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 شد، آبی، نشد، للمی
 

اگر از مقدمه چینی وحاشیه پردازی بگذریم و یک داستان دنباله دار را خالصه بسازیم تا هم وقت گرانبهای 

هموطنان گرفته نشود و هم قصه های تکراری، بار دگر تکرار نگردد، مستقیماً از گفتگوی آخر شخصی بنام 

کرد سی وپنج سالۀ حزب و رهبرش و قطب الدین هالل آغاز میکنیم  و از چند و چون حزب او و رهبر او و عمل

 ال ولشکرش میگذریم که چون آفتاب به همگان روشن است.

ولی و اما و مگر، چار ناچار سخنی نباید ناگفته ماند که همین یک سخن، لُب و لُباب این مختصر تواند بود، و آن 

د نامیمونش تا همین دم، صرف اینکه حزب اسالمی گلبدین حکمتیار، که حزب قطب الدین هالل باشد، از بدو تول

نظر از همه کشتار و جنایات و ترور ها و...، همیشه در میدان معامله گریهای رسوا حضور داشته است. در 

کودتای حفیظ هللا امین نقش فعال داشته است، در کودتای تنی نقش داشته است، در کودتای هشتم ثور و بعد 

طالبان هم همکاری های پیدا و پنهان با طالبان و در تقابل با کودتای دوستم حضور داشته است و در زمان 

 مسعود حضور فعال داشته است. -ربانی

در فردای سقوط طالبان و ایجاد حکومت عبوری تا حکومت مؤقت و بعد حکومت انتخابی و تا همین دم، حزب 

موجود است، اما از چهار  اسالمی در ظاهر موقف ضد امریکائی گرفته و گویا در تقابل و در جنگ با حکومت

جهت دیگر افراد خود را در داخل حکومت و پارلمان  گسیل داشته است تا وظایف محوله را در خفا انجام دهند. 

اخیراً هم چند عضو بلند پایۀ حزب را بگونۀ دستوری به انتخابات ریاست جمهوری فرستاد است. فردی را به 

نوان معاون کاندید دیگری  فرستاده است و در عقب پرده هم عنوان کاندید مستقل و کس دیگری را به ع

عبدالهادی ارغندیوال وزیر برحال اقتصاد رژیم مراقب اوضاع بوده و نظر به دستور حزب، برای حامد کرزی 

"،یعنی از هر راه و بیراهه شد، آبی، نشد، للمیمدحیه سرائی را آغاز کرده است. این بدان معنی تواند بود که" 

ذری، حزب اسالمی با افراد خود حضور دارد تا قدرت را در کشور غضب کند و گلبدین خان به هدف که بگ

دیرینۀ خود برسد، همان هدفی که جهت رسیدن به آن، کابل را به ویرانه مبدل ساخت و بیشتر از شصت و پنج 

گی محروم ساخت و به ( نفر از باشندگان بی گناه و بی دفاع و مظلوم کابل را از نعمت زند۰۰111هزار )

 قصاب کابل شهرت یافت.

گلبدین اگر از طریق جنگ و خشونت و کشتار خلق هللا به این هدف شوم خود نرسید، از طریق اشتراک در  

حکومت و پارلمان خود را به هدف نزدیک می سازد، اگر از آن طریق هم نشد، از طریق زد و بند با یک 

فتاد، از طریق سهم گرفتن مستقیم در انتخابات ریاست جمهوری و فرستادن جنایتکار دگر و اگر آنهم کارگر نی

 یک گماشتۀ خود بنام قطب الدین، زیر نام کاندید مستقل.

حال یک درنگ مختصر می اندازیم به قلقله های قطب الدین خان هالل که گویا مستقل است، اما به قصاب کابل 

 احترام دارد:  

 

قطب الدین هالل کاندید ریاست جمهورى مى گوید که صلح افغانستان، از اولویت (: ٢3قوس  ٤کابل )پژواک،" 

هاى کارى وى خواهد بود و براى آغاز گفتگوى صلح با مخالفین )طالبان و حزب اسالمى(، هیچ شرطی نمى 

 گذارد."

قطب الدین که از افراد اعتمادی و بلند پایۀ گلبدین بوده و است، چگونه جرأت میکند که از صلح صحبت کند، در 

سال گذشته هرگز به صلح باور نداشته و 2۰حالیکه حزب اسالمی و رهبر و بلندپایگان و قوماندانان حزب در 

اند و حتی قسم در خانۀ خدا را هم شب  بجز جنگ و کشتار و تخریب و چور وغارت کار دیگری را فرا نگرفته

 درمیان شکستند.

واضح است که  قطب الدین برای حزب اسالمی شرطی گذاشته نمی تواند، بلکه این حزب است و یا بهتر بگوئیم 

رهبر حزب در حالت احتضار است که شرط  و شرایط برای افراد هنوز هم وفادار به خود میگذارد. گردن پتی 

رارایکه تا امروز برای آنان کدام نتیجۀ مثمری در بر نداشته است، از این بعد هم به منزلۀ آب را به طالبان هم ق

 هاوان کوبیدن تواند بود.
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هالل درمصاحبۀ اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که براى تامین صلح، به هرمنطقۀ دلخواه مخالفین 

 مى کند."میرود و"براى جلوگیرى صلح، بهانه هاى کوچک ایجاد ن

قطب الدین خوب میداند که جهت گرفتن دستور از گلبدین، کجا برود، اما جهت مذاکره با طالبان در قدم نخست  

باید به کویته و اسالم آباد برود و اگر در آن نواحی راهش ندادند، به قطر یا انقره. بهانه های کوچک قطب الدین 

و انهدام کامل کابل زیبا گردید، از بهانه های کوچک شان  هالل و رهبرش و حزبش، در گذشته ها باعث تخریب

 هم باید حذر کرد که مصیبت بار است.

 

 هالل گفت که براى آغاز مذاکرات صلح، الزم است که هردو جانب، از شروط خود صرفنظر نمایند.

خروج نیرو  یعنی اینکه ضرور نیست طالبان  حکومت و قانون اساسی کشور را به رسمیت بشناسند و خواهان

های خارجی از افغانستان باشند، حکومت هم باوجودیکه از جانب طالبان به رسمیت شناخته نشده و قانون اساسی 

کشور را به رسمیت نمی شناسند، طلبان را با سالح  های دست داشته و انتحاری های شان و نظرات قرون 

آنان داده پیشکش میکند تا از جنگ دست بگیرند و اوستائی شان، در سیستم مدغم میکند و چند وزارت کلیدی به 

طالبی" بوجود آورند. خدا از آن روز شوم  –تنظیمی  -اسالمی -دیموکراتیک -یک امارت شتر گاو پلنگ " ملی

 مردم افغانستان را  نجات دهد که رئیس جمهور گلبدینی و  اعضای کابینه هم طالبی باشند.

 جى منتفى میشود که صلح در افغانستان تأمین شود.وى گفت: زمانى نیاز به نیروهاى خار

اگر خدای ناخواسته، زبانم الل، قطب الدین رئیس دولت شود و حزب اسالمی و طالبان هم اعضای آن، صلح 

دیگر پر عنقا خواهد بود. هردو طرف به صلح کوچکترین ارزشی قایل نیستند و اساس هردو در جنگ گذاشته 

 شده است.

در صورت موفقیت، نه تنها از جانب وى تالش هاى واقعى براى صلح صورت خواهد  وى عالوه کرد که

 گرفت، بلکه امریکا و طالبان را نیز وادار خواهد کرد.

 قطب الدین به نظرم معجزه خواهد کرد و یا به جادو و جنبل رو خواهد آورد.

 

یایند و اسلحۀ خود را به زمین بگذارند، هالل گفت: "تنها بلند کردن صداى اینکه طالبان و حزب اسالمى، باید ب

قانون اساسى را بپذیرند و دراینجا زندگى نمایند؛ به فکرمن راه حل نیست، بلکه حرف جانب مخالف باید شنیده 

شود که شما چه میخواهید؟ چرا نمى آیید؟ انگیزه چیست؟ در اینجا فساد وجود دارد، دراینجا افرادى که 

 آنها چطور بیایند؟" حاضراند، راضى نیستند؛ پس

در این قسمت قطب الدین هم غازی می شود و هم شهید و هم سالمت به خانه باز میگردد. خودش سوال میکند، 

خودش استدالل میکند و خودش از جانب طالبان و حزب خود جواب میدهد، اما در این آشفته بازار، طالبان 

ب الدین خان با تالش میخواهد داخل سازد و نشان مطرح اند و حزب شش پارچه و هفت قسمت اسالمی را قط

 دهد که حزب اسالمی هم یک طرف قضیه است. 

وى افزود: قبل از اینکه مخالفین را به مذاکره دعوت نماید، تغییراتى در حکومت خواهد آورد و افراد متعهد و 

 داراى ارادۀ محکم را به کار توظیف خواهد کرد.

راد و اشخاصی در حکومت بر خواهد آمد که مانند خودش و رهبر اش " متعهد " یعنی اینکه او در صدد جذب اف

بوده و " دارای ارادۀ محکم " باشند، اینکه در ویرانی دوبارۀ پایتخت و کشتار دوبارۀ شصت، هفتاد هزار 

 هموطن، یا کدام کار روائی دیگر، مشخص نمی شود.

و فیصلۀ اکثریت، باید به اساس اصول اسالمى و قانون  وى افزود که فیصله هاى این جرگه، به خیر ملت است

 تن، براى یک کار نامشروع جمع نمیشوند." 3٠11اساسى پذیرفته شود؛ زیرا به گفتۀ وى: "

میلیون نفوس افغانستان دست 3۰نفر، بلکه 3۰11او فراموش کرده است که در زمان جنگ های تنظیمی، نه تنها 

میخواستند و هزار و یک گروپ و جمعیت و شورا و هیئت مختلف از رهبر قطب الدین بر آسمان داشتند و صلح 

تقاضای فقط یک آتش بس چند روزه را داشتند تا اجساد پارچه پارچه و غرقه در خون عزیزان شانرا بخاک 

ار راکت بر بسپارند، اما  گوش شنوا ای نیافتند که نیافتند و حتی  کار بجائی کشید که در یک ساعت بیش از هز

کابل و بر فرق مردم مظلوم آن کوبید. چرا قطب الدین در آن زمان خاموش بود و به رهبر معظم خود همین 

مطلب را تفهیم نمی کرد که فیصلۀ اکثریت به اساس اصول اسالمی و قانون اساسی باید پذیرفته شود و راکت 

 انی و غیر افغانی است؟؟!!پرانی ها و راکت بازی های کور یک عمل غیر اسالمی، غیر انس

در زمان جنگ های مدهش وخانه برانداز تنظیمی در افغانستان، حزب اسالمی و رهبر آن حزب و قوماندانان 

حزب از چهارآسیاب کابل را زیر بارانی از راکت های مختلف النوع قرار داد بودند و دمار از روزگار مردم 

ب الدین در کنار گلبدین در چهارآسیاب  حضور داشت و تخریب مظلوم کابل بدر کردند و اندر همان زمان قط

 پایتخت و کشتار مردم مظلوم کابل را تماشا میکرد.
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 واقعاً که  حتی خیال چوکی ریاست جمهوری هم، چه کار ها که نمی کند!!!

 

عۀ جهانى وى افزود که اگر درانتخابات پیروز شود، حکومت وى تعهد محو فساد ادارى در برابر کمک هاى جام

 را اجرا خواهد کرد: "به جهانیان نشان میدهم که فساد در افغانستان وجود ندارد و کمک هاى آنان بیجا نمیرود."

یعنی باز هم قطب الدین هالل معجزه خواهد کرد و یک شبه از کلخن حکومت موجوده، گلستان خواهد ساخت، 

 آخر گلبدین هنوز نمرده است!!!

 یگانه عاید طالبان در پنج سال بود که براى تمامى نظام کفایت میکرد." وى افزود: "...،گمرک،  

جناب هالل غیر مستقیم تفهیم میکند که در پنج سال سلطۀ طالبان، با آنان هم َسر و ِسری داشته است و از عایدات 

لقاعده از آنان آنان هم اطالعاتی داشته است و از جانب دیگر از تذکر عواید خارجی طالبان و حمایت گستردۀ ا

 طفره رفته است. 

هالل همچنان کاهش مصارف را یکى از راه هاى دیگر پیشرفت اقتصادى دانسته گفت که واردات مواد بسیار 

فیشنى چون موترهاى لوکس را که افغانستان به آن نیاز ندارد؛ بند خواهد کرد. همچنان اندازۀ مشخصى براى 

 تعیین خواهد نمود. مراسم عروسى ها و سایر بخش هاى زندگى

یعنی اگر او خدای ناخواسته رئیس جمهور شود، در کار های خصوصی خانواده ها تشبث خواهد کرد و در 

مراسم عروسی و شرینی خوری و شب شش و روز هفت مردم هم مداخله خواهد کرد.اما او در مورد استفادۀ 

پارلمان کشور که همه وهمه از کاروان موتر های رئیس جمهور، معاونین ریاست جمهوری و اعضای کابینه و 

آخرین سیستم و ُمدل سال که همه زرهدار و ضد گلوله اند و از درجن ها بادیگارد تا دندان مسلح آنان هیچ 

تذکری نداده است. یعنی اینکه وسایل فیشنی و تجملی برای ما خوب و ضروری است و برای مردم بد و غیر 

 ضروری.

 

ش کاریابى بسیار مهم است. عمده ترین علت پناهندگى و یا رو آوردن به زندگى در کشورهاى هالل گفت که بخ

 خارجى، نبود زمینه هاى کارى در کشور است.

بیکاری شاید یکی از دالیل روی آوردن مردم به کشور های همسایه باشد، اما علت اساسی آن، نبود امنیت 

قطب الدین به خاک و خون کشیده اند و  –ح حزب اسالمی گلبدین وعدالت است. امنیت را طالبان و بقایای مسل

 عدالت را هم جنگ ساالران وابسته به تنظیم ها و متحدین و مؤتلفین سیاسی شان به دار آویخته اند. 

 چرا قطب الدین هالل  حاضر نیست از  تأمین امنیت و تطبیق عدالت سخنی بر زبان آورد.

جمهورى گفت که یک سال قبل فیصله کرده بود تا خود را به انتخابات ریاست قطب الدین هالل کاندید ریاست 

 جمهورى آینده کاندید نماید، که در این فیصله، حمایت اعضاى حزب اسالمى را نیز با خود دارد.

سپاس از آقای هالل که دانسته یا نا دانسته اعتراف کرده است که اعضای حزب اسالمی از او حمایت میکنند، 

اینکه او یک کاندید مستقل نبوده، بلکه یک گماشتۀ حزب و مورد تائید رهبر و اعضای حزب است. در  یعنی

 حقیقت میتوان گفت که نظر به سنجش رهبر حزب اسالمی در حال احتضار ، " شد، آبی، نشد، للمی ".

 

 است. هالل افزود که هرچند عضو حزب اسالمى میباشد؛ اما از کاندیدان مستقل ریاست جمهورى

قطب الدین هالل بار دگر تأکید میکند که عضو حزب اسالمی است، پس در حالیکه تائید اعضای حزب را هم با 

 خود دارد، چگونه میشود یک کاندید مستقل باشد؟

 

وى عالوه کرد: "انتخابات یک راه آسان، بهترین و قانونى تغییر میباشد، که در دین مبارک اسالم نیز کدام مانعى 

 ."ندارد

اما گلبدین حکمتیار، رهبر عالی قدر قطب الدین هالل، انتخابات را غیر قانونی خوانده و  تحریم کرده است، پس 

گفته میتوانیم که خالف دین مبارک اسالم عمل کرده است. این خود میرساند که گلبدین به تعالیم دین مبارک اسالم 

 هم کوچکترین باور ای ندارد.

قطب الدین بر سرنوشت تان حاکم  -پس ای بندگان خوب خدا، بیدار و هوشیار باشید که افرادی از قماش گلبدین

نشوند که بار دگر قیامت کبرا را نشان تان خواهند داد. اینها باید به پیشگاه قانون از جنایات خود جواب بگویند و 

و یکی دو نفر دیگر هم  در همین جمع نا متجانس بدانند که راه محکمه  از طریق قصر ریاست جمهوری نیست 

 از قصر ریاست جمهوری نمیگذرد. به کوه باالشدن هاآگاه باشند که راه 

 
 

 انیپا
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

