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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، یکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دل: یادونه

 ۱۱/۳۰/۲۳۱۲          م، نعیم بارز 

 د ر پی زمینه سازی برگشت نظام طالبانیزم! ٬کرزی

  
 

تفکر طالبانیزم که همان وهابیت است، اشارتاً باید گفت زمانیکه در سدۀ هجدهم، فلسفۀ روشنگری و نو آوری های 
ات یک انقالب صنعتی و فکری را بوجود آورده بود و مغرب زمین را طی چند دهۀ کوتاه از تخنیکی در اروپا موجب

هنوز در شرق و بالخص در میان جوامع مسلمانان رخوت و خرافات غلبه داشت. و بر  ،اساس دگرگون ساخته بود
طالح در پی اصالح موازات  آن رشد و توسعۀ وسیع در غرب، در شبه جزیرۀ عربستان مردی به پاخاست که به اص

( بود، او خواستار آن شد که هرچیز غیر اسالمی از ۲۰۷۱–۲۰۷۱تفکر اسالمی بود، آن شخص محمد بن عبدالوهاب )
 فکر و زندگی مردم بیرون ریخته شود.

 هدف اصلی او اتکای بی واسطه به کالم قران و مبارزه علیه کفار و حتی عارفان مسلمان بود، و از آنجا که افغانستان
بمثابه البراتوار هر نوع آزمایش دینی، مذهبی و سیستم های سیاسی شناخته شده است در سی سال اخیر کمونیزم 
روسی و اسالم وهابی نیز مورد اجرا قرار گرفت که  نتیجتاً به غیر از آتش و خون  و ویرانی کامل کشور چیزی 

مع اسالمی در مبارزه برای رهائی خود از ظلم نصیب مردم ما نگردید. بخصوص درین آزمون از اینکه زن در جوا
واستبداد تختگاه مالیان را لرزانده، نظام طالبانیزم از همان آغاز بقدرت رسیدن لبٔه تیز مبارزه و استبداد خود را علیه 

سال زنان مظلوم افغان بکار بردند و از هیچ نوع فشار و توهینی نسبت به آنها دریغ نکردند و اکنون پس از مدت ده 
که زن افغان به حمایت جوامع آزاد به اندک آزادی و حقوق ناچیز نایل گردیده است بخوبی پیداست که رئیس جمهور 
کرزی ضمن اکت و ژست های ملی گرایی و صلح خواهی میخواهد برای جلب اعتماد طالبان و حزب اسالمی گلبدین 

 آنها نماید. ،گویا پیش کش ،حکمتیار همین حقوق ناچیز زن افغان را قربان
اینرا همه بخاطر خواهند داشت، چندی قبل که هیئت نمایندگی حزب اسالمی از پاکستان جهت مذاکره بکابل آمده بودند 
با رئیس جمهور کرزی در دفتر کار اش مذاکره کردند و در پایان مذاکره از قول هر دوطرف گفته شد که در بسی 

ت، این درست است زیرا اصالً اختالف اساسی بین دولت جنگساالر کرزی موارد دیدگاه های شان باهم نزدیک شده اس
و گلبدین حکمتیار وجود نداشته و ندارد. آنچه بین همه جنگساالران در افغانستان مورد اختالف است  دعوی بر سر 

در ولسی مقام اول است و الی همین اکنون کادرهای حزب اسالمی از مقام وزارت گرفته تا کرسی های نمایندگی 
نها شخص جرگه و حتی دفتر ریاست جمهوری و بحیث سخنگوی رئیس جمهور در همه نهاد ها حضور فعال دارند. ت

گلبدین که همواره در فکر بدست آوردن مقام اول بوده و تاحال به آن نرسیده ولی اخیراً که دیگرچندان قدرتی بحساب 
نمی آید و دولت پاکستان هم مثل گذشته روی آن حساب نمیکند بناًء کنار آمدن گلبدین با دولت کرزی در این فرصتیکه 

 قطر آغاز شده یک امربسیار محتمل بنظر میرسد.  مذاکره گروه طالبان با امریکائی ها در
در مورد کرزی تجربٔه ده سال اخیر اینرا بخوبی نشان داده است که او فقط برای اینکه بنام رئیس جمهور سر جایش 

 حاضر است به هر نوع معامله و گذشت منفی تن دهد. ،بماند
سالمی، گروه طالبان و امریکائی ها جریان دارد این ببینید در زمانیکه مذاکره بر سر صلح بین دولت کابل، حزب ا

یک امر تصادفی نیست که شورای علمای جیره خوار کرزی خالف قانون اساسی و اعالمیه جهانی حقوق بشر، فقط از 
موضع و کسب رضایت گروه طالبان و حزب اسالمی اعالمیه ای را در مورد تفکیک جنسیتی پیش کش کرزی مینماید 

 هم فوراً از آن به ستایش می پردازد. که جناب کرزی
موضوع اصلی اعالمیه مذکورکه به استناد آیه های اول و سی وچهارم سورٔه نسا است گویا در خلقت بشر مرد اصل 
وزن فرع می باشد، البته این موضوع از کتاب تورات گرفته شده و در آن کتاب آمده که خداوند زن را از قبرغه چپ 

دختران و زنان از اختالط با مردان بیگانه در » ست، همچنان در اعالمیه مذکور آمده است که مرد بوجود آورده ا
عرصه های مختلف اجتماعی مانند تحصیل در یک صنف، رفتن به بازار، دفاتر و سفر بدون محرم شرعی و سائر 

 ن تهی و بی ارزش جلوه میکند.البته مطالب دیگری نیز در اعالمیه  آمده که بسیار میا« شئون زندگی اجتناب ورزند
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړ له موږ سره ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

مسأله جنسیت در اندیشه مذهبی و سنتی که زن نیمٔه انسان تلقی شده و بعضی ادیان حتی زن  را فاقد روح آدمیت می 
پندارند. ولی انسان جدید و اندیشمند خالف دید قبلی تفاوتی بین زن و مرد قایل نیست و در دنیای امروز حقوق زن 

 اخته شده و آزادی زن از آزادی او بر جسم و تن او آغاز میگردد.ومرد کامالً مساوی شن
به برداشت من احتماالً این اعالمیه به اشارٔه آقای کرزی صورت گرفته و اگر دست کرزی در کار نبوده پس باید  

حاال صدای پرسید که درین مدت ده سال شورای علما کجا بودند؟ اگر در افغانستان بودند آیا در خواب بوده اند که 
 مذاکرٔه حزب اسالمی با رئیس جهور کرزی و گروه طالبان با امریکا بیدار شان ساخته است ؟     پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


