و تغير پاليسی و 
ًبنا بھتر است . سياست در آن وقت نتيجه زياد نخواھد داد و دردی را دوا نخواھد کرد

  .نرسد که قابل حل نباشدتا حال از غور و دقت کار گرفته شود تا مشکل به جايی 
طالبان از يک طرف از افغانان خارج کشور دعوت می کنند که به داخل 

اما از طرف ديگر طالبان نيز مانند . افغانستان رفته و در آبادی کشور شان سھم گيرند
تنظيم ھا معتقد ھستند که خود شان در تمام ساحات دينی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی 

ه ديگران داناتر بوده و به ھمين دليل با وجود اين که پيشنھادات و و حتی فنی نسبت ب
که شايد .انتقادات را ميشنوند راه حل آن را قبول نکرده و به کار خود ادامه می دھند

  .ھمين باشدھم يک دليل عدم ھمکاری طبقۀ متوسط با ايشان 
تيار کنند حتی درمورد مخالفان خود ھم بايد طالبان غور کنند و موقف قاطع اخ

اگر خواسته ھا و يا بعضی خواسته ھای مخالفين مشروع منطقی و قابل قبول باشد 
بايد بدون جنگ و خونريزی قبول گردد و اگر خواسته ھای آنان غير قابل قبول باشد 

مذاکره و توافق بعد از مجبور شدن و ويرانی . باز ھم موقف قاطع اختيار نمايند
  .ر دو جانب مناسب نيستکشور و برادر کشی ھا برای ھ

ھدف مخالفين طالبان ھم اگر وحدت ملی و رفاه مردم افغانستان باشد بايد 
واقعيت ھا را در نظر گرفته به اشتباھات خود، آرامی و امنيتی را که طالبان در 
کشور قائم نموده اند و به موفقيت ھای ديگر طالبان و آوردن شريعت اسالمی در 
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راى رسيدن به اين اھداف موفق نشدند اعتراف نمايند و به کشور که خود مخالفين ب
عوض دامن زدن به اختالفات زبانی، قومی و سمتی که راه حل قضيه نيست از روی 

  .مذاکره اختالفات خود را با طالبان حل نمايند
ًعلت خارجی که قبال ذکر گرديد با علت داخلی يعنی اشتباھات طالبان در مورد 

با مردم، سبب شده که پيشرفت طالبان بطی و حتی به حالت رکود رفتار عمومی آنان 
برسد و اگر چنين اشتباھات اصالح نگردد و در آينده تکرار شود وضع فعلی به نفع 
دشمنان طالبان و دشمنان اسالم تغير خواھد کردو جنگ و نا آرامی دوباره سر تا سر 

  .کشور را فرا خواھد گرفت
 و آرامی و وضع فعلی با وجود اشتباھات طالبان باز ناگفته نبايد گذاشت که امن

کمونست ھا ًھم با نظام ھای گذشته و مخصوصا با وضع کشور در زمان 
حکمروايی تنظيم ھا قابل مقايسه نيست و حيف است اگر به عوض اصالح اين و

 .وضع دوباره جنگ و نا آرامی درکشور به وجود بيايد
  
  
  

  . م٢٠٠١اکتوبر ١۴
  

 انان را، تا آيندۀ خود را بگذاريد افغ
  خود شان تعين نمايند

  
اتحاد شوروی سابقه، بيست و دو سال قبل می خواست آينده وسرنوشت 

برای رسيدن به اين ھدف و برقراری يک رژيم کمونستی . افغانستان را تعين نمايد
 سال جنگ را بر ١۴در افغانستان، دولت شوروی به افغانستان حمله کرد و مدت 

 سال جنگ و نه رسيدن به اين ھدف، باالخره ١۴بعد از . فغانستان تحميل نمودمردم ا
در اين . قوای شوروی مجبور شدند که با دادن تلفات زياد از افغانستان خارج شوند
يک و نيم . ًمدت تقريبا تمام شھر ھای افغانستان به استثنی کابل به کلی ويران گرديد

ور ھای ديگر در جھاد مقابل روس و کمونست مليون افغان با يکعده مسلمانان کش
شھيد و در حدود پنج مليون افغان مجبور به ) خلقی ھا و پرچمی ھا(ھای داخلی 

خالصه اين جنگ تحميل شده سبب تباھی و بربادی کشور و مردم . مھاجرت گرديدند
  .افغانستان گرديد و شوروی ھم به ھدف خود نرسيد

باز ھم به اثر مداخلۀ غير  مجاھدين در زمان حکومت ،بعد از خروج روس
مستقيم روس، ايران، پاکستان و غيره کشور ھا، وضع افغانستان آرام نشد و حتی 

شھر کابل که در جنگ با . خرابتر گرديد وضع در کابل از زمان جنگ با روس ھا 
روس ھا خراب نشده بود، در جنگ قدرت بين جمعيت اسالمی افغانستان به رھبری 

بانی، حزب حکمتيار، حزب وحدت، حزب سياف و مليشه ھای کمونست مسعود و ر
احمد شاه مسعود برای گرفتن قدرت با حزب . رشيد دوستم، به کلی ويران گرديد

پرچم ائتالف کرد و بعد از اينکه از طرف طالبان شکست خورد، شھر دوشنبه را 
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ر خود به کمک و تا آخر عم. مرکز سياسی، نظامی و محل بود و باش خود قرار داد
حکمتيار ھم . دولت روسيه و جنراالن پرچمی در مقابل طالبان به جنگ ادامه داد

. برای گرفتن قدرت با خلقی ھا که از سابق با آنان مراودۀ دوستی داشت ائتالف نمود
حزب وحدت مزاری که از طرف ايران تمويل و تربيه شده بود، اھداف ايران را 

شيد دوستم که از مليشه ھای روسی بود ھم اھداف روس ر. درافغانستان پيش می برد
را تعقيب می نمود وسياف که در آن وقت از طرف عربستان سعودی تمويل می 

  .گرديد برای ھر نوع فداکاری برای آن کشور آماده بود
بعد از خروج روس، کابل به دست حکمتيار، مسعود، مزاری، دوستم و سياف 

ر کابل به اعمالی دست زدند که اعمال شان نه تنھا از تنظيم ھای آنان در شھ. افتاد
اسالم، انسانيت و افغانيت خارج بود، بلکه در دوران بربريت و جاھليت و درزمان 

ھر يک از اين رھبران از خود دوستان . چنگيز و ھالکو ھم نظير آن ديده نشده بود
افغانستان می خارجی داشتند و به اوامر آنان در تباھی و خرابی کشور و مردم 

به ھزاران . افراد مسلح آنان، خانه، مال و حتی اوالد مردم را چور کردند. کوشيدند
کسی درشھر کابل از يک محل به . زن ودختر در شھر کابل تجاوز جنسی کردند

قومندانان آنان در ھر . محل ديگر و از يک واليت به واليت ديگر رفته نمی توانست
افراد . ال، پول و ساعت مردم را به زور می گرفتندمحل پاتک ساخته بودند و م

با افرادديگر تنظيم ھا به دزدی و غارت خانه ھای مردم می ) گلم جم(دوستم 
حکمتيار ازچھار آسياب، مسعود از خيرخانه، سياف از قرغه، مزاری از . پرداختند

گناه دشت برچی، کارتۀ سه و کارتۀ چھار و دوستم از شاه شھيد، شھر و مردم بی 
آنان پول بانک ھا و مال ودارائی دوائر . کابل را با توپ و راکت ھدف قرار می دادند

حتی کار شان به کشيدن و بردن سيم ھای برق و تيلفون و . دولتی را ھم چور کردند
خانه ھای مردم به اثرراکت ھای آنان خراب می شد و به مردم . نل ھای آب کشيد

ًبنا مجبور می شدند تا .  خود را درھديره دفن نمايندموقع پيدا نمی شد که مرده گان
با وجود زمستان شديد در کابل و قلت . مردگان خود را در خانه ھای خوددفن کنند

برق، مواد ارتزاقی و مواد سوخت، حکمتيار راه ھای کابل را مسدود ميکرد تا کمک 
ر راه کابل چور ناچيز ملل متحد ھم به مردم کابل نرسد و حتی الری ھای کمک را د

مدت چھار سال، مسعود، حکمتيار، سياف، مزاری و دوستم به مردم بی . می کردند
جنگ آنان جنگ قدرت و اجرای . گناه کابل به اصطالح آسياب سرچپه را چرخانيدند

ھر . وضع ديگر واليات کشور ھم از کابل بھتر نبود. اوامر دوستان خارجی شان بود
م شده بود و قومندانان ھر تنظيم مشغول چور و چپاول، واليت بين چند تنظيم تقسي

قاچاقبری، و عيش و نوش بودند و حتی بعضی از آنان به نکاح پسران ھم اقدام 
در آن مدت چھار سال کشور ھای ديگرھم، ھمه رنج و درد افغانان را ناديده . کردند
 ھمه کشور ھا، نه صحبت از حقوق بشر بود و نه از حقوق زنان، ملل متحد و. گرفتند

  .وضع افغانستان را به نام جنگ داخلی بی اھميت و نا ديده می گرفتند
مردم ھمه مايوس بودند و ھيچ کس فکر نمی کرد که روزی اين گروپ ھای 
مسلح و دشمنان اسالم و افغانستان خلع سالح، و مردم افغانستان ازشر آنان خالص و 

  .ددر افغانستان امن و امنيت برقرار خواھد ش
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به ھر صورت مردم از اين حالت به جان آمده بودند و ھمين که گروھی به نام 
طالبان قيام کردند، ھمه مردم از آنان به گرمی استقبال نمودند و طالبان دروقت بسيار 

گروپ . طالبان امنيت و آرامی را آوردند.  خاک افغانستان مسلط شدند%٩٠کم به 
شريعت . و قاچاق مواد خدره را ازبين بردندزرع . ھای مسلح را خلع سالح کردند

در زمان . و به ظلم و ستم  تنظيم ھا خاتمه دادند. اسالمی را مورد اجرا قرار دادند
طالبان با وجود عدم موجوديت کمک ھای خارجی، وعدم ھمکاری افغانان تعليم يافته 

خود می و منور، باز ھم آھسته آھسته زنده گی در افغانستان حالت عادی را به 
اما با آن ھم .  مرتکب شدندھم بعضی اشتباھات خورد و ريزه را طالبان .  گرفت

مصئون بود و مردم با وجود تحريم بکلی   مال، جان و ناموس مردم ،درزمان طالبان
اقتصادی، و نا آرامی ھائی را که افراد اتحاد سمت شمال به راه انداخته بودند، آرام 

  .بودند
 و آرامی نسبی پنج ساله اين بار ابر قدرت ديگر يعنی بعد از ناکامی روس

و ھمان . اياالت متحده امريکا می خواھد سرنوشت و آيندۀ افغانستان را تعين نمايد
  .اشتباه روس را تکرار نمايد

امريکا با حملۀ خود به افغانستان، می خواھد دو باره ھمان رشيد دوستم، سياف، 
ًی را که فعال ھمه به نام اتحاد سمت شمال دور ربانی، حزب وحدت و جنراالن پرچم

  .ھم جمع شده اند، به ھمرای ظاھر خان دوباره در افغانستان به قدرت برساند
اگر چه فکر نمی شد که ھيچ افغان ظلم و ستم چھار سالۀ تنظيم ھا و اشغال 

اما متأسفانه بعضی افغانان تنگ نظر . نظامی روس ھا را به اين زودی فراموش کند
و متعصب به اساس تعصبات قومی، لسانی و سمتی، دوران ظلم کمونستان و تنظيم 
. ھا فراموش کرده و امنيت و آرامی را که طالبان به وجود آورده اند ناديده می گيرند

اين اشخاص بر اجراات شرعی طالبان ھم انتقاد می کنند و از حملۀ امريکا بر 
ين بايد موضوع اسالم و افغانستان را باالتر اين متعصب. افغانستان جانبداری می کنند

از موضوعات قومی، سمتی و لسانی بدانند و اعمال گذشته و سوابق گروپ ھای 
  .اتحاد سمت شمال و حملۀ روس را بر افغانستان فراموش نکنند

از مداخله در موضوع افغانستان . دولت امريکا ھم بايد از عقل سليم کار بگيرد
ندۀ افغانستان و تحميل حکومت دست نشاندۀ خود بر مردم و تعين سرنوشت و آي
و خود افغانان را بگذارد که سرنوشت و آيندۀ خود را خود . افغانستان دست بکشد

امريکا بايد خود را در مشکلی در گير نسازد که خارج شدن از آن . شان تعين نمايند
  .در آينده برايش ممکن نباشد و تاريخ را دوباره تکرار نکند

اگر جنبش طالبان در اثر حمالت امريکا ضعيف و حکومت طالبان از بين 
 در ناتو برود، باز ھم امريکا نمی تواند که با پياده کردن عساکر خود و يا عساکر 

چرا که اين کار . افغانستان، برای مدت دراز حکومت دلخواه خود را بر قرار سازد
اری گروپ ھای افغانی طرفدار  ھزار عساکر روسی و ھمک١۵را روسيه با تلفات 

مسکو از قبيل خلق و پرچم، مليشه ھای رشيد دوستم و غيره نتوانست در افغانستان 
پس از اين حملۀ امريکا تنھا اتحاد سمت شمال برای گرفتن قدرت در . انجام بدھد

و برندۀ اصلی روس خواھد بود که با مصارف . افغانستان استفادۀ اعظمی خواھد کرد
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و ھمان ھرج و مرج شان دوباره به قدرت برسند نظامی امريکا، نوکران و تلفات 
  .بياورندکه قبل از آمدن طالبان موجود بود، به وجود را سابقه 

 
  

  . . م٢٠٠٢ جون١۴
  

  لويه جرگۀ اضطراری افغانستان
  

در امريکا و ناکامی اتحاد سمت شمال .  م٢٠٠١ سپتمبر سال ١١بعد از واقعۀ 
دولت ھای امريکا و روسيه مجبور شدند تا برای سرنگونی  ،در مقابل طالبان

به اساس اين پالن امريکا و . حکومت طالبان پالن مشترکی را طرح و تطبيق نمايند
روسيه، اتحاد سمت شمال به رھبری استاد ربانی و محمد ظاھر شاه، شاه سابق 

 شورای عالی افغانستان را مجبور ساختند تا در مقابل طالبان با ھم متحد شوند و
اين دو گروه به اساس فشار امريکا متحد شدند و شورای . وحدت ملی را تشکيل نمايند

استاد ربانی و شاه سابق به . تشکيل شد.  م٢٠٠١عالی وحدت ملی در ماه اکتوبر 
دولت امريکا اجازه دادند تا عساکر خود را در افغانستان پياده نمايد و به حمالت 

 در شورای عالی وحدت ملی موافقه شده بود .ان شروع نمايدھوائی در خاک افغانست
که بعد از سقوط طالبان، اين شورا تحت سرپرستی شاه سابق ادارۀ امور افغانستان را 

 .به دست بگيرد
بعد از سقوط حکومت طالبان که حمالت ھوائی امريکا در آن رول اساسی 

تان، کنفرانس بن در مورد داشت و استقرار عساکر امريکائی و انگليسی در افغانس
، شوروی و دولت امريکا. افغانستان به ابتکار امريکا و موافقۀ روسيه تشکيل گرديد

ً با جمع نمودن يک تعداد نوكران افغان خود درين کنفرانس، که ظاھرا متحدين شان 
. از طريق ملل متحد برگذار گرديد راجع به آيندۀ افغانستان و مردم آن تصميم گرفت

فرانس بن نظام سياسی آيندۀ افغانستان از طرف امريکا با موافقۀ روسيه تعين در کن
 به اساس اين .يعنی نظام ديموکراسی غربی جانشين نظام اسالمی شد. گرديد

موافقتنامه ادارۀ مؤقت تشکيل شد و چوکی ھای کليدی و پست ھای اساسی دولتی 
به اتحاد سمت شمال که ) قتوزارت ھای خارجه، داخله، دفاع و معاونيت ادارۀ مؤ(

اما رياست ادارۀ مؤقت بر خالف فيصلۀ . متحد و ھوا خواه روسيه بود گذاشته شد
شش ماه . شورای عالی وحدت ملی به عوض محمد ظاھر شاه به آقای کرزی داده شد

بعد از کنفرانس بن، لويه جرگۀ اضطراری افغانستان که بايد مطابق فيصله نامۀ بن 
با يک روز بطور غير مترقبه در کابل افتتاح می شد .  م٢٠٠٢ن  جو١٠به تاريخ 

در اين لويه جرگه اضافه از .  جون در کابل افتتاح گرديد١١تاخير يعنی به تاريخ 
 نفر نماينده اشتراک داشتند که تمام اعضای آن انتصابی بودند يعنی از طرف ١۶٠٠

ن بيست و يک نفری تدوير خود کميسيو. کميسيون تدوير لويه جرگه تعين شده بودند
لويه جرگه که اعضای لويه جرگه را تعين کرده ھم کميسيون انتخابی افغانان نبود 
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بلکه از طرف امريکا توسط لخدار ابراھيمی که نمايندۀ خاص سرمنشی ملل متحد در 
  .امور افغانستان می باشد تعين گرديده بود

اد شخصيت ھای ملی با وجود اين که در داخل و خارج افغانستان يک تعد
شناخته شده وجود دارند که عالوه از تحصيالت عالی در رشته ھای سياست و حقوق 
در موضوعات شورا و جرگه ھم تجارب کافی دارند و در گذشته ھم اعضای 
حکومت، پارلمان و يا لويه جرگه ھا بودند، آقای ابراھيمی و مقامات امريکائی 

 از اشخاص کم تجربه و ناشناس اما مورد اعضای کميسيون تدوير لويه جرگه را
اعتماد امريکا تعين کردند تا توسط اين اشخاص اعضای لويه جرگۀ اضطراری را 

توسط اين ) پالن امريکا در مورد آيندۀ افغانستان(تعين و به فيصله ھای کنفرانس بن 
  .لويه جرگه شکل قانونی بدھند

ضای لويه جرگه از داخل قبل از تشکيل لويه جرگه چنين فکر می شد که اع
اما متاسفانه . افغانستان و از افغانان مقيم خارج به اساس انتخابات تعين خواھند شد

غير از اين که تعين اعضای لويه جرگه انتخابی نبود، تعداد چوکی ھای لويه جرگه 
به اين معنی که به مناطقی که تحت . ھم به اساس تناسب نفوس تعين نشده بود

اد سمت شمال می باشد، چوکی ھای زياد تخصيص داده شده بود و فرماندھی اتح
ًبرای مناطق ديگر مخصوصا مناطق پشتون نشين تعداد چوکی ھای کمتر داده شده 

حتی چوکی ھای لويه جرگه برای کوچی ھا را نيز اين کميسيون به چھار قسمت . بود
 پشتون می تقسيم نمود و صرف يک قسمت آن را به کوچی ھای اصلی که از قوم

باشند دادند و سه قسمت ديگر آن را به کوچی ھای ھزاره، کوچی ھای ازبک و 
  .ًکوچی ھای تاجک که اصال وجود ندارند دادند

 مقيم کشور ھای خارج برای لويه جرگه ھم از طرف کميسيون اننمايندگان افغان
ًت اصال خبر تدوير لويه جرگه تعين شدند و اکثريت افغانان مقيم خارج يا از انتخابا

نشدند و يا اگر نمايندۀ را انتخاب نمودند، آن نماينده به لويه جرگه راه نيافت که خبر 
  .ھای آن را نيز ھمه از راديو ھای غربی يعنی صدای امريکا و بی بی سی شنيده اند

چون کنفرانس بن و فيصله ھای آن و به تعقيب آن لويه جرگۀ اضطراری و 
ًغانان و به ابتکار افغانان نبود، بنا نتيجۀ کار آن از ابتدا تعين اعضای آن از طرف اف

  .معلوم بود و اکثريت افغانان به آيندۀ آن خوشبينی چندانی نداشتند
شايد آزادی افغانستان، اخراج قوای امريکائی از افغانستان، وحدت ملی 
افغانستان، تحکيم حکومت مرکزی در افغانستان، از بين بردن حکومات محلی 

در افغانستان و انتخاب آزاد رئيس دولت و ) جنگ ساالران و قومندانان محلی(تقلمس
اما متاسفانه لويه . رئيس حکومت در افغانستان، آرزوی ھر افغان يا ھمه افغانان باشد

  .ًجرگۀ اضطراری در موارد فوق قطعا بحث يا فيصلۀ نکرد
 و عنعنوی لويه جرگۀ اضطراری که نزد اکثريت افغانان از نگاه حقوقی

ًتصاميم قبال در کنفرانس . ًمشروعيت قانونی ندارد، اصال مرجع تصميم گيری نبود
بن گرفته شده بود و مرجع تصميم گيری زلمی خليل زاد نمايندۀ خاص جورج بوش 

  .رئيس جمھور امريکا بود که لويه جرگۀ اضطراری تصاميم آنان را تائيد می کرد
ی شروع به کار نمايد دولت امريکا بر  قبل از اين که لويه جرگۀ اضطرار

 یخالف پرنسيب ھای ديموکراسی، محمد ظاھر شاه را مجبور ساخت تا از قبول
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ًرياست دولت و يا زعامت افغانستان رسما صرف نظر نموده و حمايت کامل خود را 
آقای ابراھيمی ھم وضع شاه سابق را به مريضی تشبيه . از آقای کرزی اعالن نمايد

تازه از بستر مريضی يا شفاخانه خارج شده باشد و قوت دويدن را نداشته کرد که 
ه را يک روز به تاخير انداختندو ظاھر شاه در ابتدا گو به ھمين دليل لويه جر. باشد

 يکی از علل عمدۀ سقوط طالبان بعد . ه استعفای خود را اعالن کردگافتتاح لويه جر
 آقای  و ول محمد ظاھر شاه پادشاه سابق بوداز حمالت شديد ھوائی امريکا، نام يا ر

اگر . ًکرزی ھم اصال به نام ظاھر شاه و به نام نفر ظاھر شاه داخل افغانستان شده بود
آقای کرزی جمع نمی شدند و بين نمی بود مردم افغانستان به دور  در نام ظاھر شاه 

يکار آمدن محمد ًعالوتا شايد با رو. ھم به آن زودی سقوط نمی کردطالبان حکومت 
ظاھر شاه وحدت ملی افغانستان تامين می شد و صلح و امنيت به افغانستان باز می 

اما امريکا محمد ظاھر شاه را بر عکس ارادۀ اکثريت مردم افغانستان و ارادۀ . گشت
خود شاه و برخالف پرنسيب ھای ديموکراسی صرف برای تامين منافع امريکا 

ر گا .ست دولت و زعامت افغانستان صرف نظر نمايدمجبور ساخت تا از قبول ريا
ه اضطراری در مصاحبه با بی گظاھر شاه يک شب قبل از داير شدن لويه جرچه 

رئيس دولت پيشنھاد  ياه وی را به حيث  زعيم وگر لويه جرگکه افته بود گ. سی. یب.
 روز درمجبور کرد که و قبول نمايد وی آماده خدمت ميباشد، اما امريکا وی را 

     . وده و استعفای خود را اعالن نمايداز اين مقام صرف نظر نمه گافتتاح لويه جر
دولت امريکا برای از بين بردن طالبان، از محبوبيت محمد ظاھر شاه در بين 

اما وقتی که . مردم استفاده نموده و شايد وی را دوباره به قدرت ھم می رسانيد
ھتر و بی درد سر يافتند، محمد ظاھر شاه را نه امريکائی ھا خدمات آقای کرزی را ب

تنھا فراموش کردند بلکه وی را مجبور ساختند که با قبول لقب بابای ملت به نفع آقای 
ًبنا بازندۀ اصلی اين جريان . کرزی از مقام رياست دولت و زعامت صرف نظر نمايد

سقوط کردند، مردم سياسی در قدم اول محمد ظاھر شاه می باشد که طالبان به نام وی 
و افغانستان به نام وی دور ھم جمع شدند، آرامی نسبی به نام وی به افغانستان آمد، 

به امريکا اما بدنامی و مسؤليت آمدن قوای امريکا به افغانستان به وی تعلق گرفت 
داد و از صحنۀ سياست خارج و در تعمير ارگ نظر را وی صرف لقب بابای ملت 

  .بند نمود
که با وجود اين که اکثريت نفوس بودند ديگر اين جريان، پشتون ھا بازندۀ 

کانديدای . افغانستان را پشتون ھا تشکيل می دھند، در اقليت کوچک حساب شدند
 و قبول نشدامريکاپشتون ھا برای رياست دولت محمد ظاھر شاه بود که از طرف 
ی شکست ديگری به مؤفقيت قاسيمار برای رياست لويه جرگه در مقابل آقای واصف

پشتون ھا بود که در اين شکست رول آقای سياف که از کانديدای خود برای رياست 
  .لويه جرگه به طرفداری آقای قاسميار صرف نظر کرد خيلی مھم و قاطع بود

به ھر صورت اين لويه مطابق پالن قبلی امريکا تشکيل شد و وظايف خود را 
  .ذاشت و آن را شکل قانونی دادانجام داد و به فيصله نامۀ بن صحه گ

بی نظمی، سر در گمی و نداشتن پروگرام و آجندای معين از خصوصيات ديگر 
آقای . سخنان آقای سياف در اين لويه جرگه نيز قابل توجه بود. اين لويه جرگه بود

سياف با دانش اسالمی شان مخالفت با قومندانان را بدون اين که اعمال و عقيدۀ ھمه 
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آقای سياف که به نام عالم دين و . ن را در نظر بگيرد مخالفت با اسالم خواندقومندانا
مجاھد سال ھای متمادی به کمک روس ھا و اسلحۀ روسی در مقابل طالبان جنگيده 
بود و بعد به کمک قوای روسی و امريکائی داخل کابل و لويه جرگۀ اضطراری شده 

 نام ادارۀ مؤقت به اسالم خدمت نمايد بود، می خواست با زياد کردن کلمۀ اسالمی در
و توجه مسلمانان را بار ديگر به خود جلب کند، چنانچه در اين کار با کمک شيخ 

  .آصف محسنی مؤفق ھم گرديد
با وجود اين که اضافه از نيم کرسی ھای کابينه در حکومت فعلی به اتحاد سمت 

شمال می باشند و به شمال داده شده و سه معاون آقای کرزی ھم از اتحاد سمت 
صرف دو يا سه وزارت داده شده با آن ھم آقای ) ؟(پشتون ھا و طرفداران شاه سابق

قانونی، اسماعيل خان و رشيد دوستم عدم رضائيت شان را نشان داده و حتی 
ًاسماعيل خان و رشيد دوستم حاضر نشدند تا در حکومت مرکزی شخصا اشتراک 

ان طوری که از طرف امريکا بر مردم تحميل شده به ًبنا اگر اين حکومت ھم. نمايند
 مؤفقيت را نخواھد داشت و خر از طرف امريکا حمايت نشود چانسھمان ترتيب تا آ

  .به عوض صلح و امنيت جنگ و نا آرامی به افغانستان باز خواھد گشت
ن و قومندانان ادر لويه جرگۀ اضطراری عالوه از اين که قدرت از جنگ ساالر

 حکومت مرکزی انتقال نشد اين جنگ ساالران و قومندانان محلی با حفظ محلی به
قدرت محلی در حکومت مرکزی ھم قدرت خود را با تعين يک تعداد وزرا محکمتر 

  .نمودند
در دولت فعلی افغانستان قدرت به دست دو جناح مختلفی می باشد که در نتيجۀ 

ناح روسی يا اتحاد سمت شمال يکی ج. ائتالف امريکا و روسيه به وجود آمده است
که در راس آن مارشال فھيم، داکتر عبدهللا و قانونی قرار دارند و ديگری جناح 
امريکايی که در راس آن زلمی خليل زاد، آقای کرزی و داکتر اشرف غنی احمد زی 

که به اين ترتيب اھداف جھاد و خون يک و نيم مليون شھيد با برقراری . قرار دارند
  .سی با سرپرستان امريکائی به ھدر رفته استحکومت رو

ًفعال عساکر امريکا و متحدين آن در افغانستان موجود است و با آزادی کامل در 
ومات محلی مستقل در مناطق ھر نقطۀ افغانستان که خواسته باشند عمل می کنند، حک

قد حکومت مرکزی فا. غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی افغانستان وجود دارندشمالی،
تجارت و کشت مواد . وحدت ملی و امنيت در افغانستان وجود ندارد. قدرت می باشد

ًمخدره که در سال ھای اخير حکومت طالبان به اساس راپور ھای ملل متحد کامال از 
ًبنا گفته می توانيم که افغانستان از يک .  بين رفته بود دوباره به اوج خود رسيده است

 اشغال شده و استقالل و آزادی خود را از دست داده طرف توسط امريکا و روسيه
است و از طرف ديگر افغانستان به حکومات محلی مستقل تجزيه شده و افغانستان 
واحد وجود ندارد و اکثريت مطلق افغانان ھم با خاموشی که اختيار کرده اند به اين 

  .وضع راضی و مؤافق می باشند
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  . م٢٠٠٣مارچ ٣١
  

  ندۀ افغانستانقانون اساسی آي
  

که ھمه اطالع دارند، در کابل کميسيون تسويد قانون اساسی به کار آغاز طوري
 مسودۀ قانون اساسی آيندۀ افغانستان )امريكا(مطابق فيصله ھای کنفرانس بن نموده تا 

دانشمندان و صاحب نظران افغانی ھم نظريات شان را در . را تھيه و ترتيب نمايد
ساسی آينده ابراز می دارند و در جرائد و روزنامه ھا به نشر مورد چگونگی قانون ا

که نظام در پھلوی قانون اساسی از نظام ديموکراسی صحبت می شود، . می رسانند
به حيث نظام سياسی آينده افغانستان )امريكا(ًديموکراسی ھم قبال توسط کنفرانس بن 

 افغانستان قدم به قدم و چون فيصله ھای کنفرانس بن که تا حال در. تعين شده است
ًمرحله به مرحله تطبيق می شود، اصال تصميم و فيصلۀ دولت امريکا در مورد 
سرنوشت و آيندۀ افغانستان می باشد، که با موافقۀ روسيه از طريق مؤسسۀ ملل متحد 
ًبر گروه ھای افغانی طرفدار امريکا و روسيه به زور تحميل شده است، بنا اين 

ھا به نظر اکثريت افغانان تصميم و فيصلۀ ملت و مردم افغانستان يا تصاميم و فيصله 
  .نماينده گان آنان نمی باشد

ًاز ھمين سبب يک عده افغانان در اين فکر اند که فعال افغانستان در حالت 
اضطراری قرار دارد، حکومت مرکزی بر واليات حاکميت ندارد، قوای خارجی در 

مور به دست خارجيان است و مشروعيت حکومت ھم افغانستان وجود دارد، ادارۀ ا
ًقابل سوال می باشد، بنا در اين حالت ساختن قانون اساسی و آن ھم به اساس فيصله 

اما يک عدۀ مردم . ًھای کنفرانس بن برای افغانستان اصال منطقی و معقول نمی باشد
ن قانون اين موضوع را ناديده گرفته و در ھمين حالت و شرائط موجود از ساخت

  .اساسی و نظام ديموکراسی حمايت می کنند
اگر به حقيقت موضوع و گذشته ھا توجه شود، قبل از اين ھم در افغانستان نظام 

 قانون اساسی ور مثالبط .قوانين اساسی مختلف وجود داشتھای سياسی مختلف با 
ين و نظام آن قوان با وجود اينکه ان، نظام ديموکراسی آنبازمان شاه، زمان جمھوری 

از طرف خارجی ھا ساخته نشده بود و بر مردم افغانستان تحميل نشده بود با آن ھا 
ھم به ناکامی انجاميد و سبب ھرج و مرج سياسی و رويکار آمدن رژيم ھای چپی و 

ھيچ يک از نظام ھای سياسی و ه ازينکه عالو. آمدن روس ھا به افغانستان گرديد
نشد که افغانستان را از فقر و بدبختی نجات بدھد، قانون ھای اساسی گذشته قادر 

 حاکميت و وحدت ملی آن را در خطر  وحتیمصيبت ھای جديد نيز به وجود آورد
علت اين ھمه بدبختی ھای . انداخت و ملت افغان را به درد ھای بی دوا مبتال کرد

ون در فعلی ھم ھمين قوانين اساسی ناقص و نظام ھای سياسی گذشته می باشد که بد
ه شده بودند و ممثل واقعيت ھای محيط تنظر داشت اوضاع جامعۀ افغانستان ساخ

  .اجتماعی نبودند
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 %٩٩ًفعال نيز صاحب نظران، دانشمندان و علمای افغانی توجه نمی کنند که 
مردم افغانستان مسلمان ھستند و اين مردم مسلمان ھم نظام سياسی دارند و ھم قانون 

  .اساسی
  آب در کوزه و ما تشنه لبان می گرديم
  يار در خانه و ما گرد جھان می گرديم

يعنی . ھمان طور که شاعر گفته است، آب در کوزه و يار در خانه موجود است
قانون اساسی و نظام سياسی ھر دو موجود است اما کميسيون تسويد قانون اساسی، 

قانون اساسی و تعين نظام صاحب نظران و دانشمندان افغانستان در فکر ساختن 
 قانون اساسی ندارد پس قرآن کريم و سنت مسلمان ملت يک  اگر .سياسی می باشند

 گروه می باشد؟ آيا ديموکراسی و قانون اساسی را کدام، قانون اساسی )ص(پيبغمر
که قدرت ھای بزرگ و ھمسايگان می خواھند بر ملت افغانستان تطبيق کنند از 

برای مسلمانان تعين کرده است بھتر می باشد؟ آيا ) ج(که خداوندقوانين و نظامی را 
کمک ھا و وعده ھائی را كه رئيس جمھور امريکا و کشور ھای غربی که در بدل 
قبول نظام ديموکراسی برای ملت ھای مسلمان می دھند و به آن وعده ھا عمل ھم 

اشد؟ آيا خير و شر بھتر و معتبر تر می ب) ج(نمی کنند، نسبت به وعده ھای خداوند
انسان و يک کشور و ملت مسلمان را جورج بوش رئيس جمھور امريکا و متحدين 

برای ) ج(بھتر می دانند؟ آيا آزادی ھای فردی را که خداوند) ج(وی نسبت به خداوند
مسلمانان داده است نسبت به آزادی ھای نظام ديموکراسی از نگاه کيفيت و اخالق 

 می باشد؟ آيا حقوق انسان، و حقوق زنان در اسالم نسبت به انسانی خرابتر يا کمتر
ھمه نظام ھای ديگر محفوظ تر و بھتر نيست؟ آيا عدالت اجتماعی که در اسالم 
ًموجود است در ديگر نظام ھا وجود دارد؟ بنا بھترين قانون اساسی و نظام سياسی 

 ،ينی ضرورت باشداگر به قانون يا قوان. موجود است اما از آن استفاده نمی شود
برای مسلمانان جائز نيست در . قانون و قوانين فرعی خواھد بود نه قانون اساسی

موجود باشد از خود ) ص(و سنت پيغمبر) ج(مواردی که احکام و قوانين خداوند
در غير آن مسلمان بودن چه مفھومی خواھد . قوانين ديگری وضع و تطبيق نمايد

ت و خواندن نازل نشده است بلکه بنده گان  قرآنکريم صرف برای قرائداشت؟
  .به تطبيق احکام آن در تمام امور زندگی مکلف می باشند) ج(خداوند

رئيس جمھور امريکا، نظام ديموکراسی را بھترين نظام برای ھمه کشور ھای 
دولت امريکا می خواھد . جھان می داند و مانند فرعون آن را سبيل الرشاد می نامد

ن ديموکراسی و مقابله با تروريزم، اسالم را از بين ببرد و با رويکار به بھانه آورد
آوردن حکومت ھای مزدور و تغير قوانين و نظام آنان، امور داخلی تمام کشور ھای 

که اين يک شکل جديد استعمار يا امپريالزيم امريکا . اسالمی را در دست خود بگيرد
  .می باشد

، حمله بر عراق و کشور ھای بعدی و به ھدف امريکا از حمله بر افغانستان
دست گرفتن ادارۀ امور آن ھا، دشمنی با اسالم، محافظه و توسعۀ اسرائيل، و به 

اما سؤال در اين جاست که چرا يک . دست گرفتن کنترول منابع نفتی جھان می باشد
گر عده مسلمانان از قانون و نظام خداوندی غافل می شوند و در فکر قانون و نظام دي

  .و غالمی امريکا می افتند
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تجربه ثابت کرد که يک مسلمان می تواند با وجود فقر و در زمان طالبان 
تنگدستی به اساس حکم قرآن و شريعت اسالمی از کشت و تجارت ترياک و منفعت 
سرشار مادی آن صرف نظر نمايد، اما ديموکراسی با ھزاران تدبير آن نتوانسته است 

علت مؤفقيت . سلمان را از كشت و تجارت ترياک باز داردکه مسلمان يا غير م
طالبان در تأمين نظم و امنيت و جلوگيری از کشت و تجارت ترياک، از بين بردن 

عت شريو) ج(احکام خداوند جرم و جنايات و جمع آوری اسلحه، تنھا و تنھا تطبيق 
ايمان دارند و از آن اسالمی بود که مردم مسلمان افغانستان آن را قبول دارند، به آن 

 قانون ًبنا برای مردم مسلمان افغانستان و کشور افغانستان يگانه. سرپيچی نمی کنند
 و قابل تطبيق که آيندۀ آن را تضمين  کند و ممثل اساسی و نظام سياسی مناسب

شريعت و ) ص(واقعيت ھای محيط اجتماعی آن باشد، احکام قرآنکريم، سنت پيغمبر
  .اسالمی می باشد

ًبرای ھمۀ بشر و مخصوصا برای مسلمانان، ) ص( قرآنکريم و سنت پيغمبر
قانون اساسی و قانون جامع می باشد که نظام اقتصادی، نظام سياسی، نظام اجتماعی، 

ما فرطنا فی الکتاب «. نظام صحی و ھمه روابط بشری را ترتيب و تنظيم نموده است
وق زنان، حقوق بشر و غيره بر اگر كسی از نگاه عدالت اجتماعی، حق. »من شیء

قوانين و نظام اسالمی انتقاد می کند، و يا در مورد اين که قرآنکريم و سنت 
قانون اساسی و نظام سياسی مسلمانان است، شک و ترديد دارد، اين ) ص(پيغمبر

احکام . انتقاد و شک و ترديد ھم ناشی از عدم معلومات آن شخص در اسالم می باشد
حيف است اگر اين . ھمه شفاء و رحمت می باشد) ص(نت پيغمبرو س) ج(خداوند

تعين کرده است از آن تجاوز ) ج(احکام کنار گذاشته شود و حدودی را که خداوند
  .شود

به ھر صورت در مرحلۀ فعلی رئيس دولت مؤقت، اعضای حکومت مؤقت و 
گه كه اعضای کميسيون تسويد قانون اساسی و در مرحله ھای بعدی اعضای لويه جر

قانون اساسی را تصويب می کنند بايد مسؤليت ھای دينی، انسانی، اخالقی و افغانی 
ساسی و آوردن نظام ديموکراسی که ابا ساختن قانون و. خود را فراموش نکنند

آرزوی قدرت ھای بزرگ و دشمنان اسالم می باشد قوانين و نظام خداوندی فراموش 
  . کنندو زير پا ن

 ناممکن باشد، کناره گيری از چوکی و مقام به مراتب بھتر اگر سرپيچی از امر
ھر کسی که مطابق آيات قرآن و سنت . خواھد بود از نام بدی دنيا و خرابی آخرت

 ۴۵، ۴۴را تغير دھد مطابق آيات مبارکۀ ) ج(حکم نکند و يا امر خداوند) ص(پيغمبر
  .ا االالبالغو ما علين.  سورۀ المائدة، کافر، ظالم و فاسق می باشد۴٧و 
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  . م٢٠٠٧ جوالى ٢۴
  

  وفات اعليحضرت محمد ظاھر شاه پادشاه افغانستان
 جوالى ٢٣اعليحضرت محمد ظاھر شاه يا به اصطالح باباى ملت بتاريخ دوشنبه 

انا  و انا .  ھجرى شمسى به رحمت حق پيوست١٣٨۶مطابق اول اسد .  م٢٠٠٧
  .اليه راجعون

دت چھل سال پادشاه افغانستان بود، طوريكه معمول محمد ظاھر شاه كه مدر مورد 
است شايد  بسيار مضامين،مقاالت و حتى كتابھا نوشته شده باشد ويا در آينده نوشته 

من ھم به صفت يك افغان كه رعيت شاه . شود و ھر كس در مورد وى تبصره نمايد
ار مختصر در بودم اين چند سطر را بدون مقدمه، به الفاظ بسيار ساده و بصورت بسي

ھم مورد محمد ظاھر شاه مينويسم كه شايد به برخى از نكات آن تا حال كسى اشاره 
  .نكرده باشد و در آينده ھم اشاره نكنند

ظاھر شاه يك پادشاه بود كه چھل سال سلطنت كرد، اگر سؤ استفاده ھا، اشتباھات، 
دولتى را به خطا ھا و حتى خيانت ھاى بعضى كاركنان و مامورين بزرگ و كوچك 

ًنسبتا پادشاه نسبت ندھيم يعنى بار ديگران را به دوش وى نگذاريم وى يك پادشاه 
ًعادل بود كه آرامى و امنيت زمان وى نه قبال در افغانستان موجود بود و طوريكه 

  .اوضاع فعلى و تجربه نشان ميدھد نه بعد ازين بوجود خواھد آمد
ًل اكثر علماى دين و مخصوصا اخالفش و وى عالم دين نبود اما عمل وى از اعما

رھبران جھادى صالحتر بود، در ايمان وى ھيچ كس شك نداشت يعنى ايمان و عمل 
ظالم نبود و در زمان سلطنت وى كشت و خون وجود . صالح، را دارا بودًنسبتا 

با وجود چھل سال سلطنت بر . يك شخص پاك بودبه مقايسه اخالفش نداشت، وى 
ان، دارائى وى با دارائى ھيچ يك از رھبران و حتى قوماندانان جھادى كه تمام افغانست

حتى در يك منطقۀ كوچك افغانستان قدرت داشتند قابل مقايسه نبود و حتى در زمان 
  . تبعيد و مھاجرت به كمك مالى ديگر كشور ھا امرار حيات ميكرد
لت واحد بودند، يعنى در زمان وى وحدت ملى موجود بود و ھمه اقوام افغانستان يك م

  .وى حافظ و نگھبان وحدت ملى و تماميت ارضى كشور بود
با وجود وضع اقتصادى و سياسى نا مناسب آن وقت باز ھم در راه ترقى افغانستان 
ًمخصوصا در ساختن سركھا، شفاخانه ھا و معارف گامھاى بيشمارى برداشته شده 

  .بود
.  براى وى يك لقب يا پاداش  كوچك بوددادن لقب باباى ملت به ھر منظورى كه بود

ٰبدين معنى كه با از بين رفتن يا فقدان بابا، يك طفل يا ملت يتيم نمى شود اما با رفتن 
ملت افغان يتيم شد، يعنى وى بابا نه بلكه ) كودتاى داؤد خان(محمد ظاھر شاه به روم 

ن سرپرستى ندارد، بعد از رفتن ظاھر شاه به روم تا امروز ملت افغا. پدر ملت بود
تفرقه ھاى سمتى، نژادى و قومى وحدت ملى را از بين برده و استقالل و حاكميت 

چون حق پدر از با با . ًملى اصال وجود ندارد و  ھر لحظه خطر تجزيه موجود است
  .ًزيادتر ميباشد بنا لقب پدر ملت نسبت به باباى ملت براى وى مناسب تر بود

ا   اولين پاداش خدمات وى از طرف سردار محمد داؤد در مقابل اين ھمه خوبى ھ
چون ظاھر خان شخص ظالم . خان كه افغان، قوم و خسربرۀ وى بود برايش داده شد
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ًو فاسد نبود و ملت و مردم ھم از وى راضى بودند بنا كودتا به ھر منظورى كه بود 
ۀ قدرت،  كودتاى داؤد خان و رفتن ظاھر خان از صحن. در مقابل وى جائز نبود

  .شروع در به درى افغانستان و ملت افغان ميباشد كه تا امروز ادامه دارد
دومين خيانت در حق محمد ظاھر شاه، باز داشتن يا وادار ساختن ظاھر خان به 
استعفى از كانديد شدن به مقام رياست جمھورى يا سلطنت در وقت لويه جرگۀ 

د كه حتى يك روز قبل از تعين نمودن ھمه به ياد دارن. اضطرارى، توسط امريكا بود
رئيس جمھور موقت در لويه جرگه، ظاھر شاه در مصاحبۀ مطبوعاتى آمادگى خود 
را براى احراز اين مقام در صورتيكه ملت بخواھد اعالن كرد، اما دولت امريكا لويه 
جرگه را يك روز به تعويق انداخت تا محمد ظاھر شاه را به استعفى به نفع حامد 

  .ى مجبور نمايدكرز
در حقيقت اين دو خيانت فوق تنھا خيانت به ظاھر شاه نبود بلكه خيانت به افغانستان و 

وضع شايد اگر ظاھر شاه از صحنۀ سياست دو بار پس نمى شد . ھمه ملت افغان بود
اما متاسفانه كه ھمه آنرا به ياد . به اين اندازه بحرانى و نا مناسب نمى گرديد

  .اندفراموشى سپرده 
اردوى افغانستان ھم در مقابل ظاھر خان نا سپاسى جنرالھای ملت افغان به خصوص 

كردند، در مقابل  كودتاى داؤد خان، ملت و اردو  آرام گرفتند و  خيانت دوم يا خيانت 
امريكا را باز ھم مردم نا ديده گرفتند و حتى فراموش كردند و تا امروز كسى از آن 

  .ياد ھم نمى كند
ظاھر شاه در حليم بودن و نرم بودن تا  اندازۀ افراط كرده بود و حليم بودن و محمد 

اگر در حق وى خيانت و نا سپاسى كردند و حق . نرمى زياد، بزرگترين عيب شاه بود
  .وى را سلب كردند باز ھم از عفو  كار گرفت و خاموش ماند
امى امريكا به افغانستان يگانه نقطۀ انتقاد بر محمد ظاھر شاه موافقت وى به حملۀ نظ

بود،اگرچه موافقۀ خود را  مشروط به خارج شدن دوبارۀ امريكا از افغانستان نموده 
ازينكه درين مورد . بود و مانند استاد ربانى بدون قيد و شرط ابراز موافقت نكرده بود

 تا چه اندازه بر وى فشار وارد كرده بودند براى من و اكثريت مردم معلوم نيست اما
  .ًحتما اين موافقت بدون فشار سياسى نبوده است

اگر چه شاه بعد از سرنگونى دولت طالبان به افغانستان باز گشت اما اين بازگشت ھم 
متاسفانه براى وى يك حبس سياسى در ارگ شاھى يا جمھورى بود كه به قيمت مرگ 

شانرا شاد خداوند روح . رھا گرديد.  م٢٠٠٧ جوالى ٢٣باالخره ازين حبس بتاريخ 
  . داشته باشد و جنت فردوس را نصيب شان بسازد

  
  

  . م٢٠١٠ اكتوبر ٢٧
  سرطان خبيثه 

 
ًھمه ميدانند كه سرطان خبيثه يك مرضى است كه اكثرا انسانھا به آن مبتال ميشوند وطب 

  .امروزى با وجود پيشرفتھايش از درمان آن عاجز ميباشد
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اسى، زبانى، قومى، سمتى و غيره از يك طرف اما متاسفانه كشور ما را ھم اختالفات سي
و مداخالت كشور ھاى خارجى بخصوص كشور ھاى ھمسايه از طرف ديگر امروز به 

  .اين مريضى مبتال نموده كه  مردم ما و حتى جھانيان از تداوى آن عاجز ميباشند
ازين كه اين اختالفات و زمينۀ مداخلۀ خارجى ھا را چه كسانى و چه گروه ھائى 

اگر در كشور ما يك زعيم . جودآورده اند به ھمه معلوم است و حاجت به تكرار نداردبو
ًملى و يا يك رھبر ملى واقعى موجود ميبود اين اختالفات حل ميشد و يا اصال بوجود نمى 
آمد، مداخلۀ خارجى ھا صورت نمى گرفت و مريضى كشور ما به سرطان مزمن و 

  .خبيثه تبديل نمى گرديد
  

 خارجى و كشور ھاى ھمسايه ھر يك منافع خود شانرا ميخواھند و حق ھم كشور ھاى
آنھا براى منافع . دارند كه براى منافع كشور ھاى شان از ھر نوع امكانات استفاده نمايند

خود شان اختالفات داخلى را در كشور ما دامن زدند، در امور كشور مداخله كردند و 
ى اين مرض ھمسايگان ما، پاكستان، ايران،  اصلسببيعنى . كشور را اشغال كردند

افغانى آنھا ميباشند كه اين مرض را به كشور ما انتقال نوکران شوروى سابقه و امريكا و 
  .داده اند

  
ًچون كشور ما با پاكستان روى مسائل سرحدى اختالف دارد وعالوتا از ابتداى جھاد تا 

ميباشد و شايد كمك ھائى را كه دولت حال وطن ما بزرگترين منبع عايداتى براى پاكستان 
ًپاكستان در ظرف تقريبا سى و پنج سال اخير از سبب نا آرامى ھاى كشور ما بدست 
آورده به مراتب زيادتر از عوايد ملى پاكستان باشد و حاال ھم كمك ھائى را كه پاكستان 

ب زياد تر از از امريكا و متحدين آن از سبب نا آرامى ھاى وطن ما حاصل ميكند به مرات
ًبنا پاكستان به ھيچ صورت حاضر نيست تا . كمك امريكا و متحدينش به كشور ما ميباشد

در وطن ما امنيت بوجود بيايد و يك دولت مستقل قوى تشكيل گردد و منافع پاكستان از 
پاكستان به بركت ھمين كمك ھا از سبب بحران وطن ما صاحب بم اتومى . بين برود
مھور پاكستان از زمان على جناح تا حال، ھر كدام اگر به كشور ما رئيسان ج. گرديد

خيانت ھم نموده اند باز ھم براى پاكستان بھترين رئيسان  جمھور بودند و در ھر حال 
ھمين اكنون دولت پاكستان يك دولت قوى است، . منافع كشور شان را در نظر گرفته اند

 باشند ميتوانند در ظرف يك روز دستگير و اگر ھر عضو القاعده و يا طالبان را خواسته
يا به امريكا تسليم نمايند اما آنھا نمى خواھند كه اين بازى شطرنج را ختم و منبع عايداتى 

 و کمک خارج پول مقصد آوردن امنيت به افغانستان پاكستان به . را برخود مسدود نمايند
نستان اقدامى نمى كند بواسطۀ را ميگيرد و عالوه ازين كه براى بر قرارى صلح در افغا

عمال و نوكران افغانى شان كوشش ميكنند تا اين مريضى وطن ما تا حدى كه امكان دارد 
  .ادامه پيدا كند

  
. منفعت ھاى اقتصادى ايران ھم در كشور ما كمتر از منفعت ھاى كشور پاكستان نيست

ران،  موجوديت امريكا در ًعالوتا اختالفات ديرينۀ ايران با كشور ما، منافع اقتصادى اي
منطقه و روابط لسانى و مذھبى ايران با بعضى اقوام در كشور ما سبب ميشود كه ايران 
در امور داخلى كشور ما مداخله نموده و از آمدن ثبات و يك دولت قوى در كشور ما 

  .جلوگيرى نمايد
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 را به خدمت مداخلۀ ايران در وطن  ما به اندازۀ عميق است كه حتى رئيس جمھور ما
آقاى كرزى خودش اعتراف ميكند كه ساالنه يك يا دو بار  مبلغ . شان استخدام نموده اند

آيا گرفتن اين پول توسط آقاى . پنج يا شش صد ھزار آيرو از دولت ايران دريافت ميكند
كرزى از دولت ايران شرم آور تر از آن عطيۀ نيست كه امير عبدالرحمن خان از 

ًاقال عطيۀ را كه امير عبدالرحمن خان بدست مى آورد . ست مى آوردوايسراى ھند بد
  . آشكار بود و از مزد آقاى كرزى كسى آگاه نبود

آيا آقاى كرزى در بدل اين پول ھيچ خدمتى را به ايران انجام نمى دھد؟ و يا اين پولھا، 
حق آن پولھاى زكات عوايد نفتى ايران است كه آقاى احمدى نژاد آقاى كرزى را مست

وقتيكه رئيس جمھور ما كه به اصطالح در زير دالر غرق است در خدمت ايران . ميداند
ًو جيره خوار ايران باشد طبعا اشخاص زياد ديگرى ھم وجود دارند كه در خدمت ايران 

  .بوده و جيره خواران ايران ميباشند
ه جامعۀ بين اين يك رسوائى بزرگ در تاريخ رؤساى جمھور دنيا ميباشد، ديده شود ك

  .المللى و مردم كشور ما با اين رسوائى چه نوع معامله ميكند
  

امريكا كه بنام مبارزه با القاعده و طالبان به منطقه آمده بود و دولت طالبان را ھم سقوط 
داده، به عوض اينكه با القاعده در خاك پاكستان مبارزه كند از كشور ما با القاعده مبارزه 

ًھمه ميدانند كه امريكا اصال از سبب كنترول مواد . ما خارج نمى شودميكند و از كشور 
نفت و گاز آسياى ميانه و معادن كشور ما كه ارزش آن به تريليون ھا دالر ميرسد كشور 

  .ما را اشغال نموده  و نمى خواھد كه اين كشور مناسب در منطقه را ترك نمايد
  

يت امريكا را در منطقه ناديده بگيرند و كشور ھاى روسيه و چين ھم نمى توانند موجود
ًعالوتا امريكا ھم براى اينكه در منطقه باقى . از معادن خداداد وطن ما صرف نظر نمايند

بماند بايد به كشور ھاى چين و روسيه ھم مانند كشور ھاى ايران و پاكستان در افغانستان 
  . ده تر ميسازدامتيازاتى بدھد كه اين امر مشكل و مريضى كشور ما را پيچي

  
و با موقعيت جغرافيائى ) كه حاال ارزش آن ھم معلوم گرديده(كشور ما با معادن سر شار 

آن براى ھمۀ اين كشور ھاحيثيت گاوى شيرى يا مرغ طالئى را پيدا كرده است و چون 
ًمنفعت اين كشور ھا در نا آرامى كشور ما است بنا ھيچ يك ازين كشور ھا نمى خواھند 

حتى اين كشور ھا در مورد آيندۀ كشور ما با ھم به موافقه . وطن ما آرام شودكه وضع 
ًرسيده اند تا ھمه مشتركا بصورت دوامدار از وضع نا آرام و بى اتفاقى مردم ما نفع 

  . ببرند
  

اين كشور ھا در وطن ما شرايطى را بوجود آورده اند تا مردم متحد نشوند و يك دولت 
اين كشور ھا از يك طرف يكعدۀ زياد مردم ھر قوم .  نگرددمستقل و قدرتمند تشكيل

وھرگروه را نوكر خود ساخته اند كه آنھا منافع باداران شان را با ال تر از منافع كشور 
شان ميدانند و از طرف ديگر اقوام و گروه ھا را چنان به جان ھمديگر انداخته اند كه 

يستد و حتى بعضى گروه ھا از نام غير از تخريب ھمديگر در فكر نجات كشور شان ن
  .افغان و افغانستان  ھم ننگ و عار دارند
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ايران، پاكستان و ديگر كشور ھا در ھر وقت و زمان رھبران، پادشاھان يا رؤساى 
جمھورى داشتند كه كشور ھاى شانرا در وقت بحران نجات داده اند اما متاسفانه در 

ران و قھرمانانى پيدا شدند كه اقوام را ًكشور ما مخصوصا درين نيم قرن اخير رھب
  . متفرق و كشور را تباه كردند

  
اگر با وجود اختالفات داخلى، تنھا امريكا و ناتو كشور را اشغال ميكردند و كشور ھاى 

بود اما ميھمسايه در امور كشور ما مداخله نمى كردند امكان نجات و اميد نجات موجود 
 پاكستان در كشور ما نسبت به امريكا زياد تر است، قضيۀ ًفعال كه مداخله و رول ايران و

ًافغانستان در داخل يك دائرۀ خبيثه ميچرخد و موضوع خيلى پيچيده است، بنا خارج شدن 
  . ازين دائرۀ شيطانى و نجات كشور ممكن به نظر نمى رسد

  
كوشش ھائى كه به نام ھاى جرگۀ ملى صلح و آشتى ملى از طرف دولت كرزى و يا 

يگر دولت ھا صورت ميگيرد صرف براى فريب مردم و سپرى نمودن وقت و استفادۀ د
  .شخصى از بودجۀ اين جرگه ھا ميباشد

چندى قبل زندانى شدن مال برادر نفر دوم طالبان در پاكستان، و تسليم نكردن وى به 
مه امريكا و باز آزاد ساختن مال برادر از زندان بدون كوچكترين عكس العمل امريكا ھ

نشان ميدھد كه در زير كاسه نيم كاسه ھاى زيادى وجود دارد و اگر طالبان به صلح 
حاضر شوند يا نشوند و يا در دولت اشتراك كنند يا نكنند صلح و آرامى در كشور ما تا 
وقتى بوجود نمى آيد كه امريكا، ايران و پاكستان بصورت دسته جمعى از مداخله در 

 مارا ترك نمايند و موضوع را صرف به خود افغانھا كشور ما دست كشيده و كشور
  .واگذار شوند

چون صرف نظر نمودن اين سه كشور از كشور ما نظر به منافع دايمى شان و 
سرمايگذاريھائى كه براى اشغال كشور ما از ابتداى جھاد مقابل روسھا تا حال نموده اند 

دى و يا فقر اقتصادى  صرف در نا ممكن به نظر ميرسد و اكثريت ملت ھم به علت بيسوا
غم پيدا كردن نان ھستند و اين توطئه ھاى خارج را درك نمى كنند و يا اگر درك كنند ھم 

يست و طبقۀ تحصيل كرده و يا به اصطالح روشن فكر ناز دست شان كدام كارى پوره 
ًھم در خدمت ديموكراسى و كشور ھاى خارجى غرق و متفرق ھستند، بنا در شرايط 

كه ) ج(ى ھيچ راھى براى در مان اين مريضى خبيثه وجود ندارد مگر اينكه خداوندفعل
وضع و ھم ) ج(چون خداوند. شافى حقيقى است كشور ما را از ين مريضى نجات دھد

حال ھيچ قوم را تغير نميدھد تا اينكه آنھا نفس ھاى خود را تغير ندھند و مردم ما 
كنيم كه ميدعا  ًبنا به عوض مايوس شدن نميتوانند نفس ھاى خود را تغير دھند 

 و بعد از آن وضع و حال كشور افغانان را تغير بدھد خودش اول نفس ھاى ) ج(خداوند
  .دنمايرا اصالح مارا 
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  . م٢٠١۵ ديسمبر ٢٩
  زمامدار يا رئيس جمھور

  
در حقيقت دادن اسم يا لقب رئيس جمھور به تمام زمامدارانی که بعد از سقوط رژيم 

از (ی افغانستان توسط کودتای محمد داؤد خان  در افغانستان به قدرت رسيده اند شاھ
  .خطا و حتی گناه ميباشد) داؤد خان الی داکتر صاحب اشرف غنی

رئيس جمھور در يک کشور جمھوری از طرف مردم در انتخابات آزاد انتخاب 
اختگی و يا چون ھمه رؤسای جمھور افغانستان توسط انتخابات نماشی و س. ميشود

جرگه ھا و لويه جرگه ھای نماشی و تقلبی تعين و انتخاب شده اند وھيچ يک از 
ًرؤسای جمھور افغانستان از طرف مردم و به  رای مردم انتخاب نشده اند بنا بعوض 

  .  به آنھا لقب مناسب ترميباشد) زمامدار(کلمه رئيس جمھور کلمه 
  

د توسط لويه جرگه ساختگی، خودش را داؤد خان توسط کودتا قدرت را گرفت و بع
ترکی، حفيظ هللا امين، ببرک، نجيب ھمه . رئيس جمھور يا رئيس دولت تعين کرد

توسط شوروی وقت و بيروی سياسی خود شان بدون اتنخابات يا لويه جرگه لقب 
روسای جمھور وقت مجاھدين بدون انتخابات، به ھدايت . رئيس جمھور را گرفتند

ًطالبان اصال از لقب رئيس . کستان توسط خود شان انتخاب شدندپا. آی. اس. آی
کرزی را ھم امريکا توسط کنفرانس بن برياست جمھوری . جمھور استفاده نکردند

و در دوره ھای بعدی ھم توسط لويه جرگه ھای ساختگی و انتخابات . رسانيد
  .       ساختگی و به قوت دالر امريکايی رئيس جمھور گرديد

  
 متحده امريکا بعد از حامد کرزی ميخواست داکتر اشرف غنی را به حيث اياالت

انتخابات رياست جمھوری مانند . زمامدار يا رئيس جمھور افغانستان تعين نمايد
. انتخابات زمان کرزی جز يک انتخابات نمايشی و فريب سياسی چيز ديگری نبود

جمھوری و نه قدرت اما چون امريکا ميدانست که اشرف غنی نه اھليت رياست 
ًقومی دارد بنا قبل از انتخابات جان کيری وزير خارجه امريکا به  و  مردمی

افغانستان سفر کرد که درين سفر صرف با جنرال دوستم مالقات نمود و بعد ازموافقه 
دوستم، امريکا به قوت دالر امريکايی وقدرت  مردمی دوستم اشرف غنی را به حيث 

  .ه حيث معاونش به کرسی رياست جمھوری نشانيدزمامدار و دوستم را ب
  

چون داکتر عبدهللا با اين انتخاب موافق نبود و خود را مستحق رياست جمھوری 
ًميدانست بنا لجاجت داکتر عبدهللا واخطار ھای امرهللا صالح، امريکا را مجبور 

 دوم در ساخت تا مخالف قانون اساسی افغانستان، داکتر عبدهللا را به حيث زمامدار
  .پھلوی اشرف غنی مقرر نمايد

اين دو زمامدار اگرچه در ظاھر در اکثر موضوعات اختالف دارند اما در حقيقت 
حتی در مورد تغير . باھم ھيچ اختالفی ندارند و جلو ھر دو در دست يک نفر ميباشد

قانون اساسی توسط لويه جرگه برای تصويب پست رئيس اجرييوی و اصالح 
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ل انتخابات که در سابق باھم فوق العاده اختالف داشتند حال ھردو کمسيون مستقب
  . خاموش ھستند

طوريکه از ترکيب حکومت و اجراات اين دو زمامدار معلوم ميشود آنھا تنھا 
فرمانبرداران امريکا و متحدين آن نه بلکه فرمانبرداران پاکستان، ايران و روسيه ھم 

  .ميباشند
  

ردگی در کنفرانس پليد بن فيصله و به حيث کتاب آسمانی اساس اين فرمانبرداری و ب
دولتمردان افغانستان به اجرا گذاشته شده و کرزی ھم از آن پيروی و متابعت مينمود 

يگان پس لگدی (اما فرق در بين کرزی و اشرف غنی اينست که کرزی به اصطالح 
  .ادامه ميدھنداما اين دونفر بطور آرام و خاموش به نوکری خويش ) خود را ميزد

انتخابات رياست جمھوری در افغانستان ھميشه يک حرکت نمايشی است يعنی رئيس 
جمھور قبل از انتخابات  تعين شده ميباشد و ازسببی که اين سر افشا نشود ھيچ قدرتی 
بشمول رئيس جمھور نمی تواند رييس کميسيون انتخابات و يا کشمشنر ھای کميسيون 

  . نمايدمستقل انتخابات را عزل
  

دولت مرکزی . شيزم حکومت ميکندرًدر افغانستان فعال بعوض دولت مرکزی انا
. آی. اس. در صورت اشغال ولسوالی ھا توسط آی. قدرت تصميم گيری را ندارد

پاکستان بنام طالب، داعش و غيره تصميم بايد در امريکا گرفته شود و بھمين سبب 
مال محمد اختر . رکزی خارج ميشودولسوالی ھا به ماه ھا از اداره حکومت م

منصور رھبر طالبان به واليت غزنی ميآيد تا غزنی را سقوط بدھد والی غزنی و 
اين . قوماندان امنيه به مرکز خبر ميدھند اما حکومت مرکزی ھيچ اقدامی نمی کند

اشغال قندوز و . خود واضح ميسازد که تصميم را چه کسی و در کجا ميگيرد
واليت ھلمند توسط طالبان و اشغال ولسوالی ھای اچين در جالل آباد ولسوالی سنگين 

توسط داعش مثال ھای ديگر است که ثابت ميسازد که دولت مرکزی ھيچ قدرتی 
  . ندارد و انارشی در افغانستان حکومت ميکند

با رويکار آمدن اين زمامداران يا گماشتگان امريکا نه تنھا استقالل  و آزادی 
غرور افغانی، وحيثيت ،  بين رفت بلکه حاکميت ارضی، وحدت ملیافغانستان از

  .انسانی افغانھا ھم از بين رفت
ًدر حقيقت وحدت ملی با قوم گرايی و سمت گرايی رھبران جھادی قبال ازبين بردن 

در تذکره ھای برقی و به عوض آن ) مليت افغان(رفته بود و با از بين بردن کلمه 
که اين کار خيانت ملی . ورت رسمی ھم از بين رفتذکر قوميت، وحدت ملی بص

  .است و کسانی که اين کار را انجام داده اند خاين ملی ميباشند
  

پاکستان بنام داعش و طالب اشغال . آی. اس. چندين ولسوالی افغانستان از طرف آی
 ھزار ٣۵٠شده و از طرف پاکستان اداره ميشود اما آقای احمد زی ميفرمايند که ما 

چپ . ر اردوی ملی و پوليس ملی داريم و کسی طرف ما چپ سيل کرده نمی تواندنف
سيل کردن به نزد آقای احمد زی چه معنی دارد؟ خدا کند قصه آن بچه نباشد که کارد 

  .يا قمه را در کمر بسته بود تا کسی طرفش  چپ سيل نکند
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فعاليت ھای طالبان، در افغانستان در گذشته و حال تمام فعاليت ھای مجاھدين و تمام 
پاکستان ترتيب و اجرا . آی. اس. داعش، گروه حقانی و لشکر طيبه از طرف آی

پاکستان . آی. اس. ًاصال طالب و داعشی در افغانستان وجود ندارد اين آی. ميشود
است که با موافقه قبلی امريکا يک روز بنام داعش يک روز بنام طالب و غيره در 

  .  را انجام ميدھندافغانستان عمليات جنگی
غنی، داکتر عبدهللا وکرزی را در مقابل پاکستان ھم اشرف موقف داکتر صاحب 

امريکا تعين ميکند و حکومت صالحيت ندارد که برای رھايی يک ولسوالی از نزد 
  .طالب يا داعش کدام اقدامی کند

بان بدھد و يا ًبنا اگر دولت بنام صلح با طالبان در کابينه چوکی چند وزارت را به طال
اداره چند واليت را به طالبان بگذارد و يا ھر امتياز ديگری به طالبان بدھد در 

پاکستان يا   واگذاری چند واليت به . آی. اس. حقيقت دادن چوکی چند وزارت به آی
  .پاکستان و يا دادن امتياز ديگری به پاکستان ميباشد

کوچکترين خدمتی به افغانستان آقای اشرف غنی و داکتر صاحب عبدهللا تا حال 
  . نکرده اند

مقرری وزای کابينه و والی ھا و ديگر پست ھای کليدی که ھمه سبب انارشی و بی 
  .امنيتی در کشور ميشود تا حال تکميل نشده است

سفر ھای خارج داکتر صاحب غنی جز ريختاندن آبرو و عزت افغانستان، کدام نتيجه 
اول شان به پاکستان که حتی رئيس جمھور و صدر ُمثبتی نداشته است مثال سفر 

اعظم پاکستان ھم از وی پزيرائی نکردند و تنھا از طرف آغا شاھی در ميدان ھوائی 
. و رفتن شان به صفت رئيس جمھور نزد رئيس ارتش و يا رئيس آی. استقبال شدند

 ھيات  نفر٨۵يا سفر اول شان به انگلستان که از جمله . به الھور پندی. آی. اس
  .ندگی در کشور انگلستان شدندھ نفر آن خواھان پنا۵۵معيتی شان 

 ھزار عسکر ٣۵٠). بچه آدم نباشم(بيانيه ھا و استعمال کلمات بيجای داکتر صاحب 
بی امنيتی و ناآرامی . و اردوی ملی داريم و کسی طرف ما چپ سيل کرده نميتواند

 کابل، تصرف ولسوالی ھا توسط در تمام نقاط افغانستان، حمالت انتحاری حتی در
جا يدادن کرزی در ارگ بعد . پاکستان، بيکاری و فرار مردم از کشور. آی.اس. آی

 400از ختم دوره رياست جمھوری شان و پرداخت مصارف دفتر کرزی ماھانه 
ھزار ٮالر از بودجه دولت، تغير اسم ميدان ھوايی خواجه رواش بنام ميدان بين المللی 

 قتل فرخنده فجيع ترين قتل تاريخ بشريت آن ھم در کابل و در نزديکی حامد کرزی ،
ارگ و ھزاران فجايع و جنايات ديگر از خدمات ارزنده زمان داکتر صاحب اشرف 
غنی ميباشد و با وجود آن فکر ميکند که سومين مغز متفکر جھان است و ھمه مردم 

  .ھيچ کس انجام نداده استاز وی راضی و خوشنود ھستند، و خدمات ويرا در گذشته 
  
  
  



 

41 

  
  .م٢٠١۶ جنوری ٧
  

  تان؟سمذاکرات صلح با طالبان يا با پاک
  

ذشته ھا نظر کنيم، اختالفات دربين افغانستان وپاکستان در زمان سلطنت گر به گا
در آن زمان، آزادی . ظاھر خان ھم موجود بود و حتی به اوج خود رسيده بود

شتونھای سرحدی وافغانستان ميخواستند در پشتونستان، موضوع اختالف بود و پ
در آن وقت در بين افغانستان . مناطق قبايل آزاد، دولت مستقل پشتونستان تاسيس شود

 تبليغاتی موجود بود و پاکستان قدرت آنرا نداشت تا در گو پاکستان صرف جن
  .افغانستان فعاليت تخريبی نمايد و يا به خاک افغانستان تجاوز نمايد

  
رفته شد و بعضی گن داؤد خان وقتيکه در مقابل احزاب اسالمی از شدت کار در زما

ان احزاب اسالمی مانند برھان الدين ربانی، حکمتيار و احمد شاه گاز اعضای و بزر
مسعود به پاکستان رفتند و ابتدا در مقابل دولت داؤد خان و بعد در مقابل کمونست ھا 

اکستان، اداره و امور مجاھدين افغان را به و شوروی جھاد را آغاز نمودند، دولت پ
صرف ھفت تنظيم مجاھدين را به رسميت شناخت . آی. اس. سپرد و آی. آی. اس.آی

. اس. تمام فعاليت ھا وامور اين مجاھدين از طرف آی.  و به آنھا اجازه فعاليت داد
ی دول کمک ھا. بود. آی. اس. ًکنترول ميشد و اداره آنھا مستقيما در دست آی. آی

در . آی. اس.مطابق ميل آی. آی. اس. خارجی به مجاھدين افغانستان ھم از طريق آی
عمل نداشتند و رھبران و آزادی مجاھدين . رديدگروپ ھای مجاھدين توذيع ميگبين 

بودند، و برای مالقات . آی. اس.  آنھا ھمه تحت نظر وفرمان آیگقومندانان بزر
ترم جھادی ما ساعت ھا در دھليز انتظار ھمين رھبران مح. آی. اس. رئيس آی
اتحادی که پيمان تاثير امر جنرال ضياع الحق، باالی رھبران مجاھدين از . ميکشيدند

خانه کعبه عقد کرده بودند زياد تر بود، يعنی به عھد خانه کعبه رھبران جھادی در 
 خود را حفظ  تنظيم ھای جھادی متحد نشدند و آنرا شکستند اما به امر ضيا الحق اتحاد

  .کردند
. اس. با تاسيس دولت مجاھدين و امارت اسالمی طالبان در افغانستان، ھم دست آی

.  از طرف پاکستان، کنترول و رھنمائی ميشدندتا اندازهآی از سر آنھا کوتاه نشد و 
عقب نشينی حکمتيار از چھار آسياب در مقابل طالبان آنھم بدون فير يک مرمی، به 

جيب، شھادت مال بور جان، شکستن بت ھای باميان، بيانيه سفير دار آويختن ن
پاکستان در روضه مزار شريف بال فاصله بعد از اشغال مزارشريف توسط طالبان و 

ر ثابت ميسازد که تمام امور افغانستان  در وقت مجاھدين و گصدھا موضوعات دي
  .تقل وجود نداشتطالبان از طرف پاکستان اداره ميشد و در  افغانستان دولت مس

  
قتل مال محمد عمر، مقرری مال اختر منصور بعوض وی، پنھان نمودن قتل مال 
محمد عمر به مدت دوسال و توقيف مال برادر نفر دوم طالبان در پاکستان ھمه نشان 
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بعد از سقوط صد فيصد بر طالبان مسلط ميباشد و طالبان ًفعال ميدھد که پاکستان 
  . ندارند مستقلادهاز خود ارامارت اسالمی 

   
بن الدن بعد از اشغال افغانستان توسط امريکا، چندين سال در پاکستان اقامت داشت و 

. اس. پنھان نبود و حتی امنيت ويرا آی. آی. اس. محل اقامت وی يک ثانيه ھم از آی
ری با امريکا نه تنھا محل اقامت ويرا به گتامين کرده بود و بعد از معامله . آی

با  امريکا شريک . آی. اس. ی ھا نشان دادند  بلکه در قتل وی ھم دست آیامريکائ
برای . ای. اس. ستی را آیيروه ھای به اصطالح ترورگتمام رھبران اين . بود

بنام از آن تجارت خود در منطقه وزيرستان جمع آوری، تربيه و اکمال مينمايد و بعد 
دولت يرد، بنام طالب از گا دالر ميمبارزه با القاعده و غيره از امريکا مليارد ھ

يرد و حتی درين آواخر با آوردن داعش با پوتين ھم داخل گافغانستان امتيازات مي
معامله شده اند، چنانچه پوتين حاضر شده با طالبان در مقابل داعش ائتالف نمايد که 

  .ر به پاکستان ميباشدگاين يک امتياز دي
  

ان و مجاھدين را در دست دارند بلکه  اداره تمام دولت پاکستان  نه تنھا اداره طالب
روه گر به اصطالح تروريستی از قبيل القاعده، داعش، لشکر طيبه وگروه ھای ديگ

 در دست  پاکستان ميباشد و پاکستان ميتواند ھر لحظه که خواسته باشد حقانی ھم
  . رھبران آنھا را تعين، تغير، زندانی و حتی به قتل برساند

  
پنج ماه قبل لويدرستيز پاکستان رائيل شريف به افغانستان سفر کرده بود و به ًتقريبا 

ًآقای اشرف غنی وعده داده بود که بعد از يک ھفته مال محمد عمر شخصا، تاريخ 
ًدر حاليکه بعدا معلوم شد که مال . مذاکره طالبان را با دولت افغانستان اعالن ميکند

منصور در يک شفاخانه  پاکستان توسط زھر محمد عمر را دو سال قبل مال اختر 
 ،بقتل رسانيده بود و لويدرستيز پاکستان با خبر اعالن مذاکرات صلح توسط يک مرده

اين است سياست پاکستان در مقابل . رئيس جمھور افغانستان را فريب داده بود
 افغانستان، آيا اين کالنترين توھين به يک رئيس جمھورنيست؟

  
به تمام قلمرو خود .  دولت بسيار قوی و دارای قدرت اتومی ميباشددولت پاکستان يک
پنھان . آی. اس. ر يک مورچه ھم داخل پاکستان شود از نظر آیگکنترول دارد وا

ليس است و اشرف غنی، گاه سياست ھم پاکستان به اصطالح بچه انگاز ن. نمی ماند
امريکا و حتی روسيه و چين، . ر فريب ميدھندگکرزی و امثال شانرا ده ھا سال دي

ًبنا . ايران به دوستی پاکستان توجه بيشتر دارند نسبت به دوستی دولت افغانستان
دولت افغانستان بايد بدون دراز کردن دست اميد به سوی چين، امريکا يا عربستان، 
ًمستقيما با  دولت پاکستان داخل مذاکره شود و به پاکستان واضح سازد که دولت 

 طالبان و داعش کدام مشکلی ندارد، با آنھا مذاکره نمی کند و آنھا را به افغانستان با
رسميت ھم نمی شناسد، مشکل اصلی دولت پاکستان است و مذاکرت صلح بايد بين 

يريد و پاکستان از تجاوز و گافغانستان و پاکستان به سرپرستی ملل متحد صورت ب
  .حمله به خاک افغانستان دست بردارد
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ان بايد به ملل متحد شکايت نمايد و با ارئه اسناد به ملل متحد ثابت سازد حتی افغانست
که پاکستان به خاک افغانستان تجاوز ميکند و سبب نا آرامی و قتل و قتال در 

  .  رفته شودگافغانستان ميشود و بايد جلو آن 
ستان ر پاکستان طالب را در خاک خود تربيه، تجھيز و با افراد خود يکجا به افغانگا

ارسال نکند، طالبان به تنھائی يک روز ھم در مقابل دولت افغانستان مقاومت کرده 
  .نميتواند و مجبور به صلح و يا تسليم ميشوند

  
ًبنا دشمن اصلی افغانستان، پاکستان است که يک روز افراد خود را بنام طالب، روز 

ه افغانستان ارسال روه حقانی و لشکر طيبه بگر بنام گر بنام داعش، و روز ديگدي
مينمايد، ولسوالی ھا را اشغال ميکنند، حمالت انتحاری را انجام ميدھند و در 
ًافغانستان که يک دولت مرکزی اصال و جود ندارد نا آرامی و بی امنيتی را بوجود 

  .   می آورند
  

متاسفانه اين حقايق را دولت، سياست مداران و اھل خبره افغانستان در نظر نمی 
ری نمايد و گد و حتی از  پاکستان ميخواھند که در بين افغانستان و طالبان ميانجيرنگ

  .يا پاکستان طالبان را به ميز مذاکره بياورد
  

دليل ھای زيادی وجود دارد که ثابت ميسازد که دشمن اصلی پاکستان است نه طالبان 
ری نمی گچيز ديواميد مذاکره با طالبان جز ضياع وقت و دادن امتيازات به پاکستان 

  .  باشد
  

ًبنا دولت افغانستان بايد از مذاکره بی نتيجه با طالبان که جز ضياع وقت نيست 
ر مشکل گا. صرف نظر نموده و با دشمن اصلی مذاکره و مشکل اساسی را حل نمايد

  . ز بين ميرودردد، طالب وحمالت انتحاری خود به خود اگاساسی با پاکستان حل 
  
  
    
  

  .م٢٠١١ ديسمبر ٢٣
  وحدت ملى يا مشكل اساسى

  
اگرچه بعد از به قدرت رسيدن حزب ديموكراتيك خلق افغانستان و بوجود آمدن تنظيم 
ھاى مجاھدين، عدم اعتماد و اختالفات زياد در بين تنظيم ھاى جھادى و در بين ديگر 
گروه ھا و احزاب موجود بود و سبب كشته شدن  تعداد زياد افغانھا و ضعف وحدت 

لى گرديده بود اما باوجود آن ھم، ھمه تنظيم ھاى اسالمى و مردم مسلمان  افغانستان م
در مقابل عساكر شوروى و نوكران افغانى شان ميجنگيدند و وحدت ملى در 

  .افغانستان از بين نرفته بود
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بعد از كاميابى مجاھدين و اخراج قواى روسى، اختالفات سابقۀ بعضى رھبران 
انان جھادى و تنظيم ھا از يك طرف و قدرت طلبى آنھا  و مداخلۀ مجاھدين، قوماند

كشور ھاى خارجى و ھمسايه از طرف ديگر، اختالفات و تعصبات قومى، مذھبى، 
ًلسانى و سمتى را شديد تر ساخت و جنگ ھاى فرقه ئى آغاز شد كه بعدا به جنگ 

تن وحدت ملى، ھاى قومى و سمتى تبديل گرديد وسبب دشمنى ھاى قومى، از بين رف
. ضعف داخلى، مداخلۀ خارجى و از بين رفتن حاكميت ملى و استقالل كشور گرديد

بھر صورت از بين بردن وحدت ملى خيانت ملى است واگر احياء نشود خطر تجزيۀ 
مرتكبين اين خيانت ملى را ھر افغان ميشناسد و نام . كشور ھر لحظه موجود ميباشد
  .دشان در تاريخ كشور ثبت ميباش

ھمانطوريكه وحدت ملى يعنى اتحاد و وحدت در بين اقوام يك كشور سبب تقويۀ 
كشور، بوجود آوردن رھبرى واحد، دولت مركزى قوى، امنيت و آرامى ميشود و 
جلو مداخلۀ خارجى را ميگيرد، بر ھمين ترتيب اختالف ونفاق در بين اقوام و گروه 

ى واحد، دولت مركزى و ھاسبب ضعف ملت، از بين رفتن وحدت ملى، رھبر
  .باالخره مداخلۀ كشور ھاى خارجى ميشود
در قرآنكريم در چندين جاى بندگانش را ) ج(به سبب مھم بودن وحدت و اتحادخداوند 

به اتحاد و ھمبستگى امر ميكندو از نفاق و اختالف منع مينمايدو نقص اختالف و نفاق 
 را كه قوت و كاميابى است به را كه ضعف و تباھى ميباشد و مفاد اتحاد و اتفاق

  .بندگانش واضح ميسازد
  

ھمان طوريكه در بوجود آمدن اختالف و از بين بردن وحدت ملى، بعضى رھبران 
تنظيم ھا، بعضى قوماندانان جھادى و احزاب رول اساسى را بازى كردند و رول 
دن افراد عادى جامعه بصورت انفرادى  كمتر بود به ھمين ترتيب در بوجود آور

اتحاد و وحدت ملى ھم رول رھبران تنظيم ھا و بزرگان قومى زياد تر است و افراد 
عادى بصورت انفرادى نميتوانند در بوجود آوردن وحدت ملى رول اساسى را بازى 
ًنمايند مخصوصا وقتيكه رھبرى واحد ھم  وجود نداشته باشد و قدرت ھمه در دست 

  .تنظيم ھا و احزاب باشد
  

ْالت موجودۀ كشور بصورت دقيق مطالعه شود منشا و اساس ھمۀ آنھا اگر تمام مشك
 بشمول مداخلۀ كشور ھاى ھمسايه و اشغال افغانستان توسط قواى ،از الف تا يا

  .خارجى، بى اتفاقى وعدم موجوديت وحدت ملى و رھبرى واحد ميباشد
يام ملى و ق. ًبنا براى از بين بردن تمام اين مشكالت بايد وحدت ملى احياء گردد

ظھور يك رھبر يا قائدملى كه وحدت ملى را احياء نمايددر شرائط فعلى افغانستان كه  
برادر به برادر اعتماد ندارد و تمام قدرت در دست تنظيم ھا و گروه ھا ئى ميباشد كه 
با ھم دشمنى ھاى عميق داشته و فوق العاده از حمايۀ كشور ھاى خارجى ھم برخور 

  . نا ممكن ميباشددار ھستند، بكلى 
اگر چه به نظر بعضى افغانھا، آقاى كرزى، اشرف غنی و ھواداران  شان وحدت 
ملى در كشور موجود است و عالوه ازينكه از بين نرفته بلكه تحكيم نيز يافته است، 
اما اين اشخاص شايد ھمين ائتالف چند تنظيم و گروه را كه براى بقاى خود از روى 
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ر خارجى با ھم ائتالف نموده اند، وحدت ملى بنامند و مجبوريت به اساس فشا
ًاختالفات قومى، مذھبى، لسانى و سمتى را كه ريشۀ عميق دارد و فعال موجود است 

  .نا ديده بگيرند
  

عاقبت اين اختالفات و عدم موجوديت وحدت ملى خيلى خطر ناك بوده و در اكثر 
ًبنا .  ۀ كشور ھا گرديده استًكشور ھا مخصوصا در كشور ھاى افريقائى سبب تجزي

براى رفع اين مرض تباه كننده كه به ضرر ھمه اقوام و فرد فرد ملت افغان ميباشد و 
  .به ھيچ فردى مفادى ندارد بايد ھر چه زود تر اقدام گردد

  
بعضى ھا قواى خارجى را اساس تمام بد بختى ھا ميدانند و خروج آنھا را تقاضا 

واى خارجى در بوجود آوردن اين بدبختى ھا و از بين جاى شك نيست كه ق. ميكنند
بردن وحدت ملى رول دارند  اما اگر قواى خارجى قبل از تامين وحدت ملى و تشكيل 
يك دولت مركزى قوى  از افغانستان خارج شود در آنصورت اين ائتالف فعلى كه به 

د رفت  و اثر فشار كشور ھاى خارجى بوجود آمده به بسيار زودى از بين خواھن
ًھمين گروه ھا كه فعال بنام اردوى ملى و پوليس ملی از امتيازات عسكرى برخوردار 
ًھستند با اسلحۀ كه فعال دارند و كشور را به گدام و انباراسلحه تبديل نموده اند چنان 

  . به جان ھم خواھند افتاد كه  جنگھا و خرابى ھاى گذشته فراموش خواھد شد
  

ر كشور وجود ندارد و تا وقتيكه  اين تنظيم ھا و احزاب با بھر صورت وحدت ملى د
  .رھبران شان موجود باشند وحدت ملى بوجود آمده نمى تواند

يگانه راھى كه باقى ميماند اين است كه ھمين رھبرا ن، قوماندانان و سران  پس 
 تنظيم ھا و گروه ھا كه در بين قوم و مردم خود اعتبار دارند و قدرت اقتصادى ھم

بدست شان است و اكثريت قشر فعال ملت را تشكيل ميدھند و وحدت ملى را ھم ھمين 
ھا بصورت ارادى يا غير ارادى از بين برده اند، شھادت اسالف خود يعنى شھادت 
استاد ربانى، قومندان مسعود، مزارى و ديگران را كه  به جز كفن، مال و ثروت را 

ند و با كمى تفكر نفس ھاى خود را تغير دھند و ازين دنيا با خود نبردند بخاطر بياور
با يك احساس انسانى، اخالقى، دينى، و باالخره ترس از روز قيامت و جواب دادن به 

، خود خواھى تكبر و قدرت طلبى را كنار گذاشته تنظيم ھا و )ج(حضور خداوند
 را احزاب خود را به منظور بوجود آوردن وحدت ملى  منحل نموده، خود شان خود

خلع سالح  و قوم و مردم خود را به اتحاد و اتفاق دعوت و رھنمائى نمايند و زمينه 
را براى بوجود آمدن يك رھبر ملى، وحدت ملى و دولت مركزى مستقل و آزاد 

از آنھا راضى خواھد شد و ھم مردم ) ج(مساعد بسازند كه درين صورت ھم خداوند
  .ام  شان جاويدان باقى خواھد ماندآنھا را خواھند بخشيد و ھم در تاريخ  ن

  
و اگر خدا نا خواسته ھنوز ھم به عقل نيايند و از سرنوشت گذشتگان عبرت نگيرند و 
از روز قيامت، و حاضر شدن در ميدان محشر ھم ترس نداشته باشند، يگانه راھى 

اين فرعونان را ھم به سرنوشت فرعون  و ) ج(كه باقى ميماند اين است كه خداوند
  .كرش گرفتار نمايد و ملت افغان را از شر آنھا نجات دھدلش
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ھر افغانى كه در مورد احياء وحدت ملى و حل مشكالت فعلى فكر ميكند و يا راه 
حلى را  پيشنھاد مينمايد بايد جنبۀ عملى آن را با شرائط موجودۀ افغانستان، مداخلۀ 

نظر بگيرد  تا براى كشور ھاى خارجى و علت از بين رفتن وحدت ملى  قبلى در 
  .حل اين مشكل اساسى راه حل عملى پيدا گردد

  
  

  
  

 . م٢٠١٠اکتوبر ٢٨
  

  خطر تجزيۀ افغانستان
 

در افغانستان اقوام مختلف زندگى ميكنندو ھر قوم از خود لسان يا زبان مخصوص 
اگرچه در بعضی از واليات بعضى اقوام اكثريت جمعيت را تشكيل ميدھد اما . دارد

ر ھمان واليت اقوام ديگرى ھم زندگى ميكنند، يعنى يك واليت به يك قوم باز ھم د
تمام اين اقوام اگر پشتون باشديا تاجك و ھزاره يا ھندو،  ھمه از . خاص مربوط نيست

ھزاران سال قبل بنام افغان ياد ميشوند و كلمۀ افغان ھم تنھا به قوم پشتون تعلق ندارد 
ند ھم افغان ھستند چنانچه خوشحال خان خټك و حتى پشتون ھاى آن طرف خط ديور

  :ميفرمايد
  يالی د زمانې خوشحال خټک يم گنن   مې وتړله تورهگدافغان په نن

اين كه كدام قوم اكثريت را تشكيل ميدھد و كدام قوم اقليت را، تا چند سال قبل در 
نام افغان افغانستان موضوع مھم و قابل بحث نبود، ھمه به نام افغان ياد ميشدند و به 

  .افتخار ميكردند
حاصل نداده بود ) ج(ًتخم نفاق را كه انگليس ھا قبال كاشته بودند ھم به فضل خداوند 

و تمام اقوام، پشتون، ھزاره، تاجك، ازبك و غيره اگر شيعه بودند يا سني برادر وار 
باھم زندگى ميكردند و عالوه ازينكه اختالفى نداشتند باھم دوستى، قرابت و 

تعداد زياد افرادى موجود بودند كه پدر و مادر شان داراى . شاوندى ھم داشتندخوي
  .لسان مختلف و حتى داراى مذھب مختلف بودند

متاسفانه با اشغال شوروى، مھاجرت ھا شروع شد و اكثريت افغانھا در كشور ھاى 
حد پاكستان و ايران مھاجر شدند وچون در جھاد افغانستان در مقابل روس رھبرى وا

وجود نداشت،  تمام رھبران و قوماندانان بزرگ جھادى را بدون اينكه اھليت رھبرى 
را داشته باشند و يا شخصيت ھاى ملى و شناخته شده باشند، كشور ھاى خارج 

 امريكا  و ايران براى افغانھا به حيث رھبر تعين C.I.Aپاكستان، I.S.Iًمخصوصا  
  .نمودند

انان به كمك ھاى مادى و معنوى كشور ھاى خارج، بعضى از اين رھبران و قوماند
صاحب قدرت زياد شدند و اقارب و اقوام خود را ھم دور خود جمع كردند و بعد از 
اخراج شوروى براى بدست آوردن قدرت، آنھا قوم ھاى خود را با ديگر اقوام به 
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 از اصطالح جنگ انداختند و جنگھاى تنظيمى و قومی را شروع كردند كه ھر تنظيم
به اين ترتيب اين نوكران خارج در . طرف يك كشور خارجى كمك و حمايه ميگرديد

بين ملت يك پارچه، تخم نفاق كاشتند كه اين تخم نفاق با تخم نفاقى را كه انگليس ھا 
ًقبال كاشته بودند فرق داشت و اين بار حاصل و نتيجۀ  اين تخم نفاق كه در خارج 

د فوق العاده ثمر بخش واقع شدو چنان حاصلى داد كه اصالح، تربيه و پيوند شده بو
درگيرى بين گروه حزب وحدت مزارى و حزب سياف در شھر كابل، سبب برخورد 

يعنى جاى . ھزاره و پشتون  در كشور ھاى خارج و حتى در اروپا و امريكا ميگرديد
قوم دوستى و قرابت ديرينه را كه يك عامل وحدت ملى بود دشمنى و نفرت گرفت و 

  .ھا را از ھم دور و جدا كردند
به تشكيل شوراى نظار و اتحاديۀ سمت ) قھرمان ملى( احمد شاه مسعود به اصطالح 

شمال پرداخت و اختالفات لسانى و قومى را به اختالفات سمتى تبديل نمود كه اين يك 
  . اقدام عملى در از بين بردن وحدت ملی و تجزيۀ افغانستان بود

 نظامى امريكا و سر نگونى دولت طالبان، قدرت بعضى رھبران و ًفعال با اشغال
ًقوماندان جھادى ھنوز ھم زياد شده و تقريبا در عمل، ملت واحد به مليت ھاى كوچك 
تجزيه و تقسيم شده و ھر قوم يا مليت از خود رھبر دارد و از وى پيروى واطاعت 

  .ميكند
نستان به كشور ايرا ن مھاجرت در زمان جھاد عدۀ زياد قوم ھزاره و شيعۀ افغا

اگر چه در ايران مدعيان واليت وامامت يا آخوند ھا كه قدرت را در دست . كردند
داشتند شيعه ھاى صفوى يا رافضى بودند و شيعه ھاى افغانستان شيعه ھاى عادى 
بودند و با مذھب سنى اختالفات جزئى داشتند، اما در طول سى سال مھاجرت و 

شيعۀ ايران، شيعه ھاى افغان فوق العاده تحت تاثير شيعه ھاى زندگى در جامعه 
رافضى و آخوند ھا رفتند و بعضى افغانھاى شيعه در مراكز مذھبى ايران تحصيل 
كردند و دولت مذھبى ايران ھم با كمك ھاى مادى و معنوى كوشش كرد تا شيعه ھاى 

در بين شيعه ھاى ًبنا . افغانى را به شيعه ھاى صفوى يا رافضى تبديل نمايند
افغانستان نيز آيت هللا ھا و حجت االسالم ھا بوجود آمدندو شيخ آصف محسنى ھم به 

  .آيت هللا محسنى تبديل گرديد
از طرف ديگر دولت ايران تنظيم حركت اسالمى آيت هللا محسنى و حزب وحدت را 

اين كمك ھا براى حفظ منافع ايران در افغانستان كمك ھاى ھمه جانبه نمودكه تا حال 
ًھنوز ھم دوام دارد بنا شيعه ھا و ھزاره ھاى افغانستان  پيروآخوند ھاى ايران شدند و 

  . منافع ايران را باالتر از منافع افغانستان ميدانند
اشغال نظامى امريكا و رويكار آمدن كرزى و اتحاد شمال ھم با موافقۀ دولت ايران 

 افغانستان دست باز دارد و اگر اوضاع بود و به ھمين اساس امروز ايران در امور
ًافغانستان دقيقا مطالعه شود به اين نتيجه ميرسيم كه  امروز تاثير ايران در افغانستان 
نسبت به تاثير امريكا زياد تر ميباشد و در حقيقت قواى امريكا افغانستان را براى 

ان است، نصف زمين ًواليت باميان، امروز كامال در دست اير. ايران اشغال نموده اند
پوھنتون كابل . ھاى ھرات را ايران و ايرانى ھا خريده اند و قبالۀ شرعى آنرا دارند

در دست ايرانى ھا است و النۀ جاسوسى ايران يا حوزۀ علميۀ رافضى ھا بنام حوزۀ 
علميۀ خاتم النبئين را دو لت آخوندى ايران به مصرف مليون ھادالر در كابل توسط 
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ن آيت هللا محسنى تاسيس نموده كه بصورت خيلى زيركانه عالوه از پيرو صادق شا
شاگردان شيعه، شاگردان سنى را ھم جذب ميكند تا در آينده افكار مذھبى و سياسى 
آخوند ھاى ايران را توسط اين شاگردان سنى بسادگى در مغز نسل ھاى آيندۀ افغان  

ى يا چھل سال آينده دين اسالم جاى دھند، و اگر جلو اين كار گرفته نشود در ظرف س
و مذھب سنى جاى خود را به شيعۀ رافضى خواھد داد و آخوند ھاى ايران امور 

  .ًمذھبى افغانستان را متسقيما در دست خواھند گرفت
 آخوند ھاى ايران امت اسالم يا اسالم را كه يك عامل قوى و محكم وحدت ملى در 

دند و يک عامل قوى وحدت ملى افغانھا را افغانستان بود نيز به دو قسمت تقسيم كر
  .از بين بردند

ًفعال جاى قرابت، خويشى و دوستى را نفرت و دشمنى گرفته و حتى اختالفات 
اگر . مذھبى، لسانى و قومى سبب جدائى  و از ھم پاشيدن مناسبات فاميل ھاشده است

شند اين روابط و شيعه و سنى و يا پشتون و تاجك و ازبك روابط دوستانه ھم داشته با
  .دوستى، قلبى و حقيقى نه بلكه دوستى يا صميميت ظاھرى و سياسى ميباشد

يك حقيقت را كه ھيچ كس انكار كرده نمى تواند اين است  كه متاسفانه ملت افغان يك 
ملت بى اتفاق است و اكثريت مطلق ملت افغان، چه پشتون، چه ھزاره، چه ازبك و 

خارجى و ھمسايه و ھمين رھبران وطنفروش امروز چه تاجك، بواسطۀ كشور ھاى 
اكثر كور دالن بى . ًبه جان ھم افتاده اندو وحدت ملى در افغانستان قطعا وجود ندارد

خرد کلمهء افغان را صرف به قوم پشتون نسبت ميدھند و اقوام خود شانرا كه قرن ھا 
 نمى دانند و وحدت ملى در افغانستان زندگى نموده و بنام افغان افتخار ميكردند افغان

را از بين ميبرندو با از بين بردن وحدت ملى در حقيقت اين ملت مظلوم خودش 
  . برخود ظلم ميكند

با وجود تمام اين حقايق تلخ ھنوز ھم اكثريت مردم افغانستان ھميشه به مليت خود 
تى، وطن دوس. افتخار ميكنند و حتى خود را از ھمه ملت ھا باالتر و بھتر ميدانند

و ھمه صفات خوب و عالى را  شجاعت، غيرت، مھمانوازى، دانش و فھميدگى
  . ھميشه به افغانھا نسبت ميدھندو به تاريخ و گذشته ھاى خود افتخار ميكنند

در حقيقت شاه شجاع، ببرك، مسعود، كرزى، سياف، ربانى، خليلى، محقق،محسنى، 
س ھا و امريكائى ھا را به دوستم و غيره كه در زمان قدرت شان، انگليس ھا، رو

افغانستان آوردند و ھر يك آنھا ده ھا ھزار طرفدار و پيرو دارند با پيروانشان  ھمه 
يعنى ملت افغان از ھمين اشخاص  . افغان ھستند و از كدام كشور ديگرى نيامده اند

دون ھمت و وطنفروش تشكيل شده که قدرت نظامی، قدرت سياسی و قدرت 
جای شک نيست که يک تعداد افغانھای واقعی و . ست آنھا استاقتصادی نيز در د

صادق ھم درين ملت وجود دارند ام چون قدرت نظامی، سياسی و اقتصادی ندارند، 
برای کسب آزادی، تامين وحدت ملی و اتحاد، ھيچ كارى انجام داده نمی توانند و اين 

  :ندًشعر خوشحال خان در مورد اکثريت ملت افغان كامال صدق ميك
  

ران ه حي الم و ت م وع ه ش ه كات  پ
وده ه وج ي ل ې پيداش ارې ئ سې چ  ھ
ولي رآن ل ښى ق دې اي رآن دوړان ل ق  ت

س    ې د نف گان) ١(چ ا دا س ه ك اره څ  د پ
يطان ه وي د ش ر ن ر، ذك ه فك ې پ  چ
رآن ه ق ه وي پ ې ن ل ي ېڅ عم ې ھ  ول
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واړم ې غ ه ي م، چېرت سې ځ وري پ وم ل ه ك  پ
شي دل ن اقوت دى مون ل و ي ړى لع ه س  ښ
ي دل ش ړى مون ه س ې ښ و ك ور خلك ه ن ه پ  ك
ه د دد دي ودي، ك ه د دي ت دي، ك  د عفري

رې وائ د خب ه د پن و ورت ر څ ه ھ  يك
  

ږ، : ٢يا عوض نفس،نس         : ١ يا عوض ل
  كم 

ان ول داناي اب ش ا ي دې ن ا غون  د كمي
سان ا ك دي ن ږ ن اڼي، ل ور ك ه ن  لك

ږ ه ل ړي ب ه س ى ښ ان) ٢(ول  وي افغان
ا ڼم افغ ه گ سله ن ه ن  ند آدم ل
ان ه ځ ي پ ه لگ ه ن م ښ ې ھ د ي الر پن  د پ

  

  
آيا با وجود اين حقايق موجود ھنوز ھم ميتوانيم ادعا كنيم كه اين ملت، يكپارچه، 

  .شجاع و غيور ميباشد و مسلمانى و وطن دوستى آنھا را ھم كسى ندارد؟
  

كشور ھاى ھمسايه، قدرت ھاى بزرگ و ھمه رھبران با پيروانشان  بايد بدانند كه 
يۀ افغانستان  نه تنھا به نفع ھيچ كشور و ھيچ قومى نيست  بلكه به ضرر ھمه تجز

تجزيۀ افغانستان سبب تجزيۀ كشور ھاى ھمسايه و .  كشور ھا و ھمه اقوام ميباشد
سرايت بحران و نا آرامى فعلى افغانستان به تمام منطقه  ميگردد كه  ھيچ كشورى 

  .قدرت مھار كردن آنرا نخواھد داشت
  
  
  
  

  .  م٢٠٠٣ نومبر ١٠
  طاغوت و دوستان طاغوت

  
ًكلمۀ طاغوت اصال کلمۀ عربی است و در قرآنکريم تقريبادر ھشت آيت يعنی  ً

طاغوت در لغت به معنی متعددی مانند متجاوز، سرکش، . ھشت بار ذکر شده است
به معنی لغوی، طاغوت به کسی گفته . شيطان، معبود باطل و بت و صنم می باشد

  .از حد مشروع خود تجاوز کرده باشدمی شود که 
اما به اصطالح قرآن مراد از طاغوت آن انسانی است که از حد بنده گی تجاوز 

را بنده گان ) ج(کند و خودش درروی زمين مالکيت و باداری کند و بندگان خداوند
  .خود بسازد

برای تشريح و شناختن بھتر طاغوت بايد مراحل سرکشی يک بنده در مقابل 
. سه مرحله دارد) ج(سرکشی يک بنده در مقابل خداوند. توضيح گردد) ج(دخدون

را قبول کند اما در ) ج(مرحلۀ اول آن است که بنده به لحاظ اساسی حق حکم خداوند
حرکت کند که اين فسق است و چنين بنده را فاسق ) ج(ميدان عمل خالف حکم خداوند

رو گرداند، يا ) ج(فرمانبرداری خداوندًمرحلۀ دوم آنست که اساسا بنده از . می گويند
خود را مستقل بداند و يا به بنده گی کس ديگری گردن نھد، که اين مرحلۀ کفر است و 

  .اين نوع بنده را کافر می نامند
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سرکشی کند و در ملک و رعيت ) ج(مرحلۀ سوم آنست که بنده در مقابل خداوند
و وقتی که انسان به اين مرحله . برای نافذ ساختن احکام خود کمر بندد) ج(خداوند

  .برسد برای وی طاغوت گفته می شود
ھيچ کس به معنی درست بندۀ مؤمن هللا شده نمی تواند تا آن که از طاغوت 

در آيات قرآن ذکر شده که طاغوت را دوست تان نگيريد، به طاغوت . انکار نکند
در راه طاغوت يعنی ايمان نياوريد، قضايای تان را نزد طاغوت حل و فصل نکنيد، 

  .برای طاغوت جنگ نکنيد و بندۀ طاغوت نباشيد
  :با در نظر داشت توضيحات فوق دو سؤال ذيل مطرح می شود

رو گردان است و ) ج(اول آيا آن کافر دجال که خودش از فرمانبرداری خداوند
برای نافذ ساختن احکام ) در تمام کشور ھای اسالمی) (ج(در ملک و رعيت خداوند

وانين خود، و از بين بردن قوانين و شريعت اسالمی کمر بسته است، طاغوت و ق
  نيست؟

يا ) ج(دوم آيا آن گروه و اشخاصی که به لحاظ اساسی حق حکم خداوند
قرآنکريم را قبول می کنند اما طاغوت را دوست می گيرند و به عوض احکام قرآن، 

نان فاسق و دوستان طاغوت در کشور شان قوانين طاغوت را تطبيق می کنند، آيا آ
  نيستند؟

اگر گوش ھا بشنوند، چشم ھا بينند و قلب ھا درک کنند، ھمه اين طاغوت را خواھند 
با وی دوستی و در راه وی جنگ نخواھند کرد و . از وی انکار خواھند کرد. شناخت

اما اگر چشمان نبينند، گوش ھا نشنوند و قلب ھا درک نکنند . بندۀ وی نخواھند شد
س صاحبان اين قلب ھا، گوشھا و چشم ھا، آن غافالنی ھستند که از چھار پايان بدتر پ

 «:  سورۀ االعراف، برای دوزخ آفريده شده اند١٧٩می باشند و مطابق آيت مبارکۀ 
ُولقد ذرأنا لجھنم كثيرا من الجن واإلنس ۖ لھم قلوب ال يفقھون بھا ولھم  َُ َ َ ََ َ َِ َِ ََ ََ َ َ ٌَ ُ ِ ِّ ِ ِ ًِ َ َ َّ

ٌأعين ُ ُ ال يبصرون بھا ولھم آذان ال يسمعون بھا ۚ أولئك كاألنعام بل ھم َ َ َِ َ َ َ َ َِ ِٰ ُ ِ َِ ٌ ُ َُ َ
َأضلۚ  أولئك ھم الغافلون َِ ُِ ُ ٰ ُ ُّ َ َ«  

آنانی که اضافه تر از ده ھا ھزار عسکر امريکايی را با طيارات توپھا و راکت 
يکا و ھای شان در افغانستان نمی بينند و اشغال نظامی افغانستان توسط امر

فرمانروايی امريکا و روس را در افغانستان درک نمی کنند و يا آن را ناديده می 
شنود و گيرند، آيا ھنوز ھم ادعا می کنند که چشم ھای شان ميبيند و گوشھای شان می 

را بر ) ج( اين اشخاص و گروه ھا، دشمنان خداوندقلب ھای شان درک می کند؟
می دانند و ادعا می کنند که آنان به کمک خالف احکام صريح قرآن، دوست خود 

شان آمده اند و می گذارند که به بسيار بی رحمی آيندۀ شان را تعين نمايند و قوانين 
و به بھانۀ ديموکراسی، حقوق بشر و حقوق زن، قوانين غربى يا . شان را ديکته کنند

  .قوانين طاغوت را جانشين قوانين اسالمی و شريعت اسالمی بسازند
 سران دولت انتقالی افغانستان و رھبران وا رھبران اکثر کشور ھای اسالمی آي

آن تنظيم ھای جھادی که در اتحاد شمال شامل بودند، و طرفداران و مدافعين دولت 
انتقالی، طاغوت را دوست نگرفته اند؟ آيا قضايای خود را نزد طاغوت حل نکرده اند 
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اغوت جنگ نمی کنند؟ پس ايمان به و نمی کنند؟ آيا برای طاغوت و به امر ط
  طاغوت و بنده گی طاغوت چه معنی خواھد داشت؟

ًکسانی که وضع فعلی کشور ھای اسالمی و مخصوصا وضع افغانستان و 
افغانان را مشاھده می کنند اما آن را ناديده می گيرند و يا طور ديگر توجيه می کنند 

ن به قدرت از تطبيق قوانين و شريعت و يا به اساس دشمنی طالب و القاعده و يا رسيد
اسالمی روگردان می شوند و برای خدمت و خوش ساختن طاغوت با کلمات بازی 
می کنند و قوانين طاغوت را جانشين احکام قرآن و شريعت اسالمی می سازند، بايد 
بدانند که اگر افغانان يا مسلمانان عادی، بازی با کلمات آنان و دوستی و غالمی 

 آنان را درک نکنند و يا در مقابل آن از روی مجبوريت سکوت نمايند، پنھانی
گفتار و اعمال آنان را می بيند و درک می کند و آنان به زودی به جزای ) ج(خداوند

  .اعمال شان خواھند رسيد
و ) ج(اگر در شرائط کنونی جھاد در مقابل اين طاغوت زمان و دشمنان خداوند

  . اطاعت، دوستی و بنده گی آنان  نيز جائز نيستدشمنان دين ناممکن باشد، 
  

  . م٢٠٠٢جنوری ٨
  

  مھمان نوازی يا جزای احسان
  

 سال قبل اشغال شد، مردم ٢٢ًبعد از اين که افغانستان توسط قوای روسی تقريبا 
افغانستان برای آزادی افغانستان در مقابل روس ھا و کمونستان داخلی اعالن جھاد 

جاھدين و تنظيم ھای آنان در پاکستان مرکز داشتند، جھاد چون اکثريت م. کردند
چون کلمۀ . افغانستان ھم از پاکستان شروع شد و از ھمانجا اداره و رھنمائی می شد

ًجھاد در اسالم معنی وسيع دارد بنا اين جھاد تنھا به افغانان منحصر نماند و تقريبا  ً
ترکيه و کشور ھای عربی نيز در مسلمانان ھمه کشور ھای اسالمی از قبيل پاکستان، 

ًتعداد پاکستانی ھا و مخصوصا مسلمانان عرب در جھاد . جھاد اشتراک کردند
اين مجاھدين خارجی منبع اصلی تمويل جھاد . افغانستان فوق العاده زياد بودند

و تمام کمک ھای کشور ھای عرب به وسيلۀ آنان به افغانستان . افغانستان بودند
ين مجاھدين خارجی به سبب کمک ھای مالی و جانی آنان، نزد ا. سرازير می شد

رھبران . افغانان و تنظيم ھای جھادی از احترام و عزت خاص برخوردار بودند
تنظيم ھای مجاھدين و قومندانان مجاھدين ھمه با آنان روابط نزديک و خاص داشتند 

ه به اسم عبدهللا عزام از افغانان کمتر کسی است ک. و به دوستی آنان افتخار می کردند
. و اسامه بن الدن که از بزرگان اين مجاھدين خارجی بودند آشنائی نداشته باشد

عبدهللا عزام در وقت جھاد افغانستان جام شھادت نوشيد و زنده گی خود را فدای جھاد 
ھزاران مجاھد عرب و خارجی ديگر ھم در جھاد افغانستان شھيد . افغانستان نمود
نامه ھا و جرائد آن وقت تنظيم ھای مجاھدين ھمه از عکس ھای شھداء شدند که روز

به عقيدۀ اين مجاھدين خارجی . و داستان ھای قھرمانی اين مجاھدين پر می باشد
اسالم مرز نداشت و از ھمين جھت، خانه، فاميل، زنده گی و وطن خود را گذاشته و 
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ن در مقابل روس و کمونستان موفقيت افغانا. برای جھاد به افغانستان آمده بودند
داخلی و آزادی افغانستان زياد تر نتيجۀ جھاد و فداکاری ھای ھمين مجاھدين خارجی 

چون اکثريت اين مجاھدين بدون . می باشد، که ھيچ کس از آن انکار کرده نمی تواند
موافقۀ قبلی حکومت ھای شان در جھاد اشتراک کرده بودند، رفتن دوبارۀ آنان به 

ای شان ممکن نبود و به ھمين دليل حکومت استاد ربانی برای اکثريت آنان کشور ھ
چنين اشخاص ) ج(کلمۀ مجاھد اسم و يا مقامی است که خداوند. مليت افغانی داده بود

اما امروز اين مجاھدين خارجی را امريکا . را در قرآنکريم به اين نام ياد کرده است
و برای از بين بردن آنان به افغانستان . ی کندبه نام تروريست ھای بين المللی ياد م

يک عده افغانان نيز به پيروی از امريکا بدون اين که فکر کنند که اين . حمله می کند
اشخاص روزی در سنگر ھای جھاد با آنان يک جا برای آزادی افغانستان در مقابل 

 را به نام جھاد می کردند، ھمين مجاھدين ھمسنگر خود) ج(روس و در راه خداوند
اين جماعت افغانان به . تروريست ھای عرب، پاکستانی و چرچينی ياد می کنند

عوض قدردانی از خدمات اين مجاھدين مسلمان، که سال ھای متمادی را با آنان در 
سنگر جھاد سپری نموده و ھزاران شھيد داده اند و مليون ھا دالر را در جھاد 

ا به بسيار بی رحمی به قتل می رسانند و يا زنده افغانستان مصرف نموده اند، آنان ر
دليل آن ھم اينست که امريکا آنان را ترورست ياد . به قوای امريکائی تسليم می نمايند

جالب تر از آن اين است که افغانانی که با قوای امريکائی يکجا به دستگيری . می کند
به نام مجاھدين ھم ياد می م ھنوز ھو قتل اين مجاھدين مسلمان اقدام می کنند خود را 

ًعالوتا افغانان به عوض کمک و سرپرستی از فاميل ھای اين مجاھدين، با . کنند
فاميل، اطفال و زنان اين مجاھدين رفتار غير انسانی می کنند و اين ھمه ظلم و ستم و 
رويۀ غير انسانی صرف برای کسب رضائيت امريکا و کشور ھای غربی و روسيه 

  .می باشد
 طرف ديگر ھمين گروه افغانان و دولت فعلی افغانستان، خيانت کمونستان و از

جنايات و تجاوز روسيه را به افغانستان عفو می کنند و به عوض اين که از روسيه 
اجازه بازبه عساکر روس . تاوان جنگ را مطالبه نمايند با روسيه دوستی می کنند

. يم مليون شھيد را فراموش می کننددخول به افغانستان را می دھند و خون يک و ن
 امريکا و روسيه، و اين است مھمان نوازی و ااين است عقيده و دوستی افغانان ب

اين است جزاء و پاداش احسان از طرف . غيرت افغانی در مقابل مجاھدين مسلمان
  .افغانان، و اين است اسالم و افغانيت
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  . م٢٠٠٠ فبروری ٢٢

  مؤسسه ملل متحد
  

 در اياالت متحده امريکا تاسيس ١٩۴۵ يا مؤسسه ملل متحد که در سال سازمان
 می باشد که در سال League of Nationsًشده، اصال جانشين مجمع اتحاد ملل يا 

برای حفظ صلح جھانی و حمايت ھمکاری مشترک بين کشور ھا تاسيس .  م١٩١٩
شت و اياالت متحده  عضو دا۵٩مجمع اتحاد ملل . شده بود و مرکز آن در ژنيو بود
  . بعد از تاسيس ملل متحد منحل گرديد١٩۴۶امريکا عضو آن نبود و در سال 

اھداف مؤسسۀ ملل متحد از نگاه تيوری ھمه اھداف عالی، منطقی و انسانی می 
ًمثال حفظ و نگھداری صلح جھانی، تدابير مشترک در مقابل تھديدات صلح و . باشد

ی برای حل پروبلم ھای اجتماعی، اقتصادی، اعمال تعرضی، ھمکاری بين الملل
کلتوری وبشری، حمايت حقوق بشر بدون تبعيض و تعصبات نژادی، جنسی، دينی و 
زبانی، حکميت و داوری در مناقشات بين المللی ھمه از جمله اھداف ملل متحد می 

ھم چنان اعضای ملل متحد مسووليت دارند تا اختالفات خود را به صورت . باشند
آميز و بدون توصل به روز و استعمال قوه حل نموده از تھديد به روز خود صلح 

. داری نموده و متجاوز را حمايه نکنند و در اقدامات مشترک صلح حصه بگيرند
حمايت ارتباطات دوستی بين کشور ھا به اساس مساوات و خود اراديت از جمله 

  .اھداف ديگر اين مؤسسه می باشد
اقدامات و تصاميم اين مؤسسه به اساس عدالت و مساوات اما متأسفانه در عمل 

و بدون تبعيض نيست و علت آن اين است که تھداب اين مؤسسه به اساس مساوات و 
ًيعنی اصال کشور ھای عضو آن در حقيقت دارای حقوق . عدالت گذاشته نشده است

ند مساوی نيستند و اعضای دايمی شورای امنيت يعنی کشور ھای بزرگ و قدرتم
دارای حق و امتياز خاص يعنی حق ويتو ميباشند وبر کشور ھای ديگر تفوق خاص 

ھر چيزی که اين کشور ھا بخواھند تصويب می کنند و ھر چه را نخواھند رد . دارند
و اين امر اساس بی عدالتی و عدم مساوات را در اقدامات و تصاميم اين . می کنند

يتو، کشور ھای ديگر را ھميشه محتاج و داشتن حق و. مؤسسه به وجود آورده است
فرمان بردار کشور ھای قدرتمند می سازد و ساير کشور ھا برای بقای خويش 
مجبور ھستند به ھر قيمتی که باشد با يکی از اين کشور ھای قدرتمند که حق ويتو 

  .دارند ارتباط نزديک بر قرار نمايد
وضوعات مھم جھانی اگر تصاويب و فيصله ھای اين مؤسسه را در مورد م

مطالعه کنيم به اين نتيجه می رسيم که ھمۀ آن در حقيقت تصاميم کشور ھا و قدرت 
ھای بزرگ است که دارای حق ويتو می باشند و صرف برای آن از طريق ملل متحد 

در اين مؤسسه ھيچگاه بر ضد يک کشورقدرتمند که . شکل قانونی داده شده است
صله به عمل آمده نمی تواند و اگر کدام فيصله به عمل آيد دارای حق ويتو باشد کدام في

ًمثال فيصله ھای ملل متحد در مورد تجاوز شوروی بر . آن را عملی نمی کنند
حتی کشور ھائی که حق ويتو ندارند اما با کشور . افغانستان که ھمه نقش بر آب بود
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يز می توانند فيصله ًھای دارای حق ويتو مخصوصا اياالت متحده ارتباط قوی دارند ن
مانند فيصله ھای ملل متحد . ھای اين مؤسسه را زير پا گذاشته و به آن اھميتی ندھند

ًدر مورد اسرائيل که اوال اياالت متحده از چنين فيصله ھا جلوگيری می کند و اگر 
و يا فيصله ھای ملل متحد . ًيانا جلوگيری نکند نيز آن فيصله ھا عملی نمی گرددااح

د يوگوسالويا که ھميشه به اثر حمايت شوروی از آن کشور بی اثر و بی در مور
  .نتيجه مانده است

ًبعد از تجزيه اتحاد شوروی، مؤسسه ملل متحد کامال شکل ديگری اختيار کرده 
مريکائی تبديل شده است که به تصاميم و فيصله ھای  دتر اازييعنی به يک مؤسسه 

چون کشور ھای قدرتمند که دارای حق .  دھدحکومت اياالت متحده شکل قانونی می
ًويتو می باشند اکثرا متحدين اياالت متحده ھستند و يا با داشتن حق ويتو، آن ھا ھم با 
ًاياالت متحده در اين مؤسسه منافع مشترک دارند بنا نه اعتراضی دارند و نه می 

ی آن، کشور پس يگانه قربانی فيصله ھا. خواھند که اين مؤسسه را اصالح نمايند
ًھای کوچک مخصوصا کشور ھای اسالمی می باشند که با اشتراک شان در اين 

  .مؤسسه حکم نابودی خود را خود شان تصويب می نمايند
ًتصاميم ملل متحد مخصوصا بر ضد کشور ھای اسالمی به سرعت اتخاذ می 

و گرفتن تصميم ھم بدون جنجال . شود و اقدامات آن ھم به سرعت عملی می شود
مانند تصميم ملل متحد در مورد تحريم اقتصادی امارت اسالمی . بحث می باشد

  .افغانستان در سال گذشته
فعاليت ھای ملل متحد برای آزادی تيمور شرقی و خاموشی آن درقتل عام و 
ازبين بردن و نابودی کامل چرچين توسط روس ھا و سائر موضوعات ديگر به 

. ان را در مقابل اسالم به اثبات رسانيده استوضاحت دشمنی اين مؤسسه و جھاني
امپراطوری امريکا و سوء استفادۀ آن از مؤسسه ملل متحد، برای کشور ھای غير 
اسالمی در اين مرحله آن قدر خطرناک نيست و روابط اياالت متحده امريکا با آن ھا 

ين بردن و حتی با شوروی و چين ھم کريمانه می باشد و تمام قدرت آن در راه از ب
اسالم و کشور ھای اسالمی به کار می رود، که البته با گذشت زمان ديگر کشور ھا 

ًبنا بھتر است که ھمه کشور ھا و مخصوصا کشور ھای . ھم مصئون نخواھند ماند ً
اسالمی از خواب غفلت بيدار شده و در آزادی و اصالح مؤسسه ملل متحد و از بين 

دام نمايند و اساس اين مؤسسه را به اساس بردن حق ويتوی کشور ھای بزرگ اق
و اگر اصالح آن ممکن نباشد بھتر است حکم نابودی . عدالت و مساوات تغير دھند

به ھمان . خود را خود شان تصويب ننموده و از عضويت اين مؤسسه خارج شوند
اندازه که موجوديت يک مؤسسۀ ملل متحد سالم برای جھان ضروری و مفيد می باشد 

ان اندازه موجوديت يک مؤسسۀ ملل متحد غير سالم مضر و خطرناک می به ھم
  .باشد
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  . م٢٠٠٠ اگست ٢٨
  

  دين و سياست
  

اين نظريه که دين و سياست موضوعات جداگانه می باشند و بايد دين در 
و بعضی ًسياست مداخله نکند، اصال در کشور ھای غير اسالمی به وجود آمده 

قبول آنرا و ھی کامل ندارند نيز از آن  طرفداری نموده اگآمسلمانان كه از اسالم 
از سياست وموضوعات ھم اسالمی جالس و حتى نمی خواھند که در مساجد و مدارند 

  . سياسی صحبت شود
  

به صورت عمومی ديده شود ھمه دارای ًمخصوصا قرآنكريم اگرکتب آسمانی 
يم امور زندگی بشر برای تنظ) ج(اوامر و نواھی می باشند که از طرف خداوند

فرستاده شده و ھمه انسان ھا مکلف می باشند که احکام الھی را در تمام ساحات 
چون  احکام الھی تعين کنندۀ امور زند گی می . زندگی بدون استثنی تطبيق نمايند

ًباشد و  سياست نيز يک جز از اجزای امور زندگی است بنا امور سياسی و اداری 
اگر اوامر الھی تطبيق نگردد و يا به اساس آن حکم . ی نميباشدنيز از اين امر مستثن

و در مواردی که . می باشد) ج(نشود، اين امر سر کشی از دين و احکام خداوند
ًمخصوصا مسلمانان جائز نيست که از خود  برای انسانھا  موجود باشد احکام الھی

  .قوانين وضع و آن را تطبيق نمايند
مالحظه گردد آيات و احاديث زيادى ) ص(حاديث پيغمبراگر آيات قرآن کريم و ا

در مورد امور زندگی، روابط فردی، روابط اجتماعی، روابط اقتصادى و روابط 
ًسياسى انسانھا وجود دارد بنا دين اسالم تنھا روزه، نماز و عبادت نيست که به خانه 

 امور زندگی و مسجد محدود گردد بلکه دين اسالم اداره و سياست را که يک قسمت
اصول اسالم بر حکم استوار است و اگر طبقۀ . به آن ارتباط دارد نيز در بر می گيرد

حاکمۀ يک کشور به اساس قرآن کريم حکم نکند دين اسالم و جامعه را خراب می 
با اصول و قواعد ديگری زندگی را سر و سامان دادن و يا نظام سياسی و . سازند

  .دن در برابر قرآن بغاوت می باشداداری يک کشور را بناء نھا
 ۴٧ و ۴۵، ۴۴قرآن کريم در مورد تطبيق احکام و آيات نازل شده در اخير آيات

و من لم يحکم بمآ انزل هللا فاولئک  (۴۴اخير آيت : سورۀ المآئدة چنين حکم می کند
ر اخي) و من لم يحکم بمآ انزل هللا فاولئک ھم الظالمون  (۴۵اخير آيت ) ھم الکافرون

در اين آيات مبارکه، هللا ) و من لم يحکم بمآ انزل هللا فاولئک ھم الفاسقون (۴٧آيت 
بدون استثنی در بارۀ آن اشخاصی که مطابق قانون نازل شدۀ الھی فيصله نمی ) ج(

دوم اين که آنان ظالمان . اول اين که آنان کافران اند. کنند سه حکم صادر نموده است
) ج(مطلب واضح اينست که کسی که حکم خداوند.  فاسقان اندو سوم اين که آنان. اند

و قانون نازل شدۀ او را می گذارد و به قانون وضع کردۀ خود يا ديگران فيصله و 
اول اين که اين کار وی معنی . عمل می کند وی مرتکب سه جرم بزرگ می شود
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. نصاف استدوم اين کار وی خالف عدالت و ا. را دارد) ج(منکر شدن از حکم هللا
چرا که حکمی که به تمام معنی به اساس عدالت و انصاف شده می توانست آن امر را 

فيصله صادر کرد، ) ج(پس وقتی که به انحراف از حکم خداوند. داده بود) ج(خداوند
سوم اين که با وجود بندگی، با انحراف از قانون بادار خود قانون خود . پس ظلم کرد

نافذ کرد پس در حقيقت از دائرۀ بندگی و اطاعت پا بيرون يا قانون کس ديگری را 
ھر جا که از قانون الھی انحراف موجود باشد آنجا، کفر، . گذاشت، که اين فسق است
  .ظلم و فسق موجود می باشد

ًبه ھر صورت ھدف از بما انزل هللا در آيات فوق، تورات، انجيل و مخصوصا 
  .ين سورة واضح گرديده است ھم۴٩ و ۴٨است که در آيات  قرآن کريم

 سورۀ انعام چنين ذکر گرديده ۵٧ سورۀ يوسف و در آيت ۶٧  و ۴٠در آيات 
يعنی حق يا قدرت فرمانروائی غير . نيست حکم مگر هللا را) ان الحکم اال : (است

در بسياری آيات ديگر ھم ذکر شده که حکم يا فرمانروائی . از هللا به ھيچ کسی نيست
کلمۀ حکم درين آيات و در آيات ذکر شدۀ قبلی ھمه . را می باشد) ج(صرف خداوند

خالصه . عام می باشند و تنھا مربوط به دين و يا روزه، نماز و عبادت نمی باشد
و ) ج(مکلفيت دارند که صرف امر و حکم خداوند) ج(اينکه ھمه بنده گان خداوند

از ھيچ مخلوقی ) ج(داوندرا در تمام امور تطبيق نموده در نافرمانی خ) ص(پيغمبر
ھم » ال طاعة المخلوق فی معصية الخالق«در اين مورد حديث شريف . اطاعت نکنند

  .بايد ھميشه در نظر گرفته شود
بعضی علما به اساس آيات و احاديث، اين سخن را که دين در سياست مداخله 

ين سخن نکند و سياست از دين جدا باشد، در دين کفر محض می دانند و شخصی که ا
و امت اسالمی به اين امر اتفاق کرده که . را بگويد وی را از اسالم خارج می دانند

 پس او اگر چه يک قانون ھم باشدکسی که غير ما انزل هللا را به حيث شريعت بگيرد 
  .خارج از اسالم است

و خلفای راشدين اين کار را ) ص(ًعالوتا اگر سياست از دين جدا می بود پيغمبر
می کردند و آنان که رھبران دينی بودند در اداره، سياست و غيره مداخله نمی عملی 

اما . کردند و برای امور سياسی و اداری شخص ديگری را تعين و انتخاب می کردند
بر عکس آنان به اساس قرآن و احکام الھی نماز را امامت می کردند، سرزمين 

يم و رھنمائی می کردند، سياست را اسالمی را اداره می کردند، امور زندگى را تنظ
پس اين موضوع واضح می سازد که . تعين می کردند و جھاد را به پيش می بردند

در اسالم دين از سياست جدا نيست و ھر کسی که سياست را از دين جدا می کند از 
  .دين معلومات نداردو اين نظريه را غير شعوری قبول نموده است

ًد مثال خوردن، نوشيدن، طرز صحبت کردن، طريقۀ چون ھمه امور زندگی افرا
کسب کردن و مصرف کردن پول و مال، معامله و رفتار با اقارب، ھمسايه، مسلمان، 

و احاديث ) ج(يھود، نصاری، مشرک و ھمه در اسالم به اساس احکام خداوند
پس چطور امکان دارد که سياست يعنی امور اداره و . تعين می شود) ص(پيغمبر
ائی دولت و ارتباط دولت با دول ديگر، خارج از احکام الھی و به اساس تدابير رھنم

آيا سياست از موضوعات فوق خارج می باشد که دين .  و اقدامات بشری تعين گردد
در آن مداخله نکند؟ به اين اساس گفته می توانيم که دين نه تنھا در سياست مداخله می 
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اما بر عکس سياست بايد در دين مداخله نکند . دکند بلکه دين سياست را تعين می کن
و سياست تدابير و اقدامات ) ج(و دين را تغير ندھد چرا که دين اوامر و احکام خداوند

  .بشری می باشد
کشور ھای اسالمی از اسارت و بنده گی وقتی خالص می شوند که سياست  

 به بعضی قسمت ھای  ايمان آوردن.خود را به اساس و بنای دين اسالم تعين نمايند
کتاب و انکار از بعضی قسمت ھای آن جايز نيست و جزای آن خواری در دنيا و 

  .عذاب شديد در آخرت می باشد
  
  
  ٢٠١۶جنوری٢

  افغانستان در چھل سال اخير
  

در چھل سال اخير در افغانستان تحوالت و تغيرات زيادی رخداده که اين تحوالت نه 
 اجتماعی را تغير داده بلکه مردم، زمين، وحتی آب تنھا اوضاع سياسی، اقتصادی و

  .راھم تغير داده و يا  و به اصطالح دقيقتر فاسد ساخته استافغانستان وھواي
  

چھل سال قبل در بين مردم، دوستی، صميميت، اعتماد و احترام موجود بود و به 
 وجود ً اصالاصطالح ھر کس حد خود را ميشناخت، دشمنی و نفرت بسيار کم بود يا

به اوج خود رسيده و حتی برادر به و بی اعتمادی  نفرت امروز دشمنی ،. نداشت
احترام بکلی از بين رفته و اکثريت مطلق افغانھا غير از نفع . برادر خود اعتماد ندارد

چھل سال قبل مردم .  سداری را نمی شنگشخصی خود و دالر امريکائی چيز دي
مه ھا و دريا ھا بدون ترس و انديشه آب مينوشيدند افغانستان از چاه ھا، جوی ھا، چش

وھوای پاک و صاف را در شھر ھا، قريه ھا و ھر نقطه کشور تنفس ميکردند، زمين 
يری از خونريزی مردم عادی باالی زخم ھای گ آلوده نبود و حتی برای جلو،و خاک

ميميت کوچک خود خاک می انداختد و در بين ھمه مردم و اقوام مختلف،احترام، ص
انرا احترام ميکردند و در جامعه آرامی و گو دوستی موجود بود، خورد ھا بزر

  .عدالت نسبی موجود بود
  
ر چه وضع افغانستان قبل از اشغال نظامی افغانستان توسط امريکا و متحدين آن ھم گا

خيلی خراب بود اما بعد از اشغال افغانستان توسط امريکا و متحدين آن و سرازير 
  .رديدگليارد ھا دالر وضع از بد بدتر شدن  م

 ساالران، زور مندان و وطن گر اين مليارد ھا دالر به عوض جيب ھای جنگا
فروشان در زير بنای اقتصادی افغانستان به مصرف ميرسيد، نه تنھا تمام مشکالت 

لست کشور ھای رديد بلکه افغانستان از گاقتصادی، سياسی و اجتماعی کشوررفع مي
چون ھدف امريکا بعوض آبادی، بربادی و . رديدگميخارج ھم ه جھان عقب ماند

ويرانی بود بنأ بطور بسيار ماھرانه توسط اين پول ھا اول مردم را و بعد توسط  
 ھمان صنعت و زراعت اندکی  ومردم، خاک، ھوا و آب اين کشور را فاسد ساختند
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و به کشور ھای ھمسايه و که موجود بود آنرا ھم از بين بردند ومردم آنرا بيچاره 
  .ج ساختنداخارجی ھا احتي

  
ھمه چيز را فاسد ساختند و امکانات بھبودی آن حال که ھدف امريکا بر آورده شده و 

افغانی فاسد ھمين نوکران اما ميخواھد افغانستان را ترک نمايد را ھم از بين بردند  
  .از افغانستان خارج نشودامريکائی شان برای بقای آينده شان سعی مينماند تا قوای 

  
ان نا اھل افغانستان ميباشند که گ، زمامداران و ھمسايمنفیغيرات ر اين تگعلت دي
ساختند که امکانات نجات تررا فاسد فاسد افغانستان مانند امريکا و متحدين آن آنھا ھم 

د ار عالم کدام امکان و اميگاه پروردگآن از دست بشر خارج ميباشد و جز اميد به در
  .ری برای مردم افغانستان باقی نمانده استگدي
  

در وقت پادشاھی محمد ظاھر شاه، افغانستان از جمله  کشور ھای پس مانده و غريب 
جھان بود اما با وجود آن برای ھرکس يک لقمه نان و يک جای برای استراحت و 

دزدی .  بود وشه دنيا در افغانستان زياد ترگامنيت و آرامی از ھر .خواب پيدا ميشد،
امريکا، . ترس و ھراس موجود نبود. ًآدم ربائی قتل و غارت تقريبا وجود نداشت
شوروی سابق، پاکستان، ايران و چين . ًاصال به افغانستان کدام توجه و عالقه نداشت

که کشور ھای ھمسايه بودند با وجود دشمنی ھای سابقه در امور افغانستان جرأت 
  .رت عمومی يک آرامی مطلق در کشور وجود داشتمداخله را نداشتند و بصو

يک شخص متقی و وطن دوست بود، عياش ھم نبود ھم  داؤد خان بعد از ظاھر خان ،
فته گاما فوق العاده خود خواه و ديکاتور و به اصطالح يک انسان کله شخ بود و به 

ين فت که يا اگيکی از دوستان نزديکش حتی قبل از رياست جمھوری اش ھميشه مي
کشور را درست ميکنم و يا آنرا توته توته و پار چه پارچه ميسازم که بااالخره به 
جور کردنش با وجود کودتا موفق نشد اما  به نابودی آن مؤفق و کامياب شد و 

بوجود آمدن ذاشت که نتيجه  آن، گاساس بربادی افغانستان را بصورت غير ارادی 
د آمدن طالبان و تجاوز و اشغال امريکا کمونست ھا ، حکومت ھای مجاھدين، بوجو
  .ميباشدو ھمه بد بختيی ھای بی درمان در افغانستان 

  
بودند، افغانستان را به شوروی . بی. جی.ترکی، امين، ببرک، نجيب ھمه نوکران کی

  .يدندرگسابق تسليم کردند ومرتکب خيانت ملی و جنايات بيشمار 
  

آی پاکستان و . اس.  جھادی  توسط آیگاکثريت رھبران جھادی و قوماندانان بزر
حامد کرزی، اشرف غنی و عبدهللا . رشد و نمو کردندتعين ، اداره امنيت ملی ايران 

ان فاسد افغانستان را گو اين رھبران و بزر. عبدهللا را ھم امريکا  به قدرت رسانيد
  .فاسد تر ساختند

دن يا ترميم و اصالح آن اگر چيزی که خراب شود يا صدمه ببيند امکانات  جور کر 
ًوجود دارد، مثال اگر يک تعمير خراب شود يا يک موتر خراب شود يا يک انسان 

ر يک چيز خدا نا خواسته مريض شود، امکانات جور شدن آن موجود است، اما اگ
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، غير ارينکه امکانات جور شدن آن وجود ندارد، روز بروز فاسد تر شده فاسد شود
حال که در وطن ما انسانھا، زمين، آب، . ن برود و نابود شودميرود تا اينکه از بي

خاک، ھوا و ھمه چيز را فاسد ساخته اند و روز بروز فاسد تر ميسازند، ھم امکانات 
بر افغانھا رحم کند و آنرا ) ج(جور شدن يا اصالح آن وجود ندارد، مگر اينکه خداوند

 .به قدرت خود اصالح نمايد
  
  

  . م٢٠٠٢فبروری٢٠
 

 ف اياالت متحده چيست؟ھد
  

يری بن الدن و گ برای دست، سپتمبر در امريکا،  ايالت متحده١١بعد از واقعه 
 مليارد ھا دالر ،کردظامی به افغانستان حمله ن ،حمالت تروريستیخطر از بين بردن 
تلفات ھم ان ش خود ،ُ ھزاران تن بمب در افغانستان فرو ريخت،نمودرا مصرف 
نتيجۀ اين اقدامات  تا .  نستان را ھم به خاک و خون تبديل کردند و افغادننظامی داد

متحدين (ت شمال حال جز سرنگونی حکومت طالبان، به قدرت رسانيدن اتحاد سم
، به وجود آوردن بی نظمی و نا آرامی در ) با يک سرپرست امريکائیروس و ايران

 دوباره ساختن  مسلح جنگ ساالران وباره   وردن دو افغانستان و منطقه، رويکار آ
بن الدن که ھدف اصلی ًعالوتا  و بودر افغانستان، چيز ديگری ندزدان و رھزنان د

  . بين نرفتير يا ازگاين حمله بود ھم  دست
  

ازبين بردن حمالت تروريستی و آرامی امريکا و ًواقعا امريکا ر ھدف گا
بلکه برعکس ، راه حل آن نيست امريکائيان باشد در آن صورت حمالت نظامی 

ھابا  ر کشور ھا سبب مخالفت  مردم آن کشورگحمالت نظامی  و خراب کردن دي
  .سازدميزياد تر حمالت تروريستی ميشود و خطر اياالت متحده 

  
با وجود اين که امريکا  رئيس جمھور ھمين حاال امريکائی ھا و حتی شخص 

سفر کرده نمی ھم   حتی به اروپابصورت آزادانهدارد وجود ن انشي براکدام خطر
 ميتوانند به يا رئيس جمھور ھای شان فرانسوی و  ويا ليسگيک آلمانی، ان و تواند

ری ھمه گ سفارت خانه ھا و قونسل.امن و بدون ھراس به ھمه کشور ھا سفر نمايد
ری ھای گکشور ھا در ھر جای دنيا بروی مردم باز است اما سفارت ھا و قونسل

ر ھا از سبب تدابير امنيتی با حصار ھا محاصره شده آياالت متحده در تمام کشو
ر کشور ھا گ اين ھمه نتيجه سياست نادرست اياالت متحده و مداخالت آن در دي.است
  .  ميباشد
  
بايد در امور باشد آرامی امريکا و امريکائيان  ًواقعا  ،دولت امريکاھدف ر گا

عساکر خود را از و مايد خود را قطع ننظامی ت  حمال،نکند کشور ھا مداخله رگدي
انه راه آرامی و از بين بردن خطر حمالت گاين ي و.در کشور ھا خرج نمايگدي
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بدون تلفات نظامی و مصرف حتی يک ميتواند که دولت امريکا  ،تروريستی ميباشد
  . دالر امريکائی  به اين ھدف برسد

  
 و .نمايدکه نظام سياسی خود را خودش تعين شود  هحق دادبايد ھر کشور به 

ر کشور ھا را به تطبيق نظام ديموکراسی مجبور نسازد و نفرت مردم گامريکا بايد دي
  .آن کشور ھا را در مقابل امريکا بوجود نياورد

  
ھمين طور که نظام اسالمی و شريعت اسالمی در کشور ھای غربی و امريکا 

، به ھمين از طرف اكثريت مطلق مردم، به عوض نظام ديموکراسی قابل قبول نيست
ترتيب نظام ديموکراسی و قوانين آن برای اکثريت مردم کشور ھای مسلمان قابل 

و ھمان طوريکه پوشيدن چادر و حجاب اسالمی برای اکثريت زنان . قبول نمی باشد
اروپائی و امريکائی غير ممکن می باشد، دور کردن چادر و حجاب اسالمی برای 

  . باشداکثريت زنان مسلمان نيز ناممکن می 
  

ری گبه آزادی ھمه کشور ھا بايد احترام شود و ھيچ کشور در امور کشور دي
حمله ًر طبعاسبب نفرت و گيک کشور به کشور ديحمله مداخله يا . مداخله نکند

ر قدرت حمله گارفته گ کشوريکه به وی حمله يا تجاور صورت وميشود متقابل  
  . استفاده ميکندريسی  تروحمالت از ًطبعا متقابل  را نداشته باشد 

  
اسالم دين صلح از يک طرف امريکا و کشور ھای غربی مطمئن باشند که 

است واسالم و کشور ھای اسالمی برای آنان خطری ندارد و از طرف ديگر در 
اسالم، نظام اسالمی و شريعت اسالمی،  آزادی فردی، حقوق زنان و حقوق بشر به 

 بدست آوردن اين حقوق به نظام ديموکراسی مسلمانان برایود داردو جحد کافی و 
 حتی اگر امريکا و کشور ھای غربی زمامداران کشور ھای .ضرورت ندارند

اسالمی را به عوض تطبيق نظام ديموکراسی به تطبيق اسالم و قوانين اسالمی 
تشويق کنند و يا مجبور بسازند اين امر در صلح و آرامی جھان و از بين بردن 

زرگی خواھد کردچرا که اسالم دين صلح است و تروريزم را تروريزم کمک ب
  . محکوم ميکند

  
 اگر امريکا و کشور ھای غربی با درنظر داشت نکات فوق سياست مناسبی را 

خارج نمايد، برای يھوديان و ر گديھای انتخاب نمايند، يعنی قوای خود را از کشور 
مايه و تقويه و طرف ديگر مردم فلسطين حقوق مساوی قائل شوند و يک طرف را ح
کشور ھا نکنند و آنان ر گديرا خوار، ذيل و نابود نسازند، در امور سياسی و مذھبی 

را به قبول کردن نظام ديموکراسی مجبور نسازند، امريکا و متحدين آن می توانند 
بدون مصارف نظامی و درد سر، حمالت تروريستی و مخالفت با امريکا را از بين 

برای امريکا، مردم امريکا، متحدين امريکا و تمام مردم جھان صلح و و . ببردند
  .آرامی عمومی و دائمی را به وجود بياورد
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ر ھدف امريکا حفظ منافع اقتصادی ودسترسی به منابع نفت و گاز شرق ميانه و گا
يا مرکزی واه نظامی در آسيای گضور نظامی و يا داشتن پايآسيای مرکزی و يا ح

 باشد اين ھدف را ھم ميتواند بدون حمالت نظامی و مصرف ملياردھا دالرشرق ميانه 
اه نظامی امريکا در گمانند پاي بدست بياوردو پياده نمودن عسکر و تلفات نظامی 

آسيای ميانه زمين مورد ضرورت خود را فقير  وحتی ميتواند در کشور ھای ،قطر
   .ی تھيه نمايداه نظامی با مصارف کمتر از يک حمله نظامگبرای پاي

  
  
  .م٢٠١١سپتمبر ۶

  شھادت بن الدن وسياست پاکستان در برابر مجاھدين
  

ًطوريکه ھمه ميدانند اسامه بن الدن اصال تبعه عربستان سعودی بود و در اروپا ، 
وی در . ًامريکا و مخصوصا افغانستان و پاکستان ھمه مردم با نام وی آشنائی دارند

به افغانستان رفت ودر افغانستان ) ج(ھاد در راه خداوندزمان جھاد افغانستان برای ج
و پاکستان از طرف رھبران جھادی و ھمه مردم و حتی دولت امريکا به گرمی 

  .استقبال گرديد
جھاد کرد و يک ) ج(وی خالف ديگر مجاھدين با جان و مال خود در راه خداوند

لقب يا مقام بزرگ را در ًمجاھد و غازی بود که بعدا جام شھادت را ھم نوشيد و سه 
 سپتمبر را به وی نسبت ميدھند و ويرا ١١اگرچه بعضی ھا واقعه . اسالم کمائی کرد

تروريست مينامند اما بر عکس بعضی اروپائی ھا و امريکائی ھا با نوشتن کتابھا و 
درين مقاله . باز ھم، الغيب عند هللا. اسناد و مدارک معتبراين اتھام را رد نموده اند

اد تر موضوع شھادت وی، با دست داشتن مستقيم پاکستان درين قضيه مورد زي
  .بررسی قرار ميگيرد

  
حکومت پاکستان سالھا از محل اقامت اسامه اظھار بی خبری ميکرد، در حاليکه 
اسامه در شھر ابت آباد، در چھل کيلومتری اسالم آباد مرکز پاکستان در منزلش که 

.  بود زندگی ميکرد و در ھمان جا به شھادت رسيددر جوار قشله عسکری پاکستان
اگر اسامه در وزيرستان و يا ديگر مناطق سرحدی زندگی ميکرد و در آنجا شھيد 
ميگرديد شايد اين ادعای پاکستان تا حدی قابل قبول ميبود اما چطور امکان دارد که 

ا زير نظر پاکستان که محل اقامت مھاجرين و مجاھدين عادی ر. آی. اس. اداره آی
دارد و کنترول ميکند، محل اقامت يک شخصيت بزرگ مانند بن الدن را که با فاميل 
و اوالد ھايش در مرکز پاکستان، آنھم در نزديکی قشله عسکری زندگی ميکرد نداند، 
ًبنا اين ادعای پاکستان دروغ محض، پوچ و بی منطق ميباشد و معلوم ميشود که 

وقت شھادت بن الدن محل اقامت وی را  ميدانست اما حکومت پاکستان از ابتدا تا 
  .آنرا بدون بدست آوردن امتيازات مالی و سياسی افشا نميکرد
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چون ھيچ يک از بزرگان مجاھدين بدون محافظين و اسلحه در پاکستان زندگی نمی 
کند اين که چطور اسامه به حيث يکی از بزرگان مجاھدين،  بدون محافظ و اصلحه 

پاکستان به اسامه . آی. اس. رد دليلش غير ازين چيز ديگری نيست که، آیزندگی ميک
گرنتی نموده بود که آنھا بوسيله قشله عسکری ترتيبات امنيتی ويرا به عھده ميگيرند 
و وی به اسلحه و محافظ ضرورت ندارد و اسامه ھم به اساس اعتمادی که به آنھا 

دون اسلحه و محافظ در داخل منزلش داشت گپ شانرا قبول کرده و به خيال راحت ب
  .درشھر ابت آباد زندگی ميکرد

  
فشار امريکا و ھم و شايد پست و غالمانه که دارد باالخره دولت پاکستان با خاصيت 

کسب امتيازات سياسی و دريافت مليارد ھا دالر، به قوای امريکائی محل اقامت بن 
پاکستان به شھادت بن الدن در جوار الدن را افشا نمود و آنھا به اساس موافقه قبلی 
بدون موافقت قبلی، عمليات امريکا در . قشله عسکری به خيال راحت اقدام نموده اند

ًعالوتا قطع نمودن برق ھا درآن منطقه در . جوار قشله عسکری بکلی ناممکن ميباشد
ت  ھمه ثاب،خيانت کردندمن با گفته بود وقت عمليا ت و گفتار آخرين بن الدن که 

روبرت اونل  است که با گلوله حکومت پاکستاناصلی ميسازد که خائن، و قاتل 
خداوند متعال جنت فردوس را . بن الدن را به شھادت رسانيده استامريکائی 

  .نصيبش بگرداند
دولت پاکستان از نگاه انسانی و يا اسالمی به مھاجرين و مجاھدين پناه نميدھد بلکه 

و برای کسب اين . ای و کسب امتيازات سياسی استعلت پناه دادن منافع اقتص
  .مجاھدين را به قتل ھم ميرساندرھبران امتيازات حتی 

  
ًعالوتا کمکھای ھای نظامی و مالی تمام کشور ھا به مجاھدين و مھاجرين افغان 
ًمستقيما به افغانھا داده نميشد بلکه تمام کمک ھا به دولت پاکستان داده ميشد و دولت 

اول ضرورت خود را از آن اخذ و باقيمانده يعنی از گاو غدود را، حسب پاکستان 
ًبنا گفته ميتوانيم که از برکت جھاد . يع ميکردزدلخواه خود به تنظيم ھای مجاھدين تو

  .افغانستان، پاکستان آباد و صاحب بم اتومی شد و افغانستان را ويران کرد
  

 لشکر طيبه، گروه حقانی وغيره دولت پاکستان از يک طرف بنام القاعده، داعش،
افراد خود را برای فعاليت ھای تخريبی، دزدی، غارت و بی امنيتی، به افغانستان 
ميفرستد و از طرف ديگر بنام مبارزه با تروريست ھا از اياالت متحده باصطالح 
احمق پولی و امتيازات سياسی به دست می آورد در حاليکه شايد داعش و يا القاعده 

ًپاکستان با پيش گرفتن چنين سياست اصال . ًدر پاکستان قطعا وجود نداشته باشدًفعال 
باالی مجاھدين و مھاجرين تجارت ميکند و عوايد پاکستان ساالنه ازين ناحيه از عايد 
ملی پاکستان زياد تر ميباشد و به ھمين دليل نمی خواھد با آمدن آرامی در افغانستان  

  . بدھدعوايد سرشار خود را از دست
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  دستآورد ھای ديموکراسی در افغانستان
  
قتل يا شھادت فرخنده ملکزاده، در شھر کابل در نزديکی ارگ رياست جمھوری، : ١

در محضر عام و موجوديت قوای پوليس، که فجيع ترين قتل در تاريخ بشر در تمام 
شريح واقعه اگر چه عکس ھا و فلم ھای واقعه قتل موجود است اما از ت. دنيا ميباشد

به قاتلين عالوه ازينکه جزای اعدام داده نشد، برای خاموش . قتل قلم من عاجز ميباشد
ذھن مردم، دولت فاميل فرخنده را به تاجکستان  ز  ساختن و فراموش شدن اين واقعه ا

  .پناھنده ساخت
  
تجاوز جنسی به يک دختر خورد سال از طرف قوای امنيت ملی برای چندين : ٢

در چندين روز در کاپيسا، والدين و موسفيدان کاپيسا عرض خود را تا ولسی مراتبه 
جرگه يا خانه ملت رسانيدند، اما دوسيه آنرا شخص رئيس جمھور برای برسی 

  .خواست و درارگ ريا ست جمھوری آنرا حفظ وقضيه را خاموش ساخت
  
ن بر تجاوز جنسی در  چوک قندوز در محضر عام از طرف يکی از زورمندا:  ٣

درين قضيه ھم عالوه ازينکه دولت مجرم را جزا نداد، مردم به اصطالح . يک خانم
  .مسلمان ھم غير ازينکه صحنه را تماشا کردند کدام اقدامی نکردند

  
 که بعد از ختم عروسی به ،ربودن چندين خانم و تجاور جنسی برآنان درپغمان: ۴

ات را غير از که چنين جنايشد، اميبديموکراسی ديگردستآورد  ،منزل شان ميرفتند
  .زورمندان مسلح، اشخاص عادی انجام داده نمی توانند

   
ربودن نامزد يک پسرجوان از طرف زورمندان در شھر کابل که آن جوان در : ۵

  .چوک پشتونستان خود را آتش زد و نتيجه تحقيق آن ھم معلوم نشد
  
،  آيد ذکر شيطان ھم نمیتجاوز جنسی به احمد ايشچی پير مرد، که در فکر و: ۶

  .تمند انجام شده استين قدرربزرگتدست آورد ديگر ديموکراسی است، که توسط 
  
 مليون دالری کابل بانک توسط قدرتمندان و زورمندان که درين٩٠٠اختالس : ٧

اختالس دار و دسته پنجاه نفری حامد کرزی بشمول دو برادرش، مارشال فھيم و 
يا مسعود و ديگر بزرگان دولت حامد کرزی دست برادرش، زاخيل وال،احمد ض

دارند و اشرف غنی دوسيه اين اختالس را برسی و با کمترين جزا به چند نفر محدود 
  . دوسيه را حفظ و موضوع  را ختم  و خاموش کرد
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فساد اداری و تصرف ملکيت ھای عامه توسط زورمندان و قدرت مندان و حتی :  ٨
مستعمری از ايران، تصرف زمين ارگ برای ساختن رؤسای جمھور، گرفتن معاش 
ساختن کليسا بغرض پخش دين تصرف زمين ارگ وخانه شخصی از پول دولت، 

، از بودجه دولت به مصرف پنج مليون دالر، )ملکيت عامه(مسيحی در زمين ارگ 
 ھزار ۴٠٠تغير دادن اسم ميدان ھوائی خواجه رواش، به اسم کرزی گرفتن ساالنه 

ارف دفتر شخصی از بودجه وزارت ماليه بعد از ختم دوره رياست دالر  مص
ًجمھوری، و تقسيم چوکی ھای دولتی به اقارب و خويشاوندان مخصوصا توسط 
رئيس جمھوری که گفته بود چوکی ھای وزارت، زمين ھای پدرم نيست که با آن 

 پدری، حق کا کا ًمعامله کنم، اما بعدا با وجود آنکه با آن معامله کرد ازين زمين ھای
  .ھا و ديگر اقارب را نيزادا کرد

  
ظھور دزدان، آدم ربايان، انجام دزدی ھای مسلحانه، حمالت انتحاری و مسلح : ٩

 که در تمام اين غارتگری ھا، دزدی ھا و ،ساختن دو باره مردم در سراسر کشور
دخيل حمالت انتحاری دست زورمندان و قدرتمندان بصورت مستقيم يا غيرمستقيم 

بطور مثال حمله . و به عاملين آن با وجود دستگيری کدام جزا داده نميشود. ميباشد
انتحاری د ر مراسم تجليل روز مولود شريف و دست داشتن محقق در آن، که عاملين 
اين حمله در موتر ھای وی که از مصؤنيت بر خور دار است، از سرحد ايران بکابل 

  .منتقل شده بودند
  

 بطور مثال وقتيکه صد ھا :لنی رؤسای جمھور از پاکستان و ايرانحمايت ع: ١٠
راکت از خاک پاکستان به واليت کنر فير ميشود و مردم منطقه، والی کنر، قومندان 
سرحدی، وزير دفاع و حتی آيساف آنرا تائيد ميکنند، اما آقای کرزی ھمه آنرا 

کستان ميداند و مسله را تبليغات دشمن برای خراب ساختن مناسبات افغانستان و پا
  . خاموش ميسازد

وقتيکه مال رسول نفر دوم طالبان در آن زمان، برای سقوط دادن غزنی وارد غزنی 
ميشود و چندين روز عمليات جنگی انجام ميدھد و والی غزنی از مرگز و قوای 
امريکائی برای گرفتاری وی کمک ميخواھد وزارت داخله افغانستان، اظھارات والی 

  .رد نموده و دولت ھم خاموشی ميماندرا 
    
 در چند سالی که در کشور شريعت :ز بين بردن امنيت، عدالت و آرامیا : ١١

فوق صورت نگرفته بود، ات اسالمی بر قرار بود حتی يک جنايت ھم مانند جناي
مردم آرام بودند، دزدان، آدم ربايان و جنايت کاران وجود نداشتند، وبه بادی گاردھا 

ديموکراسی غير ازين که ترس و ان ًحافظين ضرورت نبود، فعال درين دورو م
وحشت در بين مردم عادی وجود دارد و مردم حتی در خانه ھای خود ھم آرام 

رھبران گذشته جھادی، وزرا،  تا ھمين قدرتمندان از رئيس جمھورنيستند، الحمد 
 ينکه در خانه ھای ه ازنيز عالوسای عادی ؤوکالی ولسی جرگه، مشرانو جرگه و ر

  و حتیخود خواب آرام ندارند،  بدون بادی گارد يا محافظين بيرون ھم رفته نميتوانند
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در درون اطاق و يا حويلی منزل خود نيز به بادی گارد و تدابير امنيتی ضرورت 
  .دارند و ارمان خواب آرام با خود در گور خواھند برد

  
موکراسی ميباشد و به حدی زياد است که قلم از واقعات متذکره ھمه دستآورد ھای دي

 از واقعات کشور بسيار  دل سرد شده اماخباراز شنيدن  من که .نوشتن آن عاجز است
کم می شنوم، چند مثال آنرا بطور مشت نمونه خروار نوشتم تا مانند واقعات ديگر 

خ دھد اگر اين واقعات و حوادث در يک کشور غير اسالمی ر. فراموش مردم نشود
آنقدر تکاندھنده نخواھد بود، اما در افغانستان که يک کشور اسالمی است و ھر فرد 

 رخدادن چنين واقعات غير ازينکه تکاندھنده ،آن داد ميزند که اسالم ما را کسی ندارد
و يقين است تا وقتيکه اين ديموکراسی و مردم فاسد موجود . ميباشدنيز است شرم آور 

  . تر خواھد شدباشند وضع از بد بد
  

افغانان بايد دستآورد ھای ديموکراسی را که ھمه خيانت، جنايت و نا آرامی ميباشد با 
مقايسه نموده و بعد دست آورد ھای شريعت اسالمی که صلح، آرامی و عدالت ميباشد 

وای بر مردمی که با آوردن ديموکراسی خود و ملت را نا آرام قضاوت نمايند، اما 
  .ل و حاکميت کشور را ھم از دست دادندو استقالساختند 

  
بد بختانه بعضی کور دالن بی خرد با کمترين مفاد شخصی که برای شان ميرسد، 
تمام اين بی عدالتی ھا، نا آرامی ھا و بدبختی ھا را ناديده گرفته و با بی شرمی وضع 

  .موجوده را آرام و عادی دانسته و از آن دفاع ميکنند
  

مردم به . امتحان کردبار  ين خداوند متعال در چھل سال اخير چندمردم افغانستان را
) ج( خداوند موکراسی کردند،آرامی زمان ظاھر شاه ناشکری نمودند و شوق دي

کمونستان و حکومات مجاھدين را با نا آرامی ھای آن بر آنان مسلط نمود، بعد از آن 
ری نظام و شريعت اسالمی بر ملت مظلوم افغان رحم کرد و با برقرا) ج(باز خداوند

باز ھم به اثر ناشکری  و . دو باره آرامی، امنيت و عدالت را در کشور برقرار نمود
آنان، نظام ديموکراسی را با تمام نا آرامی و بد بختی خود بی بند و باری و خواست 

بار ديگر بر اين ملت رحم ) ج(ديده شود که  خداوند . آن بر آنان مسلط نمودھای 
   کرد وامنيت و آرامی را به اين کشور باز خواھد گردانيد يا نه؟خواھد

  
  
پايان
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