
 !موقوف  دموکراسینقاب ها فرو می افتند ،                            

 
U پيوسته بگذشته بخش يکصدوبيست وهفتم 

دفن مجدد جنازه اميرحبيب هللا کلکانی مدتی است که صفحات روزنامه ها ، احاديث مربوط به اخبارو
 مطبوعات و محافل سياسی را اشغال کرده است ،

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=5y6JV-yjXAQU 

 و بيشتر اجتماعی  پروژه فرهنگیاين انتقال  م عدم مصلحت ــوياه رورتـــمن نه ميخواهم برض 
 در تاريخ افغانستان  دوره ء ديگری انسان باشنده ء سرزمين افغانستان بيش از هردرحال حاضر که 

 پروژه " برخی جنبه های  از ر دارد چيزی بگويم و بنويسم اما نه ميتوان درزير يوغ استعمارجهانی قرا

 
زيرا اکثريتی از انداخت بدورنظرودفن مجدد جسد امير حبيب هللا کلکانی چشم پوشيد وآنرا از قلم " 

کسانی اند که در گذشته تاريخ خونين  کلکانی  مرحوم امير حبيب هللامجدد دفن  هواداران و هواخواهان
در بخش ، بخشی از  ولوژی مذهب اسالمی يشناسنامه انديشه های دينی درقالب ايدئبا ارائيه کشور ما 

قراؤالن اين  پيشبودند اکنون بصورت پارادُکسيال حضور يافته کشور ما  جغرافيای به خون آغشته 
 .  پروژه اند 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=vmEK6_MfHiQU 
امير امان هللا شاه هم  بزرگان جهاد مقدس افغانستان  متضاد و پارادُکسيال به دليلی که نزد اين آقايون

امير  طالئی  ء به قول آنها آن دوره گجويان نسردار جبرزبان آورده شده و هم و غازی تحول طلب 
تمجيد و توصيف بعمل می مرد بينظير آن دوره تاريخی بحيث مجاهد و حبيب هللا خادم دين رسول هللا 

ن در برابر تجاؤز ارتش سرخ مقدس مردم افغانستا ان جهادما سوا از ديگر اغراض اين سردار. آيند 
 اين فعاالن سياسی زيربنای اصلی  تفکر سياسی  که  هويدا ميسازدآشکار واين حقيقت را   شوروی

جانب پروردگار توسط انبيأی رهنمايانی بشر ازبرای همانا دين مقدس اسالم است که به عنوان نقشه راه 
ت ــانسان ساکن در همه زمانه ها و همه نسلها عرضه شده اسدر پيوند به نيازمندی های  عظام الهی 

عت همچنان کسانی که و الجمااعم از اهل سنت  فعاالن وابسته به مذاهب گوناگون اين گونه نتيجه گيری
در جمعی از مبارزان و آزادی خواهان قرار امام جعفر صادق عليه الرحمه  مذهب شيعی وبا نگاه فقه 

https://www.youtube.com/watch?v=5y6JV-yjXAQ�
https://www.youtube.com/watch?v=vmEK6_MfHiQ�


اراده واقعی آنها را با پارامترهای انديشمندان را حق ميدهد که جوهر ما و تمامی محققان ويافته بودند 
. همان تفکر يعنی روح راستين اسالم و قرئت مسخ شده و متحجرانه غير اجتهادی اندازه گيری نمائيم 

 ما افغانستان تاريخی در کشورکه در بافتهای مختلف برای ؤرود به اين بحث بايد توجه داشته باشيم 
وانديشه های اسالم را اما ميتوان روح حقيقی تفکرکندو مفهوم انديشه دينی ميتواند قبض و بسط پيدا عنام

انه حاکميت نه ماهه متحجرسياه ودوره هردو ی رسواوشريعتمداران متحجرحکمنامه های آئينه سياه در
اين هرچند وروح حقيقی آنرا  مطالعه قراردادطالبان مورد حاکميت تاريک دوره وحبيب هللا کلکانی امير

خشونت طلب وگفتمان يک قرئت تعبيروبا تفسيرمذهبی وکارگزاران هردو دوره با رنگ  فرآيند
وبا شيوه کامأل بيطرفانه مورد بايد به صورت مجموعی هم مورد اجرأ قرارگرفته است درتشابه باو

 تحليل وارزيابی قرارداد 

 
 
جهاد عليه ارتش بزرگان از يکی استاد عبدالرب رسول سياف  برای اثبات اين مأمول نخست سخنان 

در محفلی به مناسبت  که و سرسپرده گان رژيم مافيائی کنونی است اصلی رژيم  از حاميان سرخ و
 عنوان گفتمان مشترکو به گمان اغلب آن مفرادات قرآنی را ايراد نموده بود بزرگداشت از هفته شهيد

 ژی خشونت آغاز نمود و ترمنولوبا چنين ادبيات دانيست بايد جهان مسلمانان اکثريتی از
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=o7zEd2mF_dYU 

حت و که با اين صرا رهبر کانگسترهای مذهبی کابل نشين نيستالبته بايد گفت که اين تنها استاد سياف 
لبدين گآقای گفتار چندسال قبل بلکه  سخن ميگويندبرمذهب ملمع شده آميزادبيات خشونت 

گفتمان  همين ملهم از افغانستان ی تاريخمباحث درباره مخالفان مسلح بزرگان  اکابروازحکمتيار
 .ميدارد  بياناينگونه  که است شريعتمدار شبه اسالمی خشونت زای 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=VwR0g_akaYsU 

یارب شبه روشنفکری اليه های  ديگردرنقطه ء آغاز اين گفتمان خشونت طلب را بتوان اينکه   
دريافت توجه شما عزيزان را به سخنان آقای فهيم کوهدامنی يکی از نکتايی پوشان متحجری را جلب 

که گفته ميشود از سوی مولوی عبدالصبور از علمای وابسته با جميعت اصالح ميکنم که در کنار 
عربستان سعودی با يک استراتيژيی خاصی بوجود آمده است وسخنان جنجال برانگيز وی سبب 

 . هياهوی بسياری گرديده بود اينگونه اظهار ميدارد 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=wQ2LNaz-QcYU 

انستان معرفی ميکردند پس از جالب آنجاست که اين پروژه نيز بنام کسانی که خود را وارثان جهاد افغ
 برجان دختر معصومی بنام شکنجه های رنگارنگ  تحميل کامی و شکست پروژه به آتش کشيدن ونا

https://www.youtube.com/watch?v=o7zEd2mF_dY�
https://www.youtube.com/watch?v=VwR0g_akaYs�
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شهيد درست از سوی همان بخشی از رژيم مافيائی مورد اجرأ واقع گرديد که برنيمی از بال  فرخنده
 .ند ا نشسته وحدت ملی  موسوم به  حکومت

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=OsyOKSlA2XAU 

 
با استخاره ان را مرده گ اجساد ی از منظم و از پيش طراحی شده که  یاين توطئه ها با بدون شک که  

عوامل پنهانی همان ء زاده  و از قبرستانی به قبرستانی منتقل می سازند  فراخوانده اندخرافات ها و 
بيش وکم بر مردم آگاه افغانستان روشن است و توده های عامی مردم ما نيز اگر از تحليل است که 

ند ال اقل اين را يقين دارند که اجتماعی دقيق مسائل عاجزباشند و ريشه اصلی اين داد و فرياد را ندان
 .دارند  افغانستان  مردم  اينگونه آشوبهای نا گهانی و همدست ريشه در تاريخ خونين مبارزاتی

 
 
وابسته به ارتش  UمطبوعاتUآنگاه به اثبات رسيد که دفن مجدد مرده ها ه اين پروژخامی و ناپخته گی اما  

شخص مجذوب و بی حالی همچون فضل من هللا ممتاز که خود را حامی سراپاقرص پاکستان از قول 
يک فتنه بدست گزارشی خبر دفع حزب اسالمی برهبريی گلبدين حکمتيار معرفی ميکنند طی يک 

 .حزب اسالمی افغانستان را اينگونه نوشتند 

 
محفل دفن مجدد حبيب هللا کلکانی در جامه چريکی که بنام فرهنگ اسالمی  ه چگونببينيد اين آقای ممتاز

 .! و خود را طراح پروژه قناعت دادن به جنرال دوستم ميداند ناميده را يک گردهم آئی مقدس و مذهبی 

https://www.youtube.com/watch?v=OsyOKSlA2XA�
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را که آقای فضل من هللا و خشونت طلبی از دين مقدس اسالم شايد بخاطر اينکه مدافعين قرئت متجرانه 
خود خوانده حزب اسالمی افغانستان از آن نمائنده گی ميکند بهتر بدانيم بدنيست تا يکی از نمائنده ممتاز 
يک تلويزيون ه های جنگ نرم فرهنگی جناب غازی فضل هللا ممتاز را در برنامه معروف آماج صحن

 .را که از کابل انتشارات دارد نيز خدمت شما بزرگواران تقديم دارم 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=yQbqXtpFzioU 

جه يالبته در رويکرد های تندروانه و بنياد گرايانه اين گفتمان نهاد های مدرن فوق غربی و در نت
، ودر صورت امکان ضروری است که با روشهای عقالنی وملبع شده با جوهر عقالنيت شيطانی است 

اما نبايد فراموش کرد که اين همه هياهوو . و مردم ساالری که همانا روشنگری است اصالح گردد 
عوارض طبيعی اعتياد بر به قبرستانی  رفتن از قبرستانو با پشت کردن مرده ها  قبرستانی  های گردش
و آزاده مردم افغانستان را ن های شريف بسياری از انسااست که مصرفی و زندگی روزمره  ثروت

بزرگترين رجال برجسته کشور که در  چگونه است که همه از خود می پرسند واسير خود ساخته است 
سياسی و اجتماعی ملت افغانستان موسوم به جميعت اسالمی افغانستان از سالها بدينسو کوله حرکت 

دام باری از مبارزه فکری و سياسی را به اميد رهائی از فقر و بی عدالتی به پيش ميکشانند در 
خويش را و خشونت گرای شايد ديگر نه ميتوانند چهره های اصلی غرائزی از قدرت وسياست افتاد ؟ 

 .!!دموکراسی را موقوف اعالم کرده اند هم شايد  يا در زيری از نقابهای رنگين مذهبی بپوشانند و

 

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

