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 مقدم گفته ري صاحب خ"یافضلسيد عبدالواحد "  به  جناب محترم "آزاد افغانستان افغانستان آزاد ـ"پورتال : يادداشت 

 ر د صاحب را  "یافضل"رم محتمن آنکه افشاء گری ض  پورتال  .  دي نمای جناب شان حسن استقبال میو از ھمكار
 محترم  ۀسندينو تا در دوام ھمکاری ميدوار است ا د،ی نگرم ومال محمد عمر به ديدۀ ارج  اريحكمت با گلبدينارتباط 
نيز  پرستان  را ی مسلمان نما ھا و اجنبري سای ضد ملیو روش ھا، جنايات   نظرات شانرا بسط و توسعه دادهندهيدر آ

  .دنينما ء افشاشتريھر چه ب
  اميد ھمکاری ھای بيشترتانبه             

   AA-AAپورتال                    
 
  

 بدالواحد افضلیسيد ع: نويسنده
  

  .دل بدست آور كه حج ،حج اكبر است
  .از هزاران كعبه يك دل بهتر است

  
ستان ، جنگ دوم جھانی وتقسيم نيم قاره ھندبه دوکشورھندازپس  ع  و پاک ه واق ا در منطق زمھم رقابت ھ ستان مرک افغان
د شوربودند.ش ن ک ان دري افع ش وذ من عه نف ظ وتوس ان حف وروی خواھ ا وش ن . امريک ه دراي ای مذبوحان ت ھ رقاب

ر سبقت  شتر وزودت د ازيکديگرھرچه بي ه بتوانن ه وحاکميت استعماری شان را بجسته ھردوکشوردرتالش آن بودندک
  .دست بياورند

ستان ب ه ازآن پاک اره ھندک يم ق سيم ن تند ازآن به تق يس وامريکاخواس ه انگل ت ک ی داش دعلل سياس ود آم وان ه وج عن
ور ل ش ين جنگی درمقاب دابزاروماش تفاده ببرن ود .وی  اس تقرارحاکميت خ عه اس سترش  وتوس الش گ م درت وروی ھ ش

ضعف وخال .اين رقابت ھا باعث ايجاد حزب خلق وپرچم شد که شوروی ازآن حمايت وپشتيبانی مينمود. درمنطقه بود
دخان رژيم وھای سياسی  در دستگاه حاکميت افغانستان سبب آن شدکه کمونيست ھا با رھبری وھدايت سردارمحمد داو

اختند اگزين س ستان ج ضادھای سياسی . سلطنتی را بايک کودتای سفيد واژگون ونظام جمھوری رادرافغان رقابت  و ت
ی  ايه م ستان س ی افغان اع سياس رروز براوض رچم درھ ق وپ ان و خل ان داودخ درت مي يم ق سيم و تحک روی تق

ه سرنگونی آن اخان درخطرلمس ودوکمونيستھا وضعيت سياسی شانرا درحاکميت سردارمحمد داو.افگند حساس وعلي
ناريو. م خودشان انقالب زدند حمايت شوروی دست به کودتا يا به زعبا  ل یآغاز وشروع س ستان قت ز درافغان م انگي  غ

ام  ان بع د داود خ انواده سردار محم سيته خ ادرت دست کمون سانی مب ر ان ل غي اچنين عم ه ب ه ناجوانمردان ود ک ا ب  ھ
د ضادھای س.ورزيدن ع شوت يش رفت واق ه موجب پ شوروجامعه ک الم درھرک ود دارد ياسی س ان احزاب وج ا . د مي ام

ال ه يکه خود رابه ظاھر بئسفانه درافغانستان از کمونيست گرفته تابه آنھامتأ نام علم بردار اسالم معرفی و دست به اعم
 استعمار است که آنھارا کمک یروزبلکه ھدف شان پي منظور ملت ومردم نيست ،ه خدمت شان ب .غير اسالمی ميزنند
د شتيبانی ميکن ستان .وپ ا افغان ه گوي ود ک ه گرب شورھای مداخل دين وک رای مجاھ وبی ب ه خ ه اول بھان ستان دردھ افغان

د.دراشغال شوروی درآمد رادران مجاھ روزی ب ا. اما بعد ازسقوط رژيم منفور کمونيست وپي ه ئجنگ ھ ه از دودھ ی ک
د راز ق ااينطرف روی  اح ر ب ت اخي ه اس ورت گرفت ازو ص دين آغ ين مجاھ محالل .رت ب شور را دراض رآن ک وازاث

   زشت وشوم را اين بار چه عنوان ميکنند؟هاين پديد. تداوم آن مبادرت دارنده  کشانيدند وھنوزھم بیوقھقرای نابود
ناري ايع وس ر وق ای اسالم دربراب ضاوت علم ا ق قيآي د از س ر بع ه ای اخي ه درطی دو دھ زی ک م انگي وط حکومت و غ

ين اسالم یکمونيست  خانه و کاشانه ملت مظلوم افغانستان  توسط مشت ن مب ام دي تفاده از ن ا اس  از اوباش ھای نا بخرد ب
د و ه ب تعمار آتش زده ش اختن اھداف شوم اس داوم وشعله ومنظور پياده س ه ت وزھم ب ادرت ھن اختن آن مب دهرس ، ورزي
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شور را ق وم ک اه و مظل ای بيگن سان ھ ان ان ان بوج سؤوليت ش واب م د، ج ويش ميکنن اری خ ای انتح ب ھ انی بم ه رب
 حضورذات پاک هللا تعالی چی خواھد بود؟ 

ا و توان د بين ی، خداون دا و روی واقعيت عين ا را آيا علمای دين حاضر ھستند که حق را از باطل  و باطل را از حق ج
آ کاردين مبين اسالم صادر، گناھفانه را مطابق به اصول و کادر حاضر، حکم فتوای ويا قضاوت منص  و بيکناه را علن

  معرفی کرده باشند ياخير؟مثآل
د تعقيب آن ه ب. درطی دودھه اخير که پايه ھای حکومت اسالمی توسط رھبران جھادی بنا و حاکميت رادردست گرفتن

ر گه جنگ ھای خانمانسوزيکه بين رھبران جھادی ب ار خصوص که محرک اصلی وآغازگرآن اقای انجني دين حکمتي لب
رآن ده  ه از اث ی زد، ک ه شورش راکت پران رد و دست ب انی تم سور رب رم پروفي بود عليه حکومت اسالمی جناب محت

رای . شھر کابل به ويرانی وشھر ارواح مبدل شد. خون غلتيدند و ھاھزار ھموطن مظلوم ما بخاک  ه را ب تا اينکه زمين
  .د طالبان پاکستانی آماده ساختوور

ستانی ،اصول و صبغه  آيا از  ديد علمای اسالم اين تمرد وشورش آقای حکمتيار و به تعقيب آن تجاوز سياه طالبان پاک
  ای قانونی اسالمی داشت ياخير؟

ه  د ک  دراين راستا فرض و مسؤوليت علمای دين درجھت فروکش  کردن وخاتمه بخشيدن به جنگ بين دو برادر مجاھ
د تااز قبل از سقوط حکومت نجيب هللا ل ميجنگيدن ست کاب  در صفوف جھاد عليه قشون سرخ شوروی و حکومت کموني

  ، قرار داشتند، چه بود؟
  آيا گفته ميتوانند که دليل وعلت آغاز جنگ بين اين دوبرادر مسلمان ھم دين چی بود؟

  آيا آقای حکمتيار حکومت ربانی را غير اسالمی می پنداشت؟
ا ه را بن و ديگر  ويااينکه آقای حکمتيار عالوه به تشنه بودن قدرت درنظرداشت يک حکومت ناسيوناليست تنگ نظران

  ؟ نمايدافغانستان را منزوی واز صحنه نيست ونابود ھای اقوام و مليت 
د م  آيا بازھم از ديد علمای محترم اسالم، ه بگوين اھی خداوند تعالی را درنظرگرفته گفته ميتوانند ک قصر اصلی در تب

   بود؟هللا کهملت مظلوم افغانستان بعد از سقوط  حکومت داکتر نجيب 
ن پروسه برابر ريختن ھرقطره خون بيگآيا علمای اسالم در  داوم اي م  ت ور ھ ه می شد و ھن ی موجب ريخت ناھان که ب

  س ميکنند ياخير؟حسااال ميشود، سؤجريان دارد،  مسؤوليت اسالمی راکه در روز رستا خيز از ايشان 
ا رھبران مسلمان جھادی از ديدگاه عآيا اين جنگ ھا و تصادمات بين  لمای اسالم اصول و صبغه ای اسالمی داشت وي

  سياسی؟
  در اين صورت فرض و دين آنھا چی بود؟ 

را مقصراصلیه ل را مطابق به حکم فتوای اسالم بوآيا توانستند شخص مسؤ ی وآن ان معرف شتار  ملت و جھاني ملت ک
  مظلوم وانمود نموده باشند؟

  آيا عليه مجرمين مسؤول پروتست واعتراضات شان رابلند کردند ياخير؟
شوند، يکه درطی دو دھه اخير توسط جنگ ھای نوکران انگليس کشته شدند و ئتعداد انسانھا. ال جالب اينجا است سؤ مي

  اوند اين جنايت کاران عمل کردند و ميکنند؟ طابقت دارد ياخير؟ ويا خالف امر و رضايت خدبادين مبين اسالم م
  مانند غوث زلمی محکوم بمجازات نميشوند ؟ه اگر دارد چرا مجرمين ب

ه .ملت افغانستان آلوده نيست حاليکه دست غوث زلمی به خون  در د، ک موصوف را به بيست سال زندان محکوم نمودن
شود ته مي م الھی پنداش ر خالف حک ن ام ه اي وزھم مگر آدمکش. البت رازی ھن سندان باسر ف ازات از م م مج درت حک  ق

  .بيگناھان مظلوم را صادرميکنند
  .  جای افسوس است

ری حکومت و آی ا رھب ه ب تعمار کھن ه از طرف اس ستان تجويز .اس.تجاوز سياه زيرنام طالب  در افغانستان ک آی پاک
يا افغانستان را به يک پديده و دوره .شبيه با حمله وتجاوز چنگيز با کشتار و قتل عام ھمراه بود. شده بود ان هس   در جھ

رار داد ش.زير سؤال ق ن جنايت پي ان اي ه در اذھ م و جنايت ک وع ظل يچ ن الم از ھ سان خطورنگان ظ ميکرد درجھت ان
  .  کشتار بنده گان هللا تعالی که در واقعيت  امردشمن خدا و رسول ھستند، دريغ نکردند و نميکنند

ا   الحمدهللا امروز ما ه ساعت ھادرتلويزيونھ م ک شمندی داري ای راشد و دان دا علم ام خ ه ن  می بينيم و مشاھده ميکنيم ک
شنويم. برنامه اجرا ميکنند اره مي را دوب د تکرار آن ساعت . آنچه را که درطفوليت پدرومادرو معلم برای مادرس ميدادن

ی محترم ما درجھت تقبيح و محکوم کردن آنعده ھا درمقابل تلويزيون نشسته گوش فراميدھيم که اگر شود يکی از علما
ر نقش  ته از جنايتکارانيکه درکشتار ملت و ويرانی کشورعزيزمادر دو دھه اخي ده داش ناخته ش دو مقصراصلی  ش ، ان

ين انتظار مگر متأ. گناه معرفی بدارندآنھا را منحيث فرض اسالمی و رھا بخشيدن گردن شان از ريسمان ه چن فانه ک س
ايجالب تر از ھمه آنست که. ی مبدل ميشودبه نا اميد اھنگی درخصوصيات حق دۀ ق  تضادوعدم ھم ی ، برخی وعقي دين

الت دربين خويش شدند که گاه و ال قرار ميدھد که اين ھاھم روی اختالفات سبب بروز مشکنيز زيرسؤاز علمای مارا 
دگاه يک ديگر را با حاشيه رفتن ويا مستقيم زير ضربات رکبار سخنان بي رار ميدھن اد ق ورد انتق وع .شان م ن ن ه اي البت

شود دگان مي اراحتی بينن الم باعث ن بآل تعيئآنھا.برخورد وتضاد ھای ناس ا ق د راه آنھ ه دارن د و مطالع ن شده ييکه ميدانن
دام سمه ايجاد ميکنند، که ب را  اما کسانيکه دراين رابطه مطالعه و معلومات کافی ندارند برای آنھا مشکالتی.است ت ک
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ا عذرونياز بنعلمای محترم خواھش و استدعاء ميکاز عموم خير من .وجھت حرکت کنند ه م که رابطه نيک شان را ب
ت م رای مل اک الھی ب ستحکم از حضورذات پ ان است م ت مھرب ی نھاي شاينده وب د بخ ام خداون ه ن اه حق ک وم درگ ظل

ان دداافغانستان با ايمان پاک و ص ين وچن ال قانه بدون درنظرداشت چن ن مصيبتيکه از اثراعم ه از اي د ک ر نماين ا خي ع
ه . ناشايسته ای جنايتکاران نازل شده است نجات بيابند ه ای ک ازاده ، منظوم ای مخت رم اق دراخير از البالی اشعار محت

انرا ب اک ش ان ه درد و رنج وطن احساس پ د گ را درقالب شعر سروده است، انتخاب و خدمت خوانن شورآورده و آن
  .قديم ميدارمارجمند ت

  . روييد بس ازخاک وطن ، مرمی وراکت          عالم ھمه ساکت
   يعنی که جھان پرزکروکوروزالل است           بنگر که چه حال است  

  ديگر نبود تاب نوشتن ، قلمم را                      درد و المم را
  .است می خوان رقمم راکه زھرغصه مثال است        بنگر که چه حال 

  . اين عالم خاکی که پرازجنگ وجدال است         بنگر که چه حال است
  .پروحشت وپردھشت وپرقتل وقتال است           بنگر که چه حال است

  .ھرقاره دوصد پاره وھرپاره دوصد رنگ         پر فتنه و نيرنگ 
  .دلھا ھمه سنگ ودل ھرسنگ زغال است         بنگر که چه حال است

  . توفيقومن هللا
 
 


