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               التحرير سخنی در مورد حزب
ُ مي+دی و درجريان جنگِ سرد، درقلمرو اردن 1953 حزب التحرير، برای نخستين باردرسال گفته ميشود که ِ

ِو عربستان سعودی وقرارمعلومات دقيقتر، دراورشليم به رھبری شخصی بنام  ِشيخ . تأسيس گرديد" شيخ التقی نبھانی " ِ
ِ درآن،  نقاط نظرخود و برنامۀ سياسی به رشتۀ تحرير درآورد و" دولت اس+می" ِمذکور رساله يی نيز تحت عنوان  ِ

بايد . ًمث+ گفت که حکومت ھای دموکراتيک، حکومت ھای ملوث و نا مسلمان اند. حزب التحرير را بيان داشت
يعنی باساس عقايد . ِمسلمانان ازخواب غفلت بيدارشده برای تأسيس خ+فت واحد اس+می درسراسرجھان مبارزه نمايند

ِ بايد تمام امورزنده گی فردی، اجتماعی، سياسی، اقتصادی، فرھنگی جامعه، تنھا درحيطۀ اختيارات  ،"نبھانی " و افکار
ِاوبرای پيروان خويش گفت که کليه مسلمانان جھان . بی چون و چرای شخص خليفه قرار داشته باشد باJترازسن ( ِ

    .بايد در جھاد عليه نا مسلمانان آماده شوند) پانزده 

س+می بنيادگرا وفعاليتھای آن درکشورھای تاجيکستان، ازبکستان، قرقيزستان، قزاقستان، ترکيه، ِاين حزب ا
ِممنون اع+م گرديده است، ولی جالب اينست که موجوديت ھمين  (به استثنأ افغانستان(ترکمنستان، بنگله ديش، پاکستان، 

ِحزب تکفيری عقبگرا وفعاليت کادرھا و اعضای آن درکشورھايی ما نند امريکا، آستراليا، اندونزيا و انگلستان مانعی ِ
ِروی ھمين دليل عمده است که تحليلگران سياسی، شبکه ھای استخباراتی امريکا، انگلستان و اسراييل را حامی  .ندارد

ه درافغانستان نيزتا ھمين اکنون که اين سطور رقم زده ميشوند، نه تنھا شنيده نشده ک .اين حزب افراطی می دانند
فعاليتھای اين حزب بنيادگرا ممنوع اع+م شده باشد، بلکه افراد و رھبران آن بگونۀ علنی درمدارس، دانشگاه ھا و 

   .فعال ھستند بگونۀ بسيار ماھرانه يی مؤسسات دينی و غيردينی

ِچنانکه گزارشھايی وجود دارند که فعاليت ھای حزب التحرير درافغانستان، بخصوص درمناطق شمال اي ن ِ
ِاين موضوع نيز گفته شده که اعضا و رھبران حزب مذکور، ت+ش بخرچ ميدھند درچارچوب . کشور را تأييد ميکنند ِ ِ

ِمؤسسات آموزشی مانند دانشگاه ھا، پوليتخنيک ھا، مدارس دينی و سايرنھاد ھای دولتی وغير دولتی، بنام ھای مستعار  ِ ِ ِ
اين موضوع نيزافشا شده است که . خريبی وتبليغاتی ادامه دھندو در پوشش ھای مختلف به فعاليت ھای سياسی، ت

ِاعضای حزب التحرير درافغانستان، مرتکب يک سلسله ترورھای سياسی عليه جان شخصيت ھای مورد  ِِ
ِنظرنيزگرديده با گروه طالبان، افراد سازمان تروريستی القاعده، احزاب و تشک+ت افراطی پاکستان وساير کشورھای  ِ ِِ

    .ِمی ارتباط تنگاتنگِ ايدئولوژيک و حتا تشکي+تی دارداس+

به منظورآنکه موجوديت و فعاليت افراد اين حزب درافغانستان، بيشتر روشن شده باشد، اينک مطلبی را که به 
حزب " دروبسايت رسمی ) م2016ماه دسامبرسال (خورشيدی 1395روز يکشنبه بيست ويکم ماه قوس سال 

   : به نشر رسيد، بدون کم وکاست دراينجا درج ميکنيم" نھمبستگی افغانستا

درحدود . اين روز ھا بحث افراطگرايی دينی درمراکز تحصيلی افغانسان انعکاس وسيع رسانه ای يافته است "
ثقافت " يکصد وشصت ھزارمسجد ومدرسۀ دينی افغانستان، به شدت افکارداعشی و ارتجاعی تبليغ شده و مضمون 

و " و8يت فقيه" ھم به حربه ای بدست بينادگرايان نوع اخوانی، سلفی، وھابی، } دانشگاه ھا} نتونھاپوھ" اس0می
رسمی و بی درد سر افکار زھرآگين شان را که عامل تباھی افغانستان  غيره بدل گشته است که از طريق آن، بصورت
پروان را که  {دانشگاه{سفناک پوھنتون من وضعيت ا {ازآن جمله} .طی دھه ھای گذشته بوده است، ترويج ميکنند

ِ کيلومتری کابل موقعيت دارد، مختصرا بيان ميدارم، کانونی که درآن، جوانان61در ما بايد افکار علمی و پيشرو را  ً
فرا گيرند، به مرکز جھالت پروری و 8نۀ گروه ھای تروريستی بدل گشته است و دولت نه تنھا جلو اين وضعيت ابتر 
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درپوھنتون . ً، که عم0 مقامات، خود برای گروه ھای سوپر مرتجع و جانی، زمينۀ تبليغ را مھيا ميسازندرا نميگيرد
که  درواقع بازوی تئوريک داعش است، با " حزب التحرير" پروان، يک گروه ماورای مرتجع و انسان ستيز به نام 

م توسط شيخ تقی الدين 1953ين جريان که درسال ا. دست باز فعاليت داشته افکار جوانان نا آگاه را  مسموم ميسازد
. داشته ھمفکر القاعده و داعش ميباشد ًالنبھانی فلسطينی تأسيس گرديد، فع0 تحت رھبری شيخ عطا بن خليل قرار

آنان . ًاين حزب، با آنکه رسما دروزارت عدليۀ افغانستان ثبت نشده، اما دولت جلو زھر پراگنی ھايش را نمی گيرد
ناميده خواھان برپايی خ0فت اس0می بوده ضديت ديوانه وار با دموکراسی و " دارالکفر" ان اس0م را تمام جھ

ًتحريری ھا اص0 افغانستان را منحيث يک کشور به رسميت نمی شناسند و درسايت . ھرگونه آزادی ھای فردی دارند
آنان ھرچند با ارزشھای معنوی . يخوانندخ0فت موھوم شان م} مربوط{" و8يۀ افغانستان" و نشريات شان آنرا 

، ساختن ديدگاه ھای "جوان پسند"دنيای مدرن ضديت شديد دارند، اما جھت تبليغات عوامفريبانه و به اصط0ح 
عصر حجری شان، برعکس ديگر گروه ھای بنيادگرا، پوشيدن پتلون، ريش تراشيدن، استفاده از موبايل و فيسبوک 

را مجاز ميدانند، چون درک  (برداشت و نتيجه گيری خاص خود شان البته با( ی ھاليودی و حتی نمايش بعضی فلم ھا
تعدادی از محص0ن ممتاز . کرده اند که نسل جوان را با ھمين شيوه ھا بھتر ميتوان مجاب نموده به خدمت گرفت

ًاند که عم0 تعليم و درس پوھنتون تحت تأثير تبليغات حزب التحرير آنچنان شستشوی مغزی داده شده دگرگون شده 
چون از ديد آنان، علوم ودرس به درد نخورده فقط بايد از پوھنتون بحيث . را رھا نموده به تبليغی ھا بدل گشته اند
مبادی " و فاقد ارزش اند؛ ھرچند " مسايل دنيوی"علوم طبيعی ازنظرآنان، . مرکز جلب و جذب و تبليغ استفاده نمود

اين حزب قرون وسطايی برای فريب و نيرنگ، کسب علوم نيز مجاز دانسته " دولت خ0فتنظامی تعليمی وتحصيلی 
اکثر . است" ثقافت اس0می " تنھا مضمونی که تمامی حزب التحريری ھا به آن سخت ع0قمند اند، . شده است

. نمايند ه وعظاعضای اين حزب داوطلبانه حاضر ميشوند در ساعت اين مضمون روی مسايل مختلف، آماده گی گرفت
" و " کفر" شاگردان ھم مجبوراند به 8طاي0ت آنان گوش دھند و اگرپرسش و ديدگاه مخالفی ارائه کنند، فوری تاپۀ 

باشد، ازديد رھروانش، " حزب التحرير"ھرکس عضو. به ھمين دليل، کسی جرئت سخن گفتن ندارد. ميخورند" الحاد 
از نظرآنان م0 ھای مساجد که عضو حزب .  بيسواد خطاب ميکنندخليفه و عقل کل شناخته ميشود وديگران را

اعضای اين گروه، ھمه چيز را ميخانيکی و خشک از رھبران شان و نوشته ھای . نباشند، بيسواد و نا مسلماناند
کنند تا فکرجوانان را منتشرۀ مراکزآن که مستقر درکشورھای عربی اند، ياد گرفته و طوطی وار به ديگران بيان مي

ًمث0 اين جريان عقبگرا، مشکل . آنان ھيچ راه حل بنيادی برای مشک0ت جاری کشور ندارند. به سياھی بکشانند
اقتصادی کشور را ميخواھد با جمع آوری ذکات از سرمايه داران حل کند، بی خبر ازاينکه منبع تمام مشک0ت و فقر 

تحريری ھا به جای اولويت دادن به ھزاران فاجعۀ ای که دروطن . ری ميباشندمدھش امروزی،  نظام ھای سرمايه دا
ًمث0، تبليغ ميکنند که پروتين با . ما با آنھا دست به گريبان است، به مسايل پيش پا افتاده و جاھ0نه می پردازند

 است، تنھا گوشت ًنشايسته يکجا خورده نشود، يعنی اگر درکدام عروسی خبر ھستيد که معمو8 گوشت و برنج
آنان اين را از کرامات و ژرف بينی عميق رھبران ! اگرلوبيا و نان خشک بود، يکی را انتخاب کنيد ! بخوريد يا برنج 

درپروان به حدی وسيع بود که " حزب التحرير" فعاليت مشکوک !! شان ميخوانند که به چه نکات علمی توجه دارند
وی آنراشاخۀ .  ازنفوذ آن ھشدار داد1394تھديدی پنداشته دراوايل قوس " می جمعيت اس0" عبدZ نيز آنرا برای 

اما تاامروز اقدام در . غيرنظامی گروه ھای تروريستی خواند که جوانان را به اعمال ھراس افگنانه ترغيب ميکند
ً، زن اص0 انسان "حزب التحرير" درفکربيمار اعضای . تاريک انديش صورت نگرفته است برابر اين گروه منفور و

ازنظرآنان ، زنانی که ازخانه بيرون شده  به فکرتعليم و . محسوب نشده و کوچکترين ارزشی به آنان قايل نيستند
  .آموزش ميشوند، سزاوار نفرين و ھرگونه برخورد شديد اند

وان شيوع يافته  متأسفانه اين ديدگاه ضد انسانی، در اثرتبليغات يک چنين گروه ھای زن ستيز در پوھنتون پر
اگردخترانی درصحن پوھنتون . دختران محصل، روزگار تيره ای داشته مورد بی احترامی و تحقير قرار ميگيرند

. دارای برقع نباشند و يا گوشه ای ازمو يا روی شان معلوم شود، توسط محص0ن مورد آزار واذيت قرار ميگيرند
منتشرۀ " مبادی نظامی، تعليمی و تحصيلی  دولت خ0فت "  در.درداخل پوھنتون، پسر ودخترحق سخن گفتن ندارند

اين وضعيت . منحيث يک اصل مھم تأکيد شده است" عدم اخت0ط شاگردان ذکور و اناث" روی "  حزب التحرير" 
اما . باعث شده که دختران در پوھنتون، تحت فشارھای شديدی قرار گرفته به مشکل تحصيل شانرا به پيش برند

{ ثقافت اس0می که با يک بلست } دانشکده{ی که زن را انسان نمی شمارند و بخصوص، محص0ن پوھنحی ھمان ھاي
، خود شان را پيشوايان اس0م ميدانند، وقتی چشم شان به دختری افتاد، گويی {عمامه{ريش و چند متر لنگی } وجب

 وقتی از آنان بپرسی که شما چرا به سوی !درعمرشان زن را نديده اند، بسوی آنان به اصط0ح چھارچشمه مينگرند 
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 ما برای شان لعنت خدا را ميفرستيم" دختران می بينيد، ديدن به سوی زن نا محرم وحرام است، درجواب ميگويند 

!"..."   

، گزارشی را به تاريخ چھارم ماه جنوری سال )تحليلی –  سايت خبری-پيام روز" ھمچنان نشريۀ انترنتی 
به نشر رسا نيد که اينک ما، گوشه " التحرير حزب"لی وJيت تخار افغانستان درمورد فعاليتھای م از قول وا2017

      : ھايی از گزارش متذکره را در اينجا درج ميکنيم

ياسين ضيا والی تخار اع0م کرد، گروه ھای وابسته به احزاب افراطی ھمچون حزب تحرير دردانشگاه ... "
     ".حص0ن را ضد دولت تحريک ميکننداين و8يت فعاليت داشته م

وی فعاليت گروه ھای افراطی در دانشگاه ھای کشور را يک امرفرا گير دانست  " : گزارش بازھم  می افزايد
بگونه ای که حتی برخی استادان دانشگاه و8يت نيز ديدگاه ھای احزاب افراطی را به محص0ن آموزش ميدھند و اين 

گفته ميشود که مرکز اين حزب در پاکستان است، اما عمده فعاليت آن ... حدود نمی شودموضوع به و8يت تخار م
با توجه به رفت و آمد ھای رھبران حزب تحرير به انگلستان، برخی از . درکشورھای آسيای مرکزی صورت ميگيرد

بگونه ... ين حزب ميدانندرا حامی ا) 6آی .ام( محافل و ماقامات حزبی درافغانستان، سازمان استخبارات انگلستان 
تحت {ای ميتوان اين حزب را بازوی فرھنگی و علمی جريانھای سلفی و افراطی دانست که قشر تحصيل کرده را 

  ."است {تأثيرقرارداده

ِھرچند تروريسم درعصرما، ھمانند ب+ی ھفت سر، ھر روز بصورت اسرارآميزی ازھرگوشه و کنار جھان که  ِ
ِ سربرمی آورد، ولی، کانون اصلی و اولی آن خاک پاکستان، سازنده گان و حمايت گرانطعمه يی را کشف نمايد، ِِ َ 

ِرسمی و شناخته شدۀ آن حکومتگران پاکستان به ھمکاری امريکا، انگليس، اسراييل وعربستان سعودی درمنطقه بوده 
اين ھمان چيزی بود که ھمگی  ".ش بزنِاگرميخواھی از شر زنبور رھايی يابی، خانۀ آنرا آت "  بزرگان گفته اند  .است

ِاما، امريکا درطول دوازده سال جنگ درافغانستان، . پس ازده سال جنگ و خونريزی و ت+ش، ميگفتند و می پذيرفتند
ِھيچگاه درپی آتش زدن Jنه ھای زنبور درخاک پاکستا ن نشد ِ .  

ِاد، پرورش و تقويت افراد و تشک+ت افراط بايستی اين نکته را نيز متذکر شويم که دليل وانگيزۀ اصلی ايج  ِ
ِگرای مذھبی درآسيای مرکزی راميتوان درسالھای اشغال افغانستان توسط قشون روسی و واکنشھای سياسی، نظامی و  ِ

ِايدئولوژيک ِاياJت متحده و متحدان بين المللی آن درخاک افغانستان ُجست و جو نمود ريشۀ انديشه ھای تندروانۀ . ِ
 درآسيای ميانه و يا در جمھوريھای مسلمان نشين شوروی سابق، ازسياست، اقدامات و برنامه ھای ستراتژيک اس+می

 مي+دی، 1992ِو اط+عاتی ابرقدرت امريکا سيراب گرديد و بخصوص، پس ازسقوط ِامپراتوری شوروی درسال 
ِچون سرطان خبيثه، نه تنھا پيکرآسيای مرکزی، بلکه ھمۀ آسيا و بخشھاي             .ی ازجھان را درنورديدِ

 )ادامه دارد(

 

  


