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 ۲۸/۰۷/۲۰۱۵        ولید پوپل   

 مذكرات شاخ در شاخ

 همین روز ها مذاكره بین قانون اساسى و قانون شریعت در جریان است .
  به دو معیار اسطور گردیده است، قانون اساسى و قانون شریعت. اندیشه سیاسى مجموع مردم افغانستان در قبال كشور شان 

تشكیل مى دهد و  كه مبارزین آن را طالبان , داعیش وسایر عالقمندان لفظى شان  طرف داران شریعت اسالمى است یكى 
را حكومت كابل باجمله ارگان هائ نظامى و ملكى دربر مى  مبارزین ان  كه عمدتا"  دومى طرف داران قانون اساسى است 

نیز به دو تصویر مى بینند اول دولت مركزئ دوم مخالفین ، یعنى  ن را امروز أفغانستا كشور ها خارجى  گیرد ناگفته نماند 
.یعنى  شرق غرب نظر به پالسیى خاص كشور شان به هر دو طرف به دیده منفى ویا مثبت مى نگرند  ازهمسایه ها گرفته تا 

  سیاست أفغانستان را در دو پهلو ترازو با هدف ها متفاوت مقایسه مى نمایند  جهان خارج 
طالبان و حكومت كابل به این معنى است كه در قانون شریعت اسالمئ كدام نوع سازش وجود دارد باید كنار  اعالن مذاكره 

اینكه كدام روش  و یا در قانون اساسى كدام نوع نقص پیدا شده كه باید از نگاه قوانین اسالمى إصالح گردد   دولت بیایند 
تا به حال تعین نگردیده است بعد از سقوط سلطنت شاهى اندیشه ها مردم  ها مى باشد  تمام مردم افغان گیرنده حقوق  دربر 

مطابق شریعت و مطابق فرهنگ  چراكه در ان زمان قانون اساسى دوره شاهى  أفغانستان متفاوت گردید  درقبال سیاست 
حال مخالفین ملكى و نظامى را با خود  كشور تاجاى ممكن برابر بود ولى بعد از به وجود آمدن حكومت ها مختلف كه در عین

     داشت فانون اساسى چندین بار تغیر كرد . 
اوردن صلح به كشور جنگدیده ایجاد  امروز همه مردم به این باور اند كه مذكرات اخیر مى تواند تغیرات الزمه را در ضمینه 

 نماید .
ق شریعت صد فیصد و یا مرتبه تطبیق قانون اساسى فعلى را تصمیم به ان خواهد گرفتند كه مرتبه تطبی مذاكره كننده گان 

گرفته شود تا سازش سیاسى بین هر دو  گفتگو باالى این دو قانون ممكن تصمیم به آن  در نتیجه این  كاهش ویا أفزایش بدهند 
 قوت صورت گیرد.

صلح را بین  در صورتیكه جانین توافق  رنددا به خاطر خاتمه یافتن قتل و إتش سوزى   مردم انتظار هر نوع پیام را  امروز 
ریزى نمایند و أرامش سراسرى صلح به وجود اید برأى ملت أفغانستان قابل ستایش خواهد بود . اما موضوع مهم  هم برنامه 

اینكه  تحلیل نیست و ان  مورد بحث  أصال" در این نشست ها  كه تحت بازپرسي باید قرار گیرد و انتظار ان را همه دارند كه 
شهر ها گردیده و كدام گروه باعث ناامنى كشور  و بربادى ویرانى و غارت   و كدام شخص (مرتكب قتل مردم  )كدام گروه 

چراكه در  سهم داشت این سوال أصال" شامل گفتگو شان نیست ،  و یا كدام رهبر و كدام قومندان در جنایت ها جنگى  شده اند 
مجرمین محكمه مى گردند تا عدالت تأمین گردد مجرمین باید  ین و یا در سایر ممالك ها پیشرفته تمام أدیان و یا در تمام قوان

 مجرم تخلف مى نماید . جبران اشتباه خود را بپردازند .مجموعا" در جهان دو نوع 
یر قانونى است ویا حركت غیر قانونى یاد مى شود مثال" عبور نمودن از چراغ سرخ یك حركت غ  illegal actبكى به نام 

 باید تكت و جریمه بپردازند

ها و یا آتش زدن یك محل ویا  مثال آن به قتل رساندن انسان  نامیده مى شود  criminal act كه  حركات جنائي  دومى 

تجاوز نمودن به حق دیگران ویا خیانت در بیت المال مى  دوزدى غارت مى باشد كه این همه به شكل حركت جنائى یعنى 

و دیگران  خاطر احتیاط نمودن در اینده به منظور حفظ جان خودش  به   illegal actدر صورت اشتباه غیر قانونى  باشد

جریمه نقدى مواجع مى گردد . اما در صورت مرتكب شدن حركت جنائى و دست زدن به یك جنایت كه به تصمیم یك  به 
منافع كشور و حفظ نمودن جان مال مردم محكمه  وبه خاطر حفظ ویا گروه صورت مى گیرد دست گیر شده  فرد 

صورت مى گیرد تا اول عدالت بر قرار گردد و در پهلو ان مردم پند گرفته از اعمال غیر انسانى دست بكشند و  جنائي 
در نمى دهند .همین طور  یع مردم حتیر رسمى ویا تجمواد اجازه نزدیك شدن را به براى جنایت كاران  همچنان در اینده 

اين نوع جنايت كاران ارزو داشته باشند عضو پرلمان و يا خود را كانديد رياست جمهوري ويا  جهان خارج در صورت كه 
  خنده اور تمام شده و به هيچ وجه مورد استقبال قرار نمى گيرد براى مردم خيلى   نماينده يك دسته معرفى نمايد 

ه مرتكب جنايت جنگئ هستند و ملت انتظار محكمه كردن شان را همان أشخاص ك در أفغانستان شرايط طورى أمده 
واضح تر  سياسى كشور نيز مئ باشند  جهت  و در عين حال تصميم گيرنده  برعكس ايشان با قدرت و پرنفوس شده   دارد

ارجديد به گفته شود سرنوشت مردم بى گناه رامردمان مجرمين تعين مى نمايد چراكه روز به روز گروپ ها مسلح جنايتك
  مى أيد كه اعمال غارتگران قبل از آن را مردم فراموش مى نمايد . ميان 

بوديزم وجود داشت قصه ان قرار بود كه مردمان مذهبى هنگام لشكر كشى براى  در مذهب  زمان ها قديم يك تخنيك جنگ 
قدر در رنج و بدبختى نگاه داريد تا به عساكر خود قبل از حمله مى گفتند هنگام تصرف يك منطقه كوشش كنيد يك قوم را آن

 خاطر بيرون شدن از رنج تكليف احتياج به قبول كردن تلخ ترين دارو ادويه انتظار داشته باشند .
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كشور ما در دشوار ترين شرايط در چندين دهه قرار گرفت امروز مردم به خاطر خالصى از اين جنگ و بدبختى به هر نوع 
 يد أرامش را از هر دريچه مى نگرند.پيغام رجوع برده و نور ام

اينكه ايا طالبان كه اكثرا" مردمان روستايى بوده و پابند صد فيصد شريعت  ولى هنوز هم براى ساير مردم سوال باقى مانده
نظر به جهان امروز وجود دارد  با قانون اساسى كشور كه در ان ازادى ها زن و ساير موضوعات دموكراسى  مئ باشند 

  دارند توافق 
ويا طرف داران قانون اساسى انتظار تغير قانون أساسي را به خاطر از بين بردن ازادى زن ها و چند مثال ديگر همين طور 

اسالمى براى طرف  مراعات نمودن حجاب و داشتن ريش و داشتن لباس شرقى ويا  كه سازگار به قرن فعلى نباشد دارند أيا 
از سوى ديگر همين بحث ها و  أمثال اين سْوال ها بنيادًى در هر دو طرف قرار دارد  است داران قانون اساسى قابل پذيريش 

 جرينات سياسى نامعلوم باعث گرديده
كه معاونين ريس جمهور اقوام خود را تشويق به مسلح شدن كرده است و حتاء بدون در نظر گرفتن چوكات وزارت دفاع 

معاون ريس جمهور با برادر ها ريس جمهور در نبرد و  ان ها نطامى و اقوام عمليات نطامى را دستور مى دهند يعنى ارگ
نيز شده كه براى مردم غريب تامين چهار لقمه نان در  و همين شرايط باعث أفزايش قيمت ها مواد خوراكه  جنگ هستند 

خارجى لحظه به لحظه به طرف پايين آمدن أرزش پول افغانى در مقابل أسعار  خيلى دشوار گرديده است  زندگى فعلئ شان 
  نزول سوق كرده مى رود. 

تصوير  شاخ در شاخ  مذكرات  مسدود كردن پروژه و در فكر فرار هستند . تجاران ملى و سرمايه داران نيز در حا لت   
أفغانستان  طالبان تاجكستانى هم به نقاط مختلف شمال ترس و بيم را در بين مردم هر روز أفزايش داده مئ رود .بدبختانه

منطقه بورد  در  ٩٥الى  ٩٢نيز آهسته آهسته سرا زير شده مى رود اين همان طالبان تاجكستان هستند كه در سال ها 
 در صحفه جديد اى آس اى در بهره بردارى قراردارد. پشاور پاكستان تربيه شده بودند كه امروز با بيرق سياه 

چى نوع پالن ها در اينده در قبال مسلمان ها  لملى درست معلوم نيست كه هدف سياسى و نظامى پاكستان و تروستان بين ا
منطقه دارند ولى همين قدر معلوم مى شود كه مجادله ممالك بزرگ به خاطر قطع عبور بازار چين و هندوستان از  را در اين 

تاجكستان ، آزرباهيجان،    امنيت َرآه عبورى چين و هندوستان به طرف كشور ها شرق كشور مى باشد چراكه در صورت 
نمايد ضربه محكم به روى تجاران  ،تركيه وغيره از بين آسيا و بندر چهاربهار به طرف ممالك عربى اگر انكشاف  ايران 

مى شود ولى توسط تجاران غربى خريدارى وبه  درچين ساخته  iPhoneغربى است مثال همين حال تليفون اى فون اپل 

در تمام كشور ها جهان توسط تجاران غربى در بهره بردارى قرار  موتر ها چاپانى گردد ويا تمام كشور ها صادر مى 
أفغانستان كار تجارات سرمايه داران بزرگ غربى به ضعيفى مواجع  در صورت باز بودن راه عبورى اسيا از طريق   دارد

سيع را توسط سرمايه داران بزرگ به ميان مى گردد بايد به خاطر حفظ نمودن منافع اقتصادى مجبور اند تا پالن ها و
نظر به  كشور ها بزرگ نزد حكومت پاكستان رفته و در مقابل پول خود تشنج را در منطقه خريدارئ مى نمايند .   بياورند

 همين دليل اى آس اى مجبور است مردان بيرق سفيد و يا بيرق سياه را بفرستند و صفوف طالبان اسالمى فكر مى كنند كه با
كه در پالن سرمايه  غافل از انكه درك اين را داشته باشند   نوع خدمت را براى اسالم انجام مئ دهند  مبارزه خود كدام 

و بى نظمى را در كشور خود به خاطر  برادر مسلمان خود را در مقابل پول به قتل مى رسانند  گذران بزرگ قرار دارند يعنى 
أطفال كشور مى دانند كه تمام تفنگ داران كه در تالش افغان  یميان مى أورد امروز حتبه  موانع خط عبورى تجاران منطقه 

كشى هستند مربود به حلقه هاى جداگانه سياسى همسايه ها مى باشند ايا خود مبارزين طالبى نمى دانند كه تحت استعمال 
گر با نماينده دو طرف در جريان نمى گذارند قرار دارند و اگر مى دانند چرا در مذكرات شاخ در شاخ موضوع را بين همدي

ازادى أفغانستان مى  جنگ مى باشد و ارزو هر دو طرف صلح و  هردو طرف افغان است ، مشكل اساسى شان  ازينكه
هر دو طرف به يك كتاب عقيده دارند كه قران شريف است ولى صرف از تقويه كننده همديگر راضى نيستند كه هر دو   باشد

مشكل در اين است كه هر گروه مسلح و تفنگ داران خيلى سركش و افراطى در  مربوط مى شود به اجنبى ها ،قوت جنگى 
ديوان نيز سر بريده  به نمايش مى گذارند قوايي مسلح كشور با داشتن دفتر  طالب سر بريدن را  روش نظامى خود هستند

امروز  ده نشد در كدام طرف قانون و محكمه وجود َدارد .طالب را در رسانه اجتماعي به نمايش قرار مى دهند هيچ فهمي
و قاتلين مردم أفغانستان را محكمه نمايند  مردم انتظار مذكرات كسانى را دارند كه هر چى زود تر أشخاص جنايتكار 

كسانيكه مردم افغان  كسانيكه شهر ها را به ويرانى مبدل نمودند،  جنايتكاران كه كشور را به تاراج و نابودى قرار داده اند، 
را از كشور رانده فرارى ملك ها بيگانه ساختند ، كسانيكه با منفجر سأختن خود هزار ها مرد زن كودك بي گناه را به قتل 

  رسانند.
قسم ها  اسالمى خواهد بود كه در حقيت مجايدين پدران طالبان بودند كه  رهبران   مذاكرات شاخ در شاخ مانند تجربه قبلى 

بعدا" شوراي كابل الئ انتخابات دوره جديد  تا مجلس جالل أباد و شوراى أهل الحق  ز مكه منوره شروع شده شان ا
  دموكراسي

فقط يك فريب سياسى ديگر در تاريخ كشور ما توسط  مذكرات شاخ در شاخ  مذكرات شاخ در شاخ تمام دوام نموده است 
 .خارجى ها به خصوص پاكستان مى باشد
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