
 !،وجانمازتبرهاشد آوازچاقوها آزادی   

 
 پيوسته بگذشته بخش يکصدوسی ودوم 

 

 
، همچنان  درزير نمودی که به چشم ديگران می آيد پنهان انسان در زندگی همواره خودرا می پوشاند 

سلول زندان و :است ، تنها دوجاست که غالبأ نقابی را که در سراسر عمر بر چهره دارد ، پس می زند 
دراين دومکان است که فرصت عزيزی بدست می آيد تا چهره حقيقی هرکسی را خوب . سترمرگ ب

وحشت مرگ ! آدمی بوی مرگ را که می شنود صميمی می شود و صلحدوست ! ، بويژه مرگ بنمايند 
اورا چنان سراسيمه ميسازد که مجال هيچگونه تظاهر نه می ماند و به قولی حادثه چنان بزرگ است 

سی "سيأ "دروغ سازيها وشائعه پراگنی ها ی چنين صغيرميشوند درگرماگرم گان همه کوچک وه بزرک
ناگهان ازدودکشهای   به شمارمی آيندبا قرئت مافيائی رسوبات طبيعی نظام حاکم سرمايه اين روزگارکه 
ا به تعجب مه شهروندان ربلند شد که هی هللا اکبر توام با نعره های آشنا  غليظ وسياهیارگ کابل دود

مرشد وامامی  که هيچکس نه  خونينبودند تا به خطبه ورده شده آاميرتا فقيراز همهواداشتند ، آنروز
را ارشاد ميفرمايند گوش فرادهند  !!صلحه خطبه ای بنام ازکدامين مغارکدامين محراب وميدانيست در

وان  آشنا به گوش ميرسيد گفتيم هرچند صدای اين مرشد خطبه خ. غائيبانه ببندند و لزومأ با وی بيعت 
و ،تغيير تفکرداده اند و ما حوشحال شديم ، که شايد تحؤلی به پيش آمده ،فرعون ها و زورمندان تاريخ 

وعده خدا حق است واينک منجی بشريت  ظهورکرد وديگر بنام خدا انسان را درزمين خدا سرنه گفتيم 
 وانسان در زمين خدا آرامش می يابد ،  می بُرند

که حضرت مرشد  ناگهان چه شد ؛ اين سوال و دلهُره درذهن عامی ترين افرادی از ما خطورکرد 
زيرا وی قتل عوض شد و احساس مسؤليت کرد ؟ از صلح و آشتی و دوستی و محبت سخن ميگوئيد ؟ 

 مخالفان وديگرانديشان را از جمله وظائف اصلی مسلمانان ميدانيست 
https://www.youtube.com/watch?v=EX_XHgkzlTQ 

و شمشير اما اين خوشحالی نا پايدار وزود گذربود زيرا دربخشی از سخنانش آنگاه که ديگر مخالفان   
نااميد شديم زيرا سخت ما وديگر صلح طلبان فرامی خواند  !!به شرط امتحان  زنان را به صلح و آشتی

 : که  فرمودند حضرت مرشد دربخشی از خطبه اش ارشاد 
https://www.youtube.com/watch?v=ff2rEYr2qo8 
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 !!بين االفغانی مذاکراتتمامی افغانها صدا ميکنم که بيايد همين راه را انتخاب کنيم واز راه من بر "
به  حل مشکالت و رسيدن به اهداف مقدس خويش اقدام کنيم پوسته ها وولسوالی هارا دست به دست 

هم از راه بيرون رفت معقول است ونه کردن که منجر به کشتن  صدها افغان ميگردند نه از لحاظ عقل 
را اقأل برای چند هفته امتحان کنيم تمامی  !!مذاکرات بين االفغانیبيايد ! لحاظ شرعی يک عمل جائز

جناح های ديگرشامل در جنگ به يک آتش بس موقت توافق نمايند ،برای اثبات حسن نيت کاری را 
اين مذاکرات با  انجام دهند که منجر به ايجاد فضای اعتماد گردد ، طالبان و ديگر مخالفين رژيم در

تمامی خواسته های شرعی شانرا ارائيه دهند اين اطمينان را داشته باشند . جرئت و دليری سهم بگيرند 
که ما حامی تمامی خواسته های معقول شان خواهيم بود ، اگرمذاکرات بسوی مثبت به پيش رفت و اين 

نيست که اين امذاکرات را تا آنگاه ادامه اميد بوجود آمد که اهداف خود را ميتوانيم حاصل کنيم آيا بهتر
دهيم که همه مشکالت ما حل گردد ؟اگرنتيجه نداشت هيچ کسی نه ميتوانند  ما را از جهاد و مقاؤمت 

 .مسلحانه منع کنند 
اگر برای رفتن به  شهر ها موافقه و اجازه ديگران نيازمنديم ، برای رفتن به کوه ها به موافقه واجازه  

 !!." نداريم  هيچ کسی نياز
ديگران برای رفتن به شهر ها سخن  واجازه  از موافقهحضرت مرشد چرا چه کسی نه می داند که 

اجازه نامه و  بدون شک که اينچه خواهد بود ؟  وموافقه  وراستی اين اجازه! و کوه ها نه ميگويند؟ 
فهرست سياه سازمان ملل و اياالت متحده  و حواريون اش درموافقه درج اسم حضرت حکمتيار و 

اش چنين پنداشته بود که با دوستان  متملق  واهی  سايه تحليل هایبا تصور وی در است کهامريکا 
طراح حنيف خان اتمروگلبدين حکمتياراول موافقتنامه ميان امين کريم سفير صلح  وفاز هامضای مرحل
داعشی صلح با حکمتيار نام وی از لست سياه سازمان ملل و اياالت متحده امريکا حذف اصلی پروژه 

به بلکه ميکنند  ش لحظه شماریبحيث زعيم ملتی که همه شان برای ؤروداتنها خواهد شد و بارديگر نه 
 .!ت ظهور خواهند کرد ريمثابه ناجی بش

 
ويان چپگرای کشور کلمبيا واقع رهبر جنگجاستقبال  همه گانی از اين موافقتنامه نيز مانند و 

مورد احترام همه جهان لل حضور چندين رئيس جمهور و سرمنشی سازمان م با که امريکای جنوبی در
 *" شورای نظار " کوچک  گروپ يک  مخالفت از بخت بد و واقع شد مورد استقبال قرار گيرد اما 

رانی و اين محفل نو ازمنبرو نتوانيست . سياه سازمان شد ليست نام آقای حکمتيار از که مانع حذف 
همان محفل بزنيم که همزمان با  بهسری نيزبدنيست اکنون .  فرمايند ی غرای را ايراد خطبه اتاريخی 

درارگ کابل در کشور کلمبيا واقع در موافقتنامه حکومت وحدت ملی با حزب اسالمی مضای ا
 .يده بود امريکای جنوبی به امضأ رس

https://www.youtube.com/watch?v=PqKZMjjqXYQ 
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 جنگ  FARCبه موسوم فارک گرای چپ جنگجويان و کلمبيا دولت ميان ای موافقتنامه امضای با
 Juan Manuel Santos سانتوس مانوئل يوان.  بخشيد  خاتمه درآنکشوررا ساله ۵۲  خونين
 FARCرهبر Timoleon Jimenez تيموچنکو به معروف نز خيمه تيموليون و ٬کلمبيا جمهوری رييس

 پوش از که خودکاری با کارتاخنا، تاريخی شهر در ويژه مراسمی طی سپتمبر، ۲۶ ٬دوشنبه فارک،
  فارک رهبر Timoleon Jimenez تيموچنکو .کردند امضا را تاريخی توافق اين بود شده ساخته گلوله

 :گفت و کرد خواهی عذر کلمبيا مردم از خود سخنرانی در
 
 
 

 
 ايم، کرده تحميل مردم به فارک نام به جنگ اين سالهای طی که هايی رنج و ها خشونت تمامی برای« 

 می عذرخواهی قربانيان تمام از صادقانه است، آمده بوجود جنگ اين سالهای در که فقدانی تمام برای
 کهو رهبرجنگجويان فارک  کمونيستهای کولمبيارهبر تيموچنکووقتی  ».کنم

ی ـبا بو مخالفت با قانون خدا واجب القتل دانيسته  به جرم ديگرانديشی نيزميرسيد وی را مريدان مرشد دست رـــاگ"  
 "کی شب ترور می ساخت  ـدر تاري ل وکام دردی

 
آن بذر اعتماد و باور بر صلح می افشاند بذری که جوانه سخن ميگفت با بيان هرکليمه ازتربيون صلح  

ل همه کسانی که با لباس های سفيد های آن بر قلب تمامی قربانيان نشسته بود و چنين احساس ناب برد
از کيلومتر دورتر   نارازهنمادی از صلح در محفل امضای موافقتنامه حضورداشتند وياهم آنهای که 

،  ی صلح را با پرده های تلويزيونهای شان تماشا ميکردند ، بايد گفت که صداقتمراسم امضأ مبيا کول
ميتوان صداقت و محبت را در وجود ندارد بلکه صميميت و راستی هيچگونه مذهب و انديشه ای را 

فرهنگ امريکای جنوبی تمدن و ماسوا از خصلت های جداگانه ای که ميان   ،حيوانات نيز سراغ کرد 
و جنگ در اين کشورها صلح فرآيند  از مفرادات مربوط بهو افغانستان موجوداست و بدون شک برخی 



صلح و زدودن  مفهوم که باورمندی وجدانی بر آيند فراين  عامل اصلیکناردراما  تأثيربجاميگذارند ،
سياسی تشکيالت سخنان عاقبت ناانديشانه ای برخی از فعاالن است آثاری از خشونت در وجود آدميان 

نخستين لحظات بر سرديی اين وضعيت تأثير داشت هرچند در ب اسالمی شاخه گلبدين حکمتيار نيز حز
بنام  اين حزب دراروپا پايه يکی از کادرهای بلند با حزب اسالمی  حکومت کابلامضای موافقتنامه 

من سعيد در صحبت با راديوآشنا درجواب اين پرسش که آيا حزب اسالمی از مردم معذرت الرحقريب 
 :ته بود که گف؟ يانه  خواهی ميکند

https://www.youtube.com/watch?v=zlffLvvsFRo 

استوارنبودند  از مردم افغانستان بويژه قربانيان جنگ  هرچند اين اظهارات نيز بر صراحت عذرخواهی
 با دولت وحدت ملی رئيس هيأت صلح محترم گلبدين حکمتيارغم آن از سوی دمحم امين کريم راما علی ال

 .قريب الرحمن سعيد تلقی گرديد به عنوان نظر شخصی 
https://www.youtube.com/watch?v=XVLFE42DKPU 

نه ميتوان فراموش کرد که ريشه اين همه تناقض گوئی ها در معرفت شناسی انسان يا همان قرئت اما 
 افغانستان و جهان اسالم  تفکر حاکم بر اکثريتی از احزاب مذهبیبحيث داعشی از اسالم است که 

در يک جامعه نهادی  وزيرا امروز هيچ انديشه ای . سايه افگنده است  می افغانستان منجمله حزب اسال
 –تساوی  –بدون شناخت و حل زيربنائی به مسائل و مقوالت آزادی ، عدالت جهان معاصر درو سالم 

 نه ميتواند مشروعيتشهروندان اعم از زن ومرد در يک جامعه حقوق مدنی و سياسی و مالکيت 
سياسی و اجتماعی بصورت يک مسأله که اسالم تفکربرابری را . پيداکند حقوقی  ومقبوليتانسانی 

معرفی  طبيعی  سلممطرح است بر پايه های فلسفی و علمی می نشاند تا نخست آنرا بحيث يک اصل م
يعنی عينی وعلمی و "  برابری حقيقی" تا درجه " را از برابری حقوقی " برابری انسانها " کند و ثانيأ 

  ...ارتقأ دهد " برادری " را تا " برابری انسانی " آفرينشی باالببرد و به قول خود اسالم 
 شد چاقوها آواز آزادی
 ها تبر وجانماز دزدها◌ِ  وجيب

 سياست گذرگاه جواهرات آزادی،
 رنگين دروغهای وبازرگان

 شهرها ميان
 قاچاق بارهای لنگه آزادی،

 ميدهد؟ من به را آزادی كامل نشان كسی چه ؛ های
 آبرو بی ی واژه اين

 ...ميكند دراز را راه كه است چراغی آزادی
 

 
 

 .شيرکو بيکس اقتباس شده است ازمصرع شعرمعروف شاعر نامور کردستان زنده ياد ! چاقوها شد  آزادی آوازتيتراين نوشته * 

احمد  فرمانده بزرگ جهاد  جبهاتحکمتيار هميشه در سخنرانی های خود بصورت کنايه آميز و به زبان اشاره  جناب  *
 . را يک گروپ کوچک مينامند شاه مسعود 
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