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  "بارز"باز ھم عرض ارادتی خدمت آقای 
  

شته " بارز"باعرض پوزش خدمت آقای  از اين که پاسخ نبشته شان دير تر به نشر می رسد، قبل از آن که به نب
انم،  ه عرض برس ن مختصر ب رم اي دگان محت ه را خدمت خوانن جناب شان بپردازم ، الزم می دانم يکی دونکت

  :دامه بحث کمک بارزتری را برای ھر دو طرف فراھم نمايد باشد در امر ا
ن " اصل اکفا"از آن جاييکه دوستان زيادی بر اساس نبود  ــ ١ شتر از اي ا بي د ت بين دو قلم، از من خواسته بودن

وارد نمی به خاطر آنکه نگردم، مگر با تاسف " بارز"اسباب ناراحتی آقای برداشت من با آن دوستان در تمام م
شته توا ه آن نب رداختن ب ستم از پ د، نتوان ی باش ست يک این ه آق رس از آن ک انبی ت ه از ج ا ورزم، چ ارز"اب " ب

ارز"سکوت را اھانتی نسبت به خويش تلقی نمايند واز جانب ديگر مسلمان نمايی ھا واسالم پناھی ھای آقای " ب
از می بايد مورد مداقه قرار می گرفت، به "  جرمن آنالين–افغان "وپورتال  ا سر ب ناگزير از مشوره نيک آنھ

  . زدم، اميد است از اين بابت بر من ناراحت نگردند، که ناراحتی دوستان را تحمل نتوان کرد
ای  ــ ٢ م وآق ن قل ين اي ارز"به خاطر آن عده از خوانندگانی که از جريان بحث ب ا " ب د ب د باي ق ندارن اطالع دقي

  :اختصار کامل نگاشته شود 
سرين معر"رزمنده وشجاع کشوربه گفتاری اين قلم با خانم به دنبال مصاح یون ال" ف ان "در پورت  جرمن –افغ

اح ھای مختلف٩٠که بيش از " آنالين ين جن ی ب ضاد ھای درون شيده ، ت ـ   دقيقه به درازا ک راد مشکوک و ـ اف
ـ گر دموکرات درطرف دي–در يک طرف و عناصروشخصيت ھای ملی غدار " نادر"کاسه ليسان خاندان  آن ـ

ا يا به ميل ورغبت خود شان و" بارز" تا سرحد رويارويی کامل تشديد نمود، آقایراسايت  ه ي ان اغلب ب ه گم ب
دان  دافع خان ون م راد جب ادر" فرمايش اف اع از مواضع " ن شيده، ضمن دف ای ک وزه از پ ده م غدار، آب را نادي

ار صفحهامپرياليستی غرب بر کشورواشغال انقياد طلبان ھوادار تجاوز  وان ما، با يک نوشته در چھ ر عن    زي
ال " يد حسين موسوی در پورت رم س ادی محت ان«پاسخ مصاحبۀ انتق ن  جرمن-افغ ان !"آنالي م خودش ه زع ، ب

دخواستند ب ه در حقيقت .ه دفاع از ياران برخاسته، حق من را کف دستم بگذارن اع از خود ک ه دف ز ب م ني ن قل  اي
ر ١۴دفاع از حقانيت مبارزه آزديخواھانه مردم ما عليه متجاوزين وجنايت کاران نيز می باشد؛ در   صفحه زي

انيدم نبشته ای ترتيب وآنرا از طريق ھمان س"بارز"عرض ارادتی خدمت آقای "عنوان شان . ايت به نشر رس اي
يم قبلی بحث ھای  به صحت وسقم ربه ميدان آمده در عوض آنکه راجعبارديگ د در يک و ن ری نماين موضع گي

وان  ر عن وان "صفحه نبشته ای را زي ای موسوی تحت عن نامنامۀ آق ارز(رد، دش ای ب ه آق  )! "عرض ارادت ب
دگان بيش"پورتال "با استفاده از موقعيت خاص به وجود آمده درترتيب و د خوانن  از دو ھفته آنرا در معرض دي

ی  آن پورتال قرار داد، تو گويی خواننده امروز حقانيت را به استمرار قايل شده ديگر ھيچ گونه حساسيت ونفرت
   ــ ! !زھی خيال باطل . در قبال ضياع حقوق دموکراتيک ديگران نمی توانند داشته باشند

ارز"بحث بين اين قلم وآقایادامه القه مند به تحقيق در مورد چگونگی  در ھر صورت دوستانی که ع ند " ب باش
ا  ه دست آورده، می توانند مصاحبه را از بخش آرشيف مصاحبه ھ سندگان ب ام نوي ا را از آرشيف ن ونوشته ھ

  :از آن جاييکه حذف نبشته ھا ومصاحبه ھای اين قلم ھمان طوريکه حافظ سروده است. نظراندازی نمايند
  فلک به مردم نادان دھد زمام مراد           تو اھل دانش وفضلی ھمين گناھت بس

ا را د برخی از آنھ ی توانن تان م ست، دوس ال ني وط  "www.payameazadi.org" از آدرسدور از احتم مرب
ه. به دست آورده، مورد قضاوت قرار دھند" پيام آزادی"سايت د واما در رابطه با آن مصاحبه دوستان عالق  من

   دست يابندــ "roshangaribazkhwast@yahoo.com"می توانندبه آن از طريق تماس با ايميل
ان " پرت وپال" ھمان طوری که در نبشته اولی به"بارز"اسف جناببا ت ه ھم ز ب گويی پرداخته بودند اين بار ني

يی بر مواضع خاينانه وضد مليی  تا بااسالم پناھی ومظلوم نماندروال گذشته به بحث ادامه داده، سخت کوشيده ا
شتر  بودند؛که گرفته  پرده استتار بکشند، غافل از آنکه در اين لجنی که پا گذاشته اند ھرچه بيشتر تقال نمايند؛ بي

ار، . فرو خواھند رفت رای متجاوزين جنايت ک يگانه راه برونرفت شان از منجالب انقياد طلبی وخوشخدمتی ب
  .خود وھم فکران شان است وبس انتقاد صريح از مواضع خاينانه در صورتی که خواسته باشند،

ا دارم ی باکسی : واما بازھم قبل از به بحث گرفتن مطالب مطروحه از جانب ايشان، بار ديگر از ايشان تمن وقت
وع بروکراتيک  وده سھل انگاری ھای ن " انحصاراتی وگمرکی"در يک بحث سياسی داخل می شوندلطف نم

ـ " بارز" دوستان می خوانند که جناب ننمايندچه وقتی د ـ در نقل عنوان مقاله اين قلم مرتکب دو اشتباه می گردن
ط" خدمت"وتحريف کلمه " ارادتی"وحدت از کلمه " يای"حذف  ه"به حرف رب ود اصل " ب د از نب ـ حق دارن ـ

  . اکفا بين دو قلم ياددھانی نموده، ادامه بحث را به آھن سرد کوبيدن تشبيه نمايند
  :نبشته اخير شانبا واما در رابطه 

ه من " مودبانه"ضمن چند جمله از طرز برخورد من شکوه سر می دھند، می خواھند جناب شان بعد از آنکه  ب
ه"  قرن١۴"خود وھمفکران شان را با ذکرسابقه " قبله"پاسخ داده  ی خان ان يعن ه"قبله مسلمين جھ معرفی " کعب
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اب .دارند اھی از در اينجا بايد به عرض جن شان واسالم پن ايی از جانب اي سلمان نم ن م ه اگر اي انم ک شان برس
ت ان می رف ز از مي ن نگارش ني ا . طرف سايت نمی بود؛ چه بسا ضرورت اي م را وادار ساخت ت ن قل آنچه اي

ازھم ع تان ب ه خالف مشوره دوس ه واغواگران ين برخورد رياکاران ديم دارم، ھم شان تق ی خدمت اي رض ارادت
ال"ز جانب ايشان وايست که ا ذھبی واسالم " پورت سايل م وان نمودن م ا عن ا ب د ت شيده شده، تالش دارن يش ک پ

دتی " پورتال"پناھی محتوای سياسی اختالفات درون  ات عقي ايه اختالف را از انظار پوشيده نگھداشته، درزير س
نه برخی از گردانندگان سايت را افکار مارکسيستی، ماوئوستی ولنينيستی، انقياد طلبی خايناوگويا مبارزه عليه 

را از موسسات " کفرزدايی"تا باشد خود بدان وسيله جايزه . که علت العلل تمام اختالفات می باشد؛مخفی نمايند
امو  ه دست جالدان گوانتان اد ب معلوم الحال کشور ھای ميزبان دريافت دارند وتنی چند ديگررا با تاپه کفر والح

  . وبگرام بسپارند
ايی واسالم " ھمفکران"و" بارز"ی مگر آقا سلمان نم د م م نمی توانن ن قل زد اي شان بايد اين نکته را بدانند، که ن

ه مزدوران روس . پناھی پيشه نمايند انيده ام ک ات رس ه اثب " کمونيست"چه ھمان طوريکه طی صد ھا صفحه ب
شت ومزدوربودند  ومشتی نبوده ام نب د تم ه بع ن ب سلکی، از اي وع م ای فاقد ھر ن ارز"ه ھای آق " ھمفکران"و" ب

د  ز از دي ايت ني ان را در س واگر ش دی"اغ اب محم الم ن ه " اس انيد ک واھم رس ات خ ه اثب ه، ب ابی گرفت ه ارزي ب
د، اليزم بوسه می زنن ر شمشير خونچکان امپري ام آنھاييکه ب يش  مزدوران غرب وتم د مسلکی ب مزدوران فاق

صحت خودرا . . ." گالب زوی ھا، رنجبرھا، علومی ھا و "اش اين حکم در مورد گذشتگان آنھا از قم. نيستند
  . به اثبات خواھد رسيدنيز " نوخاستگان"درتجربه به اثبات رسانيده وبا اطمينان که دير يازود در مورد 

  ":بارز"برگرديم به مسلمان نمايی آقای
د می توان ح"پورتال"ھرچند با يک نظر اجمالی به عکس شان در آرشيف نويسندگان  شان از دي ه اي ود ک کم نم

د" متشرع"اسالمی به عالوه آنکه  ه نظر نمی خورن ی در حکم ب د واز آن " ظاھر الصالح" حت ز نمی گنجن ني
ه  از سخن ب ه آغ سلمانان ک ام م ته خالف تم سم هللا"گذش يچ يک از ..." ب د در ھ ان ٢۴می نماين ی ش شته قبل  نب

سلمان  قرنه به نظر نم١۴کمترين اثری از جای پای قبله  ه م ی خورد و به ھمين اساس می توان نتيجه گرفت ک
ن مختصر  م در اي ا آنھ ده؛ ب راز يک عقي ا اب اھی ھمفکران شان مصرف سياسی دارد ت نمايی ايشان واسالم پن

اتی  قرنه شان را با عملکرد انقياد طلبانه١۴ادعای قبله  و آي  وچاکر منشانه آنھا درقبال نيروھای اشغالگردر پرت
رين از قرآن، ا حقيقت ق د ب دار از ادعای شان می توان ه چه مق د ک رار داده خواھيم دي از نزديک مورد مداقه ق

  :از زوايای آتی به بررسی می گيريم  قرنه را١۴به خاطر ايضاح بيشتر مطلب ادعای قبله . باشد
ود قرنه يک داستان کوتاھی را در ذھنم تداعی نمود که شنيدن آن خالی ا١۴ادعای قبله  ــ ١ د ب . ز لطف نخواھ

ا ١٣٧١ثور ٨بعد از استحاله قدرت در  وحاکميت جھادی ھا بر حيات وممات مردم بيچاره ، در يکی از روز ھ
انواده  ا خ که تنور داغ اسالم سياسی از شھريان کابل ھيمه خشک ساخته بود، در جريان يکی از فاتحه داری ھ

وداز جھادی ھا گشوده به صورت تلومقتول لب به شکايت  ه از دست . يحی از آنھا انتقاد نم ه ھم اھل مجلس ک
ا کشان آن آدم  يدند ت شان داده می کوش ی ن م دل اوی ھ وان وجرئت ب عذاب کشيده بودند، ھريک به نوبه در حد ت

د اھش بدھن دکی ک ه يک . درد فقدان يک عزيز را که قربانی توحش اسالم سياسی شده بود؛ ان بچه " در آن ميان
ازه از جمع " کله شينکوفی" ايکه  ساله١٣ ـ ١٢" گک نيز بر باالی زانو داشت وازظاھرش معلوم می شد که ت

ب" ای " کات دان ھ ای قومن ياف"ھ پ" س و"از کم ده، " بب ل آم ه کاب اختهآواز ب ت س ودرا کلف ، حاضرين را خ
ا : "مخاطب قرار داده با صدايی که به فرياد شباھت داشت گفت ديم ١۴م اد ک رديم( سال جھ ی )ک ا(آل شما ) الح

د(شيطان ميگه).زنيد(سر ما گپ می زنين الوم) می گوي اد م ه زور جھ وم(يک ضربه کو ک  )."شود(شوه)معل
ين .  ساله جھاد گر سرجايش نشانده شد، باشد برای وقت ديگر١۴اينکه در آن مجلس چه گذشت وچگونه آن  ھم

ه  .  سال جھاد١۴ قايسه آن بامقدر بايد گفت که اولين پرسش از آن جھادی سن وسالش بود و اميد است ادعای قبل
   !ريشه در ھمان طرز تفکر نداشته باشد" بارز"قرنه آقای١۴
رآن " ھمفکران" وبيشتر "بارز"از آن جاييکه آقای ــ ٢ شان، زادگاه شانرا شھر کابل تذکر داده اند، فرض را ب

اريخ برمی تا  . تمام آنھا نيز در کابل ويا حوالی آن زيسته اندمی گيريم که اجداد اب ھای ت ام کت ه از تم جايی ک
 ھجری قمری فتح گرديده است ــ ھر چند ٢۵٧به تاريخ " يعقوب ليث"آيد شھر کابل در زمان بزرگمرد سيستان

ل  ه سلطان در برخی از روايات تاريخی فتح نھايی کاب وی"ب ود غزن ه " محم سبت داده شده دوب ر ن د ت رن بع  ق
ه  ھجر٢۵٧است ــ ھرگاه ھمان تاريخ  ين ادعای قبل ای ١۴ی مدار اعتبار قرار داده شود می بينيم که ب ه آق  قرن

رن يع" بارز" یورويداد تاريخی مشخصی حد اقل دونيم ق اريخی ن ه حساب ت اوت وجود دارد٩ ب سل تف ن  . ن اي
ای رای شخص آق شتر ب ه بي ده، از ھم ارز"تفاوت از کجا به وجود آم وان " ب ه می ت ا جايی ک وم می باشد ت معل

  :دن زد در کنار ساير احتماالت، دو احتمال برجسته تر به نظر می خورحدس
ای  ـ آق ف ـ ارز"ال غال " ب اوز ، اش ه تج ه ب ان ، ک ران ش ود وھمفک ه خ اد طلبان رد انقي ه عملک اطر توجي ه خ ب

 پشت از اسالف ٩کشوروکشتار ھمه روزه مردم بی پناه آن به وسيله نيرو ھای اشغالگر، صحه می گذارند؛ به 
  .  بھتان ميھن فروشی وخدمت به بيگانه می زنندخود



اب" بارز"ب ــ در اساس ادعای آقای  رد ھای صحت داشته ، اسالف شان نيز به مانند اعق  ، در جوشاجوش نب
وم می  ن مرز وب ان اي ار ھاييکه سرداران عرب از سر ھای آزاديخواھ ه من ضد تجاوز واشغال اعراب وکل

  . رار گرفته بر شمشير خونچکان آنھا بوسه می زدندساختند؛ در کنار دشمن متجاوز ق
ی بحث  ه وقت ق سوم آن است ک از اين دو احتمال کدام يک را می پذيرنددر صالحيت خودشان می باشد، طري

  :می کنند از گزافه گويی ودروغ بپرھيزند چه
  دروغ آدمی را کند شرمسار         دروغ آدمی را کند بی وقار

واھی  ــ ھمانطوری که در ٣ ز گ سطور قبل نيز بدان اشاره صورت گرفت واسنادی که از آن ھا نام برده شد ني
ال اشغالگران " بارز"ميدھند، اساس اختالف اين قلم با آقای ا در قب وھمفکران شان موضع گيری ھای متضاد م

ه ھ.وقاتلين ملت ماست دن ب ا صراحت دست يازي وده ب ه من تجاوز واشغال را محکوم نم وع  در حالی ک ر ن
م  مبارزه ای راکه به خاطر آزادی ميھن ما صورت بگيرد، از حقوق خدشه ناپذير ملت خود می دانم؛ ايشان وھ
ه وجود  تقبال از شرايط ب فکران شان با اصل اشغال زير نام کمک ھای جامعه بين المللی موافقت نموده، به اس

رد محکوم آمده به مثابه يک شانس طاليی رفته، ھر نوع مبارزه ای را که  عليه نيروھای اشغالگرصورت بگي
ه " بارز"از آن جايی که از يک سو آقای. نموده آنرا مخالف با منافع وسعادت مردم ما می دانند  ١۴در عقب قبل

ان قرنه می خواھند سن ازی مي د ب ه بن ز ب د واز جانب ديگر ھمفکران شان ني ار"گر بگيرن ل سوز " حکمتي کاب
ا ين"ر وبقايای دارودسته جنايت ک رو در شھر " ام ـ حضور سياسی ھر دو ني د ـ دوز"اشتغال دارن ه " کن ه ب ک

د در " پورتال"وسيله تمويل کنندگان  ه می باي ه مطالبيست ک خون مردم آن به شيشه در آمده است، يکی از جمل
ه آينده بدان از نزديک تماس گرفته شود ــ الزم می افتد تا آن عملکرد را با دساتيراسالم  به رويت  رآن ب آيات ق

  .بررسی بگيريم
سايه . اسالم  بعد از آن که در مدينه پايه گرفته وبه تمام شبه جزيره عربستان نفوذ خويش را گسترش داد در ھم

ايز گی با کشور ھای بزرگ ساسانی وروم دوی متم ادات اعراب ب ادات در کل ازاعتق ه از لحاظ اعتق  شرقی ک
دون می بودند؛ قرار گرفته به ناگزيرمی باييست  سياست خارجی خويش را در قبال کشور ھای غير اسالمی م

ساء آيت "به ھمين اساس  ديده می شود که در سوره ھای . ساخت ات ١۴۴الن ده آي ه آيت ۵٧و۵١، المائ  ، التوب
ات ٢٣ ران آيت ٢و١، آلممتحنه آي ه " ٢٨ ، آل عم ه شمار رفت دنی ب ات م ه آي ه از جمل ه ھم ا آيت ديگرک وده ھ

ات برخی از آ ه آخرين روز ھای حي اريخی ب امبر اسالم"نھا از لحاظ ت ه " پي ورد ب د؛ در آن م وط می گردن من
ا  سلمانان را ب ه، خطوط اساسی سياست خارجی اسالم وم ر از خودشان صورت جدی توجه صورت گرفت غي

ار چنانچه در سوره.مشخص می سازد  م ھجری ت ه سال نھ وده وب دنی ب يخ آن المائده که يکی از سوره ھای م
  :برمی گردد چنين می خوانيم

  ۵١سوره آلمائده 
نھم إن هللا  ّيا ايھا الذين ءامنوا التتخذوا اليھود و النصرى أولياء بعضھم أولياء بعض و من يتولھم منكم فانه م ّ

  اليھدى القوم الظلمين
د يھود و نصارى را دوست خود نگيريد، آنان بعضى شان دوست! اى كسانى كه ايمان آورده ايد  بعضى ديگرن

دايت نمى . ًو ھر كس از شما آنان را دوست خود گيرد حتما او از آنان خواھد بود ردم ستمكار را ھ ھمانا خدا م
  .كند
  ويا 

  ۵٧المائده 
تم  وا هللا ان كن اءو اتق ار أولي بلكم و الكف وا الكتب من ق ذين اوت ا من ال نكم ھزوا و لعب ّالتتخذوا الذين اتخذوا دي ً ً

  مؤمنين
كسانى را كه دين شما را به استھزا و بازيچه گرفته اند، چه آنان كه پيش از شما ! نى كه ايمان آورده ايداى كسا

  .و اگر ايمان داريد از خدا پروا كنيد. كتاب به آنھا داده شده و چه كافران، دوست خود نگيريد
  ويا

  ١الممتحنه 
اء تل دوكم أولي دوى و ع ذوا ع وا التتخ ذين ءامن ـأيھا ال ّي ّ ّ ن الحق ّ اءكم م ا ج روا بم د كف المودةو ق يھم ب ون إل ّق ّ

ًيخرجون الرسول و إياكم أن تؤمنوا با ربكم إن كنتم خرجتم جھـدا فى سبيلى ّ يھم  ّّ ّو ابتغاء مرضاتى تسرون إل
  ّو أنا أعلم بما أخفيتم و ما أعلنتم و من يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ّبالمودة

سانى ان آورده اى ك ه ايم د ك د! اي ان را دوست نگيري منان خودت ن و دش منان م ودت ; دش ان طرح م ا آن ما ب ّش
ن; اند ّكه آنھا به آن حق كه براى شما آمده است كفر ورزيده افكنيد در حالى مى ه  پيامبر و شما را به خاطر اي ك

ام  ن و طلب خشنودىاگر براى جھاد در راه م; كنند  بيرون مى]ّاز مكه[ايد  به خدا، پروردگارتان ايمان آورده
ان  ّشما در نھان پيام مودت به سوى آنان مى; ]چنين نكنيد[ايد  بيرون آمده ه آنچه پنھ ه من ب فرستيد، در حالى ك

  .ًكس از شما چنين كند حتما راه درست را گم كرده است ھر و; كنيد داناترم سازيد و آنچه آشكار مى مى
  



  ٢الممتحنه 
  ّودوا لو تكفرون و يبسطوا إليكم أيديھم و ألسنتھم بالسوءإن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء و

ما  ه سوى ش دى ب ه ب شان را ب ود، و دست و زبان د ب ما خواھن راى ش منانى جدى ب د دش ما دست يابن ر ش ر ب ّاگ
  .شديد گشايند و دوست دارند كه كاش شما كافر مى مى

  .وده ھا آيت ديگر از ھمين سنخ 
ر از د ھرچند معنای آيات فوق واضح ت ذکر چن م ت ا آنھ د، مگر ب ه ی را ايجاب نماي ا توضيح جداگان  آن است ت

ين " صرف ونحو"بر اساس حکم کتاب ھای دستور زبان عربی وآن اينکه . نکته خالی از مفاد نخواھد بود در ب
ا،ال "حروف نفی ونھی چون  ن ، م م ، ل ا در جای خود شان ا. . . " ل د ھر يک ازآنھ سزايی ھرچن ز اھميت ب

ق " ال"برخوردار اند، مگر حرف  به مثابه نفی مطلق ونھی موکد اھميت خاص خودرا داشته، به مانند نفی مطل
ان نداشته  د زم د آن نيزقي آن در کلمه طيبه، که جوھر اسالم وستون فقرات ديانت اسالم را می سازد، نھی موک

  . شودزمان مضارع را تا بی نھايت شامل می "در مورد زنا"
ادوستی منع ھر نوع ابطه با رحال بادر نظرداشت چنان احکام قاطعی که از قرآن در  ود ونصاری"ب ـ "يھ  آمدـ

د " قيم"و "ولی"را " اولياء"برخی ازمترجمين ومفسرين کلمه  اب شان می توانن ـ جن وده اندـ سير نم ه وتف ترجم
کمی از اسالم وآيتی از قرآن استناد می بخشند بنويسند که اين دريوزه گری مقابل متجاوزين را براساس کدام ح

  تا من نوعی بيش از اين ننويسم که مزدور مسلک ندارد؟
ه " بارز" ــ آقای۴ ا ادعای قبل دان ١۴وھمفکران شان از يک سو اسالم پناھی پيشه می نمايند وب ه مي ا ب ه پ  قرن

ستعمره می گذارند واز سوی ديگر دست تکدی واستعانت به طرف نيروھای اشغالگر وده ، اشغال وم  دراز نم
د ی معرفی می دارن ايی يک شانس طالي ه . شدن کشور را با بی حي زام ب ه درستی الت اه   ب ن حضرات ھرگ اي

ذاھب اعم از شيعه ۵اسالم داشته و ام م ه در تم ستند ک ن را می دان د، اي ا می آوردن ه ج از خويش را ب  وقت نم
يش ازده " فاتحه"قرائت سوره وسنی در ھر رکعت نماز  ه ب سلمان روزان دان سان ھر م جای خودرا داشته ب

  :وحتا بيست بار سوره فاتحه را ھنگام نماز خوانده، می گويد
   ۵آيت  سوره فاتحه يا حمد

  إياك نعبد و إياك نستعين
  .طلبيم پرستيم و فقط از تو كمك مى فقط تو را مى] خدايا[

وی  ث نح ک بح ودرا وارد ي ه خ دون آنک ا ب ا"در اينج ا " کاي د آن ب دو"وپيون ستعين"و" نعب ه " ن اييم وب نم
استنباطات تفسيری دست يابيم، کافيست ھمين قدر گفته شود، آمدن کمک خواستن واستعانت جستن از ديد اسالم 

 قرن ١۴وھمفکران شان که از " بارز"به تعقيب پرستيدن ، دليل بر اھميت استعانت جستن بوده، آقای " خدا"از
ر بدين سو قبله دار ه غي ستن ب د ب ه امي د ، ک د خود قضاوت نماين د می توانن دا"ن دازه " خ ا چه ان د اسالم ت از دي

ه . شرک وکفر نزديک می سازدخودرا به  ستن ب ای دل ب اب شان معن ه جن تم ک دان خاطر نوش ن حرف را ب اي
يز را می جای ھمه چ" اتکا به نيروی خود"را نيک متوجه گردندورنه برای من نوعی " يھود ونصاری"کمک 
  .گيرد
د١۴ ــ به ھمين سان آنھايی که از يک جانب ادعای قبله ھای ۵ اد ان ن اعتق   قرنه را دارند واز جانب ديگر به اي

که بدون کمک نيروھای اشغالگرانواع مختلف مصيبت از افغانستان رخت بر نخواھد بست ومردم از گرسنگی 
ستعين"م وفقر خواھند مرد، بھتر است به عالوه تعمق در مفھو ره آيت "سوره ھای در"  إياك ن ور ٢١٢بق ، الن

ر . . . " و٣٩، السبا آيت٧٢ ، المومنون آيت۵٨ ، الحج آيت٣٨آيت ه دال ب ه ھم رزقين" را نيزک ر ال "   و ھو خي
ی ر گذ م ند از نظ ه باش د، ک صميم بگيرن د از آن ت ده بع ود راني ی خ د مل ه وض اد طالبان ع انقي ه مواض چگون

دانيم سنگر.  وفق دھنداسالم پناھیا وھمفکران شان را ب ه ب ه " اين قضيه زمانی اھميت تعيين کننده می يابدک قبل
ايز، "  قرنه١۴ م صاحبدردو جھت متم ل صاحب دارد، آنھ شرعاناز قب ی .  ظاھر الصالح ومت د "يعن مالمحم
وآيت مولوی ، مال ده ھا و " خليلی"، " محسنی"، يعنی " سياف"، يعنی " ربانی"يعنی ، "گلبدين" يعنی ،"عمر
  . که از ھمين راه نان خورده وبازھم چشم اميد شان به ھمين راه استهللا 

دهبه وھمفکران شان که " بارز"برای آقای ر آم داين سنگر دي زد ، ان ا از ن ده است ت اقی نمان  ديگر استخوانی ب
رآورده ساختن اھداف رای ب د ب يله ای ساخته ان ه رقبای زورمندی که ھمه اسالم را وس زی ب  سياسی شان، چي

يش " مزدوری استعمار"ھمان بھتر که با چھره مطابق با ماھيت اصلی .دست آورده بتوانند پا به ميدان گذاشته ب
ا .  با اعتقدات مردم بی پناه ما بازی ننمايند در کنار مدافعان اسالم سياسی از اين ردم از آنھ چه به عالوه آنکه م

  . از دور فرياد می زند، که آنھا که بوده وکه ھستندنيزشناخت دارند، کردار گذشته آنھا 
ذکر  د، ت وده ان انی نم ر شان از آن ياددھ شته اخي وده، ودرنب نکته ای ديگری که از ديد ايشان قابل انتقاد جلوه نم

ه دارم، الزم است از دو . در بين مصاحبه می باشد" من عصبانی نيستم"جمله  ذکر را ارائ بدون آنکه دليل آن ت
  .ت ديگر برآن تماس کوتاھی گرفته شودجھ

ام ادوار  ا درتم منظر اول، استشمام بوی دوسيه سازی نوع سازمان ھای استخباراتی شرق وغرب است، که آنھ
يله از يک سو امکان  کوشيده اند دان وس ا روانی معرفی داشته ب ا آرام وحت مخالفين شان را آدمھای عصبی، ن



ه حيات مستقل را از آنھا سلب نموده  در زندانھای جديد زير نظر شکنجه گران جديد از مردم وفعاليت سياسی ب
ه  د، تجرب اخاروف"دور دارن ستی " س ای امپريالي ی در نظامھ ال سياس سنده وفع ا نوي ابق وده ھ وروی س در ش

اتی واز جانب ديگر. دنيای غرب، خوب ترين سند به خاطر افشای چنين توطئه رذيالنه ی می باشد باچنين تبليغ
ديل شده وديگر حرف م اغی تب والی دم ه ھي ی خواھند به خورد افراد ساده لوح بدھند که گويا فردی يک شبه ب

ين شيوه " بارز"آقای. ھا ، صحبت ھا ونوشته ھای وی نبايد جدی گرفته شوند ه چن وھمفکران شان بايد بدانند ک
رای ھايی ھرچند دراواخر سده گذشته بازاری داشت، اکنون آنقدر رسوا وبی ا ه جز رسوايی ب ه ب عتبار شده ک

ه دست امدعيان چنين توطئه ای وآنھا را در مظان ارتباط با نھاد ھای استخبار تی قرار دادن ، حاصل ديگری ب
  . نخواھند آورد

وھمفکران شان ، به اين نوع عصبانيت بدون دليل ويا " بارز"از منظر ديگر بازھم به خاطر اسالم پناھی جناب
شری بلکه با دليل به قرآ ن مراجعه می نماييم، تا ديده شود که نتنھا عصبانيت وابراز خشم ونفرت پديده ايست ب

رآن ب تناد ق ه اس ا ب امردمی ھ دا"رخی ن ه " خ ز ب ازدآرا ني ی س ه م ه . ن مواج ات چنانچ وره ۵۶ و۵۵در آي  س
  :زخرف چنين می خوانيم

  فلما آسفونا انتقمنا منھم فاغرقناھم اجمعين 

 .  ما را به خشم آوردند، از آنھا انتقام گرفتيم و ھمه را غرق كرديماما ھنگامى كه

  فجعلناھم سلفا و مثال لآلخرين 

  . و عبرتى براى ديگران قرار داديم) در عذاب(و آنھا را پيشگامان 

مه آنھاز بعد ھم " خدا! "وقتی دليل اين ھمه خشم وغضب را درآيات ماقبل آن مطالعه می نماييم می بينيم که بله
د وم فرعون را غرق می نماي دوتمام ق . پيمان شکنی، کفران نعمت وحق ناشناسی، ديگر نمی خواھد تحمل نماي

د  وم ودربن ه ملت مظل اينين ب ان وخ اد طلب ان انقي ه گناھ نمی دانم جناب شان اين نکته را متوجه شده اند ويا نه ک
ده افغانستان چيزی کمتراز خطاھای فرعونيان نيست؟ اگر متوجه شده ستان ونماين  اند بايد بپذيرند که مردم افغان

ديس  ا وتق ی ھ اد طلب ا، انقي يھن فروشی ھ ال م د در قب ھای منافع دراز مدت آنھا، نه حق دارند ونه ھم می توانن
اه  د، وھرگ راز ندارن تجاوز وکشتار ھموطن ساکت مانده خشم ،نفرت وانزجار عميق شان را عليه مسببين آن اب

ده ھای متوجه نشده باشند ا درس خوان ان را ب ونی افغ وده ھای ملي  بازھم بايد بدانند که وقتی از جان گذشتگی ت
ايیمدافع تجاوز وکشتار به مقايسه گيريم  ده ھ ان درس خوان ه  ھيچ حاصلی به غير از نفرت وانزجار عليه چن ب

ه ھای  .جا نخواھد ماند رين الي ر ت ه  اعیاجتمکسانی که از حاصل عرق جبين وآبله دست فقي ا، جامع اعم از م
از ، اھل کسبه دھقانان ، کارگران  دکی ب ا ان د، چشم وگوش آنھ ده ان ه؛ درس خوان شار فرودست جامع وساير اق

شده، ومی بايد در چنان مواردی در کنار مردم خويش ايستاده، با تکيه بر نيروی اليزال توده، متجاوزين را در 
ر ھر شکل وقامتی که باشند، وھر نقابی که بر  رخسارکثيف خويش کشيده باشند به مصاف طلبيده به چيزی کمت

ا از آزادی کامل ودفع تجاوز قناعت نورزند، به جای خدمت به مردم ردم م ، توجيه گر تجاوز گرديده برخون م
يھن فروشانی  ين م پا می گذارند، مگر می توانند چيزی به غير از نفرت انتظار داشته باشند؟ مگر می شود چن

م "بارز"وبر آنھا خشم نگرفت؟ جناب را ديد  ن قل می توانند ھر طور ميل شان باشد زندگی پيشه نمايند، مگر اي
د ديگر ان ا ھم ستقيم متناسب ب ه صورت م شتر . را اعتقاد بر آن است که عشق ونفرت ب رای بي ه ب ا ک دين معن ب

راد اين به طورکامل می تواند طب. دوست داشتن، بيشتر کينه ورزيدن الزم می گردد يعی باشد، که بروز خشم اف
ادرش، وده متناسب است با ميزان عشق فردتوھين وتجاوز نم عليه  فرديکه به مادرفرد اولی اھانت، ه م  اولی ب

ه باشد، پرواضح  ھرگاه چنان فردی... با شناخت مقام مادرو ادری بيگان ه است نسبت به احساس فرزندی ـ م ک
ه ،ش رخ نمی دھدخيالی ھم براي، آن ھتک حرمت وتجاوزاز ا عشق ب ه ب دی ک رای يک فرزن ل ب  در نقطه مقاب

د اقی مان ن حقيقت . مادر ومقام وی بزرگ شده آن توھين وھتک حرمت می تواندتا اخير عمر جبران ناپذير ب اي
ه . در رابطه با مادر وطن نيز صدق می نمايد ای جان رفت ا پ برای آنانی که به خاطر حفظ قداست ميھن بارھا ت

اينھا می توانند برای متجاوزين . بی ريشه می تواند باشد" نوخاستگان"ب وطن غير از آن است که برایاند، ح
انی"فرش قرمز پھن نمايند، به خصوص ھرگاه قدرت متجاوز به اصطالح وطن  ا باشد، "ث  وروزی رسان آنھ

االتراز ھستی خود می ی اما برای آن ديگر. که جای خودرا دارد ر وب د دشمن که وطن را برت د، نمی توان دان
  .ميھن نفرت انگيز نباشد

 در ھر شده" مود"سخت منسوب به جنبش چپ، يکی از نکات ديگری که اين روز ھا به خصوص بين توابين 
ه  ز ب ه اصطالح گري د، ب ستان تنگ می بينن ه اوضاع افغان وط ب ه بحث من ه رادر ادام ه قافي د از آنک ی بع بحث



ھای جنبش بين المللی کمونيستی، می خواھند حقانيت قبله آمال شان يعنی صحرای کربال زده، با طرح شکست 
طوری که برای ساير توابين نيز نوشته ام  اين قلم ھمان. اردوگاه امپرياليستی را به صورت تلويحی تبليغ نمايند

  :نيز می نگارم " بارز"بارديگر، خدمت آقای

ودن وچگونگی بحث من نوعی با ايشان وھمفکران شان روی شناخت از  ستعمره ب ستان، م ی افغان اوضاع فعل
نج داده ام ه چلي ين زمين دافعين تجاوز در ھم ام م ه تم م ب د، من ھ ا دور می زن ن مصيبت عظم . برونرفت از اي

ی  ين الملل بش ب ال جن بياييد نخست اين بحث را به اتمام برسانيم، بعد از آن اين من وآنھم شما وادعا ھايتان در قب
د، ھنوز خيلی حرف ناگفته در قبال وطن خويش داريم، ما . کمونيستی د مطرح گردن ه می باي شارالتانی بس ک

اييم صورت ديگر قضيه آن است . است بياييد آنھا را مطرح سازيم ونتيجه مطلوب ومنطقی از آن استخراج نم
را شور اب ورد ک ث در م ويش را ازبح اع خ ه اقن اليزم ک ه امپري ته ، علي از داش ر امريک اوز گ رکای تج  وش

ارش دانجنايتک سته ب اع واب واھيم ھا وارتج ر را مطرح خ سايل ديگ ال آن م ه دنب د، ب ی نمايي ری علن  موضع گي
اخت ات . س ه جناي ه ن ری ک ور وک شت ک رای يک م د ب ی دھ ازه نم وعی اج ن ن ه م ی ب يچ منطق ر آن ھ در غي

اامپرياليزم امريکا وشرکا رادر افغانستان می خواھند بينند ونه ھم  اد ھ ودفري يم وزن ی حزن آل ل يت ھزاران طف
ران  رد ديگ ته  عملک ن موضوعات را گذاش د، اي ی توان رده م دار ک ا را بي ده آنھ ای خوابي دان ھ وه وج ه را بي ب

يش . ارزيابی بگيرم ا پ سايل کشور پ رای حل م ه شود، ب ه آن بحث پرداخت يد، ب ھر گاه  به راستی خواسته باش
  .حل مسايل ديگر نيزفرصت خواھيم يافتگذاريد، مطمئن باشيد با حل يک بحث به 

محترم شمرده شود، " بارز"خالف تمام روال بحث که سخت کوشش به عمل آمده است تا حرمت شخصی آقای
ه حرمت شکنی کر د، آگاھان م زده ان ه به خاطر تھمتی که به اين قل ايم، ک شان گوشزد می نم ه اي ام بده ب رف ب

ا جاين جناب. خويش را باالی بام من نريزند " حدخا"نايتکاران  شان بوده وبه احتمال قريب به يقين ھستند که ب
د؛رفاقت داشته  نودارن ه م رای مزدوران روس.  ن الھا ب سيکه س دازه ای دارد ، ک م ان ی ھ ورا"آخر پرروي " ھ

ه وجود دارد،  ناد چاپلوسی ھای شان در آرشيف وزارت مالي ه ھاواس کشيده، وھنوزھم گزارشات، تبريک نام
  . زندمی اتھام رفاقت با مزدوران روس را به من " ببو" ھای کمپ" کاتب" به ماننديک باره

  "! بارز"آقای

ر دار ت ان وآب ديريت گمرکدر زمانی که شما وساير ھمفکران تان به خاطر گرفتن چوکی ھای ن د م ه ی مانن  ب
ه می کشيديد" ھورا" از بام تا شام روشی ومردم فروشی اشتغال داشتهخود ف اھی ب ر، گ ه "خاطر طول عم نابغ
سر قومندان انقالب برگشت "وزمانی ھم به خاطر قدردانی از   دست دعا وپای سخا را بلند می نموديد"!!شرق

ذيرثور ا  "!!ناپ د ھ ی ص ر مارش اجور"در ھ تيد" ت ی گذاش ر م شت س روف را پ اطر  مع ه خ م ب وروزی ھ
نودی  ق"خوش ک خل د دموکراتي زب واح ای ح ی ھمت ر ب ه تک" !!رھب الب املی ومرحل ا !!انق ور دست از پ ث

شناخ ه ن دھا رقاص ا ص دان داری ھ ان بته در مي ر واز ج ران دلي ن وھمفک د؛ م ی گرفتي يچ م ه ھ     اليودی را ب
ا  ر پ ران کشور را زي ا ک ران ت وراز ک ان ث ه آفرين گذشته ام، با ايجاد خط سرخی از آتش وخون بين خود وفاجع

ر ار، دگ ل، روزی در تخ ته، روزی درکاب زی، گذاش ات مرک روز، والي رات، نيم زار ، ھ ر، روزی درم  کن
ه واستعماری ... کوھدامن و نورستان، د مناسبات غارتگران به پيشواز مرگ شتافته به خاطر آزادی کشوراز قي

ر  م زي ه ھ ا را می گرفت ون و روی م ا جل ه جوانی خود م روسھا ومزدورانش ، می کشتيم وکشته می داديم، ن
ر ت يک معاشی"چت اکری خويش " مجبوري انی وچ ه تب شروعيت"ب م"م وده ، می دادي اوربر آن ب ا را ب ه م  چ

وعی استوار ؛"مشروعيت نمی دھد ھيچ گاھی مجبوريت،"وھست که   اراده آھنين صد ھا وھزار ھا چون من ن
  واما جناب عالی چه؟. نماييمب، که ننگ رفاقت با مزدوران روس را برخود تحميل ه وھستتر از آن بود

ام از چه و ه ن د، انحصارات برداشته وب دون عاي قت تا حال شنيده شده که کسی را از چوکی ھای به گفته شما ب
  به مديريت يکی ازسود آورترين گمرک ھای کشور اعزام دارند؟ی و جزايمجازات 

ردم  ه م م ک ن را می دان ا  من از خوراک شما اطالع ندارم اما مطمئن باشيد اي ا آن داسم د، ت اه نخورده ان تان ک
د ذيرا گردن ما را پ ه ش ار درانحصارات در داخل .رياکاران د از ک ه بع د ک ته اي ان نوش وانح ت ما در خلص س  ش

اد  ی بني " مجبوريت" وزارت ماليه به کار گمارده شديد، اما دردفاعيه مبتذل تان که تمام آن روی پايه سست وب
ديل استناد يافته بود، به تناقض گويی پرداخته ، متذکر می گرديد ک ه گمرکات تب ا شما را ازانحصارات ب ه گوي

  .نموده اند

  "!بارز"آقای



را  می دانيد اين اظھار نظر شما خالف تجربه عينی بيش از مليونھا انسان زنده ودر خون  خفته کشور است زي
صفيه ادارات  ه ت ام نخست ب درت، در گ ردای تصرف ق ان ثورشب ف ه آفرين ه فاجع م ک تا ھنوز ھمه به ياد داري

ه دو د، ک ر خورد می نمودن ردم ب لتی آنھم به شکل غير قابل تصوری دست يازيده، با چنان انحصار طلبيی با م
ر  روت ب ای دولت وث ين يک فضايی ھم ه در چن ھمان تنفس را نيز بر غير حزبی ھا روادار نبودند، چه شد ک

  قره عز تقرر يافتيد؟ ون سر جناب عالی نشسته، از درون شعبات خاک آلود به يک باره باالی جوی طال

ه ،نکند بعد از گذشتن سه دھه ا در نظام فاجع ه گوي د ک  نمک خوری می خواھد حق نمک به جا آورده ادعا نماي
ریآفرينان ثور نه از امتياز تعلقات حزبی خبری بود ونه ار ؛ ھم از ھمکاری ھای اطالعاتی اث ه معي  بلکه يگان

رر شايسته ساالری بوده وآدم بی کس، بدون ارتب ان چوکيی مق ه نمودمی اط وصادقی را به چن ن دروغ ب د؟ اي ن
ا ثورعالوه آنکه در بين قاطبه ملت که آنروز ھا با فاجعه آفرينان دارد سرو ک داری ن وع خري تند، ھيچ ن  ؛ر داش

  . خدمتی برای مزدوران روس نيز به شمار می رود درذات خود خوش

  " ! بارز"آقای

ستيد ان ھ ما وھمفکران ت ن ش ه اي انبی  ک ال"دروازه ھای از ج رروی " پورت ان را ب ران و کارفرماي ابق رھب س
اق"به خصوص رفقای  ـ پرچمی  خلقیانجنايت کاروھمکاران فعلی تان،  سا متحد " کريم ميث ی وچه ب آمر قبل

ا امروزی تان  ه ب د واز جانب ديگردزدان اده حثيت مجدد می گردي ه خاطر اع ا ب از گذاشته، چوب دست آنھ ب
تانم در پوباند وی درتماس شده به " رکمتياح" وعی ودوس ه من ن د، ن خش مصاحبه ھای وی اشتغال می ورزي

  !اين رشته سر دراز دارد". پورتال"داخل وخارج 

  "!بارز"آقای 

م صفحه " اصل اکفای دوقلم"در آينده ھرگاه برای گفتن چيزی داشته باشيد که با  ن ھ سازگار باشد، اين شما واي
ی"می توانيد به عوض آن ر انترنيت ، در غي د" عرض سالمی "، " عرض ارادت ا بيفزايي ر دانش م . گذاشته ب

ان  ده فکری  ت از فراموش نکنيد که نخست عادت جا به جايی وتعويض کلمات را از ياد نبريد در ثانی ھر چکي
ون يافت دين کار تا آن زمان ادامه خواھا. دش دخواھزده  محک " قرنه١۴قبله " با اين به بعد  که از دوستان جب

        .  بجوييد ومشکوک تان تبرا

  

      
  
  
    
  
  
  
 


