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 چھل ستون کابل افغانستان - *گانگعارف ويت: نوشته از 

  .ستنده آزاد لفر
 ٢٠١۴ مارچ ٠٢

  

  شرعی و يا عرفی؟ۀوصيت نام
 اه می ترسمـمه روبـگ، از اين ھـير و پلنــه از شـن    مـرســی تـاه مــدون مـک بــاريـی تب ھاــمن از ش

 مـی   ترسـاه مــر کــان  آب   زيــتــی  از دوســول      مرا از جنگ رو در روی در ميدان گريزی نيست

 مـــرسـی  تـ ماه  ــا آگــل  نـقـد بی عــی از زاھــول    ب نمی ترسمـذھــای المــن دانــمــد دشــن از صـم

 مـراه می ترســتی ھمــســی ره، از سـتـخـه از سـن     ی   ترسمــمنی ظالم   نمـای ضـد  ھــديــن از تھــم

 مـن درگاه می ترســداران ايـــرفــی از طــرخــز ب     اــان امــربــھــدای مــاه خــم ز درگـــرســی تــمــن

 رسمـی تــزب هللا مــای حـــرادرھــن بــی از ايــول     ی ترسمـو نمـا از ترـم چــی دانــمــن ، نــدای مــخ

آزاد  -آزاد افغانستان ( و دوستان خوبم و باز تاب آن در پورتال انقالبی و شريف ءبا خواندن درد دل ھای رفقا

 اسالھاست مثل آتش میقلب و سراسر وجودم ر، لوگ که یياد خود فرۀ داده من ھم به نوبأتبه خود جر) افغانستان

فروزان و را با نوشتن و ارسال آن به پورتال خود بيرون کشم تا نشود اين شعله ھای   خواستم شمه ای از آن،سوزاند

وھمچنان بايد ياد آوری نمايم که از مدت دوسال به اينطرف نظر به رھنمائی آقای  ری بيرون زندگسوزنده به شکل دي

 أتیاما اين اولين جر. يرم و لذت می برم گخوانم و ياد می تال را می اين پورۀ نشر شدھر روز تمام نوشته ھای .....

. ستاخی بنده ارتباط ندھندگرا به  ان شريف و انقالبی پورتال آنگردانندگاميد که . ود داده ام و نوشته اماست که به خ

 خالف معيار ھای نشراتی خود می بينند می را یين نوشته چيزار درگو ا.  پر رو و چشم سفيد نيستم،ستاخگچون بنده 

 .توانند از نشر آن منصرف شوند

 متوجه شدم که ،ان را يافته بودگبا خواندن نوشته ای از يکی  از عالمان دين اسالم که افتخار نشر در ھمين پورتال آزاد

رد صبر نمودن در مقابل  نويسنده در موتأکيدصرف نظر از . ذارمگبنده ھم بايد وصيت نامه ای از خود به جای ب

ری است که جناب عالم گ اما مصيبت من و امثال من چيزی دي؛ مصيبتی شامل حال شان نشوداميدمصايب زندکی ؟؟ که 

ی خواھد داشت برای من و شايد ھم ائکه چه محتو  بنده ؛  اينۀديم به وصيت نامگرذشته اند ؟؟ بر گدين؟ ازآن کوچه ھم ن

چون در آڼ وصيت نامه شروع به بسم هللا نموده و ختمش  را ھم هللا اعلم بالصواب خواھم . کسی مھم نباشد برای ھيچ

که اسالمی باشد ديکر برای شان فرقی ندارد چه نوشته  دارد ھمين و مطمئن ھستم کسی بر متن آن توجھی نمی. نمود

 شده است ؟

 : روم دنبال نوشتن وصيت نامه می

کنم که قبل از نوشتن وصيت نامه ام چندين  باورند و من خود را مجبور احساس میکه انسانھا به ھمه چيز کم  ينااز 
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لق نموده و انسان ھم مخلوق او  و خکه در قرآن ادعا شده که ھمه چيز را او  چون هللا با وجودی. ند بخورم گبار بايد سو

اما اين هللا به ھمين بنده ھای . نداردانسان عاجز و بيچاره بوده و اختياری از خود . باشد زير اراده و تصميم او می

بخورد ؟؟ جای ند  گکه آنھا حرف ھايش را قبول کنند سو محکوم ابدی که ادعا داشته مخلوق اوست مجبور شده برای اين

ند ھای شديدتر و گبورا بايد سوباشم مج  عاجز و ناتوان میۀر نيست ؟؟ روی اين معيار ھا من که بندگم. تعجب است

يا مثل هللا  مراه وگمن ند ھای هللا ياد کنم تا باشد کسی به حرف ھايم باور داشته و فکر نکند گناسب سوبه تقوی تر 

ی ئقلی مرا متھم به جنون و ياوه سراند ھايم اعتبار داده نشد و با منطق و داليل عگر باز ھم به سوگو ھستم؟ اگدروغ

اما باز ھم مجبورم چھار شاھد باشد چون در . اورم تفاھم ھا شاھد بيءنمودند مجبورم غرض رفع اشتباھات و سو

موضوع غيابت يک شبه عايشه و صفيان آيتی نازل شد که برای اثبات دعوای ھر شخص بايد چھار شاھد وجود داشته 

يم و گبالم که اضافه تر از صد ھا و ھزاران شاھد دارم به آنچه می و فقط در ھمين نکته است که بر خود می. باشد

 .ستراست  ا

به بی وجدانی ھای حضرت ابراھيم پيامبر : خوب   . که وصيت نامه ام شرعی باشد برای اين. ند يادکنم گاول بايد سو

. رديدگعون به فرعون خواھرش معرفی نمود و باعث رفع شھوت فرو رسيدن به ثروت  حب جاهکه سارا زنش را از 

ی حضرت لوط عليه سالم با دو گھمخوابند به گسو! امبر زن اوريا توسط داوود پيقسم به بی ناموسی و تجاوز بر 

 خانم ھمبستر ۴۵ند به گسو. ی اسرائيل توسط موسی پيامبر  مظلومان بنۀقسم به جنايات و کشتار بی رحمان! دخترش 

 به ند گ سو،مدهآ که راجع به رفع مشکالت زير ناف محمد به وضاحت در قرآن یند به تمام آياتگسو.  محمد ۀشده و ناشد

به جنايات و آدمکشی ھای شخصی آدمخور و پست فطرت .. دروغ ھا و کشتار مردم بی پناه از طرف جابر بن عبدهللا 

و کسی !!! مال زياد دارم : يد گو که به محمد مییرگ و پولدارو چپاولوی محمد گ حديث نام سعد بن وقاصه عربی ب

  میگ ھمه مال را از کجا آوردی که امروز در وقت مرنمی پرسد تو يک جاھل و شمشير زن دزد باديه نشين اين

 خواھی تقسيم کنی ؟؟

چپاول و ،  به عياشی ھا، به سياستمداری و فريب و اغوای مردم توسط محمد ،به جنايات و آدمکشی ھای خالد بن وليد

نسوی و مد روز شيوخ ا به ريشک ھای فر،کذار اسالم محمد و دنباله روان شاند ساختن ديکر انديشان توسط بنياننابو

باله روان شيخک ھای عربی و  به دمبک زنی دن،ليارد ھا دالر شده انديعرب که از خوشباوری  ما مالک و صاحب م

در ! اما !!! !!ری  ھای رھروان اسالم گ بی ناموسی ھا و چپاول،اه شان و خالصه به ھمه بی وجدانی ھاگچاپلوسان در

انان و مردم ما که در راستای آزاد شدن انسان از قيد  استثمار و استعمار به خاک ند به خونھای جوگشکل انسانی آن سو

 . ندران خفه شده و زير خاک رفته اگلوله ھای آتشين استعمارگند به آرمان ھای مردم ما که توسط گ سو،ريخته است

ن ف و ناموس وط  شرفتند و در راه آزادیگردست ه  که  با ايمان به باور مندی ھای انقالبی اسلحه بیند به دالورانگسو

ان ديده ھای ما که در کنج سلول ھای وحشيان قدرت طلب به سالھای تاريک زندند  گسو. تا پای جان به پيش رفتند 

 خواھر ان ، ھمسران،ان جانکاه مادرد و اشک ھای يه ھای خون آلوگرند به گسو!! ند تا من و تو آزاد باشيم سپری نمود

 وحشيان ،يان دينیگوزور ر دم شھيد و بی پناه ما که عزيزان شان را  در مقاومت عليه استعمار جھانی و و دختران ھ

 ،دانشمند(  سترک و نترس ما ،موده و سفارش انقالبی بزرک فرو ھم چنان به وار شده اندگاسالمی از دست داده و سو

  :کنم ند ياد  میگسوگند به سو) داد پغمانی  استاد خالق،معلم 

 ۀذشتاندم تا لقمگانی ام را پشت ماشين ھای توليدی بھترين ايام جو.  محنت و محروميت ھستم، من فرزند رنج و زحمت

به مدارج . آنھا رشد کردند ! نانی برای چند چوچه ھای يتيم پدرم تھيه وبا تربيه و تعليم و تحصيل رشد شان دھم

وانی ام را به پايش جمن که دست آوردند آنچه را ه  مند شدند و ب زندکی بھرهۀاز لذت ھای ممکن. تحصيلی ممکن رسيدند

چمی ھا  و  دست پرۀبا ديدن  اين ھمه پست ھای بی وجدان و آل! ليت انسانی ؤوين رفع مسانثار کردم و خوشحالم از



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

اما . ه ام ين رقاصه ھا زياد  ديدای محنت بار خود ازگزند که در طول ،گارنگ  و مال و آخوند رنفاحشه ھای سياسی

و ناله ھای مادران برای ھا جه ض. آرامش فکری دھدسته به من ز نتوانگغرش توپ و طياره و بمبارد ھا ھر!!!!! 

) ۀدالت طلبانع( دامان جنک ھایۀرشد يافت.  بيدارم ساخته است ، شان در ھر جا که بوده امۀخون خفته زندان بفر

ن آخورداری از که عالمان اسالمی از بری نعماتۀوم  از ھممحر. پيروان شوروی ومسلمانھای ناب محمدی ھستم

 آرامش يافتم »تانافغانس آزاد  –افغانستان آزاد «با پيدا نمودن پورتال . باشم  سرايند میی ويند و افسانه م گخرافات می

س من قدرت مند پ.  جھانی انعکاس دھمۀ به سوياين مجراتوانم صدايم را از چون می. کنم خود را قدرت مند احساس می

  آن وصيت نمايم ؟؟ۀو خوشبختم اما؟؟؟؟؟ از ماديات چيزی ندارم که در بار

که ھمه توانيم در شرايطی  ر من و ما میگم و صدايت بلند شده است؟  سراشغال کشور!! از موھبتدينی که ای عالم 

برادران ، ھر روز برادرانت.ی  در کوچه ھا رنک خون رنجبران را می بين، فتهگروت و خون بم ھا جا را بوی بار

بازان آن کشوری که در آن زندکی داری سر. يرد گبانی میقراسالميون ناب محمدی از ما ! خون آشام و جانور صفت 

وقتی از . دنکش  و ھمه چيز ما را به آتش میانپدران و  خواھران، مادران،زن، ريزند و اطفال بر ما بم ھای آتشين می

 ما سر راه....... و. لبدينی ھا ، گطالب،  ھای شورای نظارگشت نداريم چون آنقدر سگميد باز شويم ا خانه بيرون می

شما نماينده ھای !!  خود را نداريم ؟؟ و شما عالمان دينی ۀشت دو باره به خانه و کاشانگخوابيده اند که ما اميد باز 

 شيوخ  دانه ھای تسبيح، ھای مسجد مدينهھنوز ھم مشغول شمارش خشت !شما پا بوسان شيخک ھای عربی! استعمار

:  منگبعد مر: دارند که   ھر روز وصيت می، و مثل من ھزارانفانه ھستيد من شخصاً نيمچه ريش و فتوا ھای بيشر

ز پستی و بی وجدانی و نوکر گھر.... مقاومت داشته باشيد و. بازی را نخوريد فر يب اسالم و اسالم ، ھمت داشته باشيد 

 پذيريدان را نگانگ به بيمنشی

تواند باشد ؟؟ يا   میعالمان دين و اساسگذران اين دين  ھای فتهگدانم اين مطابق  نمی!!! اين بود و است وصيت من 

 ؟؟نه

ر دو شاھد مسلمان پيدا نشد دو شاھد غير گتقسيم ميراث که ا: موده در مورد يز که اين عالم دين فرگچيزی تعجب بر ان

 پول   در ميان است حتی عوضزند اما وقتی مو ب دين بی وجدانی ؟ غير مسلمان را سر میمسلمان بياورد ؟؟؟ عج

 ردد؟؟؟؟؟؟؟ گشھاد ت شان ھم قبول می

که تمام ثروت او بودند آزاد  شخصی ھنگام مريضی مرگ، شش غالم را : و در حديث عمران بن حصين آمده است

 خدا آمدند و وارثانش نزد رسول ) ؟؟؟ر غير ممکن است گاول چپکه باور کردن آن از عرب وحشی و  با وجودی( .کرد

 دانستم که چنين ستمی را مرتکب شده است بر او نماز جنازه نمی خواندم ر میگا:فت گمحمد . شکايت کردند

 :راوی ميگويد

مال ميت عليه وسلم ميان آن شش غالم، قرعه انداخت و دو نفر از آنان را که معادل يک سوم هللا صلی هللا آنگاه رسول 

 بود، آزاد کرد و چھار نفر ديگر را به حالت اول برگردانيد

 .شرم به پيشوايان آڼ و دنباله روان اين راه سياه و تاريک !!! يند عدالت اسالمی گوبه اين می

 مايه ام چند طفلو سر محنت چيزی نديده ام و دانم از چه و کدام ماديات خود وصيت دارم ؟؟ من که جز رنج  کنون نمی

باشد کی می خواھد که چنين سرمايه ای به جا  چند قطره اشک و کوه ھای غم می!  قرضداری ی مقدار،قد و نيم قد

 ذاشته از من را منحيث ميراث بپذيرد؟؟؟؟؟گ

و وضاحت دھند اين عالم دين و امثال ايشان ! ليتی را بپذيرند ؤوچنين مس) پشمکی(خواھم يکی ازين مسلمان  می

 از ثروت ھای باد یکه مقدار عی دانسته و  می دانند ؟؟؟؟؟؟؟ و يا اينذاشته ام را شرگجا ه  ميراث بموجودی مثل من و

و اطاعت بی چون و چرا از   مزد سر خم نمودن ھافتند و فعالً گی می گرا که در زمان محمد غنيمت جن  شانۀآورد
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وصيت  ذارم وگی از ماديات شرعی به جا انم چيزسازند ؟؟؟؟ تا من ھم  بتو استعمار جھانی بايد ناميد با من شريک می

  شرعی ترتيب دھم ؟؟؟؟؟؟؟ۀنام

  

  :يادداشت

باند «می باشد که معنای لغوی آن در زبان انگليسی » گانگ«و » ويت«از آنجائی که کلمۀ ويتگانگ مرکب از دو کلمۀ 

 که ھرکسی کشور خود ما مانند -ه استاست و جھت تحقير نيروھای آزاديخواه ويتنامی برآن ھا گذاشته شد» ويتنامی ھا

 و بدان عليه امريکا و اشغال افغانستان به وسيلۀ آنھا حرف بزند، يا تروريست ناميده می شود و يا ھم القاعده و طالب

   .-قلب ماھيت می نمايندرا وسيله ماھيت مبارزات آزاديخوانۀ مردم ما 

ل مبارزه عليه امپرياليزم امريکا ھويت و معنا يافته است، مگر در با آن که اين نام در خارج از ويتنام به مثابۀ سمبو

  .اصل معنای آن به نحوی تحقير رزمندگان ويتنامی به شمار می رود

 تا درقسمت تخلص  استاين ،در کابل» عارف«ما به ھمين مناسبت، پيشنھاد صميمانه برای ھمکار و خوانندۀ گرامی 

  .تجديد نظر نمايندشان، من حيث احترام به خلق ويتنام 

  شاد و به سالمت باشيد

 AA-AAادارۀ پورتال 

 


