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 بهبوههٔ معامالت سیاسیدر »هللا اکبر« 

 
 

چهل سال است که فرد فرد افغانها عمال لذت این شعار را با فیر راکت و تفنگ ، قتل و قتال ، چور و چپاول در رگ  
 . چشــــند و پوست زندگی اجتماعی خود می 

 

به عقیده من این شعار دو کلمه یی عربی ـ دیگر بدان معنی که خداوند بزرگوار است ـ نیست ،،، چون در این جنگ  
 .عمال دین از سیاست جدا شده است

 

هر چند هر دو جانب این جنگ ادعای مسلمانی دارند اما واقعیت زندگی  اینست که اگر این دو جانب مسلمان واقعی 
 که مسلمانان برادران همدیگر اند ـ چی شد ؟؟؟  «انمالمومنون اخوتا»باشند اطاعت از 

 

میدهند، درحالیکه در واقعیت مشکل دیگر این جنگ اینست که هردو جانب خود را بهتر و مسلمانتر از یکدیگر جلوه  
 .هردو جانب مسلمانهای زشت تر و بدتر از یگدیگر اند

 

بر اساس ارزیابی های جامعه جهانی افغانستان فاسد ترین حکومت جهان و جانب متخاصم مخالفین طالبان مرتکبین 
 .قتل افراد ملکی و بی گناه  بنام تروریست کته گوری شده اند

 

سط هر دو جانب که بیشترین بخش تلفات این جنگ را تشکیل میدهد خود گناه کبیره و غیر قتل عام افراد ملکی تو
 .اسالمی است. که در اینصورت جایی برای ندای هللا اکبر در ضمیر این جنگ جا ندارد

 

اکبر هیچ  آنچه در فوق ذکر شده است با عالوه نکات ذیل به صراحت نشان میدهد که این جنگ با نعره تکبیر و هللا  
 :ربطی ندارد

 

این جنگ برای هر دو جانب که خود بهتر از ما میدانند جنگ اسالمی نیست. چون رهبری هردو جانب میدانند   - ۱
  .که در این جنگ دین وسیله است نه هدف

 

مجاهدین بخصوص جمعیت اسالمی یا اتحاد شمال که مهره اساسی حکومت اسالمی بعد از هردو پیروزی سالهای  
سال به اثبات رسانیدن که اعمال شیوه حکومت داری شان مطابق احکام   ۳۰هستند طی این مدت    ۲۰۰۱و    ۱۹۹۲

دین مبین اسالمی نیست، هر چند حکومت اسالمی در ظاهر مدعی  مدرنیزه کردن و کاپی دموکراسی غرب هستند 
ه و غیره در تحت حاکمیت این نظام در حالیکه فقر، نا امنی، فحشا، مواد مخدر، بی عدالتی، رشوت، و فساد و غیر

 .بیداد میکشد که این خود با معنی اسالم و دموکراسی مغایرت کامل دارد
 

ـ این جنگ برای حکومت فعلی برای حفظ قدرت و برای جانب مقابل یعنی طالبان کسب دوباره قدرت است که   ۲
 .باز هم هیچ ربطی با اسالم  و هللا اکبر ندارد

طالبان انتقام دشت لیلی و کسب دوباره قدرت است که از طرف امریکا برای اتحاد شمال به قسم  ـ این جنگ برای  ۳
تحفه اهدا شده بود در حالیکه  برای عاملین دشت لیلی فرار از پرداخت بهای قتل دسته جمعی ده هزار اسیر جنگی  

 .گرفته شده است در شمال توسط حکومت اسالمی و جامعه بین المللی نادیده  ۲۰۰۱طالب در  سال  
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ـ این جنگ بنیاد حب الوطن من االیمان ندارد ، چون جنگنده گان این رزم  یکی برای امرار حیات و معاش و   ۴
 .دیگری بر اساس تبلیغات دروغین علیه کفر به میدان جنگ کشانیده شده اند

 

افغانها به مراتب خشن تر و کشنده تر از ـ آنچه هویداست اینست که طالبان و حکومت در این جنگ در برابر   ۵ 
جنگجویان امریکایی و دیگر کشور های عضو ناتو عمل مینمودند. که این خود ثبوت صبغه غیر اسالمی بودن این 

 . جنگ بود
 

ـ عاملین و رهبران این جنگ بنامهای طالب و جمهوری اسالمی با هم مقابل اند در حالیکه ریشه های اصلی هردو   ۶
ساله ایست که بنیاد آن در سده پنجاه در پاکستان گذاشته شده و تا حال تحت   ۴۰امه همان جنگ شر و فساد  جانب اد

  .عناوین و بهانه های مختلف زیر شعار نعره تکبر هللا اکبر ادامه دارد
 

و رزمی  از   هللا و اکبر که  در اثر طوالنی بودن این جنگ با مرگ طبیعی  شعار  اکثریت از بنیان گذاران و رهبران
صحنه حیات خارج و یک تعداد دیگر شان در حال مردن و از صحنه مبارزه در حال خارج شدن هستند این میراث  

 . زشت و شریر شانرا  به یک نسل کامال جدید که در جریان این جنگ ناخلف زاده شده اند به میراث گذاشته اند
 

که یکی بر اریکه قدرت و با لباس رسمی و دیپلوماتیک و    ـ رهبران جنگ فعلی نسل نوین همان جنگ کهن هستند ۷
 . مو های ژولیده و لباس چرکین بنام طالب ادامه میدهند ۱۹۸۰دیگری آن با همان شیوه های کالسیک جهاد سالهای 

 

ـ  این جنگ ـ جنگ استخباراتی بیگانه گان و ستراتیژیک ابر قدرت های استعمارگر خصوصا غرب است که هیچ   ۸
ربطی با هللا و اکبر ندارد بلکه هللا اکبر وسیله ایست که توسط مسلمانها بخاطر داغ نگهداشتن این جنگ ذلیل و بیگانه 

 ... در افغانستان بکار برده میشود
 

ـ جنگ کنونی بنابر خصلت درونی و اخالق رزمی آن غیر اسالمی و عدم احترام به اصول جنگ و جهاد  و بازی  ۹
جنگی بیدون انعطاف و استرحام به مبادای کشور توسط هردو جانب به پیش برده میشود ،،، مسله مهم و  با کثافت  

غیر ملی و غیر اسالمی و انسانی دیگر در این جنگ اینست که جناح های مقابل میکوشند این جنگ راه به قتل های  
م این جنگ برای آینده این کشور خیلی  دسته جمعی فرقه یی، قومی و زبانی و محلی بکشانند که در آن صورت دوا 

کمر شکن و آنقدر گران بها تمام خواهد شد که نسل های اینده رنج بیکرانی آنرا نسل به نسل باخود انتقال خواهد داد  
 ـ که این ستراتیژی زشت خود علیه یک کشور مسلمان و بر علیه منافع  یک کشور مسلمان است ،،،

 

معلوم نیست که بازی پشت پرده امریکا و غرب در این جنگ بکجا ها کشانیده میشود  ـ به عقیده من اکنون نیز   ۱۰
که ابهام سمت حرکت این جنگ خود گواه اینست که این جنگ توسط خود مسلمانها نه بلکه توسط منابع غیر اسالمی  

 . تمویل میشود که باز هم این جنگ هیچ ربطی با اسالم نمی گیرد
 

با اطمینان کامل میتوان گفت که این جنگ برای افغانستان و جامعه جهانی که اینبار بشمول  با ذگر موارد فوق  - ۱۱
چین و روسیه خوب نظاره و بررسی میشود به نکته پایان خود خیلی نزدیکتر شده است و امید کامل دارم که افغانها 

 . واهد چشیدیکبار دیگر لذت وحدت ملی و طلوع صلح دایمی و هویت بی طرفی دایمی خود را خ
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