قصر داراالمان

بحران أفغانستان
حبیب الرحمن الفت

نومبر۲۰۱۸م.

بحران افغانستان

ماه جدی  ۱۳۹۶هجری شمسی

حبیب الرحمن ((الفت

))

فهرست
عنوان

صفحه

وظیفه افغانان و مشکل افغانستان 1 ..............................................................
آیا مخالفت جائز است؟ 13 .........................................................................
اشتباه طالبان و آیندۀ افغانستان 19 ................................................................
بگذارید افغانان را ،تا آیندۀ خود را خود شان تعین نمایند 23 ..............................
لویه جرگۀ اضطراری افغانستان 26 .............................................................
قانون اساسی آیندۀ افغانستان 30 ..................................................................
وفات اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان 33 .....................................
سرطان خبیثه 34 ....................................................................................
زمامدار یا رئیس جمهور 38 ......................................................................
مذاکرات صلح با طالبان یا با پاکستان؟ 41 .....................................................
وحدت ملى یا مشكل اساسى 43 ...................................................................
خطر تجزیۀ افغانستان 46 ..........................................................................
طاغوت و دوستان طاغوت 49 ...................................................................
مهمان نوازی یا جزای احسان 51 ................................................................
مؤسسه ملل متحد 53 ................................................................................
دین و سیاست 55 ....................................................................................
افغانستان در چهل سال اخیر 57 ..................................................................
هدف ایاالت متحده چیست؟ 59 ...................................................................
شهادت بن الدن وسیاست پاکستان در برابر مجاهدین 61 ...................................
دستآورد های دیموکراسی در افغانستان 63 ....................................................

بسم هللا الرحمن الرحیم

مقدمه
خواننده محترم!
چون بنده ادیب و نویسنده نیستم ،بنا ً این اثر یا رساله من هم ،عالوه ازینکه یک
اثر ادبی و علمی نیست شاید اشتباهات امالئی و انشائی هم در آن موجود باشد بنا ً امید
است با بزرگواری تان مرا عفو نمائید.
من قصد نوشتن رساله یا کتاب را نداشتم اما وقتیکه بحران و مشکل افغانستان
آغاز و به اوج خود رسید ،من هم مانند سائر افغانها نا آرام بودم و برای آرام ساختن
خود مجبور شدم بعضی موضوعات را بنویسم و آنرا نشر و توزیع نمایم .چون تعداد
این نوشته ها زیاد شد و عمر هم رو به آخر است ،خواستم بعضی ازین نوشته ها را
جمع آوری و به قسم یک رساله کوچک در چند جلد محدود چاپ و برای بعضی
دوستان تقدیم نمایم تا مرا گاه گاه یاد نموده و فراموش ننمایند .عالوتا ً چون مضامین
در سالهای گذشته و در زمانهای مختلف نوشته شده ،امید است خوانندگان محترم
تاریخ تحریر مضامین را در نظر بگیرند .با عرض حرمت حبیب الفت
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وظیفه افغانان و مشکل افغانستان
(راه حل مشکل افغانستان)
برای حل مشکل افغانستان از ابتدأ تا حال راه های حل مختلف از طرف مراجع
مختلف داخلی و خارجی پیشنهاد شده ،اما متأسفانه تا حال این مشکل حل نگردیده
است .علت آن هم اینست که اصالً درین راه های حل از یك طرف علت اصلى بوجود
آمدن این مشكل یا بحران ،با واقعیت هاى موجودآن در نظر گرفته نشده و از طرف
دیگر بدون در نظر گرفتن جنبۀ عملی راه حل ،صرف به صورت تیوری نظریات
ارائه گردیده است.
بطور مثال یکی از راه های حل که فعالً برای موضوع افغانستان پیشنهاد می
شود ،راه حل شش جمع دو است .درین راه حل عالوه ازینكه علت اصلى مشكل
افغانستان در نظر گرفته نشده و جنبۀ عملى هم ندارد فهمیده شده نمی تواند که چرا
سرنوشت افغانستان را که یک کشور مستقل است می خواهند توسط امریکا ،روسیه
و همسایگان آن تعین کنند؟ این راه حل شش جمع دو چه معنی دارد؟ و کدام انسان و
افغان عاقل آن را قبول خواهد کرد؟ آیا این راه حل سلب آزادی افغانستان نیست؟ اما
متاسفانه با آن هم بعضی افغانان به صورت غیر شعوری و یا از روی وطن فروشی
از این راه حل پشتیبانی می کنند.
سرنوشت افغانستان باید مانند همه کشور های مستقل ،صرف توسط افغانان و
در داخل افغانستان و بدون مداخلۀ روسیه ،امریکا و همسایگانش تعین گردد و هر
وقتیکه همسایگان برای افغانان این حق را دادند که در سرنوشت شان افغانان مداخله
کنند ،افغانان نیز این حق را بعداً به آنان ها خواهند داد كه در سرنوشت افغانان
مداخله كنند.
راه حل دیگر ،حکومت دارای قاعده وسیع است که در آن همه اقلیت های
قومی ،سیاسی و مذهبی سهم داشته و همسایگان افغانستان هم با آن موافق باشند این
راه حل از طرف امریکا ،ایران ،پاکستان و بعضی افغانان  ..پیشنهاد می گردد ،این
راه حل هم یک مفکوره پوچ و بی معنی است و علت اصلى بوجود آمدن بحران هم
در آن در نظر گرفته نشده و جنبه عملی هم ندارد .آیا چنین یک حکومت ،در امریکا،
ایران ،پاکستان و یا در کدام کشور دیگر وجود دارد که تشکیل چنین حکومت را در
افغانستان پیشنهاد می کنند.
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آیا در حکومت ایران تمام اقلیت های سیاسی ،مذهبی و قومی حصه دارند که آن
ها در افغانستان حکومت دارای قاعده وسیع می خواهند؟
آیا ایران به  %۳۰نفوس خویش که اهل سنت است ،حقوق سیاسی و اجتماعی
داده و به آنان در پارلمان و حکومت چوکی ها تعین نموده که برای کمتر از %۱۰
اهل تشیع در افغانستان ،حقوق سیاسی ،اجتماعی ،مذهبی ،چوکی های پارلمان و
چوکی های وزارت مطالبه می کند و به این ترتیب در بین شیعه و سنی در افغانستان
تفرقه می اندازد.
ً
موضوع جرگه ها و لویه جرگه ها که اکثرا از طرف شاه سابق و بعضی گروه
های افغانی به اشاره و مساعدت مالی امریکا ،ایران ،كشور هاى غربی و غیره به
حیث راه حل پیشنهاد می گردد و در خارج افغانستان تشکیل جلسه می دهند ،نیز راه
حل قضیه نی ست و هیچگاه به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید .و علت آن اینست که هر
گروه و هر کشوری که این جرگه ها را ترتیب می کنند ،هدف خاص داشته و این
جرگه ها را در مواقع خاص ترتیب می دهند .آنان صرف اشخاص یا گروه های
مورد نظر خود را با چند نفر محدود دیگر بدون در نظر داشت علمیت ،اهلیت و نفوذ
قومی یا اجتماعی شان به این جرگه ها دعوت می کنند و تجارت خویش را پیش می
برند .از طرف دیگر درین جرگه ها یک اقلیت کم افغانان که در خارج هستند
اشتراک می کنند و اکثریت افغانان که در افغانستان هستند و در راه حل مشکل رول
عمده دارند مانند سران گروه های مسلح و غیره در این جرگه ها اشتراک نمی کنند.
پس نتیجه آن پیش از پیش معلوم می باشد و باید از آن توقعی نشود .عالوتا ً تا وقتی
که گروه های مسلح موجود باشند ،کنفرانس و جرگه نتیجۀ مثبت نمی دهد .پس هر
جرگۀ که برای حل قضیه افغانستان تشکیل می شود باید در داخل افغانستان باشد ،از
طرف خود افغانان باشد و بدون کمک مالی و مداخله خارجی باشد .جرگه های
خارجی جز تجارت سیاسی نتیجه دیگری ندارند.
طوریکه گفته شد تمام راه هاى حل فوق ،صرف جنبه تیورى دارد و جنبۀ عملى
ندارندوبه همین سبب به هیچ صورت مشكل افغانستان را حل نخواهد كرد.
طوریکه قبالً گفته شد ،براى حل هر مشكل وبحران باید اول علت بوجود آمدن
بحران یا مشكل پیدا گردد و بعد راه حل جستجو شود تا بحران از بین برود و باز
بوجود نیاید .پیدا كردن راه حل بدون پیدا كردن علت آن ،مانند دادن دوا به مریضى
است كه اصالً مریضى و علت مریضى وى تشخیص نشده باشد .بنا ً این دوا اوالً تاثیر
نخواهن د كرد و اگر تاثیر هم كند تاثیر آن مؤقتى خواهد بود چرا كه علت اصلى
بوجود آمدن مشکل كشف و از بین نرفته است.
اصالً بحران یا مشكل افغانستان بعد از زمان سلطنت محمد ظاهر شاه بوجود
آمد .در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه اگرچه افغانستان یكى از كشور هاى غریب
جهان سوم بود اما وضع امنیتى كشور آرام بود و مردم افغانستان مشكل و بحران
داخلى نداشتند و زندگى عادى در كشور دوام داشت .با وجود فقر ،كسى به خارج
مهاجرت نمى كرد .جوانان افغان هم بعد از ختم تحصیل در خارج دوباره به كشور
باز میگشتند و همان معاش ماهانۀ دو یا سه هزار افغانى را در داخل كشور به معاش
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ماهانۀ دو یا سه هزارمارك یا دالردرخارج ترجیح میدادند .پناهندۀ سیاسى و اقتصادى
افغان در هیچ كشورى وجود نداشت به جز از فامیل مرحوم امان هللا خان كه در روم
پناهندۀ سیاسى بودند .اگر بیطرفانه قضاوت كنیم گفته میتوانیم كه دورۀ سلطنت محمد
ظاهر شاه بهترین و آرام ترین دورۀ تاریخ افغانستان بود.
بندگان خداوند(ج) مخصوصا ً مسلمانان که درزمین خداوند(ج) زندگی می
کنندباید قوانین خداوند(ج) را هم در تمام امور زنده گی خود بدون استثنی تطبیق
نمایند.
برای مسلمان جائز نیست که قوانین مدنی ،حقوقی و جزائی شرق و غرب را در
کشور خود تطبیق کند و یا قاضایای خود را به اساس قوانین غربی و شرقی و یا در
محاکم آن ها حل و فصل نماید.
در افغانستان قبل از آمدن طالبان با وجود اینكه  %۹۹مردم افغانستان مسلمان
بودند نظام اسالمى وجود نداشت وشریعت اسالمى طور شاید و باید تطبیق نمى شد.
عالوتا ً در اواخر سلطنت محمد ظاهر شاه قانون اساسی جدید تدوین شد و دیموکراسی
غربی را به افغانستان آورد  .احزاب سیاسی تشکیل شدند ،نظام پارلمانی به وجود
آمد ،روزنامه های آزاد به نشر رسیدند ،و نظام دیموکراسی تقریبا ً مدت ده سال بر
مردم حکومت کرد .در نتیجۀ این قانون اساسی که به اساس قوانین غربی تدوین شده
بود و در نتیجه سیاست منفی شاه (بی طرفی مثبت) و دیموکراسی غربی آن و نبودن
نظام اسالمى ،احزاب کمونستی قدرت گرفتند و هرج و مرج سیاسی در مملکت به
اوج خود رسید .امنیت آهسته آهسته از بین رفت .فساد اخالقی و مخالفت با دین زیاد
شد ،و زمینه برای کودتای محمد داؤد خان كه آنرا اولین كودتاى كمونستى گفته
میتوانیم مساعد گردید .عوامل فوق علت اصلى بحران یا مشكل افغانستان میباشد كه
با كودتاى محمد داؤد خان این بحران آغاز گردید.
با رویكار آمدن محمد داؤد خان نظام جمهوری به وجود آمد و مردم بدبخت
افغانستان را بدبخت تر ساخت .داؤد خان اگرچه یک انسان پاک و دارای اخالق نیك
بود اما در ضمن دكتاتور مطلق و تشنۀ قدرت بود .در زمان وى براى اولین بار
قیودات شب گردى وضع گردیدو آزادى مردم در همه ساحات محدود شد .زندگى توام
با ترس و نا آرامى آغاز گردید .در زمان محمد داؤد خان قدرت اصلی به دست
پرچمی ها و خلقی ها بود .در كودتاى محمد داؤد خان پرچمى ها و خلقى ها رول
اساسى داشتند و حتى كودتاى محمد داؤد توسط پرچمى ها و خلقى ها اجرا شد ،داكتر
حسن شرق ،فیض محمد ،پاچا گل وفادار ،نعمت هللا پژواك ،جیالنى باخترى ،جاللر،
غوث الدین فایق ،عبدالمجید محطاط و حتى سید عبداالله كه اشخاص مقتدر و
اعضاى كابینۀ داؤد خان بودند همه پرچمى ،خلقى و نوكران یا پیروان خط مسكو
بودند .آنان شخصیت های ملی و اسالمى را توسط محمد داؤد خان یا از بین بردند و
یا در زندان انداختند و ضعیف ساختند و حتی بعضی پیشروان جنبش اسالمی را
اعدام و به قتل رسانیدند  .جمهوریت محمد داؤد خان در حقیقت دکتاتوری مطلق بود.
ترس و وحشت همه جا را فرا گرفته بود .در مقابل مسلمانان و جنبش اسالمی فوق
العاده از شدت و بی رحمی کار گرفته می شد .غیر از پرچمی ها و خلقی ها هیچ
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کس مصئون نبود .در نتیجه احزاب چپی هنوز هم قویتر شدند ،زمینۀ كودتا براى
خلقى ها و پرچمى ها مساعد شد و جمهوریت نیز مانند دیموکراسی نتیجه مثبت نداد
و ناکام شدو مردم افغانستان لذت جمهوریت را که سال ها خواب آن را می دیدند نیز
چشیدند.
در نتیجه (فرزندان صدیق خلق) یعنی نوکران روس و عاشقان کمونیزم یکی
بعد دیگری قدرت را به دست گرفتند و نظام کمونستی و عساکر روس را به
افغانستان آوردند .در وقت کمونستان قدرت اصلی در دست روس بود و همه کار
های مهم رسمی توسط مشاورین روسی اجرا می شد .مردم بیچاره افغانستان لذت
کمونیزم را هم چشیدند و در نتیجۀ ظلم و تجاوز روس تمام شهر ها ویران و جنگ آن
چهارده سال دوام کرد .ظلم و وحشت به حد اعلی آن رسیده بود .کسی در خانۀ خود و
با اوالد خود مطمئن صحبت کرده نمی توانست .اطفال خورد را برای سال های
متم ادی به عسکری می بردند .همه مردم و حتی اطفال را مجبور می کردند که در
حزب خلق و پرچم داخل شوند .مخالفت با دین و مذهب علنی بود .فحشاء و بی بند و
باری به اوج خود رسیده بود .زندانی ساختن و کشتن مخالفان شان کار عادی بود.
نوامیس مردم همه و هر لحظه در خطر بودند .در نتیجۀ این وضع در حدود پنج
ملیون افغان مجبور به مهاجرت شدند و به احزاب اسالمی در پاکستان و ایران
پیوستند .کمونستان خائن و وطن فروش هم امتحان خود را دادند .کمونستان خائن،
نوکری و وفاداری خود را به روس و خیانت خود را به اسالم و افغانستان ثابت
کردند ،آنان از اسالم و افغانیت خارج شدند و برای سوسیالیزیم و کمونیزم هم در
آینده افغانستان جائی باقی نگذاشتند .و اگر كمى وجدان هم داشته باشند در آیندۀ
افغانستان باید مداخله و حتی اظهار نظر هم نكنند.
بعد از ناکامی دیموکراسی ،جمهوریت و کمونیزم ،مجاهدین (راه حق) یکی بعد
دیگری زمام امور را به دست گرفتند و بعضی از آنان با اعمال غیر انسانی و غیر
اسالمی شان که در زیر نام اسالم انجام دادند ،به اسالم ،افغانستان و نام بشر چنان
خیانت کردند که نظیر آن دیده نشده بود و در آینده نیز دیده نخواهد شد.
آنان نه تنها به مردم آزاری ،اعمال غیر اخالقی ،چور و چپاول ،آدم کشی،
ویرانی شهر ها ،غارت وفروش آثار تاریخی و قاچاق مواد مخدره اقدام کردند و
قوانین انسانی ،اسالمی و افغانی را زیر پا کردند بلکه مانند کمونستان به وطنفروشی
و خیانت ملی نیز آغاز کردند ،منتهی بدین فرق که کمونستان وطن را به طور کلی و
یک پارچه باالی رفقای کمونست شان یعنی اتحاد شوروی می فروختند اما بعضى از
رهبران مجاهدین می خواستند وطن را پارچه پارچه نموده و باال ى باداران مختلف
شان به فروش رسانند.
ً
حکومت مجاهدین اصال حکومت نبود و یک دوران انارشی بود .نا آرامی نسبت
به زمان کمونستان مخصوصا ً در کابل زیادتر شد .مخالفت های قومی ،مذهبی ،لسانی
و سمتی به حد اعلی خود رسید .ائتالف مسعود (حزب جمعیت) و حکمتیار (حزب
اسالمی) با کمونستان و ملیشه های کمونست ،آنان را سست عقیده تر ساخت .کشتن و
نا پدید شدن اشخاص کار عادی بود .کسی از یک ناحیۀ شهر به ناحیۀ دیگر شهر
رفته نمی توانست .در یک شهر ده ها حکومت موجود بود .راه ها مصئون نبود و
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رفتن از یک شهر به شهر دیگر با مشکالت و دادن پول گزاف به پاتک های
مجاهدین صورت می گرفت .کسی پول و حتی ساعت بند دستی را هم نمی توانست
از ترس این دزدان با خود حمل کند .دزدی خانه ها ،گرفتن مال و خانه مردم به
زور ،قحطی و قیمتی ،نبودن مواد غذائی و فیر کردن راکت باالی مردم بی گناه
موضوعات عادی روز بود .کسی که از خانه خارج می شد ،انتظار بازگشت وی به
خانه خیلی کم بود .خالصه این که آنان نه بر خود رحم کردند و نه بر مردم .هدف
آنان گرفتن قدرت یا یک منطقه نبود .خراب کردن آبادی ها ،کشتن مردم بی گناه آن
هم با بی رحمی و غارتگری یگانه آرزوی آنان بود .تا وقتی که مجاهدین در مقابل
روس جهاد می کردند و هدف نهائی رهبران شان واضح نبود ،اکثریت مطلق مردم
از آن ها دفاع می کردند و با آنها مساعدت می کردند .قتل ها ،ترور ها ،جنگ ها و
مخالفت های داخلی آن ها را با همدیگر ،سوء استفاده های آنان از پول جهاد و همه
گناهان شان را نادیده می گرفتند و فکر می کردند که حالت جنگ است و این نواقص
اصالح خواهد شد .اما بعد از جنگ وقتی که به قدرت رسیدند و اهداف اصلی بعضى
رهبران مجاه دین واضح و اعمال غیر انسانی و اسالمی شان مشاهده شد ،نه تنها
نفرت عمومی مردم در مقابل شان پیدا شد بلکه خداوند(ج) نیز آنان را ذلیل ساخت،
که ذاللت دنیوی شان را همه مشاهده می کنند و دیگر جائی در آینده افغانستان برای
شان باقی نمانده است.
علت بوجود آمدن همۀ این مشكالت و بحران از اواخر زمان ظاهر شاه الى
آمدن طالبان این است كه در یك كشور اسالمى به عوض نظام اسالمى ،نظام هاى
دیموكراسى و نظام هاى كمونستى بوجود آمد ،قانون و شریعت اسالم كنار گذاشته شد
و به احكام خداوند(ج) و سنت پیغمبر (ص) عمل نگردید .
اگر از ابتدأ در افغانستان نظام اسالمى موجود میبود وشریعت اسالمى تطبیق
می شد ،این مشكل و بحران اصالً بوجود نمى آمد وحال و روزگار افغانان به اینجا
نمی کشید و این قدر بدبخت نمی شدند.
یکی از خاصیت های مردم ما اینست که گذشته را به بسیار زودی فراموش می
کنند و فالکت های این مدت یعنی از اواخر سلطنت محمد ظاهر شاه تا آمدن طالبان
را نیز فراموش کرده اند .اگر آن را فراموش نمی کردند باید امروز نام نظام های
دیموکراسی ،جمهوریت ،سوسیالزیم ،کمونیزم و نام قوماندانان سابقه مجاهدین را نمی
گرفتند و در راه حل قضیه افغانستان آنان را با همسایگان افغانستان و امریکا و
شوروی که در به وجود آوردن بد بختی های سابقه و فعلی دخیل بودند و هستند
شریک نمی ساختند .چرا که آنان همه امتحان خود را داده اند و آزموده را آزمودن
خطا است.
بعضی افغانان که اکثرا ً در خارج زنده گی می کنند و هوا خواهان دیموکراسی
می باشند ،واقعیت ها را فراموش کرده و دیموکراسی را باز هم راه حل قضیه
افغانستان می دانند .این اشخاص از یک طرف گذشتۀ ناکام دیموکراسی را در
افغانستان فراموش کرده اند و از طرف دیگر فکر نمی کنند که آن دیموکراسی خیالی
اصالً در غرب و امریکا هم وجود ندارد .در امریکا که مهد دیموکراسی است با
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اقلیت بزرگ سیاه پوستان چه نوع معامله می شود؟ و باز هم در همین امریکا در
مقابل اقلیت مسلمان و دین اسالم چه می کنند؟ آیا در امریکا دیموکراسی است؟
عالوتا ً در امریکا و نظام دیموکراسی ،تمام ارزش ها را به صورت غیر مستقیم
سرمایه و پول تعین می کند .کرامت انسانی و علمیت و شخصیت انسان درین کشور
ها مهم نیست .یک شخص عادی با یک سرمایدار از هیچ نگاه مساوی و برابر نیست.
شخصیت انسان را هم در امریکا و غرب سرمایۀ وی تعین می کند .انتخاب رئیس
جمهور ،انتخاب حکومت و همه کار ها در دیموکراسی به صورت غیر مستقیم توسط
سرمایه تعین می گردد.
در حقیقت در نظام های دیموکراسی موجوده عدالت و مساوات اجتماعی وجود
ندارد و این دیموکراسی ها حکومت مردم بر مردم نیست .در این دیموکراسی ها
اقلیت ها حمایه نمی شوند ،این همه خواب و خیال است .آزادی فردی هم وجود ندارد
و اگر آزادی موجود باشد آن هم در ساحات فحشاء و بد اخالقی خواهد بود ،که روز
به روز جامعه را فاسد و از اخالق و کرامت انسانی دور می سازد .برای یک
جنایتکار که یک طفل را اختطاف می کند و بعد از روز ها شکنجه ،زنا و لواطت آن
طفل را به قتل رسانیده و مردۀ آن را هم در دریا یا جنگل می اندازد ،یک یا دو سال
حبس تعین می کنند .این است عدالت و مساوات اجتماعی در کشور های غربی با
نظام دیموکراسی.
در اسالم ،آزادی فردی ،عدالت اجتماعی و مساوات نسبت به همه نظام های
سیاسی و اجتماعی زیادتر و بهتر است .و درجه و ارزش شخص را سرمایه و پول
تعین نمی کند .یک شخص سرمایه دار با یک شخص فقیر تفاوتی ندارد .در اسالم به
ارزش های اخالقی اهمیت داده می شود و تقوی ،علمیت و عمل شخص مقام وی را
تعین می نماید.
هدف از اسالم ،اسالم واقعی و شریعت اسالمی است که مثال آن را در صدر
اسالم دیده می توانیم .لباس ،مسکن و غذای پیغمبر(ص) و خلفای راشدین نسبت به
مردم عادی خرابتر بود نه بهتر .ظلم و ستم وجود نداشت .عدالت و مساوات به اوج
خود رسیده بود .فرق بین سیاه پوست و سفید پوست ،عرب و عجم و خلیفه و رعیت
موجود نبود.
دین اسالم تغیر نکرده و نمی کند و همان دین وقت پیغمبر(ص) است ،الکن این
مسلمانان هستند که یا اصالً اسالم را تطبیق نمی کنند و یا آن را غلط تعبیر کرده و بد
نام می سازند .چنانچه مجاهدین ما در افغانستان ،رژیم خمینی در ایران و دیگر
زمامداران کشور های عربی در کشور های شان همین خیانت را به اسالم کردند.
اسالم یک نظام کامل اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی است .اسالم در تمام ساحات
زنده گی قوانین و مقررات خاص دارد .قرآن کریم تنها برای قرائت و مطالعه نازل
نشده بلکه مجموعه اوامر و نواهی است که برای تنظیم زنده گی بشر در تمام ساحات
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،طبی و همه ساحات دیگر فرستاده شده است .و اگر
قرآن کریم و شریعت اسالمی به صورت  % ۱۰۰تطبیق شود ،نه تنها تمام پروبلم
های فعلی دنیا حل می شود بلکه تمام پروبلم های آینده آن نیز در تمام ساحات حل
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خواهد شد .قرآن کریم واقعا ً شفا است و تمام رنج ها و مشکالت را رفع می نماید
مشروط به اینکه به آن ایمان داشته و آن را تطبیق نمایند.
برای یک مسلمان و یا یک ملت مسلمان حیف است که نظام اسالمی یعنی نظام
خداوندی را گذاشته و دیگر نظام های سیاسی ،اجتماعی و یا اقتصادی را در کشور
خود تطبیق کند .خوبی هائی را که اسالم دارد هیچ نظامی ندارد .یهود و نصاری این
نکته را خوب فهمیده اند و به همین اساس هر وقتی که در یک کشور اسالمی یک
نظام اسالم واقعی به وجود بیاید و یا یک جنبش اسالمی واقعی پیدا شود ،فوراً به
سرکوبی آن اقدام می کنند .مثال های آن زیاد است و از ذکر آن درینجا صرف نظر
می گردد.
افغانان باید زمانی را که کمونستان خائن و وطن فروش و تنظیم هاى مجاهدین
قدرت را به دست داشتند با زمان فعلی (زمان حکومت طالبان) مقایسه کنند .در زمان
کمونستان و مجاهدین نا آرامی فوق العاده زیاد شد و حتی به نوامیس مردم تجاوز
صورت گرفت .و حال درین مدت سه سال عالوه از آرامی شاید به ناموس هیچ کس
تجاوز صورت نگرفته باشد .در آن زمان در اثر راکت بازی های آنان روزانه چقدر
نفر هالک و چند خانه ویران می شد و حال وضع از چه قرار است .محاصره کابل
توسط مجاهدین و در زمان حکومت مجاهدین و گشت و گذار مردم در شهر کابل به
چه ترتیب بود و حاال چطور است .مال و پول مردم هر لحظه غصب می شد و حال
چ قدر مصئون است .در آن وقت کسی به افغانستان داخل شده نمی توانست و اگر
داخل می شد از یک شهر به شهر دیگر رفته نمی توانست .افغانان مقیم خارج صرف
تا پشاور به دیدن اقارب خود رفته می توانستند و حال هر افغان آزادانه به داخل
کشور می رود و باز می گردد .از یک شهر به شهر دیگر بدون آزار و باج دادن
سفر می کند .در آن زمان خانه های مردم بدون اطالع شان چند بار فروخته شده بود
و حال هر کس بدون درد سر ملکیت خود را دوباره به دست می آرد .عالوتا ً رهبران
مجاهدین ،اقارب و قوماندانان شان از پول جهاد ملیونر شدند .و اکثر تنظیم ها و
قوم اندانان شان با پرچمیان ،خلقیان و ملیشه های کمونست برای گرفتن قدرت چندین
بار ائتالف کردند که ائتالف اکثر آنان تا حال هم ادامه دارد .در حالیكه طالبان از
چنین اعمال تا حال پاك میباشند .بنا ً با وجود این هم اگر یک مسلمان ،زمان نظامهای
گذشته را بهتر بگوید و از وضع فعلی شکایت کند و یا به طرفداری استاد ربانی ،آمر
صاحب مسعود ،جنرال دوستم ،انجنیر صاحب حکمتیار و غیره مضامین نشر و بر
خالف طالبان پروپاگند دروغ نماید ،این دشمنی ها و دوستی ها نه تنها از نگاه اسالم
درست نیست بلکه این دشمنی ها دشمنی قومی ،زبانی و سمتی است و هدف این
اشخاص هم جز تجزیه افغانستان چیز دیگری نمیباشد.
در دوران جهاد و خصوصا ً در زمانی که مجاهدین قدرت را به دست گرفتند
خوشبینی زیاد به شاه سابق موجود بود .و علت آن هم این بود که واقعا ً زمان شاهی با
زمان داؤد خان ،زمان کمونستان و دوران مجاهدین از نگاه آرامی قابل مقایسه نبود.
اما متأسفانه که شاه مانند همیشه از منتهی محافظه کاری کار گرفته مستقیما ً و عمالً
هیچ اقدامی نکرد .اگر شاه سابق از روش پدر مرحومش استفاده می کرد و با کمی
جرأت داخل افغانستان می شد می توانست در آن وقت افغانستان را نجات بدهد .اما
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متأسفانه که در طول مدت جهاد و حتی بعد از آن تا پاکستان هم قدم رنجه نفرمودند و
جز صدور اعالمیه هیچ کاری نکردند .حال شرایط تغیر کرده و دیگر به شاه
خوشبینی وجود ندارد و اگر اقدامی کند هم نتیجه نمی دهد .بهترین خدمت شاه سابق
به وطنش فعالً این خواهد بود که از سیاست دست برداشته و در قضیه افغانستان
مداخله منفی نکند .اطرافیان شاه و امریکا از نام شاه سوء استفاده نموده و ویرا در
مواقع خاص به موقف گیری هائی وادار می سازند که این موقف گیری ها خالف
اراده اکثریت مردم و منافع ملت مسلمان افغانستان می باشد و در نتیجه طبعا ً بد بینی
و نفرت عمومی را در مقابل شاه زیاد می سازد.
یک واقعیت مهم دیگر که تا حال در راه هاى حل پیشنهاد شده در نظر گرفته
نشده و یا بی اهمیت تلقی شده اینست که %۹۹نفوس افغانستان مسلمان است و برای
حل مشکل یک کشور مسلمان باید راه حل اسالمی جستجو شود ،نه راه حل شرقی،
غربی و غیر اسالمی.
به عبارۀ دیگر اسالم یگانه نقطۀ مشترك بین همه افغانها میباشد كه میتوان همه
افغانها را در دور آن جمع كردو وحدت ملى را بوجود آورد در غیر آن براى جمع
كردن اقوام مختلف ،قبیله ها ،لسانها و سمت هاى مختلف افغانستان هیچ نقطه مشترك
دیگرى وجود ندارد .عالوتا ً هیچ شخص ،قوم ،گروه یا تنظیمى نخواهد بود كه از
اسالم انكار كند و قوانین اسالم و شریعت اسالم را قبول نكند.
خالصه این که برای مردم افغانستان که  % ۹۹آن مسلمان است و نظام هاى
دیموکراسی ،جمهوریت ،سوسیالیزیم و غیره در گذشته نتیجۀ مثبت نداده و راه حل
حکومت دارای قاعده وسیع ،راه حل شش جمع دو و راه حل جرگه و جرگه بازی
های خارج و آمدن شاه سابق نیز طوری که به آن اشاره شد جنبه عملی ندارد ،بوجود
آمدن یک نظام واقعی اسالمی و شریعت اسالمی که عدالت ،امنیت ،مساوات و آرامی
را در کشور به وجود مى آورد ،مردم را اصالح میسازد،علت بوجود آمدن بحران
را از بین میبرد و اکثریت مردم افغانستان یعنی هزاره ،پشتون ،تاجک و ازبک را به
دور خود جمع مینماید و هدف اصلى جهاد افغانستان را بر آورده میسازد ،یگانه راه
حل قضیه می باشد.
ً
طالبان از مدت تقریبا سه سال به این طرف امنیت ،مساوات ،ارامی و عدالت را
در افغانستان قائم نموده و شریعت اسالمی را تا اندازۀ زیاد تطبیق می کنند .و مردم
افغانستان بعد از چهادره سال جنگ با روس ها و چندین سال جنگ بین دزدان و
غارتگران داخلی فعالً به زندگی عادی خود شروع نموده اند و اکثریت مطلق مردم
در افغانستان از حکومت طالبان راضی می باشند.
اقدامات مؤفقانه طالبان در مورد جمع آوری اسلحه و برقراری صلح و امنیت
باید از طرف مردم جهان عموما ً و از طرف افغانان خصوصا ً بی ارزش تلقی نشود.
و باید اعتراف شود که این کار را ملل متحد و امریکا در ظرف چندین سال و با
مصرف چندین ملیون دالر و با ارسال چندین هزار عسکر هم نمی توانستند اجراء
کنند .از طرف دیگر هدف طالبان ،وحدت افغانستان و برقراری یک دولت اسالمی و
عمل شان تطبیق شریعت اسالمی می باشد .بنا ً یک افغان مسلمان که به دین و وطن
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خود عالقمند باشد ،باید کوشش کند که  % ۱۰۰قوانین و شریعت اسالمی در
افغانستان تطبیق شود و نواقص فعلی را كه در نظام موجود است اصالح نماید .مثالً
طالبان در مورد ریش تا اندازۀ زیاد زیاده روی می کنند به این معنی که ریش سنت و
حتی شاید هم باالتر از سنت یعنی واجب باشد .اما در صدر اسالم هم به کسی از
سبب کمی ریش جزاء داده نشده است .اما زیاده روی طالبان در این است که در این
مورد خیلی از شدت کار می گیرند .و یا در مورد زرع کوکنار و محصوالت تریاک
با وجود این که طالبان می توانند از زرع آن جلوگیری نمایند( یكبار قرار راپور ملل
متحد طالبان تولید و زرع كوكنار را بكلى از بین بردند) ،در این مورد اقدام نمی کنند
و می گویند که اگر ملل متحد و امریکا چنین و چنان کنند ما زرع تریاک را منع
خواهیم کرد .در حالیکه طالبان به تمام معنی می دانند که این کار از نگاه اسالم جائز
نیست .طالبان باید در این مورد هم توکل به خداوند(ج) نموده و زرع تریاک را به
خ اطر امریکا یا ملل متحد نه ،بلکه برای رضای خداوند(ج) منع کنند و من یقین دارم
که با این کار ،خداوند(ج) آن ها را آنقدر کمک خواهد کرد که کمک امریکا و ملل
متحد در مقابل آن ناچیز خواهد بود .طالبان در مورد تعلیم و کار زنان هم تا حال
اقدامی نکرده اند و در این مورد از افراط کار می گیرند .عالوتا ً بعضی نواقص
دیگر هم موجود است که باید اصالح گردد .به هر صورت برای اصالح نواقص
موجوده و برقراری شریعت اسالمی هر کمکى که صورت بگیرد از طرف طالبان
به خوشی استقبال خواهد شد و حق مخالفت را به آن نخواهند داشت.
از باطن و قلب انسان صرف خداوند(ج) میداند و یک مسلمان باید نیت و اعمال
مردم را دیده و بعد در مورد آن حکم نماید.اعمال و نیت طالبان تا حال با اعمال و
نیت گذشتگان قابل مقایسه نیست .اگر طالبان هم در آینده خدا ناکرده مانند گذشتگان،
فاسد شوند در آن صورت هیچ کس از آنان دفاع نخواهد کرد و خداوند(ج) نیز آنان
را مانند گذشتگان ذلیل خواهد کرد.
یک تعداد زیاد افغانان صرف به اساس تعصبات لسانی ،قومی و سمتی حتی از
نام طالب هم بد میبرند .این اشخاص باید بدانند که طالبان نظام اسالمی و شریعت را
به افغانستان آورده اند و دشمنی این اشخاص با طالبان در حقیقت دشمنی با اسالم
میباشد ،عالوتا ً این اشخاص باید آیات دوم و هشتم سوره المآئده و آیات یازده
وسیزدهم سوره الحجرات را در نظر گرفته و با دشمنی طالب بااسالم دشمنی
نکنند.
از اینکه طالبان در افغانستان امنیت و آرامی را آورده اند حتی دشمنان شان
نیز انکار نمی کنند .و در مورد متهم ساختن طالبان به پاکستانی بودن نیز غیر از
تبلیغ دشمنان اسالم کدام شاهد و سندی وجود ندارد و از روی عقل ومنطق نیز درست
نیست ،باز هم الغیت عند هللا .عالوتا ً شخص استاد ربانی که فعالً طالبان را به
پاکستانی بودن متهم می کند ،در زمان ریاست جمهوری خویش به آن شهادت داده که
طلبان پاکستانی نیستند و این سخن را بهتان نامیده است.
با آنهم اگر موضوع پاکستان و پاکستانی بودن مطرح شود همه رهبران تنظیم ها
و بعضی قوماندانان شان نسبت به طالبان با پاکستان روابط محکمتر و نزدیکتر
داشتند .و حتی همه پاسپورت های پاکستانی و خارجی داشتندپس عجیب است كه آنان
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پاکستانی نبودند و طلبان پاکستانی اند .همین طور حزب وحدت و احزاب دیگر اهل
تشیع همه مستقما ً از طرف ایران رهبری و حمایه می شدند و هنوز هم می شوند.
دفاتر و نشریات شان همه از عکس های خمینی پر بوده و در افغانستان شعار رهبری
ایران را می دهند ،با آن هم آن ها ایرانی نشدند و طالبان پاکستانی شدند .روابط
کمونستان و دوستم نیز با باداران روسی شان معلوم است با آن هم کمونستان و دوستم
روسی نیستند و طالبان پاکستانی هستند؟ بهتر است قضاوت به مردم گذاشته شود.
شوروی ابر قدرت با  ۱۲۰هزار عسکر و تمام تانک ها ،توپ ها ،طیارات
جنگی ،ملیشه ها و نوکران افغان شان نتوانست که در ظرف مدت چهارده سال بر
افغانستان مسلط شود ،پاکستان که خود هزاران مشکالت داخلی و خارجی دارد و با
فقر و بدبختی دست و گریبان است چطور توانست که در مدت چند ماه بر افغانستان
مسلط شود؟
اگر این تسلط پاکستان باشد چرا عساکر پاکستانی و تانک های پاکستانی مانند
تانک ها و عساکر روسی در افغانستان دیده نمی شوند؟ آیا مردم کور هستند و یا آنان
جن هستند که دیده نمی شوند.
همین که اسرائیل با ایران در مقابل طالبان اتحاد می کنند ،برای اثبات مسلمانی
و حقانیت طالبان كافى است .طالبان هنوز به فضل خداوند(ج) فاسد نشده اند .مانند
مجاهدین قصر ها و خانه ها ندارند .موتر های لوکس ندارند .خانه ،نان و لباس
طالبان از خانه ،نان و لباس مردم عادی فرق ندارد .حساب های بانکی در داخل و
خارج ندارند و از عیش و نوش بهره مند نیستند.
این که طالبان اسالم و شریعت اسالمی می خواهند این گناه نیست .اگر کسی
نمی تواند که در فامیل خود حجاب اسالمی را تطبیق کند ،این نقص آن شخص است
نه نقص طالبان .اگر کسی ریش نمی گذارد و سنت را ترک می کند این نقص آن
شخص است نه گناه طالبان .حجاب و ریش را طالبان نیاورده اند .حجاب و ریش در
اسالم است و حکومت اسالمی آرزوی دیرینه اکثریت مطلق مردم افغانستان بود و
است .انتقاد باید سالم ،بدون غرض شخصی و تبعیض باشد.
مسلمانان کوشش نمی کنند که در امریکا و یا در کشور های غیر مسلمان ،نظام
اسالمی و شریعت اسالمی را قایم کنند .چرا امریکا و کشور های غیر اسالمی می
خواهند که مسلمانان نظام اسالمی خود را گذاشته و نظام دیموکراسی آنان را در
وطن خود تطبیق نمایند؟ چرا تحریم های اقتصادی را در مقابل کشور ما وضع می
کنند؟ در کشور ما و مخصوصا ً دراسالم حقوق زنان و حقوق انسان نسبت به شرق و
غرب زیادتر و محفوظتر است .تنها حجاب معنی آن را ندارد که حقوق زنان پایمال
شده است .حجاب اسالمی حیثیت و شخصیت زنان را بلند می برد .فحشاء شرق و
غرب تجاوز به حقوق زنان است نه حجاب اسالمی .این تحریم های اقتصادی و عدم
به رسمیت شناختن ،صرف مخالفت با اسالم است .یهود ،امریکا و شرق و غرب نمی
خواهند که یک نظام واقعی اسالمی به وجود بیاید .اما برای مسلمانان جائز نیست و
ننگ است که با آن ها همدست شوند.
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افغانانی که در امریکا و اروپا زنده گی می کنند وظیفه ایمانی و وجدانی شان
است که اقالً این تبلیغات غلط و پروپاگنده های دشمنان داخلی و خارجی را بی
جواب نگذارند.
موضوع بن الدن هم بهانه است .طالبان بن الدن را به افغانستان نیاورده اند و
بن الدن جدیدا ً به افغانستان نیامده است.عالوتا ً بن الدن از افغانستان بر ضد امریکا
هیچگونه فعالیتی نمی کنند و امریکا در این مورد هیچ برهان و سندی ندارد .همین
دولت امریكا از بن الدن در زمان جهاد افغانستان در مقابل روس حمایت میكرد و
فعالً آنرا تروریست میداند .اگر امریکا عساکر خود را از جزیره عرب خارج کند و
در مورد فلسطین یک سیاست منصفانه را در پیش گیرد ،بن الدن و همه مسلمانان
عالوه از اینکه با امریکا مخالفت و دشمنی نخواهند کرد ،دست دوستی نیز به سویش
دراز خواهند کرد .اصالً در جزیره عرب بودن عیسویان ،یهودیان ،کمونستان و
دیگر ادیان از نگاه اسالم جائز نیست .امریکا باید این نکته را درک نموده و دشمنی
تمام مسلمانان را عمدا ً کسب نکند .
چرا امریکا یک کشور مسلمان را به واسطه تحریم ها و فشار های اقتصادی
مجبور می سازد تا بر اساسات اسالمی پا گذاشته و یک مسلمان را که جرم وی قطعا ً
ثابت نیست برای محاکمه در محاکم کفر به کفار تسلیم نماید و قضیه خود را بر
خالف حکم قرآن در محاکم کفار حل و فصل کند.
بدبختی در افغانستا ن سال های زیادی دوام کرد و اکثریت مردم افغانستان بی
اندازه رنج کشیدند .اما یک تعداد افغانان از این بدبختی ها سوء استفاده زیاد هم کردند
و حتی ملیونر شدند .حال باید آنان مردم افغانستان را آرام بگذارند .شیعه ،سنی،
هزاره ،تاجک ،ازبک و پشتون همه افغان هستند و حق دارند که با هم در افغانستان
زنده گی کنند .اما هیچ کس این حق را ندارد که افغانستان را تجزیه کند و یا آن را به
باداران خارجی خود تسلیم نماید .با آن هم اگر کسی به اساس تعصبات زبانی ،قومی
و سمتی ،کشور های دیگر را بر افغانستان و یا نظام های دیموکراسی ،کمونستی و
سوسیالستی را بر نظام اسالمی که در افغانستان موجود است ترجیح می دهد ،می
تواند به زنده گی دلخواه خود در آن کشور ها ادامه داده و از نظام مورد نظرش بهره
مند شود .باز هم قابل تذکر است که  %۹۹مردم افغانستان مسلمان هستند و نظام
اسالمی و شریعت اسالمی یگانه نظام برای مسلمانان است و اکثریت مطلق مردم
افغانستان هم به آن راضی هستند .این امکان هم وجود ندارد که در یک قسمت
افغانستان نظام کمونستی و در یک قسمت آن نظام دیموکراسی و در یک قسمت آن
نظام خمینی به وجود بیاد و افغانستان تجزیه گردد.
افغانان باید به وضع موجوده شکر نموده و به اصالح آن بکوشند و اگر خدا
ناخواسته به اثر تالش های دشمنان اسالم ،همین نظام موجوده هم از بین برود،
افغانان باید مطمئن باشند که همان هرج و مرج سابقه و بى امنیتى به وجود می آید و
در آن وقت مسؤلیت به دوش همین دشمنان اسالم (چه داخلی و چه خارجی) خواهد
بود و پشیمانی سودی نخواهد داشت.
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تبصره:
۱۲نومبر  ۲۰۱۸م.
این مقاله بتاریخ  ۱۳نومبر ۱۹۹۹م .یعنى در زمان حكومت طالبان تحریر،
توزیع و در چندین ویب سایت و اخبار داخلى و خارجى نشر گردیده بود.
تقریبا ً دو یا سه سال بعد از تحریر این مقاله ،حكومت طالبان كه امنیت و آرامى
را در افغانستان برقرار و شریعت اسالمى را جارى كرده بودند ،بعد از مقاومت
زیاد ،توسط قواى نظامى امریكا و متحدین آن سقوط كرد ،عساكر امریكائى افغانستان
را اشغال كردند ،یا بعبارۀ دیگر كشوریكه تازه با جهاد اسالمى و غیرت افغانى
مجاهدین واقعى از اشغال روس خالص و آزاد شده بود با بى اتفاقى ،وطن فروشى
جاه طلبى و بى غیرتى یك تعداد رهبران مجاهدین به امریكا تسلیم گردیدو آزادى و
حاكمیت ملى خود را از دست داد.
حكومت امریكا و متحدین آن در كنفرانس بن ،نظام سیاسى افغانستان را تعین و
در لویه جرگۀ ساختگى قانون اساسى افغانستان را ساختند ،رئیس جمهور افغانستان
را تعین كردند و همان كمونست هاى سابقه و سران بد نام مجاهدین و قوماندانان آنان
را در چوكى ها و مقامات دولتى مقرر كردند.
با بوجود آمدن این تحوالت و مصرف ملیارد ها دالر و موجودیت هزاران
عسكر امریکا و ناتو در افغانستان تا حال ،عالوه ازینكه صلح و آرامى بوجود نیامده،
نا آرامى و بى امنیتى هنوز زیاد تر شده است .یعنى این راه حل دیگر كه اصالً اشغال
افغانستان توسط امریكا و ظاهراً آوردن جمهوریت و دیموكراسى در افغانستان بود،
باز هم نتیجه نداد و نا آرامى هاى قبل از زمان طالبان ،دزدی ،آدم ربایي  ،قتل و قتال
 ،چور و چپاول و تجاوز بر خانم ها و حتی مردان پیر دو باره بوجود آمد.
امریكا با وجود اشغال نظامى افغانستا ن نه تنها به از بین بردن طالبان و القاعده
موفق نشد بلكه جنگ افغانستان اقتصاد امریكا را هم مانند اقتصاد شوروى سابقه به
سقوط مواجه نموده است كه این امر ادامۀ جنگ را به امریكا در دراز مدت نیز
ناممكن میسازد .بهر صورت الغیب عندهللا ،اینکه در آینده در افغانستان چه خواهد
پیش بینی آن هم مشکل است.
در جنبش طالبان هم بعد از سقوط امارت اسالمی طالبان ،مداخله پاکستان زیاد
شد و حتی رهبر سابقه طالبان مال محمد عمر را در پاکستان در شفاخانه زهر دادند
و هالک کردند و مال برادر نفر دوم طالبان را در پاکستان زندانی کردند .بعد از آن
نفوذ پاکستان در گروه طالبان به اندازه زیاد شد که حتی رهبران شانرا هم پاکستان
تعین میکند .از طرف دیگر گروه طالبان فعالً پارچه پارچه شده که زیادتر آنها از
طرف پاکستان اداره و رهنمایی میشوند ،ازینکه گروه طالبان میتواند در آینده از
چنگ پاکستان خود را خالص کند یانه ،هم پیش بینی آن مشکل است .بهر صورت
آینده افغانستان و آینده طالبان هر دو مجهول است و باید سالهاانتظار کشید.
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 ۳جنوری  ۲۰۰۱م

آیا مخالفت جائز است؟
از وقتی که جنبش طالبان در افغانستان نظام اسالمی را قایم و شریعت را جاری
نموده اند ،با بعضی مخالفت های داخلی و خارجی رو به رو می باشند .در این جا
کوشش می شود تا این مخالفت های داخلی و خارجی را مطالعه و بررسی نمایم و
ببینیم که آیا این مخالفت ها از نگاه عقل و منطق انسانی درست و از نگاه اسالم جائز
می باشد و یا نه؟ چون این مخالفت ها بسیار مهم است و حتی وحدت ملی و آیندۀ
افغانستان را در خطر می اندازد  ،بنا ً موضوع باید به غور مطالعه شود و در
صورتی که این مخالفت ها معقول و از نگاه اسالم درست باشد ،باید از طرف همه
تقویه و به آن ادامه داده شود .و اگر این مخالفت ها ناجائز و جز ضرر هیچ مفادی به
هیچ گروهى نداشته باشد باید در ختم و از بین بردن آن کوشش به عمل آید.
برای مطالعۀ بهتر موضوع ،این مخالفت ها به دو قسمت عمده تقسیم می گردد.
الف :مخالفت های خارجی (مخالفت کشور های خارج و خارجیان)
ب :مخالفت های داخلی (مخالفت تنظیم های سابقه ،گروه های سیاسی و سائر
افغانان)
الف :مخالفت های خارجی (مخالفت کشور های خارجی و خارجیان)
در راس مخالفت های خارجی مخالفت ایاالت متحدۀ امریکا ،روسیه و ایران
قرار دارد .که طبعا ً یهود ،نصارا ،کمونستان و ملحدان هم با آنان هم نظر می باشند.
عالوتا ً کشور های عضو ملل متحد ،چه اسالمی و چه غیر اسالمی هم به حمایت از
این مخالفت ها مجبور ساخته شده اند.
علت مخالفت های خارجی با جنبش طالبان ظاهراً موضوع بن الدن ،مواد
مخدره ،حقوق زنان ،حقوق بشر ،از بین بردن تروریزم و آوردن دموكراسى
درافغانستان می باشد .اما در حقیقت ایاالت متحدۀ امریکا ،روسیه و ایران هر یک
می خواهند اسالم و دولت اسالمى را از بین برده و در افغانستان رژیم مزدورى را
به وجود بیاورند که راه آنان را پیروی و خواهشات آنان را بر آورده سازد .یعنی از
بین بردن اسالم ،سلب آزادى و آوردن یک رژیم مزدور در افغانستان آرزوی آنان
می باشد.
این مخالفت ها اساسی و عقیدوى بوده و اگر به عوض رژیم طالبان هر رژیم
مستقل و اسالمی دیگر هم در افغانستان به وجود بیاید یا قدرت را به دست بگیرد،
این مخالفت ها دو باره پیدا شده و ادامه می یابد.
مخالفت کفار با مسلمانان آشكار و واضح است و در قرآن کریم هم بار ها ذکر گردیده
که درین جا به طور مثال دو آیت مبارکه را ذکر می کنیم ،آیت  ۱۲۰سورۀ البقرة« :

عنكَ الیَهودُ َو َال النَّ
صارى َحت ّ ٰى تَتَّبِ َع ِملَّت َ ُهم ۗ قُل إِ َّن ُهدَى َّ
اَّللِ ُه َو
َولَن ت
َرضى َ
ٰ
ٰ
دى ۗ َولَئِ ِن اتَّبَعتَ أَهوا َء ُهم بَعدَ الَّذي جا َءكَ ِمنَ ال ِع ِلم ۙ ما لَكَ ِمنَ َّ
اَّللِ ِمن
ال ُه ٰ
َصیر» ترجمه :و هرگزراضی یا خشنود نمی شوند از تو ،یهودان و نه
ي ٍّ َوال ن ٍّ
َو ِل ّ
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نصارا تا آن که پیروی کنی ملت آنان را (دین ،کیش ،آئین ،طریقه و شریعت آنان را)
بگو هدایت خداوند(ج) ،هدایت است .و اگر پیروی کنی خواهشات یا آرزو های باطل
آنان را بعد از آن چیزی که آمد برای تو از علم یا دانش (قرآن کریم)،نباشد برای تو
از جانب خداوند(ج) هیچ دوستی و یاری دهنده اى .آخر آیت  ۱۴۵سورۀ البقرة...« :

َولَئِ ِن اتَّبَعتَ أَهوا َء ُهم ِمن بَع ِد ما جا َءكَ ِمنَ ال ِع ِلم ۙ إِنَّكَ ِإذًا لَ ِمنَ ّ
الظالِمینَ

ترجمه :و اگر تو پیروی کنی خواهشات آنان را ،بعد از آن چه آمده است برای
توازدانش(قرآنکریم) ،هرآئینه تو باشی آنگاه از ستمگاران .طوریکه همه می دانند
یکی از معجزه های قرآنکریم همین است که آیات آن همیشه تازه و موضوع روز می
باشد .و این دوآیت مبارکه ،که حکم آن عام است ،کامالً همین سیاست و پالیسی
امروزۀ امریکا و کشور های غربی (یهود و نصارا) را در مقابل اسالم و نظام
اسالمی واضح می سازد و عاقبت آن را هم به مسلمانان خاطر نشان می سازد.ایاالت
متحدۀ امریکا امروز به صورت واضح کمک های خود ،کمک های ملل متحد و
کمک های کشور های غربی را برای مسلمانان و کشور های اسالمی به الخصوص
به افغانستان مربوط به قبولى نظام دیموکراسی و تطبیق دیموکراسی غربی در آن
کشور ها می سازد .و طوری که در آیات فوق هم ذکر شده این خواهش یا آرزوی
آنان می باشد .کلمۀ اهوآ ،همین خواهشات آنان یا نظام دیموکراسی غربی است که در
قطب مخالف نظام و شریعت اسالمی قرار دارد .و کلمۀ ملت هم به معنی دین ،کیش،
آئین و طریقۀ آنان می باشد.
یعنی اگر مسلمانان درکشور ما یا در هر کشور دیگر ،شریعت اسالمی ،نظام
اسالمی و سنت پیغمبر(ص) را تطبیق نمایند ،مخالفت امریکا و غرب (مخالفت یهود
ونصارا) با آنان شروع می شود ،آن نظام یا کشور را به رسمیت نمی شناسند ،کمک
نمی کنند و بر ضد آن بهانه گیری می کنند .به عبارۀ دیگر مسلمانان و کشور های
اسالمی را در دوراهی قرار می دهد .که یک راه آن قبول دیموکراسی با کمک های
آنان و راه دیگر آن ،راه خداوند(ج) و دشمنى و مخالفت آنان می باشد .و اساس
مخالفت های خارجی همین است.
کشور های غربی و ایاالت متحدۀ امریکا ادعا می کنند که به آزادی عقیده
احترام دا رند و باید دیگران هم آزادی عقیده را احترام نمایند .آیا این احترام به آزادی
عقیده است ،که كشور هاى اسالمی را خالف عقیدۀ آنان از تطبیق شریعت اسالمی
باز می دارند؟ و کمک های جهان را مربوط به تطبیق دیموکراسی و از بین بردن
شریعت اسالمی می سازند؟
بنا ً مخالفت های خارجی یا کشور های خارجی وقتی از بین می رود که یا جهان
غرب و امریکا واقعا ً به عقیدۀ مسلمانان احترام نمایند و آنان را به راه و رسم خود
مجبور نسازند .و یا این که مسلمانان اسالم را گذاشته و دین و ملت آنان را پیروی
نمایند .موضوعات از بین بردن تروریزم ،تسلیمی بن الدن ،مواد مخدره ،آزادی زنان
و حقوق بشر همه مسائل ظاهری قضیه می باشد .اگر این خواهشات ظاهری بر
آورده هم شود طوری که در قرآن ذکر شده قضیه حل نمی شود تا آن که اسالم به کلی
کنار گذاشته شود .زرع مواد مخدره که یکی از بهانه های آنان بود و در اسالم هم
حرام میباش د ،و منع کردن زرع آن در افغانستان کار آسان و بی مصرفی هم نبود،
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فعالً در افغانستان زرع آن منع شده ،اما با وجود آن هم ،امریکا ،ملل متحد و کشور
های غربی که برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدره ساالنه ملیون ها دالر به ایران
کمک می کنند ،از این عمل طالبان حتی قدردانی هم نکردند .بنا ً معلوم می شود که
این موضوعات در حقیقت صرف بهانه می باشد و مخالفت شان طوری که گفته شد
اساس دیگری دارد.
به هرصورت از جهان غرب و امریکا توقع دیگری هم باید نشود ،اما به
مسلمانان و مخصوصا ً افغانان جائز نیست که از این مخالفت ها بر ضد مسلمانان و
جنبش طالبان پشتیبانی نمایند .و اگر پشتیبانی نمایند در عمل این مخالفت شان،
مخالفت با اسالم خواهد بود نه مخالفت با طالبان.
نظر به توضیحات فوق ،مخالفت های خارجی یا کشور های خارج ،مخالفت با
معتقدات اسالمى ،دینی و افغانی بوده كه از نگاه اسالم جائز نیست و از نگاه عقل و
منطق نیز درست نمی باشد .بنا ً مخالفت كشور هاى خارجى با رژیم طالبان درست و
قابل قبول نیست و باید از بین برده شود و هیچ افغان و مسلمان به این مخالفت ها
ادامه ندهد.
ب :مخالفت های داخلی (مخالفت بعضی تنظیم های سابقۀ جهادی ،گروپ های
سیاسی و سائر افغانان)
مجاهدین و تنظیم های جهادی سابقه که فعالً اکثریت رهبران و بعضی
قوماندانان آنان با طالبان می جنگند و یا مخالفت می کنند ،اصالً دو هدف داشتند .یک
هدف آنان اخراج قوای روسی از افغانستان بود .و هدف دیگر آنان تشکیل دولت یا
نظام اسالمی در افغانستان .صرف براى برآورده ساختن همین اهداف تقریبا ً همه
مردم افغانستان به مجاهدین پیوستندو مجاهدین هم به هدف اول خود رسیدند ،کار
بسیار مهم و دشواری را انجام دادند ،قوای روس را که امریکا را در ویتنام شکست
داده بود ،شکست دادند ،امپراطوری روس را به کمک خداوند(ج) سقوط دادند كه
هیچ کس از این خدمت و عمل مجاهدین واقعى انکار کرده نمی تواند.
اما متاسفانه در بر آوردن هدف دوم ،مجاهدین ناکام شدند .رهبران و قوماندانان
مجاهدین درمدت چهارده سال جهادبا وجود این که هر یک از آنان شعار و اعتصموا
بحبل هللا جمیعا ً و ال تفرقوا ،را می دادند و به آن (ایمان) داشتند و حتی در خانۀ کعبه
سند اتحاد را امضاء کرده بودندبا آن هم قادر نشدند که به حبل هللا همه یکجا چنگ
بزنند و یک رهبری واحد را به وجود بیاورند .بعد از اخراج روس هم در مدت پنج
سال دیگر نتوانستند که یک رهبر واحد انتخاب و نظام و شریعت اسالمی را در
افغانستان تطبیق کنند.
مصیبت های بعد از اخراج قوای روس نسبت به مصیبت های تهاجم چهارده
سالۀ قوای روس ،در بعضی شهر ها مخصوصا ً در کابل بزرگتر بود .اختالف تنظیم
ها و گروپ های سیاسی روز به روز بیشتر و منجر به بی امنیتی ،بی عدالتی ،بی
ناموسی ،غارتگری ،کشتار مردم بی گناه و به وجود آمدن تفرقه های سمتی ،زبانی و
قومی گردید .تا این که نه تنها وحدت ملی ،بلکه اسالم هم درافغانستان در خطر افتاد.
مناقشۀ و مخالفت رهبران و قوماندانان مجاهدین با همدیگر ،طوری که همه می دانند
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صرف باالی تقسیم و به دست آوردن قدرت بود .در مدت پنج سال نه تنها اختالفات
آنان حل نشد بلکه زیادتر گردید .باالخره از بین همین مجاهدین ،جنبش طالبان قدرت
را گرفت .اکثریت مجاهدین مسلمان و قومندانان شان و بعضی رهبران آنان که
مخالف قدرت طلبی و برادر کشی بودند ،به طالبان پیوستند .طالبان شریعت اسالمی
و نظام اسالمی را اعالن کردند و هدف دوم مجاهدین وجهاد اسالمی را هم بر آورده
ساختند .فعالً که مجاهدین روس را از افغانستان خارج کرده اند و نظام اسالمی در
افغانستان بر قرار است ،یعنى هر دو هدف مجاهدین و مردم افغانستان برآورده شده،
پس مخالفت بعضی رهبران سابقۀ مجاهدین با طالبان جز قدرت طلبى و جنگ قدرت
چیز دیگرى نمى باشد.
هدف مخالفت رهبران تنظیم ها و قومندانان آنان با طالبان اصالح نظام و یا
اختالف روی مسائل شرعی و دینی و یا حل تعصبات قومی و لسانی نمی باشد .اگر
اختالف روی مسائل فوق می بود آنان می توانستند این اختالفات را بدون جنگ از
راه مذاكره با طالبان حل و فصل نمایند و از برادر کشی ها و جنگ اجتناب نمایند.
اما طوری که دیده می شود ،رهبران تنظیم ها و قومندانان آنان ائتالف سمت
شمال را در مقابل طالبان تشكیل داده و میخواهند به کمک روسیه ،امریکا و ایران
قدرت را به دست بگیرند و طالبان را كه به قول آنان نوكران پاكستان میباشند از بین
ببرند.
اگر مخالفین طالبان به این كار موفق شوند و توسط كشور هاى خارجى طالبان
را شكست بدهند ،آیا این عمل تسلیم كردن كشور به امریكا و روسیه و نوكران آنها
نیست؟ و آیا مردم افغانستان نوکران روس ،امریکا و ایران را به اصطالح آنها به
نوکران پاکستان ترجیح خواهند داد؟ باز هم اى کاش رهبران تنظیم ها و قومندانان
آنها به قدرت و زور بازوی خود با طالبان می جنگیدند و یا مخالفت می کردند .آنان
در بین مردم طرفدار ندارند و صرف یك اقلیت قدرت طلب میباشند كه به امر وكمك
كشور هاى خارج با طالبان كه اكثریت مردم طرفدار شان است و به نود فیصد خاك
افغانستان تسلط دارند میجنگند .پس این مخالفت ها كه صرف برای به دست آوردن
قدرت واز بین بردن نظام اسالمى و آن هم به کمک كشور هاى خارج میباشد ،جنون
و لجاجت بوده و از نگاه انسانیت ،افغانیت و اسالم قطعا ً جائز نمی باشد و باید به هر
وسیلۀ که ممکن باشد به آن خاتمه داده شود .هر کسی که از این مخالفت پشتیبانی و
حمایت کند هم درحقیقت مخالف اسالم و وطن می باشد نه مخالف طالبان.
محمد ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان و طرفداران وی و خلقى ها و پرچمى
هاى وطن فروش هم از جملۀ مخالفین طالبان میباشند و میخواهند نظام دیموکراسی
غربی را جانشین نظام اسالمى بسازند و شریعت اسالمى را از بین ببرند.
چون ناكامى دموكراسى و نظام هاى سوسیالستى و كمونستى در افغانستان ثابت
شده و بد بختى امروز افغانستان نتیجۀ همین نظام ها میباشد و از طرف دیگر % ۹۹
مردم افغانستان مسلمان هستند و نظام اسالمى آرزوى همه مردم افغانستان بود و
براى رسیدن به این هدف جهاد كردند و یك و نیم ملیون شهید دادند بنا ً چطور امكان
دارد كه آوردن دوبارۀ این نظام ها نتیجه بدهد و شرایط و وضع كشور را بهتر
بسازد.
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عالوتا ً چون دموکراسی غربى اساس اسالمی ندارد بنا ً تغیر دادن نظام و
شریعت اسالمی به یک نظام دیموکراسی غربی ،جز خرید گمراهی در بدل هدایت و
یا خرید زندگانی دنیا در بدل آخرت ،معنی دیگری ندارد که این کار هم در اسالم
جایز نیست و هر کس که این کار را بکند جز خواری در دنیا و عذاب شدید در
آخرت جزای دیگری نخواهد داشت.
طوریکه قبالً هم ذکر یک تعداد زیاد افغانان صرف به اساس تعصبات لسانی،
قومی و سمتی با طالبان دشمنی میکنند وحتی از نام طالب هم بد میبرند .این
اشخاص باید بدانند که طالبان نظام اسالمی و شریعت را به افغانستان آورده اند و
دشمنی این اشخاص با طالبان در حقیقت دشمنی با اسالم میباشد ،عالوتا ً این
اشخاص باید آیات دوم و هشتم سوره المآئده و آیات یازده وسیزدهم سوره الحجرات
را در نظر گرفته و با دشمنی طالب بااسالم دشمنی نکنند.
چون از یك طرف همه مخالفت هاى داخلى و خارجى با نظام موجوده ،اساس
شرعى ،منطقى و انسانى ندارد و از طرف دیگر اکثریت مطلق مردم افغانستان با
رژیم و جنبش طالبان هیچ گونه مخالفتی ندارند و از حكومت طالبان راضی میباشند
باید مخالفت ها و برادر كشى و قدرت طلبى را كنار گذاشته و از حكومت طالبان كه
یك نظام اسالمى است اطاعت کنند.
جای شک نیست که در نظام فعلی بعضی نواقص و نارسائی هاطوریکه قبالً
ذکر شد وجود دارد .اما این نارسائی ها باید سبب اختالف بین رعیت و حکومت
نشود بلکه باید به اساس حکم قرآنکریم و سنت پیغمبر(ص) این اختالفات حل گردد.
طالبان هم از نگاه دین و هم از نگاه وظیفه مکلفیت دارند تا منازعه و اختالفات
را با مخالفین ،مطابق احکام قرآنکریم و سنت پیغمبر(ص) حل و نواقص و نارسائی
های موجوده را اصالح نمایند.
َّ
َ
خداوند(ج) در آیت  ۵۹سورة النساء چنین می فرماید « :یا أیُّ َها الذینَ آ َمنوا

أَطیعُوا َّ
مر ِمن ُكم ۖ َفإِن ت َنازَ عتُم في شَيءٍّ
اَّللَ َوأَطیعُوا َّ
الرسو َل َوأُو ِلي األ َ ِ
ؤمنونَ بِ َّ
فَ ُردّوهُ إِلَى َّ
َیر
وم
ِ
الرسو ِل ِإن ُكنتُم ت ُ ِ
اَّللِ َو َّ
اآلخ ِر ۚ ٰذلِكَ خ ٌ
اَّللِ َوالیَ ِ
س ُن ت ً
َأویالً»
َوأَح َ

ترجمه :ای مومنان! اطاعت کنید خدا را ،اطاعت کنید رسول را و آن کسانی را
که صاحبان امر شما اند .و اگردر کاری منازعه کردید یا اختالفی پیدا شد پس آن را
به راه خدا و راه رسولش راجع سازید ،اگر شما به راستی به خدا و روز آخرت ایمان
دارید .همین طریقۀ درست کار است و به اعتبار عاقبت هم بهتر است.
به اساس این آیت در نظام اسالمی ،واجب االطاعت اساسی خداوند(ج) می
باشد .یک مسلمان از همه اولتر بندۀ خداوند(ج) است .مرکز و محور زندگی فردی و
زنده گی اجتماعی مسلمان فرمانبرداری و وفا داری به خداوند(ج) می باشد .دیگر
اطاعت ها و فرمانبرداری ها صرف وقتی پذیرفته می شود که بر ضد اطاعت و
فرمانبرداری خداوند(ج) نباشد ،بلکه تابع آن باشد .و اگر چنین نباشد تمام حصار های
آن اطاعات باید شکسته شود که بر ضد این اطاعت اساسی باشد .در این مورد حدیث
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پیغمبر(ص) چنین است« :الطاعة المخلوق فی معصیة الخالق» یعنی در نافرمانی
خداوند(ج) برای هیچ مخلوقی نوع اطاعتی نیست.
اساس دوم اطاعت پیغمبر(ص) است .که این کدام اطاعت شخصی و مستقل
نیست بلکه یگانه شکل عملی اطاعت خداوند(ج) می باشد .پیغمبر از سببی واجب
االطاعت است که این یگانه وسیلۀ صحیح است که به واسطۀ آن احکام و فرامین
خداوند(ج) به ما رسیده است .ما اطاعت خداوند(ج) را صرف آنگاه کرده می توانیم
که اطاعت پیغمبر(ص) را بکنیم .رو گردانیدن ازپیروی پیغمبر(ص) سرکشی از امر
خداوند(ج) است .همین مطلب در حدیث شریف چنین ذکرشده است« .من اطاعنی فقد
اطاع اله و من عصانی فقد عصی هللا» .یعنی کسی که اطاعت مرا کرد ،اطاعت
خداوند(ج) را کرد و کسی که نافرمانی مرا کرد وی نافرمانی خداوند(ج) را کرد.
بعد از این دو اطاعت ،اطاعت سومی که در نظام اسالمی بر مسلمانان واجب
است اطاعت اولواالمر میباشد و آنان کسانی اند که امور مسلمانان را مطابق احکام
شرعی تنظیم می کنند و اطاعت شان واجب است .و با آنان از روی منازعه در امور
اجتماعی مسلمانان خلل وارد کردن کار درست نیست .مشروط بر این که خود آنان
از جملۀ مسلمانان باشند و فرمانبردار خداوند(ج) و پیغمبر(ص) باشند .و این دوشرط
برای اطاعت آنان الزم می باشد.و این نه تنها در آیات ذکر شدۀ فوق واضحا ً ذکر
گردیده بلکه در احادیث هم به صورت مفصل ذکر شده است .به طور مثال در حدیث
ذیل :بر مسلمان الزم است که سخن اولواالمر خود را بشنود و قبولش کند ،اگر خوش
باشد و یا نه .تا آن که امر گناه برایش شود .و وقتی که امر گناه برایش شود بعد از آن
نه بشنود و نه اطاعت کند.
موضوع چهارم در آیت مبارکه فوق اینست که در نظام اسالمی حکم خداوند(ج)
و طریقۀ پیغمبر(ص) حیثیت قانون اساسی و فیصلۀ آخری را دارد .اگر در بین
مسلمانان و در بین حکومت و رعیت کدام منازعه و اختالف پیش آید .برای رفع آن
به قرآنکریم و سنت رجوع می شود .و از این راه هر فیصلۀ که به وجود بیاید همه
باید در مقابل آن سر تسلیم خم نمایند.
طالبان امروز مسوولیت بزرگ را به عهده دارند .اگر مخالفین طالبان خوش
وراضی باشند و یا نباشند چون طالبان مسلمان هستند ،از احكام خداوند(ج) و سنت
پیغمبر پیروى میكنند ،نظام و شریعت اسالمى را تطبیق میكنند ،ادارۀ امور را در
افغانستان به دست دارند و اکثریت مطلق مردم افغانستان به آنان بیعت کرده اند بنا ً
نظر به حکم آیت مبارکه فوق از نگاه شرعی حیثیت اولواالمر را دارند و تا وقتی که
به گناه امر نکرده اند اطاعت آنان واجب و الزم می باشد .وبرای رفع همه اختالفات
و منازعات بین آنان و تنظیم ها ودیگر مخالفین شان ،باید به قرآنکریم و سنت
پیغمبر(ص) رجوع شود و هر فیصلۀ که صورت بگیرد باید از طرف همه قبول
گردد .اما مخالفت هاى خارجى و داخلى براى از بین بردن طالبان غیر ازینكه اساس
شرعى ندارد از نگاه عقلى و منطقى هم جائز هم نیست .
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 ۳می  ۲۰۰۰م..

اشتباه طالبان و آیندۀ افغانستان
وقتی که طالبان در ابتدا به قدرت رسیدند پیشرفت آنان فوق العاده سریع ،بدون
مقاومت و تقریبا ً بدون تلفات بود .آنان در مدت کم به بسیاری شهر های افغانستان
مسلط شدند و تمام تنظیم ها و حریفان خود را شکست دادند .بعضی تنظیم های بزرگ
و قومندانان جبار آن ها حتی جرات مقابله را هم نکردند و به مجرد رسیدن طالبان
فرار کردند .طالبان از طرف مردم به بسیار گرمی استقبال شدند .پیشرفت آنان مردم
افغانستان و همه جهانیان را به تعجب انداخته بود و غیر قابل تصور بود .تعداد
طالبان زیاد نبود و اسلحۀ آنان هم کدام فوق العاده گی نداشت و کمک خارجی هم دیده
نمی شد .علت پیشروی طالبان را هر کس تعبیر مختلف می کرد اما اگر شرایط آن
وقت را درنظر بگیریم ِسر این پیشروی خود به خود واضح خواهد شد.
ظلم و ستم همه تنظیم ها ،عدم رعایت قوانین اسالمی ،انسانی و اخالقی با جنگ
های دایمی و هزاران فتنه و فساد آن وقت که به همه معلوم است و نوشتن آن الزم
نیست یک نفرت عمومی مردم را در مقابل تنظیم ها ،قومندانان و رهبران آنان به
وجودآورده بود و مردم می خواستند به هر وسیله و هر ترتبیبى که شود از مصیبت
آنان خالص شوند .نزد مردم مهم نبود که چه کسی قدرت را می گیرد و چه کسی بر
سر اقتدار می آید و در آینده چه خواهد شد .یعنی در حقیقت تنظیم ها به صورت غیر
شعوری با اعمال غیر انسانى شان صد فیصد راه را برای آمدن طالبان همواره کرده
بودند .طالبان هم صرف با آوردن امن و آرامی که یگانه اسلحۀ آنان بود به بسیار
زودی بر قسمت اعظم کشور مسلط گردیدند .کمک خداوند(ج) هم در این مرحله با
آنان فوق العاده زیاد بود زیرا که طالبان کاری نمی کردند که خالف امر خداوند(ج)
و نا رضایتی مردم باشد .با گذشت زمان پیشروی طلبان آهسته تر شد و حتی لذت
شکست را هم چشیدند .علت این که چرا در ابتداء پیشرفت آنان سریع بود و حال کند
و حتی به رکود مواجه شده این نیست که گویا طالبان با حریف قویتر رو به روی شده
اند .زیرا که قدرت آمر صاحب مسعود و استاد ربانی نسبت به قدرت حکمتیار اضافه
تر نیست .تنظیم جمعیت با تنظیم حكمتیار چندین سال درمقابل یکدیگر در شهر کابل
و دیگر مناطق جنگیدند اما از سبب توازن قوه که بین شان موجود بود تا آخر هیچ
یکی از آنان قادر به پیشروی نشدند .چون حکمتیار از نام طالبان فرار کرد آمر
صاحب هم نمی توانست که در مقابل طالبان چندین سال مقاومت کند .ضمنا ً متحدین
سابقۀ احمد شاه مسعود مانند جنرال دوستم ،جنرال ملک ،جنرال اسماعیل خان و
غیره هم به کلی ضعیف و از بین رفته اند که این امر به ضعف آمر صاحب هنوز هم
افزوده است .عالوتا ً احمد شاه مسعود با متحدینش یک جا در مقابل طالبان قبالً
شکست خورده و ازکابل و اکثر مناطق دیگر مجبور به عقب نشینی گردیده بود.
به هر صورت رکود فعلی دو علت عمده دارد که یکی آن علت خارجی و دیگر
آن علت داخلی است .علت خارجی آن دشمنی امریکا كشور هاى غربی و شرقی،
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روسیه و یهود در مقابل اسالم است چون طالبان از یک طرف نظام اسالمى
وشریعت اسالمی را در افغانستان پیاده می کنند و از طرف دیگر یک حکومت
مزدور نیست که مطابق میل امریکا و متحدین آن عمل نماید بنا ً آنان همه مخالف
طالبان بوده و برای سرنگونی طالبان و حمایت مخالفین شان از هیچ کاری دریغ نمی
کنند .آنان نه تنها در مقابل طالبان تحریم های اقتصادی وضع کرده اند بلکه ادارات
جاسوسی و ستلیت های شان نیز در از بین بردن طالبان با دشمنان شان کمک می
کنند .دشمنان داخلی طالبان نیز از این موضوع استفاده کرده بر خالف سابق که
خواهان حکومت اسالمی بودند فعالً دیموکراسی ،حقوق بشر و حقوق زن را که در
وقت قدرت خود همۀ آن ها را زیر پا کرده بودند شعار خود قرار داده و می خواهند
به کمک غرب و شرق و دشمنان اسالم دوباره به قدرت برسند .این بود علت خارجی
رکود فعلی که برای طالبان مشکالت خیلی زیاد خلق کرده و حتی پاکستان ،عربستان
سعودی و دیگر كشور ها نیز از ترس امریکا فعالً کدام کمک مادی و یا معنوی به
طالبان نمی کنند و برای طالبان نا ممکن خواهد بود که این وضع را برای مدت
طویل تحمل کنند.
از طرف دیگر برای مردم افغانستان بعد از چهارده سال جنگ ،صلح و آرامی
را که طالبان آورده بودند کالنترین نعمت بود اما وقتی که مردم چند سال راحت شدند
طبق خاصیت انسانی همه مشکالت سابقه را فراموش کردند و توقعات مردم بیشتر
شد و فعالً تنها به صلح و امنیت قناعت ندارند .طالبان نیز به اثر مشکالت زیاد داخلی
و خارجی که دارند نمی توانند بدون کمک خارجی وضع زندگی مردم را بعد از
چهارده سال جنگ و غارتگری تغیر مثبت بدهند .آنان با امکانات خیلی محدود که در
اختیار دارند به آبادی و اعمار مجدد شروع کرده اند و اکثر پروژه ها و مؤسسات
اداری ،اقتصادی و غیره را دوباره فعال ساخته اند اما مردم مشکالت را نا دیده
گرفته و توقعات بیشتر دارند.
علت دومی که بسیار مهم می باشد و علت داخلی است و حتی گفته می توانیم
که خود طالبان به صورت غیر شعوری آن را به وجود آورده اند ،بعضی اشتباهات
طالبان میباشد که به ذکر برخی از ین اشتباهات می پردازیم:
طالبان که نظام اسالمی را آرزو دارند و شریعت اسالمى را جارى نموده اند،
باید احکام اسالم را نیز صد فیصد در نظر گرفته با مردم یا رعیت خود هم مطابق
احکام اسالم و احادیث پیغمبر(ص) رفتار نمایند .پیشروی طالبان وقتی با رکود
مواجه شد که طالبان بار اول چهاریکار و گلبهار را به سرعت تصرف کردند و بدون
این که درمنطقه مستقر شوند می خواستند به طرف سالنگ و پنجشیر پیشروی کنند
اما به اساس تکتیک جنگی احمد شاه مسعود قوای طالبان شکست خورده و تلفات
خیلی شدید را متحمل گردیدند .وقتی که بار دوم طالبان شمالی را تصرف کردند انتقام
این شكست و تلفات را از مردم عادى گرفتند و با مردم عادى شمالى مانند دشمن
رفتار کردند و مردم بی گناه ،زنان ،اطفال و ریشسفیدان را خالف احکام اسالم از
خانه های شان اخراج کردند و دشمنى دایمى مردم شمالى را كسب كردند .درین عمل
طالبان که بعدا ً در مزار شریف هم تکرار شد چون احکام اسالم در نظر گرفته نشده
بود نه تنها موجب کینه مردم شمالی و مزارشریف در مقابل طالبان شد بلکه مردم
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شمالی را که اصالً با مردم پنجشیر و به خصوص با احمد شاه مسعود مناسبات خوب
نداشتند مجبور گرد انید که برای گرفتن اسلحه و کمك مالی به وی روی آورند .نفرت
مردم شمالی درمقابل طالبان که نتیجه عمل طالبان است سبب شده که هر مرتبه که
آنان شمالی را تصرف می کنند بیشتر از چند روز در آنجا مانده نمی توانند .اگر
طالبان در ابتدا با مردم شمالی طبق احکام اسالم مانند رعیت اسالمی رفتار می
کردند احمد شاه مسعود قادر نمی بود که تا حال در مقابل طالبان مقاوت نماید.
در یک حدیث مسلم از بی بی عایشه رضی هللا عنها روایت شده است که گفتند
از محمد(ص) شنیدم که دراین خانه ام می فرمود :بار خدایا کسی که سر پرستی
چیزی از کار امتم را به دوش گیرد و بر آنان سختگیری کند با او سختگیری کن و
کسی که سر پرستی چیزی از کار امتم را به دوش گرفته و با آنان نرمی کنند با او
نرمی کن .به اساس این حدیث شریف و احادیث دیگر و احکام مانند آن ،طالبان که
شریعت اسالمی را در افغانستان تطبیق می کنند باید روش و رفتار حضرت
محمد(ص) و یاران شان را با امت مسلمان و رعیت شان هم در نظر بگیرند .آنان در
تطبیق احکام اسالم فوق العاده شدید بودند و هیچ استثنی قائل نمی شدند اما با وجود
آن رویه و رفتار شان در مقابل مردم و مخصوصا ً مسلمانان خیلی نرم،مالیم و پر از
مهربانی بود.
پیروی از خلق و اخالق محمد(ص) نیز برای مسلمانان سنت است و مخصوصا ً
برای فرمانروایان مسلمانان ضروری می باشد در غیر آن تطبیق احکام اسالم بر
مردم خیلی مشکل خواهد بود.
مجبور ساختن مردم به گذاشتن ریش و حبس و جزاء دادن مردم در صورت
ترک این سنت ،اشتباه دیگر طالبان است .طالبان در مورد ریش تا اندازۀ زیاد زیاده
روی می کنند به این معنی که گذاشتن ریش سنت و حتی شاید هم باالتر از سنت یعنی
واجب باشد ،اما در صدر اسالم هم به کسی از سبب کمی ریش جزاء داده نشده است.
اما زیاده روی طالبان در این است که در این مورد خیلی از شدت کار می گیرند.
طالبان در مورد تعلیم و کار زنان هم از افراط کار می گیرند.
اشتباه دیگر طالبان بازهم در موردبر خورد شان با مردم است .در ماه محرم
 ۱۴۲۰هجری قمری همه ساکنین شهر کابل را به اساس امر شاروالی مجبور می
کردند که دیوار های احاطه و دیوار های تعمیرات خود را که به طرف سرک می
باشد حتما ً رنگ و یا سفید نمایند .مجبور ساختن آن مردمی که نان خوردن و پول
لباس خود را ندارند برای رنگ کردن و یا سفید کردن دیوار ها و ساختمان های شان
جز بیزار ساختن مردم از دولت و حکومت معنی دیگری ندارد و صرف نفرت مردم
را در مقابل طالبان زیاد می سازد عالوتا ً رنگ کردن تعمیر ها و دیوار های شکسته
که هر یک هزاران شگاف مرمی دارد نه تنها زیبائی شهر را زیاد نمی کند بلکه آن
را قبیح تر می سازد .نتیجه یا تاثیر این تصمیم شایدظاهراً مشاهده نشده باشد اما
باشندگان کابل که شهر چند ملیونی است همه در باطن از طالبان ناراض بودند.
مجبور ساختن مردمی که نان خوردن و پول لباس خود را ندارند برای رنگ
کردن خانه های شکسته و ریخته ،اخراج پیران ،زنان و اطفال از خانه های شان،
مجبور ساختن مردم به گذاشتن ریش و جزاء دادن مردم در صورت ترک این سنت،
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اخذ رشوت در دوائر دولتی (از طرف مامورین پائین رتبۀ که طالب نیستند) و رفتار
خشن بعضی طالبان با مردم از نگاه اسالم درست نیست.
طالبان باید بدانند که علت پیشروی آنان و شکست مخالفین شان همین نا
رضایتی مردم بود .آنان باید از گذشتگان عبرت بگیرند .تنظیم ها تا وقتی که جهاد
کردند خداوند(ج) آنان را کمک کرد و با کمک خداوند(ج) بزرگترین قدرت دنیا را
شکست دادند اما وقتی که به قدرت رسیدند و به سر قدرت خون های خود و مردم
بیگناه را ریختاندند و بر مردم بیگناه ظلم کردند،خداوند(ج) همۀ آنان را با تمام قدرت
واسلحۀ شان به دست طالبان شکست داد .طالبان باید ازافراط و تفریط کار نگیرند
یعنی خیر امور اوسط ها را فراموش ننمایند.
طالبان با ارتکاب چنین اشتباهات از یکطرف مردم عام یا رعیت مسلمان را از
خود می رنجانند و از طرف دیگر به دشمنان خود زمینۀ انتقاد را محیا میسازند.
اشغال و تصرف یک منطقه ،یک ولسوالی ،یک والیت و حتی یک کشور کار
مشکلی نیست چنانچه هر ولسوالی و هر منطقه در سال های اخیر چندین مرتبه از
طرف قومندانان و تنظیم های مختلف و یا طالبان اشغال و تصرف شده و حتی
انگلیس ها و روس ها هم افغانستان را اشغال کردند اما موضوع مهم و عمده باقی
ماندن و حکومت کردن باالی مردم است .برای این کاردر یک نظام یا کشور اسالمی
باید از رویه و روش اسالمی استفاده شود.
حکومت کردن به جبر و زور برای یکمدت کوتاه ممکن است اما برای مدت
دراز ناممکن می باشد و مثال های آن در گذشته هامشاهده شده است .کاری که با
تبلیغ ممکن است با زور و جبر ممکن نیست.
طوری که ازقرائن معلوم می شود طالبان در آینده مجبور خواهند شد که در
بعضی موارد از نرمی و سازش کاربگیرند اما نرمی و سازش و تغیر پالیسی و
سیاست در آن وقت نتیجه زیاد نخواهد داد و دردی را دوا نخواهد کرد .بنا ً بهتر است
تا حال از غور و دقت کار گرفته شود تا مشکل به جایی نرسد که قابل حل نباشد.
طالبان از یک طرف از افغانان خارج کشور دعوت می کنند که به داخل
افغانستان رفته و در آبادی کشور شان سهم گیرند .اما از طرف دیگر طالبان نیز مانند
تنظیم ها معتقد هستند که خود شان در تمام ساحات دینی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
و حتی فنی نسبت ب ه دیگران داناتر بوده و به همین دلیل با وجود این که پیشنهادات و
انتقادات را میشنوند راه حل آن را قبول نکرده و به کار خود ادامه می دهند.که شاید
یک دلیل عدم همکاری طبقۀ متوسط با ایشان هم همین باشد.
حتی درمورد مخالفان خود هم باید طالبان غور کنند و موقف قاطع اختیار کنند
اگر خواسته ها و یا بعضی خواسته های مخالفین مشروع منطقی و قابل قبول باشد
باید بدون جنگ و خونریزی قبول گردد و اگر خواسته های آنان غیر قابل قبول باشد
باز هم موقف قاطع اختیار نمایند .مذاکره و توافق بعد از مجبور شدن و ویرانی
کشور و برادر کشی ها برای هر دو جانب مناسب نیست.
هدف مخالفین طالبان هم اگر وحدت ملی و رفاه مردم افغانستان باشد باید
واقعیت ها را در نظر گرفته به اشتباهات خود ،آرامی و امنیتی را که طالبان در
کشور قائم نموده اند و به موفقیت های دیگر طالبان و آوردن شریعت اسالمی در
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کشور که خود مخالفین براى رسیدن به این اهداف موفق نشدند اعتراف نمایند و به
عوض دامن زدن به اختالفات زبانی ،قومی و سمتی که راه حل قضیه نیست از روی
مذاکره اختالفات خود را با طالبان حل نمایند.
علت خارجی که قبالً ذکر گردید با علت داخلی یعنی اشتباهات طالبان در مورد
رفتار عمومی آنان با مردم ،سبب شده که پیشرفت طالبان بطی و حتی به حالت رکود
برسد و اگر چنین اشتباهات اصالح نگردد و در آینده تکرار شود وضع فعلی به نفع
دشمنان طالبان و دشمنان اسالم تغیر خواهد کردو جنگ و نا آرامی دوباره سر تا سر
کشور را فرا خواهد گرفت.
ناگفته نباید گذاشت که امن و آرامی و وضع فعلی با وجود اشتباهات طالبان باز
هم با نظام های گذشته و مخصوصا ً با وضع کشور در زمان کمونست ها
وحکمروایی تنظیم ها قابل مقایسه نیست و حیف است اگر به عوض اصالح این
وضع دوباره جنگ و نا آرامی درکشور به وجود بیاید.

۱۴اکتوبر  ۲۰۰۱م.

بگذارید افغانان را ،تا آیندۀ خود را
خود شان تعین نمایند
اتحاد شوروی سابقه ،بیست و دو سال قبل می خواست آینده وسرنوشت
افغانستان را تعین نماید .برای رسیدن به این هدف و برقراری یک رژیم کمونستی
در افغانستان ،دولت شوروی به افغانستان حمله کرد و مدت  ۱۴سال جنگ را بر
مردم افغانستان تحمیل نمود .بعد از  ۱۴سال جنگ و نه رسیدن به این هدف ،باالخره
قوای شوروی مجبور شدند که با دادن تلفات زیاد از افغانستان خارج شوند .در این
مدت تقریبا ً تمام شهر های افغانستان به استثنی کابل به کلی ویران گردید .یک و نیم
ملیون افغان با یکعده مسلمانان کشور های دیگر در جهاد مقابل روس و کمونست
های داخلی (خلقی ها و پرچمی ها) شهید و در حدود پنج ملیون افغان مجبور به
مهاجرت گردیدند .خالصه این جنگ تحمیل شده سبب تباهی و بربادی کشور و مردم
افغانستان گردید و شوروی هم به هدف خود نرسید.
بعد از خروج روس ،در زمان حکومت مجاهدین باز هم به اثر مداخلۀ غیر
مستقیم روس ،ایران ،پاکستان و غیره کشور ها ،وضع افغانستان آرام نشد و حتی
وضع در کابل از زمان جنگ با روس ها خرابتر گردید .شهر کابل که در جنگ با
روس ها خراب نشده بود ،در جنگ قدرت بین جمعیت اسالمی افغانستان به رهبری
مسعود و ربانی ،حزب حکمتیار ،حزب وحدت ،حزب سیاف و ملیشه های کمونست
رشید دوستم ،به کلی ویران گردید .احمد شاه مسعود برای گرفتن قدرت با حزب
پرچم ائتالف کرد و بعد از اینکه از طرف طالبان شکست خورد ،شهر دوشنبه را
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مرکز سیاسی ،نظامی و محل بود و باش خود قرار داد .و تا آخر عمر خود به کمک
دولت روسیه و جنراالن پرچمی در مقابل طالبان به جنگ ادامه داد .حکمتیار هم
برای گرفتن قدرت با خلقی ها که از سابق با آنان مراودۀ دوستی داشت ائتالف نمود.
حزب وحدت مزاری که از طرف ایران تمویل و تربیه شده بود ،اهداف ایران را
درافغانستان پیش می برد .رشید دوستم که از ملیشه های روسی بود هم اهداف روس
را تعقیب می نمود وسیاف که در آن وقت از طرف عربستان سعودی تمویل می
گردید برای هر نوع فداکاری برای آن کشور آماده بود.
بعد از خروج روس ،کابل به دست حکمتیار ،مسعود ،مزاری ،دوستم و سیاف
افتاد .تنظیم های آنان در شهر کابل به اعمالی دست زدند که اعمال شان نه تنها از
اسالم ،انسانیت و افغانیت خارج بود ،بلکه در دوران بربریت و جاهلیت و درزمان
چنگیز و هالکو هم نظیر آن دیده نشده بود .هر یک از این رهبران از خود دوستان
خارجی داشتند و به اوامر آنان در تباهی و خرابی کشور و مردم افغانستان می
کوشیدند .افراد مسلح آنان ،خانه ،مال و حتی اوالد مردم را چور کردند .به هزاران
زن ودختر در شهر کابل تجاوز جنسی کردند .کسی درشهر کابل از یک محل به
محل دیگر و از یک والیت به والیت دیگر رفته نمی توانست .قومندانان آنان در هر
محل پاتک ساخته بودند و مال ،پول و ساعت مردم را به زور می گرفتند .افراد
دوستم (گلم جم) با افراددیگر تنظیم ها به دزدی و غارت خانه های مردم می
پرداختند .حکمتیار ازچهار آسیاب ،مسعود از خیرخانه ،سیاف از قرغه ،مزاری از
دشت برچی ،کارتۀ سه و کارتۀ چهار و دوستم از شاه شهید ،شهر و مردم بی گناه
کابل را با توپ و راکت هدف قرار می دادند .آنان پول بانک ها و مال ودارائی دوائر
دولتی را هم چور کردند .حتی کار شان به کشیدن و بردن سیم های برق و تیلفون و
نل های آب کشید .خانه های مردم به اثرراکت های آنان خراب می شد و به مردم
موقع پیدا نمی شد که مرده گان خود را درهدیره دفن نمایند .بنا ً مجبور می شدند تا
مردگان خود را در خانه های خوددفن کنند .با وجود زمستان شدید در کابل و قلت
برق ،مواد ارتزاقی و مواد سوخت ،حکمتیار راه های کابل را مسدود میکرد تا کمک
ناچیز ملل متحد هم به مردم کابل نرسد و حتی الری های کمک را در راه کابل چور
می کردند .مدت چهار سال ،مسعود ،حکمتیار ،سیاف ،مزاری و دوستم به مردم بی
گناه کابل به اصطالح آسیاب سرچپه را چرخانیدند .جنگ آنان جنگ قدرت و اجرای
اوامر دوستان خارجی شان بود .وضع دیگر والیات کشور هم از کابل بهتر نبود .هر
والیت بین چند تنظیم تقسیم شده بود و قومندانان هر تنظیم مشغول چور و چپاول،
قاچاقبری ،و عیش و نوش بودند و حتی بعضی از آنان به نکاح پسران هم اقدام
کردند .در آن مدت چهار سال کشور های دیگرهم ،همه رنج و درد افغانان را نادیده
گرفتند .نه صحبت از حقوق بشر بود و نه از حقوق زنان ،ملل متحد و همه کشور ها،
وضع افغانستان را به نام جنگ داخلی بی اهمیت و نا دیده می گرفتند.
مردم همه مایوس بودند و هیچ کس فکر نمی کرد که روزی این گروپ های
مسلح و دشمنان اسالم و افغانستان خلع سالح ،و مردم افغانستان ازشر آنان خالص و
در افغانستان امن و امنیت برقرار خواهد شد.
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به هر صورت مردم از این حالت به جان آمده بودند و همین که گروهی به نام
طالبان قیام کردند ،همه مردم از آنان به گرمی استقبال نمودند و طالبان دروقت بسیار
کم به  %۹۰خاک افغانستان مسلط شدند .طالبان امنیت و آرامی را آوردند .گروپ
های مسلح را خلع سالح کردند .زرع و قاچاق مواد خدره را ازبین بردند .شریعت
اسالمی را مورد اجرا قرار دادند .و به ظلم و ستم تنظیم ها خاتمه دادند .در زمان
طالبان با وجود عدم موجودیت کمک های خارجی ،وعدم همکاری افغانان تعلیم یافته
و منور ،باز هم آهسته آهسته زنده گی در افغانستان حالت عادی را به خود می
گرفت .طالبان هم بعضی اشتباهات خورد و ریزه را مرتکب شدند .اما با آن هم
درزمان طالبان ،مال ،جان و ناموس مردم بکلی مصئون بود و مردم با وجود تحریم
اقتصادی ،و نا آرامی هائی را که افراد اتحاد سمت شمال به راه انداخته بودند ،آرام
بودند.
بعد از ناکامی روس و آرامی نسبی پنج ساله این بار ابر قدرت دیگر یعنی
ایاالت متحده امریکا می خواهد سرنوشت و آیندۀ افغانستان را تعین نماید .و همان
اشتباه روس را تکرار نماید.
امریکا با حملۀ خود به افغانستان ،می خواهد دو باره همان رشید دوستم ،سیاف،
ربانی ،حزب وحدت و جنراالن پرچمی را که فعالً همه به نام اتحاد سمت شمال دور
هم جمع شده اند ،به همرای ظاهر خان دوباره در افغانستان به قدرت برساند.
اگر چه فکر نمی شد که هیچ افغان ظلم و ستم چهار سالۀ تنظیم ها و اشغال
نظامی روس ها را به این زودی فراموش کند .اما متأسفانه بعضی افغانان تنگ نظر
و متعصب به اساس تعصبات قومی ،لسانی و سمتی ،دوران ظلم کمونستان و تنظیم
ها فراموش کرده و امنیت و آرامی را که طالبان به وجود آورده اند نادیده می گیرند.
این اشخاص بر اجراات شرعی طالبان هم انتقاد می کنند و از حملۀ امریکا بر
افغانستان جانبداری می کنند .این متعصبین باید موضوع اسالم و افغانستان را باالتر
از موضوعات قومی ،سمتی و لسانی بدانند و اعمال گذشته و سوابق گروپ های
اتحاد سمت شمال و حملۀ روس را بر افغانستان فراموش نکنند.
دولت امریکا هم باید از عقل سلیم کار بگیرد .از مداخله در موضوع افغانستان
و تعین سرنوشت و آیندۀ افغانستان و تحمیل حکومت دست نشاندۀ خود بر مردم
افغانستان دست بکشد .و خود افغانان را بگذارد که سرنوشت و آیندۀ خود را خود
شان تعین نمایند .امریکا باید خود را در مشکلی در گیر نسازد که خارج شدن از آن
در آینده برایش ممکن نباشد و تاریخ را دوباره تکرار نکند.
اگر جنبش طالبان در اثر حمالت امریکا ضعیف و حکومت طالبان از بین
برود ،باز هم امریکا نمی تواند که با پیاده کردن عساکر خود و یا عساکر ناتو در
افغانستان ،برای مدت دراز حکومت دلخواه خود را بر قرار سازد .چرا که این کار
را روسیه با تلفات  ۱۵هزار عساکر روسی و همکاری گروپ های افغانی طرفدار
مسکو از قبیل خلق و پرچم ،ملیشه های رشید دوستم و غیره نتوانست در افغانستان
انجام بدهد .پس از این حملۀ امریکا تنها اتحاد سمت شمال برای گرفتن قدرت در
افغانستان استفادۀ اعظمی خواهد کرد .و برندۀ اصلی روس خواهد بود که با مصارف
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و تلفات نظامی امریکا ،نوکران شان دوباره به قدرت برسند و همان هرج و مرج
سابقه را که قبل از آمدن طالبان موجود بود ،به وجود بیاورند.

 ۱۴جون ۲۰۰۲م. .

لویه جرگۀ اضطراری افغانستان
بعد از واقعۀ  ۱۱سپتمبر سال  ۲۰۰۱م .در امریکا و ناکامی اتحاد سمت شمال
در مقابل طالبان ،دولت های امریکا و روسیه مجبور شدند تا برای سرنگونی
حکومت طالبان پالن مشترکی را طرح و تطبیق نمایند .به اساس این پالن امریکا و
روسیه ،اتحاد سمت شمال به رهبری استاد ربانی و محمد ظاهر شاه ،شاه سابق
افغانستان را مجبور ساختند تا در مقابل طالبان با هم متحد شوند و شورای عالی
وحدت ملی را تشکیل نمایند .این دو گروه به اساس فشار امریکا متحد شدند و شورای
عالی وحدت ملی در ماه اکتوبر  ۲۰۰۱م .تشکیل شد .استاد ربانی و شاه سابق به
دولت امریکا اجازه دادند تا عساکر خود را در افغانستان پیاده نماید و به حمالت
هوائی در خاک افغانستان شروع نماید .در شورای عالی وحدت ملی موافقه شده بود
که بعد از سقوط طالبان ،این شورا تحت سرپرستی شاه سابق ادارۀ امور افغانستان را
به دست بگیرد.
بعد از سقوط حکومت طالبان که حمالت هوائی امریکا در آن رول اساسی
داشت و استقرار عساکر امریکائی و انگلیسی در افغانستان ،کنفرانس بن در مورد
افغانستان به ابتکار امریکا و موافقۀ روسیه تشکیل گردید .دولت امریکا ،شوروی و
متحدین شان با جمع نمودن یک تعداد نوكران افغان خود درین کنفرانس ،که ظاهرا ً
از طریق ملل متحد برگذار گردید راجع به آیندۀ افغانستان و مردم آن تصمیم گرفت.
در کن فرانس بن نظام سیاسی آیندۀ افغانستان از طرف امریکا با موافقۀ روسیه تعین
گردید .یعنی نظام دیموکراسی غربی جانشین نظام اسالمی شد .به اساس این
موافقتنامه ادارۀ مؤقت تشکیل شد و چوکی های کلیدی و پست های اساسی دولتی
(وزارت های خارجه ،داخله ،دفاع و معاونیت ادارۀ مؤقت) به اتحاد سمت شمال که
متحد و هوا خواه روسیه بود گذاشته شد .اما ریاست ادارۀ مؤقت بر خالف فیصلۀ
شورای عالی وحدت ملی به عوض محمد ظاهر شاه به آقای کرزی داده شد .شش ماه
بعد از کنفرانس بن ،لویه جرگۀ اضطراری افغانستان که باید مطابق فیصله نامۀ بن
به تاریخ  ۱۰جون  ۲۰۰۲م .در کابل افتتاح می شد بطور غیر مترقبه با یک روز
تاخیر یعنی به تاریخ  ۱۱جون در کابل افتتاح گردید .در این لویه جرگه اضافه از
 ۱۶۰۰نفر نماینده اشتراک داشتند که تمام اعضای آن انتصابی بودند یعنی از طرف
کمیسیون تدویر لویه جرگه تعین شده بودند .خود کمیسیون بیست و یک نفری تدویر
لویه جرگه که اعضای لویه جرگه را تعین کرده هم کمیسیون انتخابی افغانان نبود
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بلکه از طرف امریکا توسط لخدار ابراهیمی که نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد در
امور افغانستان می باشد تعین گردیده بود.
با وجود این که در داخل و خارج افغانستان یک تعداد شخصیت های ملی
شناخته شده وجود دارند که عالوه از تحصیالت عالی در رشته های سیاست و حقوق
در موضوعات شورا و جرگه هم تجارب کافی دارند و در گذشته هم اعضای
حکومت ،پارلمان و یا لویه جرگه ها بودند ،آقای ابراهیمی و مقامات امریکائی
اعضای کمیسیون تدویر لویه جرگه را از اشخاص کم تجربه و ناشناس اما مورد
اعتماد امریکا تعین کردند تا توسط این اشخاص اعضای لویه جرگۀ اضطراری را
تعین و به فیصله های کنفرانس بن (پالن امریکا در مورد آیندۀ افغانستان) توسط این
لویه جرگه شکل قانونی بدهند.
قبل از تشکیل لویه جرگه چنین فکر می شد که اعضای لویه جرگه از داخل
افغانستان و از افغانان مقیم خارج به اساس انتخابات تعین خواهند شد .اما متاسفانه
غیر از این که تعین اعضای لویه جرگه انتخابی نبود ،تعداد چوکی های لویه جرگه
هم به اساس تناسب نفوس تعین نشده بود .به این معنی که به مناطقی که تحت
فرماندهی اتحاد سمت شمال می باشد ،چوکی های زیاد تخصیص داده شده بود و
برای مناطق دیگر مخصوصا ً مناطق پشتون نشین تعداد چوکی های کمتر داده شده
بود .حتی چوکی های لویه جرگه برای کوچی ها را نیز این کمیسیون به چهار قسمت
تقسیم نمود و صرف یک قسمت آن را به کوچی های اصلی که از قوم پشتون می
باشند دادند و سه قسمت دیگر آن را به کوچی های هزاره ،کوچی های ازبک و
کوچی های تاجک که اصالً وجود ندارند دادند.
نمایندگان افغانان مقیم کشور های خارج برای لویه جرگه هم از طرف کمیسیون
تدویر لویه جرگه تعین شدند و اکثریت افغانان مقیم خارج یا از انتخابات اصالً خبر
نشدند و یا اگر نمایندۀ را انتخاب نمودند ،آن نماینده به لویه جرگه راه نیافت که خبر
های آن را نیز همه از رادیو های غربی یعنی صدای امریکا و بی بی سی شنیده اند.
چون کنفرانس بن و فیصله های آن و به تعقیب آن لویه جرگۀ اضطراری و
تعین اعضای آن از طرف افغانان و به ابتکار افغانان نبود ،بنا ً نتیجۀ کار آن از ابتدا
معلوم بود و اکثریت افغانان به آیندۀ آن خوشبینی چندانی نداشتند.
شاید آزادی افغانستان ،اخراج قوای امریکائی از افغانستان ،وحدت ملی
افغانستان ،تحکیم حکومت مرکزی در افغانستان ،از بین بردن حکومات محلی
مستقل(جنگ ساالران و قومندانان محلی) در افغانستان و انتخاب آزاد رئیس دولت و
رئیس حکومت در افغانستان ،آرزوی هر افغان یا همه افغانان باشد .اما متاسفانه لویه
جرگۀ اضطراری در موارد فوق قطعا ً بحث یا فیصلۀ نکرد.
لویه جرگۀ اضطراری که نزد اکثریت افغانان از نگاه حقوقی و عنعنوی
مشروعیت قانونی ندارد ،اصالً مرجع تصمیم گیری نبود .تصامیم قبالً در کنفرانس
بن گرفته شده بود و مرجع تصمیم گیری زلمی خلیل زاد نمایندۀ خاص جورج بوش
رئیس جمهور امریکا بود که لویه جرگۀ اضطراری تصامیم آنان را تائید می کرد.
قبل از این که لویه جرگۀ اضطراری شروع به کار نماید دولت امریکا بر
خالف پرنسیب های دیموکراسی ،محمد ظاهر شاه را مجبور ساخت تا از قبولی
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ریاست دولت و یا زعامت افغانستان رسما ً صرف نظر نموده و حمایت کامل خود را
از آقای کرزی اعالن نماید .آقای ابراهیمی هم وضع شاه سابق را به مریضی تشبیه
کرد که تازه از بستر مریضی یا شفاخانه خارج شده باشد و قوت دویدن را نداشته
باشد .و به همین دلیل لویه جرگه را یک روز به تاخیر انداختندو ظاهر شاه در ابتدا
افتتاح لویه جرگه استعفای خود را اعالن کرد .یکی از علل عمدۀ سقوط طالبان بعد
از حمالت شدید هوائی امریکا ،نام یا رول محمد ظاهر شاه پادشاه سابق بود و آقای
کرزی هم اصالً به نام ظاهر شاه و به نام نفر ظاهر شاه داخل افغانستان شده بود .اگر
نام ظاهر شاه در بین نمی بود مردم افغانستان به دور آقای کرزی جمع نمی شدند و
حکومت طالبان هم به آن زودی سقوط نمی کرد .عالوتا ً شاید با رویکار آمدن محمد
ظاهر شاه وحدت ملی افغانستان تامین می شد و صلح و امنیت به افغانستان باز می
گشت .اما امریکا محمد ظاهر شاه را بر عکس ارادۀ اکثریت مردم افغانستان و ارادۀ
خود شاه و برخالف پرنسیب های دیموکراسی صرف برای تامین منافع امریکا
مجبور ساخت تا از قبول ریاست دولت و زعامت افغانستان صرف نظر نماید .اگر
چه ظاهر شاه یک شب قبل از دایر شدن لویه جرگه اضطراری در مصاحبه با بی
.بی .سی .گفته بود که اگر لویه جرگه وی را به حیث زعیم و یارئیس دولت پیشنهاد
و قبول نماید وی آماده خدمت میباشد ،اما امریکا وی را مجبور کرد که در روز
افتتاح لویه جرگه از این مقام صرف نظر نموده و استعفای خود را اعالن نماید.
دولت امریکا برای از بین بردن طالبان ،از محبوبیت محمد ظاهر شاه در بین
مردم استفاده نموده و شاید وی را دوباره به قدرت هم می رسانید .اما وقتی که
امریکائی ها خدمات آقای کرزی را بهتر و بی درد سر یافتند ،محمد ظاهر شاه را نه
تنها فراموش کردند بلکه وی را مجبور ساختند که با قبول لقب بابای ملت به نفع آقای
کرزی از مقام ریاست دولت و زعامت صرف نظر نماید .بنا ً بازندۀ اصلی این جریان
سیاسی در قدم اول محمد ظاهر شاه می باشد که طالبان به نام وی سقوط کردند ،مردم
افغانستان به نام وی دور هم جمع شدند ،آرامی نسبی به نام وی به افغانستان آمد ،و
بدنامی و مسؤلیت آمدن قوای امریکا به افغانستان به وی تعلق گرفت اما امریکا به
وی صرف لقب بابای ملت را داد و از صحنۀ سیاست خارج و در تعمیر ارگ نظر
بند نمود.
بازندۀ دیگر این جریان ،پشتون ها بودند که با وجود این که اکثریت نفوس
افغانستان را پشتون ها تشکیل می دهند ،در اقلیت کوچک حساب شدند .کاندیدای
پشتون ها برای ریاست دولت محمد ظاهر شاه بود که از طرف امریکا قبول نشدو
مؤفقیت قاسیمار برای ریاست لویه جرگه در مقابل آقای واصفی شکست دیگری به
پشتون ها بود که در این شکست رول آقای سیاف که از کاندیدای خود برای ریاست
لویه جرگه به طرفداری آقای قاسمیار صرف نظر کرد خیلی مهم و قاطع بود.
به هر صورت این لویه مطابق پالن قبلی امریکا تشکیل شد و وظایف خود را
انجام داد و به فیصله نامۀ بن صحه گذاشت و آن را شکل قانونی داد.
بی نظمی ،سر در گمی و نداشتن پروگرام و آجندای معین از خصوصیات دیگر
این لویه جرگه بود .سخنان آقای سیاف در این لویه جرگه نیز قابل توجه بود .آقای
سیاف با دانش اسالمی شان مخالفت با قومندانان را بدون این که اعمال و عقیدۀ همه
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قومندانا ن را در نظر بگیرد مخالفت با اسالم خواند .آقای سیاف که به نام عالم دین و
مجاهد سال های متمادی به کمک روس ها و اسلحۀ روسی در مقابل طالبان جنگیده
بود و بعد به کمک قوای روسی و امریکائی داخل کابل و لویه جرگۀ اضطراری شده
بود ،می خواست با زیاد کردن کلمۀ اسالمی در نام ادارۀ مؤقت به اسالم خدمت نماید
و توجه مسلمانان را بار دیگر به خود جلب کند ،چنانچه در این کار با کمک شیخ
آصف محسنی مؤفق هم گردید.
با وجود این که اضافه از نیم کرسی های کابینه در حکومت فعلی به اتحاد سمت
شمال داده شده و سه معاون آقای کرزی هم از اتحاد سمت شمال می باشند و به
پشتون ها و طرفداران شاه سابق(؟) صرف دو یا سه وزارت داده شده با آن هم آقای
قانونی ،اسماعیل خان و رشید دوستم عدم رضائیت شان را نشان داده و حتی
اسماعیل خان و رشید دوستم حاضر نشدند تا در حکومت مرکزی شخصا ً اشتراک
نمایند .بنا ً اگر این حکومت هم ان طوری که از طرف امریکا بر مردم تحمیل شده به
همان ترتیب تا آخر از طرف امریکا حمایت نشود چانس مؤفقیت را نخواهد داشت و
به عوض صلح و امنیت جنگ و نا آرامی به افغانستان باز خواهد گشت.
در لویه جرگۀ اضطراری عالوه از این که قدرت از جنگ ساالران و قومندانان
محلی به حکومت مرکزی انتقال نشد این جنگ ساالران و قومندانان محلی با حفظ
قدرت محلی در حکومت مرکزی هم قدرت خود را با تعین یک تعداد وزرا محکمتر
نمودند.
در دولت فعلی افغانستان قدرت به دست دو جناح مختلفی می باشد که در نتیجۀ
ائتالف امریکا و روسیه به وجود آمده است .یکی جناح روسی یا اتحاد سمت شمال
که در راس آن مارشال فهیم ،داکتر عبدهللا و قانونی قرار دارند و دیگری جناح
امریکایی که در راس آن زلمی خلیل زاد ،آقای کرزی و داکتر اشرف غنی احمد زی
قرار دارند .که به این ترتیب اهداف جهاد و خون یک و نیم ملیون شهید با برقراری
حکومت روسی با سرپرستان امریکائی به هدر رفته است.
فعالً عساکر امریکا و متحدین آن در افغانستان موجود است و با آزادی کامل در
هر نقطۀ افغانستان که خواسته باشند عمل می کنند ،حکومات محلی مستقل در مناطق
شمالی ،غربی ،جنوبی ،شرقی و مرکزی افغانستان وجود دارند .حکومت مرکزی فاقد
قدرت می باشد .وحدت ملی و امنیت در افغانستان وجود ندارد .تجارت و کشت مواد
مخدره که در سال های اخیر حکومت طالبان به اساس راپور های ملل متحد کامالً از
بین رفته بود دوباره به اوج خود رسیده است .بنا ً گفته می توانیم که افغانستان از یک
طرف توسط امریکا و روسیه اشغال شده و استقالل و آزادی خود را از دست داده
است و از طرف دیگر افغانستان به حکومات محلی مستقل تجزیه شده و افغانستان
واحد وجود ندارد و اکثریت مطلق افغانان هم با خاموشی که اختیار کرده اند به این
وضع راضی و مؤافق می باشند.
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۳۱مارچ  ۲۰۰۳م.

قانون اساسی آیندۀ افغانستان
طوریکه همه اطالع دارند ،در کابل کمیسیون تسوید قانون اساسی به کار آغاز
نموده تا مطابق فیصله های کنفرانس بن (امریكا) مسودۀ قانون اساسی آیندۀ افغانستان
را تهیه و ترتیب نماید .دانشمندان و صاحب نظران افغانی هم نظریات شان را در
مورد چگونگی قانون اساسی آینده ابراز می دارند و در جرائد و روزنامه ها به نشر
می رسانند .در پهلوی قانون اساسی از نظام دیموکراسی صحبت می شود ،که نظام
دیموکراسی هم قبالً توسط کنفرانس بن (امریكا)به حیث نظام سیاسی آینده افغانستان
تعین شده است .چون فیصله های کنفرانس بن که تا حال در افغانستان قدم به قدم و
مرحله به مرحله تطبیق می شود ،اصالً تصمیم و فیصلۀ دولت امریکا در مورد
سرنوشت و آیندۀ افغانستان می باشد ،که با موافقۀ روسیه از طریق مؤسسۀ ملل متحد
بر گروه های افغانی طرفدار امریکا و روسیه به زور تحمیل شده است ،بنا ً این
تصامیم و فیصله ها به نظر اکثریت افغانان تصمیم و فیصلۀ ملت و مردم افغانستان یا
نماینده گان آنان نمی باشد.
از همین سبب یک عده افغانان در این فکر اند که فعالً افغانستان در حالت
اضطراری قرار دارد ،حکومت مرکزی بر والیات حاکمیت ندارد ،قوای خارجی در
افغانستان وجود دارد ،ادارۀ امور به دست خارجیان است و مشروعیت حکومت هم
قابل سوال می باشد ،بنا ً در این حالت ساختن قانون اساسی و آن هم به اساس فیصله
های کنفرانس بن برای افغانستان اصالً منطقی و معقول نمی باشد .اما یک عدۀ مردم
این موضوع را نادیده گرفته و در همین حالت و شرائط موجود از ساختن قانون
اساسی و نظام دیموکراسی حمایت می کنند.
اگر به حقیقت موضوع و گذشته ها توجه شود ،قبل از این هم در افغانستان نظام
های سیاسی مختلف با قوانین اساسی مختلف وجود داشت .بطور مثال قانون اساسی
زمان شاه ،زمان جمهوری بانظام دیموکراسی آنان ،با وجود اینکه آن قوانین و نظام
ها از طرف خارجی ها ساخته نشده بود و بر مردم افغانستان تحمیل نشده بود با آن
هم به ناکامی انجامید و سبب هرج و مرج سیاسی و رویکار آمدن رژیم های چپی و
آمدن روس ها به افغانستان گردید .عالوه ازینکه هیچ یک از نظام های سیاسی و
قانون های اساسی گذشته قادر نشد که افغانستان را از فقر و بدبختی نجات بدهد،
مصیبت های جدید نیز به وجود آورد وحتی حاکمیت و وحدت ملی آن را در خطر
انداخت و ملت افغان را به درد های بی دوا مبتال کرد .علت این همه بدبختی های
فعلی هم همین قوانین اساسی ناقص و نظام های سیاسی گذشته می باشد که بدون در
نظر داشت اوضاع جامعۀ افغانستان ساخته شده بودند و ممثل واقعیت های محیط
اجتماعی نبودند.
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فعالً نیز صاحب نظران ،دانشمندان و علمای افغانی توجه نمی کنند که %۹۹
مردم افغانستان مسلمان هستند و این مردم مسلمان هم نظام سیاسی دارند و هم قانون
اساسی.
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم
همان طور که شاعر گفته است ،آب در کوزه و یار در خانه موجود است .یعنی
قانون اساسی و نظام سیاسی هر دو موجود است اما کمیسیون تسوید قانون اساسی،
صاحب نظران و دانشمندان افغانستان در فکر ساختن قانون اساسی و تعین نظام
سیاسی می باشند .اگر یک ملت مسلمان قانون اساسی ندارد پس قرآن کریم و سنت
پیبغمر(ص) ،قانون اساسی کدام گروه می باشد؟ آیا دیموکراسی و قانون اساسی را که
قدرت های بزرگ و همسایگان می خواهند بر ملت افغانستان تطبیق کنند از قوانین و
نظامی را که خداوند(ج) برای مسلمانان تعین کرده است بهتر می باشد؟ آیا کمک ها
و وعده هائی را كه رئیس جمهور امریکا و کشور های غربی که در بدل قبول نظام
دیموکراسی برای ملت های مسلمان می دهند و به آن وعده ها عمل هم نمی کنند،
نسبت به وعده های خداوند(ج) بهتر و معتبر تر می باشد؟ آیا خیر و شر انسان و یک
کشور و ملت مسلمان را جورج بوش رئیس جمهور امریکا و متحدین وی نسبت به
خداوند(ج) بهتر می دانند؟ آیا آزادی های فردی را که خداوند(ج) برای مسلمانان داده
است نسبت به آزادی های نظام دیموکراسی از نگاه کیفیت و اخالق انسانی خرابتر یا
کمتر می باشد؟ آیا حقوق انسان ،و حقوق زنان در اسالم نسبت به همه نظام های
دیگر محفوظ تر و بهتر نیست؟ آیا عدالت اجتماعی که در اسالم موجود است در
دیگر نظام ها وجود دارد؟ بنا ً بهترین قانون اساسی و نظام سیاسی موجود است اما از
آن استفاده نمی شود .اگر به قانون یا قوانینی ضرورت باشد ،قانون و قوانین فرعی
خواهد بود نه قانون اساسی .برای مسلمانان جائز نیست در مواردی که احکام و
قوانین خداوند(ج) و سنت پیغمبر(ص) موجود باشد از خود قوانین دیگری وضع و
تطبیق نماید .در غیر آن مسلمان بودن چه مفهومی خواهد داشت؟ قرآنکریم صرف
برای قرائت و خواندن نازل نشده است بلکه بنده گان خداوند(ج) به تطبیق احکام آن
در تمام امور زندگی مکلف می باشند.
رئیس جمهور امریکا ،نظام دیموکراسی را بهترین نظام برای همه کشور های
جهان می داند و مانند فرعون آن را سبیل الرشاد می نامد .دولت امریکا می خواهد به
بهانه آورد ن دیموکراسی و مقابله با تروریزم ،اسالم را از بین ببرد و با رویکار
آوردن حکومت های مزدور و تغیر قوانین و نظام آنان ،امور داخلی تمام کشور های
اسالمی را در دست خود بگیرد .که این یک شکل جدید استعمار یا امپریالزیم امریکا
می باشد.
هدف امریکا از حمله بر افغانستان ،حمله بر عراق و کشور های بعدی و به
دست گرفتن ادارۀ امور آن ها ،دشمنی با اسالم ،محافظه و توسعۀ اسرائیل ،و به
دست گرفتن کنترول منابع نفتی جهان می باشد .اما سؤال در این جاست که چرا یک
عده مسلمانان از قانون و نظام خداوندی غافل می شوند و در فکر قانون و نظام دیگر
و غالمی امریکا می افتند.
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در زمان طالبان تجربه ثابت کرد که یک مسلمان می تواند با وجود فقر و
تنگدستی به اساس حکم قرآن و شریعت اسالمی از کشت و تجارت تریاک و منفعت
سرشار مادی آن صرف نظر نماید ،اما دیموکراسی با هزاران تدبیر آن نتوانسته است
که مسلمان یا غیر مسلمان را از كشت و تجارت تریاک باز دارد .علت مؤفقیت
طالبان در تأمین نظم و امنیت و جلوگیری از کشت و تجارت تریاک ،از بین بردن
جرم و جنایات و جمع آوری اسلحه ،تنها و تنها تطبیق احکام خداوند (ج) وشریعت
اسالمی بود که مردم مسلمان افغانستان آن را قبول دارند ،به آن ایمان دارند و از آن
سرپیچی نمی کنند .بنا ً برای مردم مسلمان افغانستان و کشور افغانستان یگانه قانون
اساسی و نظام سیاسی مناسب و قابل تطبیق که آیندۀ آن را تضمین کند و ممثل
واقعیت های محیط اجتماعی آن باشد ،احکام قرآنکریم ،سنت پیغمبر(ص) و شریعت
اسالمی می باشد.
قرآنکریم و سنت پیغمبر(ص) برای همۀ بشر و مخصوصا ً برای مسلمانان،
قانون اساسی و قانون جامع می باشد که نظام اقتصادی ،نظام سیاسی ،نظام اجتماعی،
نظام صحی و همه روابط بشری را ترتیب و تنظیم نموده است« .ما فرطنا فی الکتاب
من شیء» .اگر كسی از نگاه عدالت اجتماعی ،حقوق زنان ،حقوق بشر و غیره بر
قوانین و نظام اسالمی انتقاد می کند ،و یا در مورد این که قرآنکریم و سنت
پیغمبر(ص) قانون اساسی و نظام سیاسی مسلمانان است ،شک و تردید دارد ،این
انتقاد و شک و تردید هم ناشی از عدم معلومات آن شخص در اسالم می باشد .احکام
خداوند(ج) و سنت پیغمبر(ص) همه شفاء و رحمت می باشد .حیف است اگر این
احکام کنار گذاشته شود و حدودی را که خداوند(ج) تعین کرده است از آن تجاوز
شود.
به هر صورت در مرحلۀ فعلی رئیس دولت مؤقت ،اعضای حکومت مؤقت و
اعضای کمیسیون تسوید قانون اساسی و در مرحله های بعدی اعضای لویه جرگه كه
قانون اساسی را تصویب می کنند باید مسؤلیت های دینی ،انسانی ،اخالقی و افغانی
خود را فراموش نکنند .وبا ساختن قانون اساسی و آوردن نظام دیموکراسی که
آرزوی قدرت های بزرگ و دشمنان اسالم می باشد قوانین و نظام خداوندی فراموش
و زیر پا نکنند.
اگر سرپیچی از امر ناممکن باشد ،کناره گیری از چوکی و مقام به مراتب بهتر
خواهد بود از نام بدی دنیا و خرابی آخرت .هر کسی که مطابق آیات قرآن و سنت
پیغمبر(ص) حکم نکند و یا امر خداوند(ج) را تغیر دهد مطابق آیات مبارکۀ ۴۵ ،۴۴
و  ۴۷سورۀ المائدة ،کافر ،ظالم و فاسق می باشد .و ما علینا االالبالغ.
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 ۲۴جوالى  ۲۰۰۷م.

وفات اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان
اعلیحضرت محمد ظاهر شاه یا به اصطالح باباى ملت بتاریخ دوشنبه  ۲۳جوالى
 ۲۰۰۷م .مطابق اول اسد  ۱۳۸۶هجرى شمسى به رحمت حق پیوست .انا هلل و انا
الیه راجعون.
در مورد محمد ظاهر شاه كه مدت چهل سال پادشاه افغانستان بود ،طوریكه معمول
است شاید بسیار مضامین،مقاالت و حتى كتابها نوشته شده باشد ویا در آینده نوشته
شود و هر كس در مورد وى تبصره نماید .من هم به صفت یك افغان كه رعیت شاه
بودم این چند سطر را بدون مقدمه ،به الفاظ بسیار ساده و بصورت بسیار مختصر در
مورد محمد ظاهر شاه مینویسم كه شاید به برخى از نكات آن تا حال كسى اشاره هم
نكرده باشد و در آینده هم اشاره نكنند.
ظاهر شاه یك پادشاه بود كه چهل سال سلطنت كرد ،اگر سؤ استفاده ها ،اشتباهات،
خطا ها و حتى خیانت هاى بعضى كاركنان و مامورین بزرگ و كوچك دولتى را به
پادشاه نسبت ندهیم یعنى بار دیگران را به دوش وى نگذاریم وى یك پادشاه نسبتا ً
عادل بود كه آرامى و امنیت زمان وى نه قبالً در افغانستان موجود بود و طوریكه
اوضاع فعلى و تجربه نشان میدهد نه بعد ازین بوجود خواهد آمد.
وى عالم دین نبود اما عمل وى از اعمال اكثر علماى دین و مخصوصا ً اخالفش و
رهبران جهادى صالحتر بود ،در ایمان وى هیچ كس شك نداشت یعنى ایمان و عمل
نسبتا ً صالح ،را دارا بود .ظالم نبود و در زمان سلطنت وى كشت و خون وجود
نداشت ،وى به مقایسه اخالفش یك شخص پاك بود .با وجود چهل سال سلطنت بر
تمام افغانست ان ،دارائى وى با دارائى هیچ یك از رهبران و حتى قوماندانان جهادى كه
حتى در یك منطقۀ كوچك افغانستان قدرت داشتند قابل مقایسه نبود و حتى در زمان
تبعید و مهاجرت به كمك مالى دیگر كشور ها امرار حیات میكرد.
در زمان وى وحدت ملى موجود بود و همه اقوام افغانستان یك ملت واحد بودند ،یعنى
وى حافظ و نگهبان وحدت ملى و تمامیت ارضى كشور بود.
با وجود وضع اقتصادى و سیاسى نا مناسب آن وقت باز هم در راه ترقى افغانستان
مخصوصا ً در ساختن سركها ،شفاخانه ها و معارف گامهاى بیشمارى برداشته شده
بود.
دادن لقب باباى ملت به هر منظورى كه بود براى وى یك لقب یا پاداش كوچك بود.
معنى كه با از بین رفتن یا فقدان بابا ،یك طفل یا ملت یتیم نمى شود اما با رفتن
بدین
ٰ
محمد ظاهر شاه به روم (كودتاى داؤد خان) ملت افغان یتیم شد ،یعنى وى بابا نه بلكه
پدر ملت بود .بعد از رفتن ظاهر شاه به روم تا امروز ملت افغان سرپرستى ندارد،
تفرقه هاى سمتى ،نژادى و قومى وحدت ملى را از بین برده و استقالل و حاكمیت
ملى اصالً وجود ندارد و هر لحظه خطر تجزیه موجود است .چون حق پدر از با با
زیادتر میباشد بنا ً لقب پدر ملت نسبت به باباى ملت براى وى مناسب تر بود.
در مقابل این همه خوبى ها اولین پاداش خدمات وى از طرف سردار محمد داؤد
خان كه افغان ،قوم و خسربرۀ وى بود برایش داده شد .چون ظاهر خان شخص ظالم
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و فاسد نبود و ملت و مردم هم از وى راضى بودند بنا ً كودتا به هر منظورى كه بود
در مقابل وى جائز نبود .كودتاى داؤد خان و رفتن ظاهر خان از صحنۀ قدرت،
شروع در به درى افغانستان و ملت افغان میباشد كه تا امروز ادامه دارد.
دومین خیانت در حق محمد ظاهر شاه ،باز داشتن یا وادار ساختن ظاهر خان به
استعفى از كاندید شدن به مقام ریاست جمهورى یا سلطنت در وقت لویه جرگۀ
اضطرارى ،توسط امریكا بود .همه به یاد دارند كه حتى یك روز قبل از تعین نمودن
رئیس جمهور موقت در لویه جرگه ،ظاهر شاه در مصاحبۀ مطبوعاتى آمادگى خود
را براى احراز این مقام در صورتیكه ملت بخواهد اعالن كرد ،اما دولت امریكا لویه
جرگه را یك روز به تعویق انداخت تا محمد ظاهر شاه را به استعفى به نفع حامد
كرزى مجبور نماید.
در حقیقت این دو خیانت فوق تنها خیانت به ظاهر شاه نبود بلكه خیانت به افغانستان و
همه ملت افغان بود .اگر ظاهر شاه از صحنۀ سیاست دو بار پس نمى شد شاید وضع
به این اندازه بحرانى و نا مناسب نمى گردید .اما متاسفانه كه همه آنرا به یاد
فراموشى سپرده اند.
ملت افغان به خصوص جنرالهای اردوى افغانستان هم در مقابل ظاهر خان نا سپاسى
كردند ،در مقابل كودتاى داؤد خان ،ملت و اردو آرام گرفتند و خیانت دوم یا خیانت
امریكا را باز هم مردم نا دیده گرفتند و حتى فراموش كردند و تا امروز كسى از آن
یاد هم نمى كند.
محمد ظاهر شاه در حلیم بودن و نرم بودن تا اندازۀ افراط كرده بود و حلیم بودن و
نرمى زیاد ،بزرگترین عیب شاه بود .اگر در حق وى خیانت و نا سپاسى كردند و حق
وى را سلب كردند باز هم از عفو كار گرفت و خاموش ماند.
یگانه نقطۀ انتقاد بر محمد ظاهر شاه موافقت وى به حملۀ نظامى امریكا به افغانستان
بود،اگرچه موافقۀ خود را مشروط به خارج شدن دوبارۀ امریكا از افغانستان نموده
بود و مانند استاد ربانى بدون قید و شرط ابراز موافقت نكرده بود .ازینكه درین مورد
تا چه اندازه بر وى فشار وارد كرده بودند براى من و اكثریت مردم معلوم نیست اما
حتما ً این موافقت بدون فشار سیاسى نبوده است.
اگر چه شاه بعد از سرنگونى دولت طالبان به افغانستان باز گشت اما این بازگشت هم
متاسفانه براى وى یك حبس سیاسى در ارگ شاهى یا جمهورى بود كه به قیمت مرگ
باالخره ازین حبس بتاریخ  ۲۳جوالى  ۲۰۰۷م .رها گردید .خداوند روح شانرا شاد
داشته باشد و جنت فردوس را نصیب شان بسازد.
 ۲۷اكتوبر  ۲۰۱۰م.

سرطان خبیثه
همه میدانند كه سرطان خبیثه یك مرضى است كه اكثرا ً انسانها به آن مبتال میشوند وطب
امروزى با وجود پیشرفتهایش از درمان آن عاجز میباشد.
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اما متاسفانه كشور ما را هم اختالفات سیاسى ،زبانى ،قومى ،سمتى و غیره از یك طرف
و مداخالت كشور هاى خارجى بخصوص كشور هاى همسایه از طرف دیگر امروز به
این مریضى مبتال نموده كه مردم ما و حتى جهانیان از تداوى آن عاجز میباشند.
ازین كه این اختالفات و زمینۀ مداخلۀ خارجى ها را چه كسانى و چه گروه هائى
بو جودآورده اند به همه معلوم است و حاجت به تكرار ندارد .اگر در كشور ما یك زعیم
ملى و یا یك رهبر ملى واقعى موجود میبود این اختالفات حل میشد و یا اصالً بوجود نمى
آمد ،مداخلۀ خارجى ها صورت نمى گرفت و مریضى كشور ما به سرطان مزمن و
خبیثه تبدیل نمى گردید.
كشور هاى خارجى و كشور هاى همسایه هر یك منافع خود شانرا میخواهند و حق هم
دارند كه براى منافع كشور هاى شان از هر نوع امكانات استفاده نمایند .آنها براى منافع
خود شان اختالفات داخلى را در كشور ما دامن زدند ،در امور كشور مداخله كردند و
كشور را اشغال كردند .یعنى سبب اصلى این مرض همسایگان ما ،پاكستان ،ایران،
شوروى سابقه و امریكا و نوکران افغانى آنها میباشند كه این مرض را به كشور ما انتقال
داده اند.
چون كشور ما با پاكستان روى مسائل سرحدى اختالف دارد وعالوتا ً از ابتداى جهاد تا
حال وطن ما بزرگترین منبع عایداتى براى پاكستان میباشد و شاید كمك هائى را كه دولت
پاكستان در ظرف تقریبا ً سى و پنج سال اخیر از سبب نا آرامى هاى كشور ما بدست
آورده به مراتب زیادتر از عواید ملى پاكستان باشد و حاال هم كمك هائى را كه پاكستان
از امریكا و متحدین آن از سبب نا آرامى هاى وطن ما حاصل میكند به مراتب زیاد تر از
كمك امریكا و متحدینش به كشور ما میباشد .بنا ً پاكستان به هیچ صورت حاضر نیست تا
در وطن ما امنیت بوجود بیاید و یك دولت مستقل قوى تشكیل گردد و منافع پاكستان از
بین برود .پاكستان به بركت همین كمك ها از سبب بحران وطن ما صاحب بم اتومى
گردید .رئیسان جمهور پاكستان از زمان على جناح تا حال ،هر كدام اگر به كشور ما
خیانت هم نموده اند باز هم براى پاكستان بهترین رئیسان جمهور بودند و در هر حال
منافع كشور شان را در نظر گرفته اند .همین اكنون دولت پاكستان یك دولت قوى است،
اگر هر عضو القاعده و یا طالبان را خواسته باشند میتوانند در ظرف یك روز دستگیر و
یا به امریكا تسلیم نمایند اما آنها نمى خواهند كه این بازى شطرنج را ختم و منبع عایداتى
را برخود مسدود نمایند .پاكستان به مقصد آوردن امنیت به افغانستان پول و کمک خارج
را میگیرد و عالوه ازین كه براى بر قرارى صلح در افغانستان اقدامى نمى كند بواسطۀ
عمال و نوكران افغانى شان كوشش میكنند تا این مریضى وطن ما تا حدى كه امكان دارد
ادامه پیدا كند.
منفعت هاى اقتصادى ایران هم در كشور ما كمتر از منفعت هاى كشور پاكستان نیست.
عالوتا ً اختالفات دیرینۀ ایران با كشور ما ،منافع اقتصادى ایران ،موجودیت امریكا در
منطقه و روابط لسانى و مذهبى ایران با بعضى اقوام در كشور ما سبب میشود كه ایران
در امور داخلى كشور ما مداخله نموده و از آمدن ثبات و یك دولت قوى در كشور ما
جلوگیرى نماید.
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مداخلۀ ایران در وطن ما به اندازۀ عمیق است كه حتى رئیس جمهور ما را به خدمت
شان استخدام نموده اند .آقاى كرزى خودش اعتراف میكند كه ساالنه یك یا دو بار مبلغ
پنج یا شش صد هزار آیرو از دولت ایران دریافت میكند .آیا گرفتن این پول توسط آقاى
كرزى از دولت ایران شرم آور تر از آن عطیۀ نیست كه امیر عبدالرحمن خان از
وایسراى هند بدست مى آورد .اقالً عطیۀ را كه امیر عبدالرحمن خان بدست مى آورد
آشكار بود و از مزد آقاى كرزى كسى آگاه نبود.
آیا آقاى كرزى در بدل این پول هیچ خدمتى را به ایران انجام نمى دهد؟ و یا این پولها،
پولهاى زكات عواید نفتى ایران است كه آقاى احمدى نژاد آقاى كرزى را مستحق آن
میداند .وقتیكه رئیس جمهور ما كه به اصطالح در زیر دالر غرق است در خدمت ایران
و جیره خوار ایران باشد طبعا ً اشخاص زیاد دیگرى هم وجود دارند كه در خدمت ایران
بوده و جیره خواران ایران میباشند.
این یك رسوائى بزرگ در تاریخ رؤساى جمهور دنیا میباشد ،دیده شود كه جامعۀ بین
المللى و مردم كشور ما با این رسوائى چه نوع معامله میكند.
امریكا كه بنام مبارزه با القاعده و طالبان به منطقه آمده بود و دولت طالبان را هم سقوط
داده ،به عوض اینكه با القاعده در خاك پاكستان مبارزه كند از كشور ما با القاعده مبارزه
میكند و از كشور ما خارج نمى شود .همه میدانند كه امریكا اصالً از سبب كنترول مواد
نفت و گاز آسیاى میانه و معادن كشور ما كه ارزش آن به تریلیون ها دالر میرسد كشور
ما را اشغال نموده و نمى خواهد كه این كشور مناسب در منطقه را ترك نماید.
كشور هاى روسیه و چین هم نمى توانند موجودیت امریكا را در منطقه نادیده بگیرند و
از معادن خداداد وطن ما صرف نظر نمایند .عالوتا ً امریكا هم براى اینكه در منطقه باقى
بماند باید به كشور هاى چین و روسیه هم مانند كشور هاى ایران و پاكستان در افغانستان
امتیازاتى بدهد كه این امر مشكل و مریضى كشور ما را پیچیده تر میسازد.
كشور ما با معادن سر شار (كه حاال ارزش آن هم معلوم گردیده) و با موقعیت جغرافیائى
آن براى همۀ این كشور هاحیثیت گاوى شیرى یا مرغ طالئى را پیدا كرده است و چون
منفعت این كشور ها در نا آرامى كشور ما است بنا ً هیچ یك ازین كشور ها نمى خواهند
كه وضع وطن ما آرام شود .حتى این كشور ها در مورد آیندۀ كشور ما با هم به موافقه
رسیده اند تا همه مشتركا ً بصورت دوامدار از وضع نا آرام و بى اتفاقى مردم ما نفع
ببرند.
این كشور ها در وطن ما شرایطى را بوجود آورده اند تا مردم متحد نشوند و یك دولت
مستقل و قدرتمند تشكیل نگردد .این كشور ها از یك طرف یكعدۀ زیاد مردم هر قوم
وهرگروه را نوكر خود ساخته اند كه آنها منافع باداران شان را با ال تر از منافع كشور
شان میدانند و از طرف دیگر اقوام و گروه ها را چنان به جان همدیگر انداخته اند كه
غیر از تخریب همدیگر در فكر نجات كشور شان نیستد و حتى بعضى گروه ها از نام
افغان و افغانستان هم ننگ و عار دارند.
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ایران ،پاكستان و دیگر كشور ها در هر وقت و زمان رهبران ،پادشاهان یا رؤساى
جمهورى داشتند كه كشور هاى شانرا در وقت بحران نجات داده اند اما متاسفانه در
كشور ما مخصوصا ً درین نیم قرن اخیر رهبران و قهرمانانى پیدا شدند كه اقوام را
متفرق و كشور را تباه كردند.
اگر با وجود اختالفات داخلى ،تنها امریكا و ناتو كشور را اشغال میكردند و كشور هاى
همسایه در امور كشور ما مداخله نمى كردند امكان نجات و امید نجات موجود میبود اما
فعالً كه مداخله و رول ایران و پاكستان در كشور ما نسبت به امریكا زیاد تر است ،قضیۀ
افغانستان در داخل یك دائرۀ خبیثه میچرخد و موضوع خیلى پیچیده است ،بنا ً خارج شدن
ازین دائرۀ شیطانى و نجات كشور ممكن به نظر نمى رسد.
كوشش هائى كه به نام هاى جرگۀ ملى صلح و آشتى ملى از طرف دولت كرزى و یا
دیگر دولت ها صورت میگیرد صرف براى فریب مردم و سپرى نمودن وقت و استفادۀ
شخصى از بودجۀ این جرگه ها میباشد.
چندى قبل زندانى شدن مال برادر نفر دوم طالبان در پاكستان ،و تسلیم نكردن وى به
امریكا و باز آزاد ساختن مال برادر از زندان بدون كوچكترین عكس العمل امریكا همه
نشان میدهد كه در زیر كاسه نیم كاسه هاى زیادى وجود دارد و اگر طالبان به صلح
حاضر شوند یا نشوند و یا در دولت اشتراك كنند یا نكنند صلح و آرامى در كشور ما تا
وقتى بوجود نمى آید كه امریكا ،ایران و پاكستان بصورت دسته جمعى از مداخله در
كشور ما دست كشیده و كشور مارا ترك نمایند و موضوع را صرف به خود افغانها
واگذار شوند.
چون صرف نظر نمودن این سه كشور از كشور ما نظر به منافع دایمى شان و
سرمایگذاریهائى كه براى اشغال كشور ما از ابتداى جهاد مقابل روسها تا حال نموده اند
نا ممكن به نظر میرسد و اكثریت ملت هم به علت بیسوادى و یا فقر اقتصادى صرف در
غم پیدا كردن نان هستند و این توطئه هاى خارج را درك نمى كنند و یا اگر درك كنند هم
از دست شان كدام كارى پوره نیست و طبقۀ تحصیل كرده و یا به اصطالح روشن فكر
هم در خدمت دیموكراسى و كشور هاى خارجى غرق و متفرق هستند ،بنا ً در شرایط
فعلى هیچ راهى براى در مان این مریضى خبیثه وجود ندارد مگر اینكه خداوند(ج) كه
شافى حقیقى است كشور ما را از ین مریضى نجات دهد .چون خداوند(ج) هم وضع و
حال هیچ قوم را تغیر نمیدهد تا اینكه آنها نفس هاى خود را تغیر ندهند و مردم ما
نمیتوانند نفس هاى خود را تغیر دهند بنا ً به عوض مایوس شدن دعا میكنیم كه
خداوند(ج) خودش اول نفس هاى افغانان را تغیر بدهد و بعد از آن وضع و حال كشور
مارا را اصالح نماید.
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 ۲۹دیسمبر  ۲۰۱۵م.

زمامدار یا رئیس جمهور
در حقیقت دادن اسم یا لقب رئیس جمهور به تمام زمامدارانی که بعد از سقوط رژیم
شاه ی افغانستان توسط کودتای محمد داؤد خان در افغانستان به قدرت رسیده اند (از
داؤد خان الی داکتر صاحب اشرف غنی) خطا و حتی گناه میباشد.
رئیس جمهور در یک کشور جمهوری از طرف مردم در انتخابات آزاد انتخاب
میشود .چون همه رؤسای جمهور افغانستان توسط انتخابات نماشی و ساختگی و یا
جرگه ها و لویه جرگه های نماشی و تقلبی تعین و انتخاب شده اند وهیچ یک از
رؤسای جمهور افغانستان از طرف مردم و به رای مردم انتخاب نشده اند بنا ً بعوض
کلمه رئیس جمهور کلمه (زمامدار) به آنها لقب مناسب ترمیباشد.
داؤد خان توسط کودتا قدرت را گرفت و بعد توسط لویه جرگه ساختگی ،خودش را
رئیس جمهور یا رئیس دولت تعین کرد .ترکی ،حفیظ هللا امین ،ببرک ،نجیب همه
توسط شوروی وقت و بیروی سیاسی خود شان بدون اتنخابات یا لویه جرگه لقب
رئیس جمهور را گرفتند .روسای جمهور وقت مجاهدین بدون انتخابات ،به هدایت
آی .اس .آی .پاکستان توسط خود شان انتخاب شدند .طالبان اصالً از لقب رئیس
جمهور استفاده نکردند .کرزی را هم امریکا توسط کنفرانس بن بریاست جمهوری
رسانید .و در دوره های بعدی هم توسط لویه جرگه های ساختگی و انتخابات
ساختگی و به قوت دالر امریکایی رئیس جمهور گردید.
ایاالت متحده امریکا بعد از حامد کرزی میخواست داکتر اشرف غنی را به حیث
زمامدار یا رئیس جمهور افغانستان تعین نماید .انتخابات ریاست جمهوری مانند
انتخابات زمان کرزی جز یک انتخابات نمایشی و فریب سیاسی چیز دیگری نبود.
اما چون امریکا میدانست که اشرف غنی نه اهلیت ریاست جمهوری و نه قدرت
مردمی و قومی دارد بنا ً قبل از انتخابات جان کیری وزیر خارجه امریکا به
افغانستان سفر کرد که درین سفر صرف با جنرال دوستم مالقات نمود و بعد ازموافقه
دوستم ،امریکا به قوت دالر امریکایی وقدرت مردمی دوستم اشرف غنی را به حیث
زمامدار و دوستم را به حیث معاونش به کرسی ریاست جمهوری نشانید.
چون داکتر عبدهللا با این انتخاب موافق نبود و خود را مستحق ریاست جمهوری
میدانست بنا ً لجاجت داکتر عبدهللا واخطار های امرهللا صالح ،امریکا را مجبور
ساخت تا مخالف قانون اساسی افغانستان ،داکتر عبدهللا را به حیث زمامدار دوم در
پهلوی اشرف غنی مقرر نماید.
این دو زمامدار اگرچه در ظاهر در اکثر موضوعات اختالف دارند اما در حقیقت
باهم هیچ اختالفی ندارند و جلو هر دو در دست یک نفر میباشد .حتی در مورد تغیر
قانون اساسی توسط لویه جرگه برای تصویب پست رئیس اجرییوی و اصالح
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کمسیون مستقب ل انتخابات که در سابق باهم فوق العاده اختالف داشتند حال هردو
خاموش هستند.
طوریکه از ترکیب حکومت و اجراات این دو زمامدار معلوم میشود آنها تنها
فرمانبرداران امریکا و متحدین آن نه بلکه فرمانبرداران پاکستان ،ایران و روسیه هم
میباشند.
اساس این فرمانبرداری و بردگی در کنفرانس پلید بن فیصله و به حیث کتاب آسمانی
دولتمردان افغانستان به اجرا گذاشته شده و کرزی هم از آن پیروی و متابعت مینمود
اما فرق در بین کرزی و اشرف غنی اینست که کرزی به اصطالح (یگان پس لگدی
خود را میزد) اما این دونفر بطور آرام و خاموش به نوکری خویش ادامه میدهند.
انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان همیشه یک حرکت نمایشی است یعنی رئیس
جمهور قبل از انتخابات تعین شده میباشد و ازسببی که این سر افشا نشود هیچ قدرتی
بشمول رئیس جمهور نمی تواند رییس کمیسیون انتخابات و یا کشمشنر های کمیسیون
مستقل انتخابات را عزل نماید.
در افغانستان فعالً بعوض دولت مرکزی انارشیزم حکومت میکند .دولت مرکزی
قدرت تصمیم گیری را ندارد .در صورت اشغال ولسوالی ها توسط آی .اس .آی.
پاکستان بنام طالب ،داعش و غیره تصمیم باید در امریکا گرفته شود و بهمین سبب
ولسوالی ها به ماه ها از اداره حکومت مرکزی خارج میشود .مال محمد اختر
منصور رهبر طالبان به والیت غزنی میآید تا غزنی را سقوط بدهد والی غزنی و
قوماندان امنیه به مرکز خبر میدهند اما حکومت مرکزی هیچ اقدامی نمی کند .این
خود واضح میسازد که تصمیم را چه کسی و در کجا میگیرد .اشغال قندوز و
ولسوالی سنگین والیت هلمند توسط طالبان و اشغال ولسوالی های اچین در جالل آباد
توسط داعش مثال های دیگر است که ثابت میسازد که دولت مرکزی هیچ قدرتی
ندارد و انارشی در افغانستان حکومت میکند.
با رویکار آمدن این زمامداران یا گماشتگان امریکا نه تنها استقالل و آزادی
افغانستان از بین رفت بلکه حاکمیت ارضی ،وحدت ملی ،غرور افغانی ،وحیثیت
انسانی افغانها هم از بین رفت.
در حقیقت وحدت ملی با قوم گرایی و سمت گرایی رهبران جهادی قبالً ازبین بردن
رفته بود و با از بین بردن کلمه (ملیت افغان) در تذکره های برقی و به عوض آن
ذکر قومیت ،وحدت ملی بصورت رسمی هم از بین رفت .که این کار خیانت ملی
است و کسانی که این کار را انجام داده اند خاین ملی میباشند.
چندین ولسوالی افغانستان از طرف آی .اس .آی .پاکستان بنام داعش و طالب اشغال
شده و از طرف پاکستان اداره میشود اما آقای احمد زی میفرمایند که ما  ۳۵۰هزار
نف ر اردوی ملی و پولیس ملی داریم و کسی طرف ما چپ سیل کرده نمی تواند .چپ
سیل کردن به نزد آقای احمد زی چه معنی دارد؟ خدا کند قصه آن بچه نباشد که کارد
یا قمه را در کمر بسته بود تا کسی طرفش چپ سیل نکند.
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در افغانستان در گذشته و حال تمام فعالیت های مجاهدین و تمام فعالیت های طالبان،
داعش ،گروه حقانی و لشکر طیبه از طرف آی .اس .آی .پاکستان ترتیب و اجرا
میشود .اصالً طالب و داعشی در افغانستان وجود ندارد این آی .اس .آی .پاکستان
است که با موافقه قبلی امریکا یک روز بنام داعش یک روز بنام طالب و غیره در
افغانستان عملیات جنگی را انجام میدهند.
موقف داکتر صاحب اشرف غنی ،داکتر عبدهللا وکرزی را در مقابل پاکستان هم
امریکا تعین میکند و حکومت صالحیت ندارد که برای رهایی یک ولسوالی از نزد
طالب یا داعش کدام اقدامی کند.
بنا ً اگر دولت بنام صلح با طالبان در کابینه چوکی چند وزارت را به طالبان بدهد و یا
اداره چند والیت را به طالبان بگذارد و یا هر امتیاز دیگری به طالبان بدهد در
حقیقت دادن چوکی چند وزارت به آی .اس .آی .پاکستان یا واگذاری چند والیت به
پاکستان و یا دادن امتیاز دیگری به پاکستان میباشد.
آقای اشرف غنی و داکتر صاحب عبدهللا تا حال کوچکترین خدمتی به افغانستان
نکرده اند.
مقرری وزای کابینه و والی ها و دیگر پست های کلیدی که همه سبب انارشی و بی
امنیتی در کشور میشود تا حال تکمیل نشده است.
سفر های خارج داکتر صاحب غنی جز ریختاندن آبرو و عزت افغانستان ،کدام نتیجه
مثبتی نداشته است مثالُ سفر اول شان به پاکستان که حتی رئیس جمهور و صدر
اعظم پاکستان هم از وی پزیرائی نکردند و تنها از طرف آغا شاهی در میدان هوائی
استقبال شدند .و رفتن شان به صفت رئیس جمهور نزد رئیس ارتش و یا رئیس آی.
اس .آی .به الهور پندی .یا سفر اول شان به انگلستان که از جمله  ۸۵نفر هیات
معیتی شان  ۵۵نفر آن خواهان پناهندگی در کشور انگلستان شدند.
بیانیه ها و استعمال کلمات بیجای داکتر صاحب (بچه آدم نباشم) ۳۵۰ .هزار عسکر
و اردوی ملی داریم و کسی طرف ما چپ سیل کرده نمیتواند .بی امنیتی و ناآرامی
در تمام نقاط افغانستان ،حمالت انتحاری حتی در کابل ،تصرف ولسوالی ها توسط
آی .اس.آی .پاکستان ،بیکاری و فرار مردم از کشور .جا یدادن کرزی در ارگ بعد
از ختم دوره ریاست جمهوری شان و پرداخت مصارف دفتر کرزی ماهانه 400
هزار ىالر از بودجه دولت ،تغیر اسم میدان هوایی خواجه رواش بنام میدان بین المللی
حامد کرزی  ،قتل فرخنده فجیع ترین قتل تاریخ بشریت آن هم در کابل و در نزدیکی
ارگ و هزاران فجایع و جنایات دیگر از خدمات ارزنده زمان داکتر صاحب اشرف
غنی میباشد و با وجود آن فکر میکند که سومین مغز متفکر جهان است و همه مردم
از وی راضی و خوشنود هستند ،و خدمات ویرا در گذشته هیچ کس انجام نداده است.
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مذاکرات صلح با طالبان یا با پاکستان؟
اگر به گ ذشته ها نظر کنیم ،اختالفات دربین افغانستان وپاکستان در زمان سلطنت
ظاهر خان هم موجود بود و حتی به اوج خود رسیده بود .در آن زمان ،آزادی
پشتونستان ،موضوع اختالف بود و پشتونهای سرحدی وافغانستان میخواستند در
مناطق قبایل آزاد ،دولت مستقل پشتونستان تاسیس شود .در آن وقت در بین افغانستان
و پاکستان صرف جنگ تبلیغاتی موجود بود و پاکستان قدرت آنرا نداشت تا در
افغانستان فعالیت تخریبی نماید و یا به خاک افغانستان تجاوز نماید.
در زمان داؤد خان وقتیکه در مقابل احزاب اسالمی از شدت کار گرفته شد و بعضی
از اعضای و بزرگان احزاب اسالمی مانند برهان الدین ربانی ،حکمتیار و احمد شاه
مسعود به پاکستان رفتند و ابتدا در مقابل دولت داؤد خان و بعد در مقابل کمونست ها
و شوروی جهاد را آغاز نمودند ،دولت پ اکستان ،اداره و امور مجاهدین افغان را به
آی.اس .آی .سپرد و آی .اس .آی .صرف هفت تنظیم مجاهدین را به رسمیت شناخت
و به آنها اجازه فعالیت داد .تمام فعالیت ها وامور این مجاهدین از طرف آی .اس.
آی .کنترول میشد و اداره آنها مستقیما ً در دست آی .اس .آی .بود .کمک های دول
خارجی به مجاهدین افغانستان هم از طریق آی .اس .آی .مطابق میل آی.اس .آی .در
بین گروپ های مجاهدین توذیع میگردید .مجاهدین آزادی عمل نداشتند و رهبران و
قومندانان بزرگ آنها همه تحت نظر وفرمان آی .اس .آی .بودند ،و برای مالقات
رئیس آی .اس .آی .همین رهبران محترم جهادی ما ساعت ها در دهلیز انتظار
میکشیدند .تاثیر امر جنرال ضیاع الحق ،باالی رهبران مجاهدین از پیمان اتحادی که
رهبران جهادی در خانه کعبه عقد کرده بودند زیاد تر بود ،یعنی به عهد خانه کعبه
تنظیم های جهادی متحد نشدند و آنرا شکستند اما به امر ضیا الحق اتحاد خود را حفظ
کردند.
با تاسیس دولت مجاهدین و امارت اسالمی طالبان در افغانستان ،هم دست آی .اس.
آی از سر آنها کوتاه نشد و تا اندازه از طرف پاکستان ،کنترول و رهنمائی میشدند.
عقب نشینی حکمتیار از چهار آسیاب در مقابل طالبان آنهم بدون فیر یک مرمی ،به
دار آویختن ن جیب ،شهادت مال بور جان ،شکستن بت های بامیان ،بیانیه سفیر
پاکستان در روضه مزار شریف بال فاصله بعد از اشغال مزارشریف توسط طالبان و
صدها موضوعات دیگر ثابت میسازد که تمام امور افغانستان در وقت مجاهدین و
طالبان از طرف پاکستان اداره میشد و در افغانستان دولت مستقل وجود نداشت.
قتل مال محمد عمر ،مقرری مال اختر منصور بعوض وی ،پنهان نمودن قتل مال
محمد عمر به مدت دوسال و توقیف مال برادر نفر دوم طالبان در پاکستان همه نشان
41

میدهد که پاکستان فعالً صد فیصد بر طالبان مسلط میباشد و طالبان بعد از سقوط
امارت اسالمی از خود اراده مستقل ندارند.
بن الدن بعد از اشغال افغانستان توسط امریکا ،چندین سال در پاکستان اقامت داشت و
محل اقامت وی یک ثانیه هم از آی .اس .آی .پنهان نبود و حتی امنیت ویرا آی .اس.
آی .تامین کرده بود و بعد از معامله گری با امریکا نه تنها محل اقامت ویرا به
امریکائ ی ها نشان دادند بلکه در قتل وی هم دست آی .اس .آی .با امریکا شریک
بود .تمام رهبران این گروه های به اصطالح تروریستی را آی .اس .ای .برای
تجارت خود در منطقه وزیرستان جمع آوری ،تربیه و اکمال مینماید و بعد از آن بنام
مبارزه با القاعده و غیره از امریکا ملیارد ها دالر میگیرد ،بنام طالب از دولت
افغانستان امتیازات میگیرد و حتی درین آواخر با آوردن داعش با پوتین هم داخل
معامله شده اند ،چنانچه پوتین حاضر شده با طالبان در مقابل داعش ائتالف نماید که
این یک امتیاز دیگر به پاکستان میباشد.
دولت پاکستان نه تنها اداره طالبان و مجاهدین را در دست دارند بلکه اداره تمام
گروه های دیگر به اصطالح تروریستی از قبیل القاعده ،داعش ،لشکر طیبه وگروه
حقانی هم در دست پاکستان میباشد و پاکستان میتواند هر لحظه که خواسته باشد
رهبران آنها را تعین ،تغیر ،زندانی و حتی به قتل برساند.
تقریبا ً پنج ماه قبل لویدرستیز پاکستان رائیل شریف به افغانستان سفر کرده بود و به
آقای اشرف غنی وعده داده بود که بعد از یک هفته مال محمد عمر شخصاً ،تاریخ
مذاکره طالبان را با دولت افغانستان اعالن میکند .در حالیکه بعداً معلوم شد که مال
محمد عمر را دو سال قبل مال اختر منصور در یک شفاخانه پاکستان توسط زهر
بقتل رسانیده بود و لویدرستیز پاکستان با خبر اعالن مذاکرات صلح توسط یک مرده،
رئیس جمهور افغانستان را فریب داده بود .این است سیاست پاکستان در مقابل
افغانستان ،آیا این کالنترین توهین به یک رئیس جمهورنیست؟
دولت پاکستان یک دولت بسیار قوی و دارای قدرت اتومی میباشد .به تمام قلمرو خود
کنترول دارد واگر یک مورچه هم داخل پاکستان شود از نظر آی .اس .آی .پنهان
نمی ماند .از نگاه سیاست هم پاکستان به اصطالح بچه انگلیس است و اشرف غنی،
کرزی و امثال شانرا ده ها سال دیگر فریب میدهند .چین ،امریکا و حتی روسیه و
ایران به دوستی پاکستان توجه بیشتر دارند نسبت به دوستی دولت افغانستان .بنا ً
دولت افغانستان باید بدون دراز کردن دست امید به سوی چین ،امریکا یا عربستان،
مستقیما ً با دولت پاکستان داخل مذاکره شود و به پاکستان واضح سازد که دولت
افغانستان با طالبان و داعش کدام مشکلی ندارد ،با آنها مذاکره نمی کند و آنها را به
رسمیت هم نمی شناسد ،مشکل اصلی دولت پاکستان است و مذاکرت صلح باید بین
افغانستان و پاکستان به سرپرستی ملل متحد صورت بگیرید و پاکستان از تجاوز و
حمله به خاک افغانستان دست بردارد.
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حتی افغانست ان باید به ملل متحد شکایت نماید و با ارئه اسناد به ملل متحد ثابت سازد
که پاکستان به خاک افغانستان تجاوز میکند و سبب نا آرامی و قتل و قتال در
افغانستان میشود و باید جلو آن گرفته شود.
اگ ر پاکستان طالب را در خاک خود تربیه ،تجهیز و با افراد خود یکجا به افغانستان
ارسال نکند ،طالبان به تنهائی یک روز هم در مقابل دولت افغانستان مقاومت کرده
نمیتواند و مجبور به صلح و یا تسلیم میشوند.
بنا ً دشمن اصلی افغانستان ،پاکستان است که یک روز افراد خود را بنام طالب ،روز
دیگر بنام داعش ،و روز دیگر بنام گروه حقانی و لشکر طیبه به افغانستان ارسال
مینماید ،ولسوالی ها را اشغال میکنند ،حمالت انتحاری را انجام میدهند و در
افغانستان که یک دولت مرکزی اصالً و جود ندارد نا آرامی و بی امنیتی را بوجود
می آورند.
متاسفانه این حقایق را دولت ،سیاست مداران و اهل خبره افغانستان در نظر نمی
گیرن د و حتی از پاکستان میخواهند که در بین افغانستان و طالبان میانجگری نماید و
یا پاکستان طالبان را به میز مذاکره بیاورد.
دلیل های زیادی وجود دارد که ثابت میسازد که دشمن اصلی پاکستان است نه طالبان
وامید مذاکره با طالبان جز ضیاع وقت و دادن امتیازات به پاکستان چیز دیگری نمی
باشد.
بنا ً دولت افغانستان باید از مذاکره بی نتیجه با طالبان که جز ضیاع وقت نیست
صرف نظر نموده و با دشمن اصلی مذاکره و مشکل اساسی را حل نماید .اگر مشکل
اساسی با پاکستان حل گردد ،طالب وحمالت انتحاری خود به خود از بین میرود.

 ۲۳دیسمبر ۲۰۱۱م.

وحدت ملى یا مشكل اساسى
اگرچه بعد از به قدرت رسیدن حزب دیموكراتیك خلق افغانستان و بوجود آمدن تنظیم
هاى مجاهدین ،عدم اعتماد و اختالفات زیاد در بین تنظیم هاى جهادى و در بین دیگر
گروه ها و احزاب موجود بود و سبب كشته شدن تعداد زیاد افغانها و ضعف وحدت
م لى گردیده بود اما باوجود آن هم ،همه تنظیم هاى اسالمى و مردم مسلمان افغانستان
در مقابل عساكر شوروى و نوكران افغانى شان میجنگیدند و وحدت ملى در
افغانستان از بین نرفته بود.
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بعد از كامیابى مجاهدین و اخراج قواى روسى ،اختالفات سابقۀ بعضى رهبران
مجاهدین ،قوماندانان جهادى و تنظیم ها از یك طرف و قدرت طلبى آنها و مداخلۀ
كشور هاى خارجى و همسایه از طرف دیگر ،اختالفات و تعصبات قومى ،مذهبى،
لسانى و سمتى را شدید تر ساخت و جنگ هاى فرقه ئى آغاز شد كه بعدا ً به جنگ
هاى قومى و سمتى تبدیل گردید وسبب دشمنى هاى قومى ،از بین رفتن وحدت ملى،
ضعف داخلى ،مداخلۀ خارجى و از بین رفتن حاكمیت ملى و استقالل كشور گردید.
بهر صورت از بین بردن وحدت ملى خیانت ملى است واگر احیاء نشود خطر تجزیۀ
كشور هر لحظه موجود میباشد .مرتكبین این خیانت ملى را هر افغان میشناسد و نام
شان در تاریخ كشور ثبت میباشد.
همانطوریكه وحدت ملى یعنى اتحاد و وحدت در بین اقوام یك كشور سبب تقویۀ
كشور ،بوجود آوردن رهبرى واحد ،دولت مركزى قوى ،امنیت و آرامى میشود و
جلو مداخلۀ خارجى را میگیرد ،بر همین ترتیب اختالف ونفاق در بین اقوام و گروه
هاسبب ضعف ملت ،از بین رفتن وحدت ملى ،رهبرى واحد ،دولت مركزى و
باالخره مداخلۀ كشور هاى خارجى میشود.
به سبب مهم بودن وحدت و اتحادخداوند (ج) در قرآنكریم در چندین جاى بندگانش را
به اتحاد و همبستگى امر میكندو از نفاق و اختالف منع مینمایدو نقص اختالف و نفاق
را كه ضعف و تباهى میباشد و مفاد اتحاد و اتفاق را كه قوت و كامیابى است به
بندگانش واضح میسازد.
همان طوریكه در بوجود آمدن اختالف و از بین بردن وحدت ملى ،بعضى رهبران
تنظیم ها ،بعضى قوماندانان جهادى و احزاب رول اساسى را بازى كردند و رول
افراد عادى جامعه بصورت انفرادى كمتر بود به همین ترتیب در بوجود آوردن
اتحاد و وحدت ملى هم رول رهبران تنظیم ها و بزرگان قومى زیاد تر است و افراد
عادى بصورت انفرادى نمیتوانند در بوجود آوردن وحدت ملى رول اساسى را بازى
نمایند مخصوصا ً وقتیكه رهبرى واحد هم وجود نداشته باشد و قدرت همه در دست
تنظیم ها و احزاب باشد.
اگر تمام مشكالت موجودۀ كشور بصورت دقیق مطالعه شود منشا ْ و اساس همۀ آنها
از الف تا یا ،بشمول مداخلۀ كشور هاى همسایه و اشغال افغانستان توسط قواى
خارجى ،بى اتفاقى وعدم موجودیت وحدت ملى و رهبرى واحد میباشد.
بنا ً براى از بین بردن تمام این مشكالت باید وحدت ملى احیاء گردد .قیام ملى و
ظهور یك رهبر یا قائدملى كه وحدت ملى را احیاء نمایددر شرائط فعلى افغانستان كه
برادر به برادر اعتماد ندارد و تمام قدرت در دست تنظیم ها و گروه ها ئى میباشد كه
با هم دشمنى هاى عمیق داشته و فوق العاده از حمایۀ كشور هاى خارجى هم برخور
دار هستند ،بكلى نا ممكن میباشد.
اگر چه به نظر بعضى افغانها ،آقاى كرزى ،اشرف غنی و هواداران شان وحدت
ملى در كشور موجود است و عالوه ازینكه از بین نرفته بلكه تحكیم نیز یافته است،
اما این اشخاص شاید همین ائتالف چند تنظیم و گروه را كه براى بقاى خود از روى
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مجبوریت به اساس فشار خارجى با هم ائتالف نموده اند ،وحدت ملى بنامند و
اختالفات قومى ،مذهبى ،لسانى و سمتى را كه ریشۀ عمیق دارد و فعالً موجود است
نا دیده بگیرند.
عاقبت این اختالفات و عدم موجودیت وحدت ملى خیلى خطر ناك بوده و در اكثر
كشور ها مخصوصا ً در كشور هاى افریقائى سبب تجزیۀ كشور ها گردیده است .بنا ً
براى رفع این مرض تباه كننده كه به ضرر همه اقوام و فرد فرد ملت افغان میباشد و
به هیچ فردى مفادى ندارد باید هر چه زود تر اقدام گردد.
بعضى ها قواى خارجى را اساس تمام بد بختى ها میدانند و خروج آنها را تقاضا
میكنند .جاى شك نیست كه قواى خارجى در بوجود آوردن این بدبختى ها و از بین
بردن وحدت ملى رول دارند اما اگر قواى خارجى قبل از تامین وحدت ملى و تشكیل
یك دولت مركزى قوى از افغانستان خارج شود در آنصورت این ائتالف فعلى كه به
اثر فشار كشور هاى خارجى بوجود آمده به بسیار زودى از بین خواهند رفت و
همین گروه ها كه فعالً بنام اردوى ملى و پولیس ملی از امتیازات عسكرى برخوردار
هستند با اسلحۀ كه فعالً دارند و كشور را به گدام و انباراسلحه تبدیل نموده اند چنان
به جان هم خواهند افتاد كه جنگها و خرابى هاى گذشته فراموش خواهد شد.
بهر صورت وحدت ملى در كشور وجود ندارد و تا وقتیكه این تنظیم ها و احزاب با
رهبران شان موجود باشند وحدت ملى بوجود آمده نمى تواند.
پس یگانه راهى كه باقى میماند این است كه همین رهبرا ن ،قوماندانان و سران
تنظیم ها و گروه ها كه در بین قوم و مردم خود اعتبار دارند و قدرت اقتصادى هم
بدست شان است و اكثریت قشر فعال ملت را تشكیل میدهند و وحدت ملى را هم همین
ها بصورت ارادى یا غیر ارادى از بین برده اند ،شهادت اسالف خود یعنى شهادت
استاد ربانى ،قومندان مسعود ،مزارى و دیگران را كه به جز كفن ،مال و ثروت را
ازین دنیا با خود نبردند بخاطر بیاورند و با كمى تفكر نفس هاى خود را تغیر دهند و
با یك احساس انسانى ،اخالقى ،دینى ،و باالخره ترس از روز قیامت و جواب دادن به
حضور خداوند(ج) ،خود خواهى تكبر و قدرت طلبى را كنار گذاشته تنظیم ها و
احزاب خود را به منظور بوجود آوردن وحدت ملى منحل نموده ،خود شان خود را
خلع سالح و قوم و مردم خود را به اتحاد و اتفاق دعوت و رهنمائى نمایند و زمینه
را براى بوجود آمدن یك رهبر ملى ،وحدت ملى و دولت مركزى مستقل و آزاد
مساعد بسازند كه درین صورت هم خداوند(ج) از آنها راضى خواهد شد و هم مردم
آنها را خواهند بخشید و هم در تاریخ نام شان جاویدان باقى خواهد ماند.
و اگر خدا نا خواسته هنوز هم به عقل نیایند و از سرنوشت گذشتگان عبرت نگیرند و
از روز قیامت ،و حاضر شدن در میدان محشر هم ترس نداشته باشند ،یگانه راهى
كه باقى میماند این است كه خداوند(ج) این فرعونان را هم به سرنوشت فرعون و
لشكرش گرفتار نماید و ملت افغان را از شر آنها نجات دهد.
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هر افغانى كه در مورد احیاء وحدت ملى و حل مشكالت فعلى فكر میكند و یا راه
حلى را پیشنهاد مینماید باید جنبۀ عملى آن را با شرائط موجودۀ افغانستان ،مداخلۀ
كشور هاى خارجى و علت از بین رفتن وحدت ملى قبلى در نظر بگیرد تا براى
حل این مشكل اساسى راه حل عملى پیدا گردد.

۲۸اکتوبر  ۲۰۱۰م.

خطر تجزیۀ افغانستان
در افغانستان اقوام مختلف زندگى میكنندو هر قوم از خود لسان یا زبان مخصوص
دارد .اگرچه در بعضی از والیات بعضى اقوام اكثریت جمعیت را تشكیل میدهد اما
باز هم د ر همان والیت اقوام دیگرى هم زندگى میكنند ،یعنى یك والیت به یك قوم
خاص مربوط نیست .تمام این اقوام اگر پشتون باشدیا تاجك و هزاره یا هندو ،همه از
هزاران سال قبل بنام افغان یاد میشوند و كلمۀ افغان هم تنها به قوم پشتون تعلق ندارد
و حتى پشتون هاى آن طرف خط دیورند هم افغان هستند چنانچه خوشحال خان خټك
میفرماید:
ننگیالی د زمانې خوشحال خټک یم
دافغان په ننگ مې وتړله توره
این كه كدام قوم اكثریت را تشكیل میدهد و كدام قوم اقلیت را ،تا چند سال قبل در
افغانستان موضوع مهم و قابل بحث نبود ،همه به نام افغان یاد میشدند و به نام افغان
افتخار میكردند.
تخم نفاق را كه انگلیس ها قبالً كاشته بودند هم به فضل خداوند (ج) حاصل نداده بود
و تمام اقوام ،پشتون ،هزاره ،تاجك ،ازبك و غیره اگر شیعه بودند یا سني برادر وار
باهم زندگى میكردند و عالوه ازینكه اختالفى نداشتند باهم دوستى ،قرابت و
خوی شاوندى هم داشتند .تعداد زیاد افرادى موجود بودند كه پدر و مادر شان داراى
لسان مختلف و حتى داراى مذهب مختلف بودند.
متاسفانه با اشغال شوروى ،مهاجرت ها شروع شد و اكثریت افغانها در كشور هاى
پاكستان و ایران مهاجر شدند وچون در جهاد افغانستان در مقابل روس رهبرى واحد
وجود نداشت ،تمام رهبران و قوماندانان بزرگ جهادى را بدون اینكه اهلیت رهبرى
را داشته باشند و یا شخصیت هاى ملى و شناخته شده باشند ،كشور هاى خارج
مخصوصا ً I.S.Iپاكستان C.I.A ،امریكا و ایران براى افغانها به حیث رهبر تعین
نمودند.
بعضى از این رهبران و قوماندانان به كمك هاى مادى و معنوى كشور هاى خارج،
صاحب قدرت زیاد شدند و اقارب و اقوام خود را هم دور خود جمع كردند و بعد از
اخراج شوروى براى بدست آوردن قدرت ،آنها قوم هاى خود را با دیگر اقوام به
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اصطالح جنگ انداختند و جنگهاى تنظیمى و قومی را شروع كردند كه هر تنظیم از
طرف یك كشور خارجى كمك و حمایه میگردید .به این ترتیب این نوكران خارج در
بین ملت یك پارچه ،تخم نفاق كاشتند كه این تخم نفاق با تخم نفاقى را كه انگلیس ها
قبالً كاشته بودند فرق داشت و این بار حاصل و نتیجۀ این تخم نفاق كه در خارج
اصالح ،تربیه و پیوند شده بود فوق العاده ثمر بخش واقع شدو چنان حاصلى داد كه
درگیرى بین گروه حزب وحدت مزارى و حزب سیاف در شهر كابل ،سبب برخورد
هزاره و پشتون در كشور هاى خارج و حتى در اروپا و امریكا میگردید .یعنى جاى
دوستى و قرابت دیرینه را كه یك عامل وحدت ملى بود دشمنى و نفرت گرفت و قوم
ها را از هم دور و جدا كردند.
احمد شاه مسعود به اصطالح (قهرمان ملى) به تشكیل شوراى نظار و اتحادیۀ سمت
شمال پرداخت و اختالفات لسانى و قومى را به اختالفات سمتى تبدیل نمود كه این یك
اقدام عملى در از بین بردن وحدت ملی و تجزیۀ افغانستان بود.
فعالً با اشغال نظامى امریكا و سر نگونى دولت طالبان ،قدرت بعضى رهبران و
قوماندان جهادى هنوز هم زیاد شده و تقریبا ً در عمل ،ملت واحد به ملیت هاى كوچك
تجزیه و تقسیم شده و هر قوم یا ملیت از خود رهبر دارد و از وى پیروى واطاعت
میكند.
در زمان جهاد عدۀ زیاد قوم هزاره و شیعۀ افغانستان به كشور ایرا ن مهاجرت
كردند .اگر چه در ایران مدعیان والیت وامامت یا آخوند ها كه قدرت را در دست
داشتند شیعه هاى صفوى یا رافضى بودند و شیعه هاى افغانستان شیعه هاى عادى
بودند و با مذهب سنى اختالفات جزئى داشتند ،اما در طول سى سال مهاجرت و
زندگى در جامعه شیعۀ ایران ،شیعه هاى افغان فوق العاده تحت تاثیر شیعه هاى
رافضى و آخوند ها رفتند و بعضى افغانهاى شیعه در مراكز مذهبى ایران تحصیل
كردند و دولت مذهبى ایران هم با كمك هاى مادى و معنوى كوشش كرد تا شیعه هاى
افغانى را به شیعه هاى صفوى یا رافضى تبدیل نمایند .بنا ً در بین شیعه هاى
افغانستان نیز آیت هللا ها و حجت االسالم ها بوجود آمدندو شیخ آصف محسنى هم به
آیت هللا محسنى تبدیل گردید.
از طرف دیگر دولت ایران تنظیم حركت اسالمى آیت هللا محسنى و حزب وحدت را
براى حفظ منافع ایران در افغانستان كمك هاى همه جانبه نمودكه تا حال این كمك ها
هنوز هم دوام دارد بنا ً شیعه ها و هزاره هاى افغانستان پیروآخوند هاى ایران شدند و
منافع ایران را باالتر از منافع افغانستان میدانند.
اشغال نظامى امریكا و رویكار آمدن كرزى و اتحاد شمال هم با موافقۀ دولت ایران
بود و به همین اساس امروز ایران در امور افغانستان دست باز دارد و اگر اوضاع
افغانستان دقیقا ً مطالعه شود به این نتیجه میرسیم كه امروز تاثیر ایران در افغانستان
نسبت به تاثیر امریكا زیاد تر میباشد و در حقیقت قواى امریكا افغانستان را براى
ایران اشغال نموده اند .والیت بامیان ،امروز كامالً در دست ایران است ،نصف زمین
هاى هرات را ایران و ایرانى ها خریده اند و قبالۀ شرعى آنرا دارند .پوهنتون كابل
در دست ایرانى ها است و النۀ جاسوسى ایران یا حوزۀ علمیۀ رافضى ها بنام حوزۀ
علمیۀ خاتم النبئین را دو لت آخوندى ایران به مصرف ملیون هادالر در كابل توسط
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پیرو صادق شا ن آیت هللا محسنى تاسیس نموده كه بصورت خیلى زیركانه عالوه از
شاگردان شیعه ،شاگردان سنى را هم جذب میكند تا در آینده افكار مذهبى و سیاسى
آخوند هاى ایران را توسط این شاگردان سنى بسادگى در مغز نسل هاى آیندۀ افغان
جاى دهند ،و اگر جلو این كار گرفته نشود در ظرف سى یا چهل سال آینده دین اسالم
و مذهب سنى جاى خود را به شیعۀ رافضى خواهد داد و آخوند هاى ایران امور
مذهبى افغانستان را متسقیما ً در دست خواهند گرفت.
آخوند هاى ایران امت اسالم یا اسالم را كه یك عامل قوى و محكم وحدت ملى در
افغانستان بود نیز به دو قسمت تقسیم كردند و یک عامل قوى وحدت ملى افغانها را
از بین بردند.
فعالً جاى قرابت ،خویشى و دوستى را نفرت و دشمنى گرفته و حتى اختالفات
مذهبى ،لسانى و قومى سبب جدائى و از هم پاشیدن مناسبات فامیل هاشده است .اگر
شیعه و سنى و یا پشتون و تاجك و ازبك روابط دوستانه هم داشته باشند این روابط و
دوستى ،قلبى و حقیقى نه بلكه دوستى یا صمیمیت ظاهرى و سیاسى میباشد.
یك حقیقت را كه هیچ كس انكار كرده نمى تواند این است كه متاسفانه ملت افغان یك
ملت بى اتفاق است و اكثریت مطلق ملت افغان ،چه پشتون ،چه هزاره ،چه ازبك و
چه تاجك ،بواسطۀ كشور هاى خارجى و همسایه و همین رهبران وطنفروش امروز
به جان هم افتاده اندو وحدت ملى در افغانستان قطعا ً وجود ندارد .اكثر كور دالن بى
خرد کلمهء افغان را صرف به قوم پشتون نسبت میدهند و اقوام خود شانرا كه قرن ها
در افغانستان زندگى نموده و بنام افغان افتخار میكردند افغان نمى دانند و وحدت ملى
را از بین میبرندو با از بین بردن وحدت ملى در حقیقت این ملت مظلوم خودش
برخود ظلم میكند.
با وجود تمام این حقایق تلخ هنوز هم اكثریت مردم افغانستان همیشه به ملیت خود
افتخار میكنند و حتى خود را از همه ملت ها باالتر و بهتر میدانند .وطن دوستى،
شجاعت ،غیرت ،مهمانوازى ،دانش و فهمیدگى و همه صفات خوب و عالى را
همیشه به افغانها نسبت میدهندو به تاریخ و گذشته هاى خود افتخار میكنند.
در حقیقت شاه شجاع ،ببرك ،مسعود ،كرزى ،سیاف ،ربانى ،خلیلى ،محقق،محسنى،
دوستم و غیره كه در زمان قدرت شان ،انگلیس ها ،روس ها و امریكائى ها را به
افغانستان آوردند و هر یك آنها ده ها هزار طرفدار و پیرو دارند با پیروانشان همه
افغان هستند و از كدام كشور دیگرى نیامده اند .یعنى ملت افغان از همین اشخاص
دون همت و وطنفروش تشكیل شده که قدرت نظامی ،قدرت سیاسی و قدرت
اقتصادی نیز در دست آنها است .جای شک نیست که یک تعداد افغانهای واقعی و
صادق هم درین ملت وجود دارند ام چون قدرت نظامی ،سیاسی و اقتصادی ندارند،
برای کسب آزادی ،تامین وحدت ملی و اتحاد ،هیچ كارى انجام داده نمی توانند و این
شعر خوشحال خان در مورد اکثریت ملت افغان كامالً صدق میكند:
پهههههههه كاتهههههههه شهههههههم وعهههههههالم و تهههههههه حیهههههههران
هسهههههې چههههههار ئههههههې پیداشهههههي لههههههه وجههههههوده
تهههههل قهههههرآن دو انهههههد ای هههههى قهههههرآن لهههههولي
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چههې د نفههس ( )۱د پههاره ههه كهها دا سههگان
چههههې پههههه فكههههر ،ذكههههر نههههه وي د شههههیطان
ولههههې هههههې عمههههل یههههې نههههه وي پههههه قههههرآن

پههه كههوم لههوري پسههې هههم ،چېرتههه یههې غههوا م
ښهههه سهههړى لعهههل و یهههاقوت دى مونهههدل نشهههي
كههه پههه نههور خلكههو كههې ښههه سههړى مونههدل شههي
د عفریههههت دي ،كههههه د دیههههودي ،كههههه د دد دي
كهههههه ههههههر هههههو ورتهههههه د پنهههههد خبهههههر وائهههههي
 :۱یا عوض نفس،نس
كم

د كمیهههها غونههههد نهههها یههههاب شههههول دانایههههان
لكههههه نهههههور كهههههاكي ،لهههههږ نهههههدي نههههها كسهههههان
ولهههى ښهههه سهههړي بهههه لهههږ( )۲وي افغانهههان
د آدم لهههههههههه نسهههههههههله نهههههههههه گههههههههه م افغهههههههههان
د پههالر پنههد یههې هههم ښههه نههه لگههي پههه هههان

 :۲یا عوض لږ،

آیا با وجود این حقایق موجود هنوز هم میتوانیم ادعا كنیم كه این ملت ،یكپارچه،
شجاع و غیور میباشد و مسلمانى و وطن دوستى آنها را هم كسى ندارد؟.
كشور هاى همسایه ،قدرت هاى بزرگ و همه رهبران با پیروانشان باید بدانند كه
تجز یۀ افغانستان نه تنها به نفع هیچ كشور و هیچ قومى نیست بلكه به ضرر همه
كشور ها و همه اقوام میباشد .تجزیۀ افغانستان سبب تجزیۀ كشور هاى همسایه و
سرایت بحران و نا آرامى فعلى افغانستان به تمام منطقه میگردد كه هیچ كشورى
قدرت مهار كردن آنرا نخواهد داشت.

 ۱۰نومبر  ۲۰۰۳م.

طاغوت و دوستان طاغوت
كلمۀ طاغوت اصالً کلمۀ عربی است و در قرآنکریم تقریباًدر هشت آیت یعنی
هشت بار ذکر شده است .طاغوت در لغت به معنی متعددی مانند متجاوز ،سرکش،
شیطان ،معبود باطل و بت و صنم می باشد .به معنی لغوی ،طاغوت به کسی گفته
می شود که از حد مشروع خود تجاوز کرده باشد.
اما به اصطالح قرآن مراد از طاغوت آن انسانی است که از حد بنده گی تجاوز
کند و خودش درروی زمین مالکیت و باداری کند و بندگان خداوند(ج) را بنده گان
خود بسازد.
برای تشریح و شناختن بهتر طاغوت باید مراحل سرکشی یک بنده در مقابل
خدوند(ج) توضیح گردد .سرکشی یک بنده در مقابل خداوند(ج) سه مرحله دارد.
مرحلۀ اول آن است که بنده به لحاظ اساسی حق حکم خداوند(ج) را قبول کند اما در
میدان عمل خالف حکم خداوند(ج) حرکت کند که این فسق است و چنین بنده را فاسق
می گویند .مرحلۀ دوم آنست که اساسا ً بنده از فرمانبرداری خداوند(ج) رو گرداند ،یا
خود را مستقل بداند و یا به بنده گی کس دیگری گردن نهد ،که این مرحلۀ کفر است و
این نوع بنده را کافر می نامند.
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مرحلۀ سوم آنست که بنده در مقابل خداوند(ج) سرکشی کند و در ملک و رعیت
خداوند(ج) برای نافذ ساختن احکام خود کمر بندد .و وقتی که انسان به این مرحله
برسد برای وی طاغوت گفته می شود.
هیچ کس به معنی درست بندۀ مؤمن هللا شده نمی تواند تا آن که از طاغوت
انکار نکند .در آیات قرآن ذکر شده که طاغوت را دوست تان نگیرید ،به طاغوت
ایمان نیاورید ،قضایای تان را نزد طاغوت حل و فصل نکنید ،در راه طاغوت یعنی
برای طاغوت جنگ نکنید و بندۀ طاغوت نباشید.
با در نظر داشت توضیحات فوق دو سؤال ذیل مطرح می شود:
اول آیا آن کافر دجال که خودش از فرمانبرداری خداوند(ج) رو گردان است و
در ملک و رعیت خداوند(ج) (در تمام کشور های اسالمی) برای نافذ ساختن احکام
و ق وانین خود ،و از بین بردن قوانین و شریعت اسالمی کمر بسته است ،طاغوت
نیست؟
دوم آیا آن گروه و اشخاصی که به لحاظ اساسی حق حکم خداوند(ج) یا
قرآنکریم را قبول می کنند اما طاغوت را دوست می گیرند و به عوض احکام قرآن،
در کشور شان قوانین طاغوت را تطبیق می کنند ،آیا آنان فاسق و دوستان طاغوت
نیستند؟
اگر گوش ها بشنوند ،چشم ها بینند و قلب ها درک کنند ،همه این طاغوت را خواهند
شناخت .از وی انکار خواهند کرد .با وی دوستی و در راه وی جنگ نخواهند کرد و
بندۀ وی نخواهند شد .اما اگر چشمان نبینند ،گوش ها نشنوند و قلب ها درک نکنند
پ س صاحبان این قلب ها ،گوشها و چشم ها ،آن غافالنی هستند که از چهار پایان بدتر
می باشند و مطابق آیت مبارکۀ  ۱۷۹سورۀ االعراف ،برای دوزخ آفریده شده اند« :

نس ۖ لَ ُهم قُلوبٌ ال یَف َقهونَ ِبها َولَ ُهم
اإل ِ
َولَقَد ذَ َرأنا ِل َج َهنَّ َم َك ً
ثیرا مِنَ ِ
الج ِّن َو ِ
ٰ
ُ
ٌ
نعام َبل ُهم
ُبصرونَ ِبها َولَ ُهم
أَعی ٌُن ال ی ِ
آذان ال َیس َمعونَ ِبها ۚ أولئِكَ َكاأل َ ِ
ض ُّل ۚ أ ُ ٰ
ولئِكَ ُ
ه ُم الغافِلونَ »
أَ َ

آنانی که اضافه تر از ده ها هزار عسکر امریکایی را با طیارات توپها و راکت
های شان در افغانستان نمی بینند و اشغال نظامی افغانستان توسط امریکا و
فرمانروایی امریکا و روس را در افغانستان درک نمی کنند و یا آن را نادیده می
گیرند ،آیا هنوز هم ادعا می کنند که چشم های شان میبیند و گوشهای شان می شنود و
قلب های شان درک می کند؟ این اشخاص و گروه ها ،دشمنان خداوند(ج) را بر
خالف احکام صریح قرآن ،دوست خود می دانند و ادعا می کنند که آنان به کمک
شان آمده اند و می گذارند که به بسیار بی رحمی آیندۀ شان را تعین نمایند و قوانین
شان را دیکته کنند .و به بهانۀ دیموکراسی ،حقوق بشر و حقوق زن ،قوانین غربى یا
قوانین طاغوت را جانشین قوانین اسالمی و شریعت اسالمی بسازند.
آیا رهبران اکثر کشور های اسالمی و سران دولت انتقالی افغانستان و رهبران
آن تنظیم های جهادی که در اتحاد شمال شامل بودند ،و طرفداران و مدافعین دولت
انتقالی ،طاغوت را دوست نگرفته اند؟ آیا قضایای خود را نزد طاغوت حل نکرده اند
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و نمی کنند؟ آیا برای طاغوت و به امر طاغوت جنگ نمی کنند؟ پس ایمان به
طاغوت و بنده گی طاغوت چه معنی خواهد داشت؟
کسانی که وضع فعلی کشور های اسالمی و مخصوصا ً وضع افغانستان و
افغانان را مشاهده می کنند اما آن را نادیده می گیرند و یا طور دیگر توجیه می کنند
و یا به اساس دشمنی طالب و القاعده و یا رسیدن به قدرت از تطبیق قوانین و شریعت
اسالمی روگردان می شوند و برای خدمت و خوش ساختن طاغوت با کلمات بازی
می کنند و قوانین طاغوت را جانشین احکام قرآن و شریعت اسالمی می سازند ،باید
بدانند که اگر افغانان یا مسلمانان عادی ،بازی با کلمات آنان و دوستی و غالمی
پنهانی آنان را درک نکنند و یا در مقابل آن از روی مجبوریت سکوت نمایند،
خداوند(ج) گفتار و اعمال آنان را می بیند و درک می کند و آنان به زودی به جزای
اعمال شان خواهند رسید.
اگر در شرائط کنونی جهاد در مقابل این طاغوت زمان و دشمنان خداوند(ج) و
دشمنان دین ناممکن باشد ،اطاعت ،دوستی و بنده گی آنان نیز جائز نیست.
۸جنوری  ۲۰۰۲م.

مهمان نوازی یا جزای احسان
بعد از این که افغانستان توسط قوای روسی تقریبا ً  ۲۲سال قبل اشغال شد ،مردم
افغانستان برای آزادی افغانستان در مقابل روس ها و کمونستان داخلی اعالن جهاد
کردند .چون اکثریت مجاهدین و تنظیم های آنان در پاکستان مرکز داشتند ،جهاد
افغانستان هم از پاکستان شروع شد و از همانجا اداره و رهنمائی می شد .چون کلمۀ
جهاد در اسالم معنی وسیع دارد بنا ً این جهاد تنها به افغانان منحصر نماند و تقریبا ً
مسلمانان همه کشور های اسالمی از قبیل پاکستان ،ترکیه و کشور های عربی نیز در
جهاد اشتراک کردند .تعداد پاکستانی ها و مخصوصا ً مسلمانان عرب در جهاد
افغانستان فوق العاده زیاد بودند .این مجاهدین خارجی منبع اصلی تمویل جهاد
افغانستان بودند .و تمام کمک های کشور های عرب به وسیلۀ آنان به افغانستان
سرازیر می شد .این مجاهدین خارجی به سبب کمک های مالی و جانی آنان ،نزد
افغانان و تنظیم های جهادی از احترام و عزت خاص برخوردار بودند .رهبران
تنظیم های مجاهدین و قومندانان مجاهدین همه با آنان روابط نزدیک و خاص داشتند
و به دوستی آنان افتخار می کردند .از افغانان کمتر کسی است که به اسم عبدهللا عزام
و اسامه بن الدن که از بزرگان این مجاهدین خارجی بودند آشنائی نداشته باشد.
عبدهللا عزام در وقت جهاد افغانستان جام شهادت نوشید و زنده گی خود را فدای جهاد
افغانستان نمود .هزاران مجاهد عرب و خارجی دیگر هم در جهاد افغانستان شهید
شدند که روز نامه ها و جرائد آن وقت تنظیم های مجاهدین همه از عکس های شهداء
و داستان های قهرمانی این مجاهدین پر می باشد .به عقیدۀ این مجاهدین خارجی
اسالم مرز نداشت و از همین جهت ،خانه ،فامیل ،زنده گی و وطن خود را گذاشته و
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برای جهاد به افغانستان آمده بودند .موفقیت افغانان در مقابل روس و کمونستان
داخلی و آزادی افغانستان زیاد تر نتیجۀ جهاد و فداکاری های همین مجاهدین خارجی
می باشد ،که هیچ کس از آن انکار کرده نمی تواند .چون اکثریت این مجاهدین بدون
موافقۀ قبلی حکومت های شان در جهاد اشتراک کرده بودند ،رفتن دوبارۀ آنان به
کشور ه ای شان ممکن نبود و به همین دلیل حکومت استاد ربانی برای اکثریت آنان
ملیت افغانی داده بود .کلمۀ مجاهد اسم و یا مقامی است که خداوند(ج) چنین اشخاص
را در قرآنکریم به این نام یاد کرده است .اما امروز این مجاهدین خارجی را امریکا
به نام تروریست های بین المللی یاد می کند .و برای از بین بردن آنان به افغانستان
حمله می کند .یک عده افغانان نیز به پیروی از امریکا بدون این که فکر کنند که این
اشخاص روزی در سنگر های جهاد با آنان یک جا برای آزادی افغانستان در مقابل
روس و در راه خداوند(ج) جهاد می کردند ،همین مجاهدین همسنگر خود را به نام
تروریست های عرب ،پاکستانی و چرچینی یاد می کنند .این جماعت افغانان به
عوض قدردانی از خدمات این مجاهدین مسلمان ،که سال های متمادی را با آنان در
سنگر جهاد سپری نموده و هزاران شهید داده اند و ملیون ها دالر را در جهاد
افغانستان مصرف نموده اند ،آنان را به بسیار بی رحمی به قتل می رسانند و یا زنده
به قوای امریکائی تسلیم می نمایند .دلیل آن هم اینست که امریکا آنان را ترورست یاد
می کند .جالب تر از آن این است که افغانانی که با قوای امریکائی یکجا به دستگیری
و قتل این مجاهدین مسلمان اقدام می کنند خود را هنوز هم به نام مجاهدین هم یاد می
کنند .عالوتا ً افغانان به عوض کمک و سرپرستی از فامیل های این مجاهدین ،با
فامیل ،اطفال و زنان این مجاهدین رفتار غیر انسانی می کنند و این همه ظلم و ستم و
رویۀ غیر انسانی صرف برای کسب رضائیت امریکا و کشور های غربی و روسیه
می باشد.
از طرف دیگر همین گروه افغانان و دولت فعلی افغانستان ،خیانت کمونستان و
جنایات و تجاوز روسیه را به افغانستان عفو می کنند و به عوض این که از روسیه
تاوان جنگ را مطالبه نمایند با روسیه دوستی می کنند .به عساکر روس بازاجازه
دخول به افغانستان را می دهند و خون یک و نیم ملیون شهید را فراموش می کنند.
این است عقیده و دوستی افغانان با امریکا و روسیه ،و این است مهمان نوازی و
غیرت افغانی در مقابل مجاهدین مسلمان .این است جزاء و پاداش احسان از طرف
افغانان ،و این است اسالم و افغانیت.
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 ۲۲فبروری  ۲۰۰۰م.

مؤسسه ملل متحد
سازمان یا مؤسسه ملل متحد که در سال  ۱۹۴۵در ایاالت متحده امریکا تاسیس
شده ،اصالً جانشین مجمع اتحاد ملل یا  League of Nationsمی باشد که در سال
 ۱۹۱۹م .برای حفظ صلح جهانی و حمایت همکاری مشترک بین کشور ها تاسیس
شده بود و مرکز آن در ژنیو بود .مجمع اتحاد ملل  ۵۹عضو داشت و ایاالت متحده
امریکا عضو آن نبود و در سال  ۱۹۴۶بعد از تاسیس ملل متحد منحل گردید.
اهداف مؤسسۀ ملل متحد از نگاه تیوری همه اهداف عالی ،منطقی و انسانی می
باشد .مثالً حفظ و نگهداری صلح جهانی ،تدابیر مشترک در مقابل تهدیدات صلح و
اعمال تعرضی ،همکاری بین المللی برای حل پروبلم های اجتماعی ،اقتصادی،
کلتوری وبشری ،حمایت حقوق بشر بدون تبعیض و تعصبات نژادی ،جنسی ،دینی و
زبانی ،حکمیت و داوری در مناقشات بین المللی همه از جمله اهداف ملل متحد می
باشند .هم چنان اعضای ملل متحد مسوولیت دارند تا اختالفات خود را به صورت
صلح آمیز و بدون توصل به روز و استعمال قوه حل نموده از تهدید به روز خود
داری نموده و متجاوز را حمایه نکنند و در اقدامات مشترک صلح حصه بگیرند.
حمایت ارتباطات دوستی بین کشور ها به اساس مساوات و خود ارادیت از جمله
اهداف دیگر این مؤسسه می باشد.
اما متأسفانه در عمل اقدامات و تصامیم این مؤسسه به اساس عدالت و مساوات
و بدون تبعیض نیست و علت آن این است که تهداب این مؤسسه به اساس مساوات و
عدالت گذاشته نشده است .یعنی اصالً کشور های عضو آن در حقیقت دارای حقوق
مساوی نیستند و اعضای دایمی شورای امنیت یعنی کشور های بزرگ و قدرتمند
دارای حق و امتیاز خاص یعنی حق ویتو میباشند وبر کشور های دیگر تفوق خاص
دارند .هر چیزی که این کشور ها بخواهند تصویب می کنند و هر چه را نخواهند رد
می کنند .و این امر اساس بی عدالتی و عدم مساوات را در اقدامات و تصامیم این
مؤسسه به وجود آورده است .داشتن حق ویتو ،کشور های دیگر را همیشه محتاج و
فرمان بردار کشور های قدرتمند می سازد و سایر کشور ها برای بقای خویش
مجبور هستند به هر قیمتی که باشد با یکی از این کشور های قدرتمند که حق ویتو
دارند ارتباط نزدیک بر قرار نماید.
اگر تصاویب و فیصله های این مؤسسه را در مورد موضوعات مهم جهانی
مطالعه کنیم به این نتیجه می رسیم که همۀ آن در حقیقت تصامیم کشور ها و قدرت
های بزرگ است که دارای حق ویتو می باشند و صرف برای آن از طریق ملل متحد
شکل قانونی داده شده است .در این مؤسسه هیچگاه بر ضد یک کشورقدرتمند که
دارای حق ویتو باشد کدام فیصله به عمل آمده نمی تواند و اگر کدام فیصله به عمل آید
آن را عملی نمی کنند .مثالً فیصله های ملل متحد در مورد تجاوز شوروی بر
افغانستان که همه نقش بر آب بود .حتی کشور هائی که حق ویتو ندارند اما با کشور
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های دارای حق ویتو مخصوصا ً ایاالت متحده ارتباط قوی دارند نیز می توانند فیصله
های این مؤسسه را زیر پا گذاشته و به آن اهمیتی ندهند .مانند فیصله های ملل متحد
در مورد اسرائیل که اوالً ایاالت متحده از چنین فیصله ها جلوگیری می کند و اگر
احایانا ً جلوگیری نکند نیز آن فیصله ها عملی نمی گردد .و یا فیصله های ملل متحد
در مور د یوگوسالویا که همیشه به اثر حمایت شوروی از آن کشور بی اثر و بی
نتیجه مانده است.
بعد از تجزیه اتحاد شوروی ،مؤسسه ملل متحد کامالً شکل دیگری اختیار کرده
یعنی به یک مؤسسه زیا دتر امریکائی تبدیل شده است که به تصامیم و فیصله های
حکومت ایاالت متحده شکل قانونی می دهد .چون کشور های قدرتمند که دارای حق
ویتو می باشند اکثرا ً متحدین ایاالت متحده هستند و یا با داشتن حق ویتو ،آن ها هم با
ایاالت متحده در این مؤسسه منافع مشترک دارند بنا ً نه اعتراضی دارند و نه می
خواهند که این مؤسسه را اصالح نمایند .پس یگانه قربانی فیصله های آن ،کشور
های کوچک مخصوصا ً کشور های اسالمی می باشند که با اشتراک شان در این
مؤسسه حکم نابودی خود را خود شان تصویب می نمایند.
تصامیم ملل متحد مخصوصا ً بر ضد کشور های اسالمی به سرعت اتخاذ می
شود و اقدامات آن هم به سرعت عملی می شود .گرفتن تصمیم هم بدون جنجال و
بحث می باشد .مانند تصمیم ملل متحد در مورد تحریم اقتصادی امارت اسالمی
افغانستان در سال گذشته.
فعالیت های ملل متحد برای آزادی تیمور شرقی و خاموشی آن درقتل عام و
ازبین بردن و نابودی کامل چرچین توسط روس ها و سائر موضوعات دیگر به
وضاحت دشمنی این مؤسسه و جهانیان را در مقابل اسالم به اثبات رسانیده است.
امپراطوری امریکا و سوء استفادۀ آن از مؤسسه ملل متحد ،برای کشور های غیر
اسالمی در این مرحله آن قدر خطرناک نیست و روابط ایاالت متحده امریکا با آن ها
و حتی با شوروی و چین هم کریمانه می باشد و تمام قدرت آن در راه از بین بردن
اسالم و کشور های اسالمی به کار می رود ،که البته با گذشت زمان دیگر کشور ها
هم مصئون نخواهند ماند .بنا ً بهتر است که همه کشور ها و مخصوصا ً کشور های
اسالمی از خواب غفلت بیدار شده و در آزادی و اصالح مؤسسه ملل متحد و از بین
بردن حق ویتوی کشور های بزرگ اقدام نمایند و اساس این مؤسسه را به اساس
عدالت و مساوات تغیر دهند .و اگر اصالح آن ممکن نباشد بهتر است حکم نابودی
خود را خود شان تصویب ننموده و از عضویت این مؤسسه خارج شوند .به همان
اندازه که موجودیت یک مؤسسۀ ملل متحد سالم برای جهان ضروری و مفید می باشد
به هم ان اندازه موجودیت یک مؤسسۀ ملل متحد غیر سالم مضر و خطرناک می
باشد.
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 ۲۸اگست  ۲۰۰۰م.

دین و سیاست
این نظریه که دین و سیاست موضوعات جداگانه می باشند و باید دین در
سیاست مداخله نکند ،اصالً در کشور های غیر اسالمی به وجود آمده و بعضی
مسلمانان كه از اسالم آگاهی کامل ندارند نیز از آن طرفداری نموده و آنرا قبول
دارند و حتى نمی خواهند که در مساجد و مجالس اسالمی هم از سیاست وموضوعات
سیاسی صحبت شود.
اگرکتب آسمانی مخصوصا ً قرآنكریم به صورت عمومی دیده شود همه دارای
اوامر و نواهی می باشند که از طرف خداوند(ج) برای تنظیم امور زندگی بشر
فرستاده شده و همه انسان ها مکلف می باشند که احکام الهی را در تمام ساحات
زندگی بدون استثنی تطبیق نمایند .چون احکام الهی تعین کنندۀ امور زند گی می
باشد و سیاست نیز یک جز از اجزای امور زندگی است بنا ً امور سیاسی و اداری
نیز از این امر مستثنی نمیباشد .اگر اوامر الهی تطبیق نگردد و یا به اساس آن حکم
نشود ،این امر سر کشی از دین و احکام خداوند(ج) می باشد .و در مواردی که
احکام الهی موجود باشد برای انسانها مخصوصا ً مسلمانان جائز نیست که از خود
قوانین وضع و آن را تطبیق نمایند.
اگر آیات قرآن کریم و احادیث پیغمبر(ص) مالحظه گردد آیات و احادیث زیادى
در مورد امور زندگی ،روابط فردی ،روابط اجتماعی ،روابط اقتصادى و روابط
سیاسى انسانها وجود دارد بنا ً دین اسالم تنها روزه ،نماز و عبادت نیست که به خانه
و مسجد محدود گردد بلکه دین اسالم اداره و سیاست را که یک قسمت امور زندگی
به آن ارتباط دارد نیز در بر می گیرد .اصول اسالم بر حکم استوار است و اگر طبقۀ
حاکمۀ یک کشور به اساس قرآن کریم حکم نکند دین اسالم و جامعه را خراب می
سازند .با اصول و قواعد دیگری زندگی را سر و سامان دادن و یا نظام سیاسی و
اداری یک کشور را بناء نهادن در برابر قرآن بغاوت می باشد.
قرآن کریم در مورد تطبیق احکام و آیات نازل شده در اخیر آیات ۴۵ ،۴۴و ۴۷
سورۀ المآئدة چنین حکم می کند :اخیر آیت ( ۴۴و من لم یحکم بمآ انزل هللا فاولئک
هم الکافرون) اخیر آیت ( ۴۵و من لم یحکم بمآ انزل هللا فاولئک هم الظالمون) اخیر
آیت ( ۴۷و من لم یحکم بمآ انزل هللا فاولئک هم الفاسقون) در این آیات مبارکه ،هللا
(ج) بدون استثنی در بارۀ آن اشخاصی که مطابق قانون نازل شدۀ الهی فیصله نمی
کنند سه حکم صادر نموده است .اول این که آنان کافران اند .دوم این که آنان ظالمان
اند .و سوم این که آنان فاسقان اند .مطلب واضح اینست که کسی که حکم خداوند(ج)
و قانون نازل شدۀ او را می گذارد و به قانون وضع کردۀ خود یا دیگران فیصله و
عمل می کند وی مرتکب سه جرم بزرگ می شود .اول این که این کار وی معنی
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منکر شدن از حکم هللا(ج) را دارد .دوم این کار وی خالف عدالت و انصاف است.
چرا که حکمی که به تمام معنی به اساس عدالت و انصاف شده می توانست آن امر را
خداوند(ج) داده بود .پس وقتی که به انحراف از حکم خداوند(ج) فیصله صادر کرد،
پس ظلم کرد .سوم این که با وجود بندگی ،با انحراف از قانون بادار خود قانون خود
یا قانون کس دیگری را نافذ کرد پس در حقیقت از دائرۀ بندگی و اطاعت پا بیرون
گذاشت ،که این فسق است .هر جا که از قانون الهی انحراف موجود باشد آنجا ،کفر،
ظلم و فسق موجود می باشد.
به هر صورت هدف از بما انزل هللا در آیات فوق ،تورات ،انجیل و مخصوصا ً
قرآن کریم است که در آیات  ۴۸و  ۴۹همین سورة واضح گردیده است.
در آیات  ۴۰و  ۶۷سورۀ یوسف و در آیت  ۵۷سورۀ انعام چنین ذکر گردیده
است( :ان الحکم اال هلل) نیست حکم مگر هللا را .یعنی حق یا قدرت فرمانروائی غیر
از هللا به هیچ کسی نیست .در بسیاری آیات دیگر هم ذکر شده که حکم یا فرمانروائی
صرف خداوند(ج) را می باشد .کلمۀ حکم درین آیات و در آیات ذکر شدۀ قبلی همه
عام می باشند و تنها مربوط به دین و یا روزه ،نماز و عبادت نمی باشد .خالصه
اینکه همه بنده گان خداوند(ج) مکلفیت دارند که صرف امر و حکم خداوند(ج) و
پیغمبر(ص) را در تمام امور تطبیق نموده در نافرمانی خداوند(ج) از هیچ مخلوقی
اطاعت نکنند .در این مورد حدیث شریف «ال طاعة المخلوق فی معصیة الخالق» هم
باید همیشه در نظر گرفته شود.
بعضی علما به اساس آیات و احادیث ،این سخن را که دین در سیاست مداخله
نکند و سیاست از دین جدا باشد ،در دین کفر محض می دانند و شخصی که این سخن
را بگوید وی را از اسالم خارج می دانند .و امت اسالمی به این امر اتفاق کرده که
کسی که غیر ما انزل هللا را به حیث شریعت بگیرد اگر چه یک قانون هم باشد پس او
خارج از اسالم است.
عالوتا ً اگر سیاست از دین جدا می بود پیغمبر(ص) و خلفای راشدین این کار را
عملی می کردند و آنان که رهبران دینی بودند در اداره ،سیاست و غیره مداخله نمی
کردند و برای امور سیاسی و اداری شخص دیگری را تعین و انتخاب می کردند .اما
بر عکس آنان به اساس قرآن و احکام الهی نماز را امامت می کردند ،سرزمین
اسالمی را اداره می کردند ،امور زندگى را تنظیم و رهنمائی می کردند ،سیاست را
تعین می کردند و جهاد را به پیش می بردند .پس این موضوع واضح می سازد که
در اسالم دین از سیاست جدا نیست و هر کسی که سیاست را از دین جدا می کند از
دین معلومات نداردو این نظریه را غیر شعوری قبول نموده است.
چون همه امور زندگی افراد مثالً خوردن ،نوشیدن ،طرز صحبت کردن ،طریقۀ
کسب کردن و مصرف کردن پول و مال ،معامله و رفتار با اقارب ،همسایه ،مسلمان،
یهود ،نصاری ،مشرک و همه در اسالم به اساس احکام خداوند(ج) و احادیث
پیغمبر(ص) تعین می شود .پس چطور امکان دارد که سیاست یعنی امور اداره و
رهنم ائی دولت و ارتباط دولت با دول دیگر ،خارج از احکام الهی و به اساس تدابیر
و اقدامات بشری تعین گردد .آیا سیاست از موضوعات فوق خارج می باشد که دین
در آن مداخله نکند؟ به این اساس گفته می توانیم که دین نه تنها در سیاست مداخله می
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کند بلکه دین سیاست را تعین می کند .اما بر عکس سیاست باید در دین مداخله نکند
و دین را تغیر ندهد چرا که دین اوامر و احکام خداوند(ج) و سیاست تدابیر و اقدامات
بشری می باشد.
کشور های اسالمی از اسارت و بنده گی وقتی خالص می شوند که سیاست
خود را به اساس و بنای دین اسالم تعین نمایند .ایمان آوردن به بعضی قسمت های
کتاب و انکار از بعضی قسمت های آن جایز نیست و جزای آن خواری در دنیا و
عذاب شدید در آخرت می باشد.
۲جنوری۲۰۱۶

افغانستان در چهل سال اخیر
در چهل سال اخیر در افغانستان تحوالت و تغیرات زیادی رخداده که این تحوالت نه
تنها اوضاع سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی را تغیر داده بلکه مردم ،زمین ،وحتی آب
وهوایافغانستان راهم تغیر داده و یا و به اصطالح دقیقتر فاسد ساخته است.
چهل سال قبل در بین مردم ،دوستی ،صمیمیت ،اعتماد و احترام موجود بود و به
اصطالح هر کس حد خود را میشناخت ،دشمنی و نفرت بسیار کم بود یا اصالً وجود
نداشت .امروز دشمنی  ،نفرت و بی اعتمادی به اوج خود رسیده و حتی برادر به
برادر خود اعتماد ندارد .احترام بکلی از بین رفته و اکثریت مطلق افغانها غیر از نفع
شخصی خود و دالر امریکائی چیز دیگری را نمی شناسد .چهل سال قبل مردم
افغانستان از چاه ها ،جوی ها ،چشمه ها و دریا ها بدون ترس و اندیشه آب مینوشیدند
وهوای پاک و صاف را در شهر ها ،قریه ها و هر نقطه کشور تنفس میکردند ،زمین
و خاک ،آلوده نبود و حتی برای جلوگیری از خونریزی مردم عادی باالی زخم های
کوچک خود خاک می انداختد و در بین همه مردم و اقوام مختلف،احترام ،صمیمیت
و دوستی موجود بود ،خورد ها بزرگانرا احترام میکردند و در جامعه آرامی و
عدالت نسبی موجود بود.
اگر چه وضع افغانستان قبل از اشغال نظامی افغانستان توسط امریکا و متحدین آن هم
خیلی خراب بود اما بعد از اشغال افغانستان توسط امریکا و متحدین آن و سرازیر
شدن ملیارد ها دالر وضع از بد بدتر گردید.
اگر این ملیارد ها دالر به عوض جیب های جنگ ساالران ،زور مندان و وطن
فروشان در زیر بنای اقتصادی افغانستان به مصرف میرسید ،نه تنها تمام مشکالت
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی کشوررفع میگردید بلکه افغانستان از لست کشور های
عقب مانده جهان هم خارج میگردید .چون هدف امریکا بعوض آبادی ،بربادی و
ویرانی بود بنأ بطور بسیار ماهرانه توسط این پول ها اول مردم را و بعد توسط
مردم ،خاک ،هوا و آب این کشور را فاسد ساختند و همان صنعت و زراعت اندکی
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که موجود بود آنرا هم از بین بردند ومردم آنرا بیچاره و به کشور های همسایه و
خارجی ها احتیاج ساختند.
حال که هدف امریکا بر آورده شده و همه چیز را فاسد ساختند و امکانات بهبودی آن
را هم از بین بردند میخواهد افغانستان را ترک نماید اما همین نوکران فاسد افغانی
شان برای بقای آینده شان سعی مینماند تا قوای امریکائی از افغانستان خارج نشود.
علت دیگر این تغیرات منفی ،زمامداران و همسایگان نا اهل افغانستان میباشند که
آنها هم مانند امریکا و متحدین آن افغانستان فاسد را فاسد ترساختند که امکانات نجات
آن از دست بشر خارج میباشد و جز امید به درگاه پروردگار عالم کدام امکان و امید
دیگری برای مردم افغانستان باقی نمانده است.
در وقت پادشاهی محمد ظاهر شاه ،افغانستان از جمله کشور های پس مانده و غریب
جهان بود اما با وجود آن برای هرکس یک لقمه نان و یک جای برای استراحت و
خواب پیدا میشد.،امنیت و آرامی از هر گوشه دنیا در افغانستان زیاد تر بود  .دزدی
آدم ربائی قتل و غارت تقریبا ً وجود نداشت .ترس و هراس موجود نبود .امریکا،
اصالً به افغانستان کدام توجه و عالقه نداشت .شوروی سابق ،پاکستان ،ایران و چین
که کشور های همسایه بودند با وجود دشمنی های سابقه در امور افغانستان جرأت
مداخله را نداشتند و بصورت عمومی یک آرامی مطلق در کشور وجود داشت.
بعد از ظاهر خان  ،داؤد خان هم یک شخص متقی و وطن دوست بود ،عیاش هم نبود
اما فوق العاده خود خواه و دیکاتور و به اصطالح یک انسان کله شخ بود و به گفته
یکی از دوستان نزدیکش حتی قبل از ریاست جمهوری اش همیشه میگفت که یا این
کشور را درست میکنم و یا آنرا توته توته و پار چه پارچه میسازم که بااالخره به
جور کردنش با وجود کودتا موفق نشد اما به نابودی آن مؤفق و کامیاب شد و
بصورت غیر ارادی اساس بربادی افغانستان را گذاشت که نتیجه آن ،بوجود آمدن
کمونست ها  ،حکومت های مجاهدین ،بوجود آمدن طالبان و تجاوز و اشغال امریکا
و همه بد بختیی های بی درمان در افغانستان میباشد.
ترکی ،امین ،ببرک ،نجیب همه نوکران کی.جی .بی .بودند ،افغانستان را به شوروی
سابق تسلیم کردند ومرتکب خیانت ملی و جنایات بیشمار گریدند.
اکثریت رهبران جهادی و قوماندانان بزرگ جهادی توسط آی .اس .آی پاکستان و
اداره امنیت ملی ایران تعین  ،رشد و نمو کردند .حامد کرزی ،اشرف غنی و عبدهللا
عبدهللا را هم امریکا به قدرت رسانید .و این رهبران و بزرگان فاسد افغانستان را
فاسد تر ساختند.
اگر چیزی که خراب شود یا صدمه ببیند امکانات جور کردن یا ترمیم و اصالح آن
وجود دارد ،مثالً اگر یک تعمیر خراب شود یا یک موتر خراب شود یا یک انسان
مریض شود ،امکانات جور شدن آن موجود است ،اما اگر یک چیز خدا نا خواسته
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فاسد شود ،غیر ارینکه امکانات جور شدن آن وجود ندارد ،روز بروز فاسد تر شده
میرود تا اینکه از بی ن برود و نابود شود .حال که در وطن ما انسانها ،زمین ،آب،
خاک ،هوا و همه چیز را فاسد ساخته اند و روز بروز فاسد تر میسازند ،هم امکانات
جور شدن یا اصالح آن وجود ندارد ،مگر اینکه خداوند(ج) بر افغانها رحم کند و آنرا
به قدرت خود اصالح نماید.
۲۰فبروری ۲۰۰۲م.

هدف ایاالت متحده چیست؟
بعد از واقعه  ۱۱سپتمبر در امریکا ،ایالت متحده ،برای دستگیری بن الدن و
از بین بردن خطر حمالت تروریستی ،به افغانستان حمله نظامی کرد ،ملیارد ها دالر
را مصرف نمود ،هزاران تُن بمب در افغانستان فرو ریخت ،خود شان هم تلفات
نظامی دادند و افغانستان را هم به خاک و خون تبدیل کردند .نتیجۀ این اقدامات تا
حال جز سرنگونی حکومت طالبان ،به قدرت رسانیدن اتحاد سمت شمال (متحدین
روس و ایران با یک سرپرست امریکائی) ،به وجود آوردن بی نظمی و نا آرامی در
افغانستان و منطقه ،رویکار آوردن دو باره جنگ ساالران و مسلح ساختن دوباره
دزدان و رهزنان در افغانستان ،چیز دیگری نبود و عالوتا ً بن الدن که هدف اصلی
این حمله بود هم دستگیر یا از بین نرفت.
اگر هدف امریکا واقعا ً ازبین بردن حمالت تروریستی و آرامی امریکا و
امریکائیان باشد در آن صورت حمالت نظامی راه حل آن نیست  ،بلکه برعکس
حمالت نظامی و خراب کردن دیگر کشور ها سبب مخالفت مردم آن کشور هابا
ایاالت متحده میشود و خطر حمالت تروریستی زیاد ترمیسازد.
همین حاال امریکائی ها و حتی شخص رئیس جمهور امریکا با وجود این که
کدام خطر برایشان وجود ندارد بصورت آزادانه حتی به اروپا هم سفر کرده نمی
تواند و یک آلمانی ،انگلیس ویا فرانسوی و یا رئیس جمهور های شان میتوانند به
امن و بدون هراس به همه کشور ها سفر نماید .سفارت خانه ها و قونسلگری همه
کشور ها در هر جای دنیا بروی مردم باز است اما سفارت ها و قونسلگری های
آیاالت متحده در تمام کشور ها از سبب تدابیر امنیتی با حصار ها محاصره شده
است .این همه نتیجه سیاست نادرست ایاالت متحده و مداخالت آن در دیگر کشور ها
میباشد.
اگر هدف دولت امریکا ،واقعا ً آرامی امریکا و امریکائیان باشد باید در امور
دیگر کشور ها مداخله نکند ،حمالت نظامی خود را قطع نماید و عساکر خود را از
دیگر کشور ها خرج نماید .واین یگانه راه آرامی و از بین بردن خطر حمالت
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تروریستی میباشد ،که دولت امریکا میتواند بدون تلفات نظامی و مصرف حتی یک
دالر امریکائی به این هدف برسد.
به هر کشور باید حق داده شود که نظام سیاسی خود را خودش تعین نماید .و
امریکا باید دیگر کشور ها را به تطبیق نظام دیموکراسی مجبور نسازد و نفرت مردم
آن کشور ها را در مقابل امریکا بوجود نیاورد.
همین طور که نظام اسالمی و شریعت اسالمی در کشور های غربی و امریکا
از طرف اكثریت مطلق مردم ،به عوض نظام دیموکراسی قابل قبول نیست ،به همین
ترتیب نظام دیموکراسی و قوانین آن برای اکثریت مردم کشور های مسلمان قابل
قبول نمی باشد .و همان طوریکه پوشیدن چادر و حجاب اسالمی برای اکثریت زنان
اروپائی و امریکائی غیر ممکن می باشد ،دور کردن چادر و حجاب اسالمی برای
اکثریت زنان مسلمان نیز ناممکن می باشد.
به آزادی همه کشور ها باید احترام شود و هیچ کشور در امور کشور دیگری
مداخله نکند .مداخله یا حمله یک کشور به کشور دیگر طبعاًسبب نفرت و حمله
متقابل میشود و کشوریکه به وی حمله یا تجاور صورت گرفته اگر قدرت حمله
متقابل را نداشته باشد طبعا ً از حمالت تروریسی استفاده میکند.
امریکا و کشور های غربی مطمئن باشند که از یک طرف اسالم دین صلح
است واسالم و کشور های اسالمی برای آنان خطری ندارد و از طرف دیگر در
اسالم ،نظام اسالمی و شریعت اسالمی ،آزادی فردی ،حقوق زنان و حقوق بشر به
حد کافی و جود داردو مسلمانان برای بدست آوردن این حقوق به نظام دیموکراسی
ضرورت ندارند .حتی اگر امریکا و کشور های غربی زمامداران کشور های
اسالمی را به عوض تطبیق نظام دیموکراسی به تطبیق اسالم و قوانین اسالمی
تشویق کنند و یا مجبور بسازند این امر در صلح و آرامی جهان و از بین بردن
تروریزم کمک بزرگی خواهد کردچرا که اسالم دین صلح است و تروریزم را
محکوم میکند.
اگر امریکا و کشور های غربی با درنظر داشت نکات فوق سیاست مناسبی را
انتخاب نمایند ،یعنی قوای خود را از کشور های دیگر خارج نماید ،برای یهودیان و
مردم فلسطین حقوق مساوی قائل شوند و یک طرف را حمایه و تقویه و طرف دیگر
را خوار ،ذیل و نابود نسازند ،در امور سیاسی و مذهبی دیگر کشور ها نکنند و آنان
را به قبول کردن نظام دیموکراسی مجبور نسازند ،امریکا و متحدین آن می توانند
بدون مصارف نظامی و درد سر ،حمالت تروریستی و مخالفت با امریکا را از بین
ببردند .و برای امریکا ،مردم امریکا ،متحدین امریکا و تمام مردم جهان صلح و
آرامی عمومی و دائمی را به وجود بیاورد.
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اگ ر هدف امریکا حفظ منافع اقتصادی ودسترسی به منابع نفت و گاز شرق میانه و
آسیای مرکزی و یا حضور نظامی و یا داشتن پایگاه نظامی در آسیای مرکزی ویا
شرق میانه باشد این هدف را هم میتواند بدون حمالت نظامی و مصرف ملیاردها دالر
و پیاده نمودن عسکر و تلفات نظامی بدست بیاورد مانند پایگاه نظامی امریکا در
قطر ،وحتی میتواند در کشور های فقیر آسیای میانه زمین مورد ضرورت خود را
برای پایگاه نظامی با مصارف کمتر از یک حمله نظامی تهیه نماید.
۶سپتمبر ۲۰۱۱م.

شهادت بن الدن وسیاست پاکستان در برابر مجاهدین
طوریکه همه میدانند اسامه بن الدن اصالً تبعه عربستان سعودی بود و در اروپا ،
امریکا و مخصوصا ً افغانستان و پاکستان همه مردم با نام وی آشنائی دارند .وی در
زمان جهاد افغانستان برای جهاد در راه خداوند(ج) به افغانستان رفت ودر افغانستان
و پاکستان از طرف رهبران جهادی و همه مردم و حتی دولت امریکا به گرمی
استقبال گردید.
وی خالف دیگر مجاهدین با جان و مال خود در راه خداوند(ج) جهاد کرد و یک
مجاهد و غازی بود که بعداً جام شهادت را هم نوشید و سه لقب یا مقام بزرگ را در
اسالم کمائی کرد .اگرچه بعضی ها واقعه  ۱۱سپتمبر را به وی نسبت میدهند و ویرا
تروریست مینامند اما بر عکس بعضی اروپائی ها و امریکائی ها با نوشتن کتابها و
اسناد و مدارک معتبراین اتهام را رد نموده اند .باز هم ،الغیب عند هللا .درین مقاله
زی اد تر موضوع شهادت وی ،با دست داشتن مستقیم پاکستان درین قضیه مورد
بررسی قرار میگیرد.
حکومت پاکستان سالها از محل اقامت اسامه اظهار بی خبری میکرد ،در حالیکه
اسامه در شهر ابت آباد ،در چهل کیلومتری اسالم آباد مرکز پاکستان در منزلش که
در جوار قشله عسکری پاکستان بود زندگی میکرد و در همان جا به شهادت رسید.
اگر اسامه در وزیرستان و یا دیگر مناطق سرحدی زندگی میکرد و در آنجا شهید
میگردید شاید این ادعای پاکستان تا حدی قابل قبول میبود اما چطور امکان دارد که
اداره آی .اس .آی .پاکستان که محل اقامت مهاجرین و مجاهدین عادی را زیر نظر
دارد و کنترول میکند ،محل اقامت یک شخصیت بزرگ مانند بن الدن را که با فامیل
و اوالد هایش در مرکز پاکستان ،آنهم در نزدیکی قشله عسکری زندگی میکرد نداند،
بنا ً این ادعای پاکستان دروغ محض ،پوچ و بی منطق میباشد و معلوم میشود که
حکومت پاکستان از ابتدا تا وقت شهادت بن الدن محل اقامت وی را میدانست اما
آنرا بدون بدست آوردن امتیازات مالی و سیاسی افشا نمیکرد.
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چون هیچ یک از بزرگان مجاهدین بدون محافظین و اسلحه در پاکستان زندگی نمی
کند این که چطور اسامه به حیث یکی از بزرگان مجاهدین ،بدون محافظ و اصلحه
زندگی میک رد دلیلش غیر ازین چیز دیگری نیست که ،آی .اس .آی .پاکستان به اسامه
گرنتی نموده بود که آنها بوسیله قشله عسکری ترتیبات امنیتی ویرا به عهده میگیرند
و وی به اسلحه و محافظ ضرورت ندارد و اسامه هم به اساس اعتمادی که به آنها
داشت گپ شانرا قبول کرده و به خیال راحت بدون اسلحه و محافظ در داخل منزلش
درشهر ابت آباد زندگی میکرد.
باالخره دولت پاکستان با خاصیت پست و غالمانه که دارد و شاید هم فشار امریکا و
کسب امتیازات سیاسی و دریافت ملیارد ها دالر ،به قوای امریکائی محل اقامت بن
الدن را افشا نمود و آنها به اساس موافقه قبلی پاکستان به شهادت بن الدن در جوار
قشله عسکری به خیال راحت اقدام نموده اند .بدون موافقت قبلی ،عملیات امریکا در
جوار قشله عسکری بکلی ناممکن میباشد .عالوتا ً قطع نمودن برق ها درآن منطقه در
وقت عملیا ت و گفتار آخرین بن الدن که گفته بود با من خیانت کردند ،همه ثابت
میسازد که خائن ،و قاتل اصلی حکومت پاکستان است که با گلوله روبرت اونل
امریکائی بن الدن را به شهادت رسانیده است .خداوند متعال جنت فردوس را
نصیبش بگرداند.
دولت پاکستان از نگاه انسانی و یا اسالمی به مهاجرین و مجاهدین پناه نمیدهد بلکه
علت پناه دادن منافع اقتصای و کسب امتیازات سیاسی است .و برای کسب این
امتیازات حتی رهبران مجاهدین را به قتل هم میرساند.
عالوتا ً کمکهای های نظامی و مالی تمام کشور ها به مجاهدین و مهاجرین افغان
مستقیما ً به افغانها داده نمیشد بلکه تمام کمک ها به دولت پاکستان داده میشد و دولت
پاکستان اول ضرورت خود را از آن اخذ و باقیمانده یعنی از گاو غدود را ،حسب
دلخواه خود به تنظیم های مجاهدین توزیع میکرد .بنا ً گفته میتوانیم که از برکت جهاد
افغانستان ،پاکستان آباد و صاحب بم اتومی شد و افغانستان را ویران کرد.
دولت پاکستان از یک طرف بنام القاعده ،داعش ،لشکر طیبه ،گروه حقانی وغیره
افراد خود را برای فعالیت های تخریبی ،دزدی ،غارت و بی امنیتی ،به افغانستان
میفرستد و از طرف دیگر بنام مبارزه با تروریست ها از ایاالت متحده باصطالح
احمق پولی و امتیازات سیاسی به دست می آورد در حالیکه شاید داعش و یا القاعده
فعالً در پاکستان قطعا ً وجود نداشته باشد .پاکستان با پیش گرفتن چنین سیاست اصالً
باالی مجاهدین و مهاجرین تجارت میکند و عواید پاکستان ساالنه ازین ناحیه از عاید
ملی پاکستان زیاد تر میباشد و به همین دلیل نمی خواهد با آمدن آرامی در افغانستان
عواید سرشار خود را از دست بدهد.
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دستآورد های دیموکراسی در افغانستان
 : ۱قتل یا شهادت فرخنده ملکزاده ،در شهر کابل در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری،
در محضر عام و موجودیت قوای پولیس ،که فجیع ترین قتل در تاریخ بشر در تمام
دنیا میباشد .اگر چه عکس ها و فلم های واقعه قتل موجود است اما از تشریح واقعه
قتل قلم من عاجز میباشد .به قاتلین عالوه ازینکه جزای اعدام داده نشد ،برای خاموش
ساختن و فراموش شدن این واقعه از ذهن مردم ،دولت فامیل فرخنده را به تاجکستان
پناهنده ساخت.
 : ۲تجاوز جنسی به یک دختر خورد سال از طرف قوای امنیت ملی برای چندین
مراتبه در چندین روز در کاپیسا ،والدین و موسفیدان کاپیسا عرض خود را تا ولسی
جرگه یا خانه ملت رسانیدند ،اما دوسیه آنرا شخص رئیس جمهور برای برسی
خواست و درارگ ریا ست جمهوری آنرا حفظ وقضیه را خاموش ساخت.
 : ۳تجاوز جنسی در چوک قندوز در محضر عام از طرف یکی از زورمندان بر
یک خانم .درین قضیه هم عالوه ازینکه دولت مجرم را جزا نداد ،مردم به اصطالح
مسلمان هم غیر ازینکه صحنه را تماشا کردند کدام اقدامی نکردند.
 :۴ربودن چندین خانم و تجاور جنسی برآنان درپغمان ،که بعد از ختم عروسی به
منزل شان میرفتند ،دستآورد دیگردیموکراسی میباشد ،که چنین جنایات را غیر از
زورمندان مسلح ،اشخاص عادی انجام داده نمی توانند.
 : ۵ربودن نامزد یک پسرجوان از طرف زورمندان در شهر کابل که آن جوان در
چوک پشتونستان خود را آتش زد و نتیجه تحقیق آن هم معلوم نشد.
 :۶تجاوز جنسی به احمد ایشچی پیر مرد ،که در فکر و ذکر شیطان هم نمی آید،
دست آورد دیگر دیموکراسی است ،که توسط بزرگترین قدرتمند انجام شده است.
 :۷اختالس ۹۰۰ملیون دالری کابل بانک توسط قدرتمندان و زورمندان که درین
اختالس دار و دسته پنجاه نفری حامد کرزی بشمول دو برادرش ،مارشال فهیم و
برادرش ،زاخیل وال،احمد ضیا مسعود و دیگر بزرگان دولت حامد کرزی دست
دارند و اشرف غنی دوسیه این اختالس را برسی و با کمترین جزا به چند نفر محدود
دوسیه را حفظ و موضوع را ختم و خاموش کرد.
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 : ۸فساد اداری و تصرف ملکیت های عامه توسط زورمندان و قدرت مندان و حتی
رؤسای جمهور ،گرفتن معاش مستعمری از ایران ،تصرف زمین ارگ برای ساختن
خانه شخصی از پول دولت ،تصرف زمین ارگ وساختن کلیسا بغرض پخش دین
مسیحی در زمین ارگ (ملکیت عامه) ،از بودجه دولت به مصرف پنج ملیون دالر،
تغیر دادن اسم میدان هوائی خواجه رواش ،به اسم کرزی گرفتن ساالنه  ۴۰۰هزار
دالر مصارف دفتر شخصی از بودجه وزارت مالیه بعد از ختم دوره ریاست
جمهوری ،و تقسیم چوکی های دولتی به اقارب و خویشاوندان مخصوصا ً توسط
رئیس جمهوری که گفته بود چوکی های وزارت ،زمین های پدرم نیست که با آن
معامله کنم ،اما بعدا ً با وجود آنکه با آن معامله کرد ازین زمین های پدری ،حق کا کا
ها و دیگر اقارب را نیزادا کرد.
 : ۹ظهور دزدان ،آدم ربایان ،انجام دزدی های مسلحانه ،حمالت انتحاری و مسلح
ساختن دو باره مردم در سراسر کشور ،که در تمام این غارتگری ها ،دزدی ها و
حمالت انتحاری دست زورمندان و قدرتمندان بصورت مستقیم یا غیرمستقیم دخیل
میباشد .و به عاملین آن با وجود دستگیری کدام جزا داده نمیشود .بطور مثال حمله
انتحاری د ر مراسم تجلیل روز مولود شریف و دست داشتن محقق در آن ،که عاملین
این حمله در موتر های وی که از مصؤنیت بر خور دار است ،از سرحد ایران بکابل
منتقل شده بودند.
 :۱۰حمایت علنی رؤسای جمهور از پاکستان و ایران :بطور مثال وقتیکه صد ها
راکت از خاک پاکستان به والیت کنر فیر میشود و مردم منطقه ،والی کنر ،قومندان
سرحدی ،وزیر دفاع و حتی آیساف آنرا تائید میکنند ،اما آقای کرزی همه آنرا
تبلیغات دشمن برای خراب ساختن مناسبات افغانستان و پاکستان میداند و مسله را
خاموش میسازد.
وقتیکه مال رسول نفر دوم طالبان در آن زمان ،برای سقوط دادن غزنی وارد غزنی
میشود و چندین روز عملیات جنگی انجام میدهد و والی غزنی از مرگز و قوای
امریکائی برای گرفتاری وی کمک میخواهد وزارت داخله افغانستان ،اظهارات والی
را رد نموده و دولت هم خاموشی میماند.
 : ۱۱از بین بردن امنیت ،عدالت و آرامی :در چند سالی که در کشور شریعت
اسالمی بر قرار بود حتی یک جنایت هم مانند جنایات فوق صورت نگرفته بود،
مردم آرام بودند ،دزدان ،آدم ربایان و جنایت کاران وجود نداشتند ،وبه بادی گاردها
و محافظین ضرورت نبود ،فعالً درین دوران دیموکراسی غیر ازین که ترس و
وحشت در بین مردم عادی وجود دارد و مردم حتی در خانه های خود هم آرام
نیستند ،الحمد هلل همین قدرتمندان از رئیس جمهورتا رهبران گذشته جهادی ،وزرا،
وکالی ولسی جرگه ،مشرانو جرگه و رؤسای عادی نیز عالوه از ینکه در خانه های
خود خواب آرام ندارند ،بدون بادی گارد یا محافظین بیرون هم رفته نمیتوانند و حتی
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در درون اطاق و یا حویلی منزل خود نیز به بادی گارد و تدابیر امنیتی ضرورت
دارند و ارمان خواب آرام با خود در گور خواهند برد.
واقعات متذکره همه دستآورد های دیموکراسی میباشد و به حدی زیاد است که قلم از
نوشتن آن عاجز است .من که از شنیدن اخبار دل سرد شده ام از واقعات کشور بسیار
کم می شنوم ،چند مثال آنرا بطور مشت نمونه خروار نوشتم تا مانند واقعات دیگر
فراموش مردم نشود .اگر این واقعات و حوادث در یک کشور غیر اسالمی رخ دهد
آنقدر تکاندهنده نخواهد بود ،اما در افغانستان که یک کشور اسالمی است و هر فرد
آن داد میزند که اسالم ما را کسی ندارد ،رخدادن چنین واقعات غیر ازینکه تکاندهنده
است شرم آور نیز میباشد .و یقین است تا وقتیکه این دیموکراسی و مردم فاسد موجود
باشند وضع از بد بد تر خواهد شد.
افغانان باید دستآورد های دیموکراسی را که همه خیانت ،جنایت و نا آرامی میباشد با
دست آورد های شریعت اسالمی که صلح ،آرامی و عدالت میباشد مقایسه نموده و بعد
قضاوت نمایند ،اما وای بر مردمی که با آوردن دیموکراسی خود و ملت را نا آرام
ساختند و استقالل و حاکمیت کشور را هم از دست دادند.
بد بختانه بعضی کور دالن بی خرد با کمترین مفاد شخصی که برای شان میرسد،
تمام این بی عدالتی ها ،نا آرامی ها و بدبختی ها را نادیده گرفته و با بی شرمی وضع
موجوده را آرام و عادی دانسته و از آن دفاع میکنند.
مردم افغانستان را خداوند متعال در چهل سال اخیر چندین بار امتحان کرد .مردم به
آرامی زمان ظاهر شاه ناشکری نمودند و شوق دیموکراسی کردند ،خداوند (ج)
کمونستان و حکومات مجاهدین را با نا آرامی های آن بر آنان مسلط نمود ،بعد از آن
باز خداوند(ج) بر ملت مظلوم افغان رحم کرد و با برقراری نظام و شریعت اسالمی
دو باره آرامی ،امنیت و عدالت را در کشور برقرار نمود .باز هم به اثر ناشکری و
بی بند و باری و خواست خود آنان ،نظام دیموکراسی را با تمام نا آرامی و بد بختی
های آن بر آنان مسلط نمود .دیده شود که خداوند (ج) بار دیگر بر این ملت رحم
خواهد کرد وامنیت و آرامی را به این کشور باز خواهد گردانید یا نه؟
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