صلح جنگی با یک توضیح تاریخی !

میگویند کسی که در یک سرک عمومی خالف جهت موترر وانی میکرد ،شنید از رادیو اعالم میکنند
یک دیوانه در اتوبان ( جاده عمومی )خالف جهت میراند .آن مرد وقتی به مقـــابلش نــظر انداخت با
تعـــجب گفت؛ کاریکی دو تا دیوانه نیست ،خیلیها دیوانه شدهاند!
http://www.dailymotion.com/video/x6exx4b

ر وزگار خوبی است چه بسا که به قول مولوی حکایت  ،حکایت انگور وعنب باشد ویا به قـــول وی
تو خود که « رنگ !!»ببازی موسی و فرعون آرند آشتی  !.اساسأ مفهوم و معنای صلح نه تنها یک
ضرورت بشری است بلکه درتمامی متون دینی و ملی ما جایگاه خاصی را داراست اما از دیر است
که همین جوهرنایاب صلح را همچون امتعه بی ارزش دربازارمکاره سیاسی جستجو میکنند علت آن
این است که بسیاری از بزرگان فن " سیأ "ست وشبه روشنفکران با آنکه از ایجاد یک جامعه مترقی
و صلح پرور سخن می گویند اندکترین آگاهی ازمؤلفه های ترقی وصلح نداشته و ندارند .

این است که می بینیم برخی از چهره های نامدار جهاد و سیاست درافغانستان پس از آن همه بد ورد
گفتن ها و کفار و ملحد خواندن ها درروز ۶۲دلو که مصادف با خروج سربازان آرتش سرخ از
افغانستان است در خانقاهی مشهور شهر کابل(ارگ) گردهم آمدند صلح را یگانه ضرورت مردم
افــغانستان عنــوان کــردند و عجالتأ برعقده ها و نفرتهای درونی خویش سرپوش ریأ نهادند
http://www.dailymotion.com/video/x6eyxqh

چنانچه یکی از بزرگان جهاد مقدس مردم افغانستان در برابر ارتش اشغالگراتحاد جماهیر شوروی
سابق درحالیکه با سخنان آگنده ازکنایه ها از یک کتله برگزیده شده طالبان که به قول وی پس از
غصب درائی های شان مجبور به ترک میهن شده اند خواست تا مانند آنها از این فرصت تاریخی
بهره ببرند و پذیرای صلح شوند و درعین حال از حاکمان و سران حکومت وحدت ملی که شریک
قدرت اند خواست تا برای بازگشت آنعده مخالفین رژیم که از ناروا و مظالم دست به اسلحه برده

واکنون از جنگ دست میکشند زمینه واقعی را فراهم سازند  .جالب است که این مرشد جهادی بخش
دیگری از مخالفان را مزدوران بیگانه گان خواندند و برای نابودی آنها در میدان جنگ ابراز امادگی
نمودند !.وقتی این بزرگ جهادی با چنین تقسیم بندی مخالفان سخن میگفت همه با خود گفتند ؛ عجبأ !
که تاکنون نیز آثاربالقوه ای ازخشونت دروجود مبارک شان فواره میزند ودراین سفر تمدنی هجرت
چشمه های از درد هجرت و جهاد نه خشکیده اند پس این گونه اظهارات حضرت مرشد را چه باید
نامید ؟
http://www.dailymotion.com/video/x6d45lo

اما ناگهان فکر م به کمیدیی صلحی افتاد که همین چند روز قبل در یکی از سالون های مجلل استانبول
توسط همایون خان جریر یکی از وابسته گان این مرشد جهاد به اجرأ درآمده بود .همه ما دانیستیم که
این آقایون مخالفان مظلوم و صلح طلب مخالفان چه کسانی اند ؟

نگاه دیگری به روز تاریخی  ۶۲دلو !
وقتی از روز ۶۲دلو ۷۶۲۱که سایه های رژیم وابسته به اتحاد جماهیر شوروی سابق برسرتاسر
افغانستان سنگینی میکرد و ارتش متجاوز شوروی سابق مجبور به ترک کشور شده بود با این ادبیات
اغراق آمیز تجلیل بعمل می آید ،

البد این سوال در ذهن بسیاری از افراد این جامعه بویژه به نسل نوی از افغانها که با دالئیل
گوناگون از آن روز هیچ گونه خاطره ای بر جانه مانده است بوجود می آید که شاید این روز هم از
همان ایام هللا مجاهدین افغانستان است که با قربانیهای فروان در بستر اندیشه و فکر نهضت اسالمی
افغانستان درج تاریخ بوده است !! با این وجود انگیزه اصلی ظهورآنروز در تاریخ معاصر افغانستان
متعلق با اندیشه های معیوب مارکسیسم لنینیزم بوده که به عنوان یک مکتب فکری نتوانیست نیازهای
فطری انسان را پاسخگوباشد .

وقتی میخائیل گرباچوف فروپاشی نظام حاکم را کلید میزند !
هرچند بررسی عوامل اصلی خروج سربازان ارتش سرخ را باید در عدم پاسخگوئی مارکسیزم و
لنینیزم به نیازهای روبه افزائیش انسان باشنده اتحادجماهیر شوروی سابق بررسی کرد اما آنچه در این
زمینه حائز اهمیت بسیار اساسی است اینکه چگونه میخائیل گرباچوف که درسال  ۵۸۹۱میالدی در
چهارچوبهای دکتورین عمومی بویژه اقتصادی و امنیتی نظام اتحاد جماهیر شوروی سابق به حیث
منش ی عمومی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی تقرر حاصل نموده بود خروج نیروهای اتحاد
جماهیر شوروی از افغانستان و دیگر اقمار کمپ وارسأ را نشانی گرفت .
http://www.dailymotion.com/video/x6ey6nz

چنانچه مشاهده میفرمائید خروج عساکر شوروی پس از امضای قرار داد ژنیو بصورت منظم آغاز
یافت اما اداره رونالد ریگن فقید مغائر با مفردات و احکام معاهده چهار جانبه ژنیو که میان امریکا –
روسیه – افغانستان و پاکستان و درغیاب مجاهدین افغان در شهر ژنیو به امضأ رسیده بود با تجهیز و
مسلح ساختن مجاهدین افغانستان پرداخت و این مطلب را آقای میخائیل گرباچوف رهبر اتحاد جماهیر
شوروی آن وقت با شبکه رادیویی  BBCبیان داشته بود .
http://www.dailymotion.com/video/x6ey8iw

این بدین معنا ست که اگر ما باورداشته ایم که کشور ما افغانستان از سوی بریگاد های سرخ شوروی
و با داشتن تفکر چپ مارکسیستی لنینیستی به اشغال درآمده بود باید بپذیریم که تمامی معادالتی که از
سوی رهبریی اتحاد جماهیر شوروی و حامیان افغان آنها صورت می گرفت باید تمامی انگیزه ها ی
وجودی آنها را با شناخت عمیق ازفلسفه مارکسیستی و ماتریالیزم تاریخی که تثبیت کننده مسیر و
نقشه راه جنبش های به اصطالح آزادی خواهانه ملی و ضد استعماری که حامل اندیشه های چپ
مارکسیستی و لنینستی اند جستجونمود  .پیدا ست که چنین روشی و اینگونه اسلوبی برای کسانی که در
این عصر و در این جامعه و این زمانه و چنین زمینه در آن گرفتار اند و بیش وکم میدانند که در این
آشفته بازاربر واقیعت های تاریخی چه ها میگذارد ؟ و با قلم و اندیشه ها چه ها میکنند ؟ جالب ترین
سخنان این محفل که در عین حال مانند همیشه خنده آور و مسخره آمیز بوده سخنان بی ربط و بی
مفهوم داروغه ارگ جناب دمحم اشرف غنی رئیس حکومت وحدت ملی افغانستان بوده که در خطاب به
حاضران اجالس گفت :
http://www.dailymotion.com/video/x6exy1l

آیا در آن زمان مردم به جبر تاریخ عقیده داشتند یانه ؟ میلیونها جوان مخصوصأ در آسیا این شعار را نه
میگفتند که آسیا سرخ است ؟ سرخ بودن آسیا و جهان ختم شد  .حضرت رئیس غنی در این مراسم
وقتی مسائل توهم زای چون " جبر تاریخ " و شعار آسیا سرخ است " را به عنوان بنیاد یک اندیشه به
معرفی گرفت افزود  :از این جهت از نگاه تاریخی جهاد مردم افغانستان اعتباری را داشته که هیچ نوع
اشتباه بعدی !!! از اهمیت از او کم کرده نه میتواند  !.کامأل طبیعی است که کشتارهای خونینی که
پس از خروج آخرین سرباز شوروی وقت از افغانستان در شهرها و کوچه های کابل انجام می یافت از
نظر حضرت رئیس غنی اشتباه !!! بوده باشند !.زیرا جناب رئیس غنی پس از ورود مجاهدین افغان به
کابل در حالیکه فاجعه پس از تشکیل حکومت مجاهدین در کابل چنان بزرگ بوده که آنرا محض
اشتباه خواندن جفای عظیمی در حق صد ها هزار قربانی است که در جنگهای داخلی کابل بصورت
مظلومانه جان باخته وبه شهادت رسیده اند

