
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
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 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۰۶/۰۴/۲۰۱۵        فارانیمسعود 

 دقنتوضیحاتی به چند 
 قسمت اول

 ،انتقاد بر هر اندیشه یا نظری،  مستلزم اینست که در نخست باید اصل اندیشه ونظر را با پیام موضوع، شخص  نقاد قبل از نقد
دقیق وهمه جانبه  فرا گیرد تا بر مبنای آن بتواند نقد سالم را ایجاد کند. گرچه روال معمول در جامعه ما برین است تا نقد را 
منحیث یک حربه، غرض تخریب شخص  ویا نظریه ای که موافق با آن نیست، استفاده میکنند و نقد تبدیل میشود برای 

صالح . در حالیکه برعکس نقد سالم ااستکرده  نفسفروکش کردن غضب شخص ناقد که ندانسته به این وسیله  ارضای 
 بار بنشیند.ه بسالم تا نقد  یردگمی را مدنظرومنافع مردم  داشتهنظر وتکامل جامعه را 

فکر، قبل از تحقیق  تروشنفکر دانستند وتحت این طرز خود  را تعدادی خوددرافغانستان بدبختانه از آغاز دهه دموکراسی 
ودانستن اساسات و مبانی اسالمی، مرض نقد کردن  از دین اسالم  را در بین مکتب رفتگان گسترش دادند. در ذات خود این 

بود. بیرونی  ی هاابتکار مکتب رفتگان نبوده بلکه تقلید نا میمون از اندیشه ها ونظرات وارد شده از  بیرون عمل به اصطالح
ها برای جمع کردن بساط اسالم دین زردشتی را )که خود دین زردشتی در مجامع آگاه هم اکنون  زیر سوال است و آنچه که 

برای رواج دادن  منحیث بدیل بجای اسالم در بین مردم   (هرگز حقیقت نداشته است تظاهرمیکنندزیرنام دین زردشتی 
که اولین ثمره اش دزدیدن نام وافتخارات منطقه بوسیله رژیم فارس  شدآغاز  روژه این پ 1935بخصوص در ایران قبل از 

گردید. )پیشوایان این خط  منحیث نقطۀ داغ نا آرامی ها در منطقه ایجاد تغیر . اینتغیر نام داد 1935بود که به نام ایران در 
 ی داشتهتن مبانی اسالمی  آگاهتشریح خواهد کرد( . پس روشنفکرنما ها، بدون اینکه خود به  دانسبطورمفصل   این قلم را

بد آموخته بودند، بدون مالحظات ضروری در آن،  یا احترام گزاری به عقاید مردم  ،اسالم راکه از زبان مغرضین  ،باشند
]گویا [ گذشتند که اوضاع کنونی ماحصل همان سبکسری های یاد   قطع نظراز تعمق و مسئولیت پذیری کلوخ گذاشتند واز آب

 شده است.  
رد این طرزالعمل مکتب رفتگان  سبب شد که جامعه آنها را دیگر نپذیرد. بزبان دیگر آنها بدست خود، خود را از جامعه ط

می کردند. وقتی ترویج گران  کردند، جای آنها را  اشخاص  فرصت طلبی گرفت که بخاطر منافع شان خرافات  را ترویج 
متکی برقدرت مردم   ودانستن مبتدی ترین  بنا ْخرافات با طرد مکتب رفتگان از جامعه  میدان را برای خود صاف یافتند 

بدست گرفتند. در جهت مقابل روشنفکران  زیرکانه برحق شمردن خودشان اختیارات جامعه را  جمع احادیث وآیات شریفه 
 ، خلع سالح شده به حاشیه رانده شدند. یکام ابتدایی اسالمخالی ذهن از اح

مبتنی برین ترفند فرصت طلبان با بیان احکام راست ودروغ بنام اسالم بخود حق دادند تا غیر از خود هیچکس را اجازه ندهند 
ی مقدس مردم بر جامعه حاکم سوء استفاده از سادگ اب ،گویند. آنها  به قوت تضمین عوام بیخبر از همه چیزکه ازاسالم سخن 

در کـُل عربستان وایران  و ،شدند. این حاکمیت را که به اصطالح  زیر دفاع از اسالم بدست آورده بودند به حمایت پاکستان
تا جایکه  فرصت طلبان خود را مسئول و مالک دین  برای مردم نشان دادند که مردم فریب   ،غربی ها به اوجش رساندند

 چرا ؟  واگذار کردند.بظاهر مسلمان خود شانرا در امور زندگی به فرصت طلبان لفعل بشری، تمام اختیارات ابخورده نیروی 
 به ُسخره گرفته بودند.  مردم رابخاطری اینکه روشنفکرنما ها عقاید 

به آنها فرصت طلبان نیک میدانستند که مردم با اساسات ومبانی  اصلی اسالمی هیچ آشنایی وآگاهی ندارند، اسالم فقط میراثی  
 غیر قابلهرمیشود  به ق مساویکه فهم ناچیزجمع   جزمی به مرض اعتقادات این دو دستگی سبب شد تا مردم .رسیده است

بدبختانه برحق همچون رهبران داعشی  دور از منطق  ایازنیازی  داکتر ناشی که این بیماری را. شوندسردچار رولتکن
 شمرد؟؟؟

 حادثۀ شهادت فرخنده(قاتلین بظاهر مسلمان در :نمونه) 
 
الییه دستمال   ۲۱وحتی  با سوءاستفاده از عقاید مردم، قرآن های شریف را در هفت و چهارده  بظاهر مسلمان فرصت طلبان 

یر با اسالم را ، زیر نام اندیشه های غیر انسانی ومغا مردم بدور ساختند وبه جای آن  رسوازدست ندندانی کردهای قیمیتی ز
عرض وجود کرد، بدنه درکشور ،ها  روشنفکر نمامردم که ماحصل سهل انگاری  دانشی کممردم دادند.  ددر خور اسالمدین 

دی اقوماندانهای جه تنزیل دادند که ینظم ورفاه جامعه بود در جامعه تاسطح ،فرهنگ دینی واجتماعی را که متضمن اخالقیات
وتجاوز به ناموس جز اوباشی وانسان کشی  این الگوها وسرمشق ها برای مردم بظاهرمسلمان مشغول بدترین فساد ها بودند

گ مذهبی را از جامعه وفرهن . هنیت واقعی مذهبی را صدمه زدندوجهاد ذ زیر نام اسالم  کشور بنام قوماندانان جهادی 
شان پنداشتند ودرین راه حاضر به هرنوع قربانی در  ناجی عقایداز سادګی  ،  فرصت طلبان راخوعوام  پاکیزه برداشتند.

 خدمت فرصت طلبان قرار گرفتند.
نه خود از اسالم چیزی میدانستند و نه هم مسئولیت  آشنایی مردم  را به مبانی   روشنفکر نما ها در جهت مقابل مکتب رفتگان

دیدند  چینند پس الزم نمی عه برمیفکر میکردند که دین را از جام روشنفکر نما هاصحیح اسالمی به عهده گرفتند.  زیرا این 
 شان کار بیهوده انجام داده باشند؟؟؟  خود تا بزعم
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این سبکسری ها در عمل  مکتب رفتگان بجای فهم ازاسالم،  تمام اساس ومبانی اسالم را ندانسته بباد انتقاد و سـُخره گرفتند.  
برگرداند، زیرا  ته اند، ازینرو نیروی مردم از ایشان روکه آنها برای تخریب عقاید شان کمر بس شدجامعه ثابت  برای مردم

شان براه انداخته خودبا بیان تحقیر وتوهین  وبه ُسخره گرفتن عقاید مبارکه مردم،  تمثیل روشنفکری بزعم  روشنفکرنما ها 
در بین نسل بکمال رسیده را مؤفق می پنداشتند.  )بدبختانه این سبکسری تا کنون به اوجش  با این عمل شان خود آنها ،بودند

ادامه دارد.( این وضعیت تعدادی فرصت طلب مغرض را توان داد تا اکثریت مکتب رفتگان را  دربست ملحد قلمداد  هنوز هم
ارها  کردن را در ذهن جامعه یکسان جلوه دادند.  پس می بینیم که این چنی و مسلمانکرده  که بدبختانه  مکتب رفتگان ملحد 

یزم که هم اکنون در اندونیزیای مسلمان رایج است یا در کشور های اسالمی شرق دور، ز مدرنیته یا مدرنگزمینه میشود تا هر
 . اسالمی راه نیابد  کشورهایسایر، درمحصول زحمات آگاهانه مکتب رفتگان گرامی آنها میباشدکه 

الحاد را به تمام مکتب  پس می بینیم که  فرصت طلبان برای دست باز داشتن در چپاول مردم  اولین کاری که انجام دادند تاپه
 برجامعه  داشته باشند.  الهادرفتگان زدند تا دست بازبرای 

بی نیز مثل چوب های تر وخشک درین آتش  سازمانی ی وتشکیالت اه گفاقد دم ودست بدبختانه مکتب رفتگان گرامی  اندیشمند
 سوختند.موجب 

انتقادات کنونی بر مقاله سنگسار جز تداوم وضعیت  ما در عمر خود دیدیم که بعضی ها ندانسته اسالم را  کوبیدند ومیکوبند ، 
 یاد شده در باال ، چیزی دیگری نمیتواند باشد. 

مکتب رفتگان را منشا تمام  ابل آنانی قرار گیرند کهباعث شد که در صف تقچپ نما های ناشیانه مکتب روندگان  کسریسب
. این افتراق بزرگ از حقیقت بدور نیستنه بدبختا باوراین   ،ومردم به این باورداشتند بدبختی های موجود جامعه میشناسند

زمینه شوند تا همچون عناصر خنثی شده  از جامعه مطرود ومردود  روشنفکر نمادر جامعه سبب شد که اقلیت مکتب دیده گان 
فرخنده  مظلوملقوه  دربست مالک  وتصمیم گیر مردم سازند.  شهادت دوشیزۀ ااکثریت مکتب نرفته گان  خود را بشود که 

آن پیشبینی میشد وبدتر  دیگر. وقوع این  چنین حوادث و امثال جامعه است ی روشنفکر نماها درگری ها محصول همین ناشی
واحساس مسؤلیت  نیایندبخود  چه چپ وچه راست ولیتئوبی مس تازمانیکه مکتب رفتگان ، ازآن نیز بوقوع خواهد پیوست

 .کاسه وهمان  بودخواهد  آش نهمابدبختانه   اندیشند.نی، موازی با نیازات جامعه سلیقه شان از وبا دقت خارج کنندن
 
 به شرایط ذیل برابر باشندازکسانی سربازگیری میکنند که  انسانیتکه  دشمنان  در ضمن باید فراموش نکرد 
 .باشند سواد داشتهجایی ات ۱ 
  .دنمنفعت جو باش۲ 
 .دنسرشت وطینت عاری از وطن خواهی وطن دوستی داشته باش ۳ 
  .باشندکه جزء ساختار  اصلی جامعه  تکیه برعناصری داشته باشد ۴ 
تا بتوانند بوسیلۀ آنها این  ،شان سوء استفاده صورت بگیرداز ایدر خدمت عناصرمزدورفاقد ایمان وانسانیت قرار گرفته  ۵

 نیروی عظیم بشری را درخدمت گماشته باشند. 
 

. مال پا برجاستهم در افغانستان وهم در ایران صت طلبان هنوز هم بقوتش بدبختانه که از غفلت عدۀ روشنفکر نما حاکمیت فر
وحشت  بربریت خواصواضحاً  غرض منافع خودشان انسان را از اهلیت خارج میکند وبه بظاهر مسلمان های فرصت طلب 

 .دنایستادگی کن ندمیتوانستها در برابر آن بنام روشنفکری اند که انکسدرد ناکتر از مال های فرصت طلب  . سوق میدهند
 رانکرا در زمرۀ روشنف نمیدانستند و از نادانی آشکار خوددقیق ان خود شرا  اهراه وچهنوز   این روشنفکران به ناممتاسفانه 

. اینست درد واقعی که دکردنودیگران را رهنمایی  دبودن خودکور:  که  را صحت گذاشتنداین مقوله آنها در عمل می شماردند. 
   ست.ا سبب بربریت بیشتر در جامعه گردید

جامعه ومردم معلولیست  حاصل شده از علت که به آن مختصرا ً در  پس این حاکمیت عناصر فرصت طلب ومزدور برکـُل
 باال اشاره  شد. 

 
وعناصر منفعت جو که از اسالم  برخورد فرخنده به عنوان زنی آگاه از مبانی واساسات اسالمی در جرو بحث بین تعدادی مال

ود که سخن پاک وبی آالیش فرخنده را درک سوء استفاده میکردند ودر بحث بجز فرخنده کسی دیگری در آن پیمانه آگاه نب
فهمیدند ونه هم از انسانیت این ها جزباور های خودساخته شان دیگر هیچ حقیقت ومنطق  کنند. کسانیکه نه از اسالم چیزی می

 پاروی کود و  این علف های خود رو با نکرده بود. برای جامعه کاری  عرصهشناختند. چرا ؟ بخاطریکه کسی درین  را نمی
 رشد کرده بودند.چنین وحشی  بظاهر مسلمان  مال های فرصت طلب

کشی وپول سان انو قلـُدری  ریگاوباشی بل از دهه دموکراسی رایج بود به بد بختانه اخالقیات مذهبی که در خانواده ها ق
 درین بحث شرکت شان برقرار بود ۀکه در خانواد .  شهید فرخنده براساس  همان فرهنگ صادقانۀ مذهبیاندوزی مبدل شد

میشناسد. او باور نمی کند که  رگیعنی روشن به احکام اسالممطابق نیکوکار ومصلح  ،میرحمیکند  زیرا او مسلمان را شخص 
 .در حریم  زیارت  بزند آنهم ودروغ ءریا دست به چنین عملی یک مسلمان 
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چنین تفکری غیر اسالمی اوباشانه  فرصت باور نمیکند که  متاسفانه بر اساس باور های اعتقادی خودش  ،فرخنده جوان  
وارد بحث  که با تهورامام حسینی . این ناباوری زمینه میشودجنایت کنندیمانه که قتل فجیع درین پطلبان سوء استفاده گر 

ۀ فرخندجوانی وی گکم تجرباز جانب دیګر.  محک آزمون  فرخنده شهید، بقیمت جانش تمام شدبدبختانه این تجربه در . میشود
در شهر ها دهات  صفا  وصمیمیت، انسانیتکه سالها ایجاد  برایش اخطار نمیدهد که آن فرهنگ بزرگ  منزۀ مذهبی  شهید

در جامعه مـُرده وبرچیده شده است وجایش را زیر نام اسالم فرهنگ نافرهنگ قلـُدری جایگزین کرده  میکرد دیګروقصبات 
الم که سبب این فاجعۀ اس احکام بیخبر ازغالمباره وزن باره  اوباشان  دزد  قوماندان ساالر هایاند که مجری احکام آن جز 

نداشتند وسر خصم را بجای اسالم واقعی پ اعمال آنها را نمونه و روشنفکرنما ها . می تواند باشدکسی دیگری ن ،بزرگ شد
  چیدن دین از جامعه براه انداختند.مجریان یاد شده در برابر بر

 : یزید میفرماید که  بی موجب نخواهد بود که  بقول بیدل در برابر سفاکی
 ؟!کیست در این انجمن محرم عشق غیور

 مـــا همه بی غیرتیم آینه در کـــربالست
بشهادت  بخاطر غفلت روشنفکرنماها دست یزیدان عصرست که باز حقیقت ای رگدی آیینۀ فرخندهلی شهید مظلوم ومعصوم ب

 میرسد.
 

است  نمودهرا برمردم تحمیل  قلقله خود اسالم برتن کرده وبا ۀکه جام خرببحث ها در برابر یک مغرض م که زمانی
را روشنفگر می پندارد قرار میگیرد آنگاه متوجه میشود که جناب روشنفکر در مورد دینش  وبخصوص دربرابر کسی که خود

که  منحیث نماینده زمینه میشود بظاهر مسلمان   برای فرصت طلب این کشف ،از مبانی اسالم چیزی نمیداند خالی ذهن است و
که مال وارد است   در برابر مال مبانی راکمونیست بخصوص  مکتب دیده شخص زیرا   جا بزندخود را زمین  روی خدا در

دلش خواست بخورد  او چیزی نمیداند این ندانستن  وسکوت کردن خود سبب میشود که مال دیگران را خاموش کند وهرچه
 .جامعه بدهد

 
شده بود که انگیزۀ این تحقیق  تذکر داده در تحقیق  . در خدمت جامعه قرار گرفت روی عمل سنگسار   یچندی قبل تحقیق  

 جانبازتوضیح درست توقع اطریکه بخ . سواالتی بود که باید پاسخ آن تکرار در خدمت جامعه غرض آگاهی قرار داده میشد
دور از غرض ومرض به مردم  رامبانی دینی آنها نمیخواستند  ناممکن به این معنی که   .مالهای فرصت طلب ناممکن بود

خانم ها  علیهجامعه وبخصوص  در رعـُب ترسایجاد  و وسیلۀ تهدیدبحیث   بیشتر افغانستاند؟ زیرا سنگساردر کننابراز 
 . دانداخته میشبکار
 

دکتورخانم حساس اخوشبختانه آن تحقیق را بزرگان دانش وقلم  از بانو ها ، خانم فرهیخته ودانشمند شاعر وادیب  ونکته داد ب
عالم درایت و،  خانم حساس نکته دان با خانم شیما غفوری وهندویپ، همچنان خانم آگاه وخبیر وفرهیخته  زرغونه عبیدی

داکتر صاحب سید از شاه شهید کابل  واساتید بزرگ  ــ مثل  نکته دان شاه گلو،  وخانم  فرهیخته  خانم قمر یالدا  کرزی
نبض جامعه غافل حرکت از ای که هریک لحظه  جناب زمری کاسی،   جناب اکادمیسن اعظم سیستانی مورخ،  عبدهللا کاظم
که  بعمل آوردندشته  این کمینه را مورد تائید قرار دادند  وبجای مذمت از آن استقبال نیز نو خویشتدالت معتبرنیستند با اس

 .سبب افتخارم شد
ا خالی از پس از نفهمیدنش کرده فهمیدن آن ر  ،ها در خط بیداری جامعه موثر اند میدانستند این چنین نوشته انیکهگفرهیخت

مکتب را در سنین  ۸و ۷صنوف  مغرضانه به انتقاد گرفتند متاسفانه تداوم دوران  نانیکه این نیت خیر راآمفاد نمیدانستند. ولی 
 کهولت  به نمایش گذاشتند که هنوز هم در همان خواب وخیال اند. 

ایجاد شده درین که هم آشنایی با مبانی اسالمی دارند وهم با اوضاع   استاد سید خلیل هللا  هاشیمیانخوشبختانه  در نوشتۀ  
لـُب ولباب نوشته را در چند سطر برای اغماض  زیراکه   ،شتنظر ایشان اهمیت بسزای دا ، میباشندآشنا دقیق  چهاردهه اخیر

 ند:کرد بیان روشن  چنین کنندگان
 
 پیرامون سنگسار : »

جناب اقای فارانی خودش اظهار  -مقالۀ آقای مسعودفارانی یک تحقیق مستنداست از تاریخچۀ سنگسار درجهان اسالم
خوب است دوام یابد یا بد است قطع شود، فقط تحقیق خود راازین رویداد برای خواندن ومعلومات  نظرنکرده که سنگسار

 «هموطنان ارائه نموده وباید ازایشان وپشت کارشان تشکر کنیم. من شخصاازین تحقیق مسایلی اموختم که قبال نمیدانستم.
 

ارنده را دقیق درک کرده گکه منظور نورت گرفته است درین جمله ها ی کوتاه  روشنگری الزم  از طرف استاد هاشیمیان ص
هر ابجد خوانی میداند که سخن در کجاست. مگر بازهم با نظر داشت نظرات صائب وبا  نباشد منتقدیناگراغماز در کار  .بودند

بیشتر یسند مخالف که بنام های مستعار مینوومحدود مشخص  ه ایاز جانب عد این قلمدم که مذمت ازکارارزش ذوات یادشده دی
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است. زیرا که آنها  وبی ارزش باطلنبودن هویت اصلی ایشان برایم  واضح براساس شان نظریات . کهبازار شان ګرم بود
   .است مضمون هارندگآنها با مضمون نیست بلکه با ن تمخالف و ذاشته اندگر حاشیه به طاق نسیان متن را دموضوع بدبختانه 

آنرا قبول ندارند. اینست نفس  زا از اغماانه استکه در باالی سر ما اسمان  دز نظر کنابرا نګارنده اگر بلفرض بطور نمونه  
قلم مغزضانه اقدام کرده اند. بطور مثال این قضیه که متن واصل  پیام مقاله را  در حاشیه برده و بخاطر کم رنگ ساختن 

پشتوی  افغانستان  اصرعرستم شعر م را  انیشاعر توانا وملی افغانستان  جناب عبدالباری جه این قلمزمانیکه  چندسال قبل
 ارندهگنعلیه یکجا  با یارانش خوش نخورد وتا توانست ،که هنر شعر را نمیداند به مذاق یکی از مخالفین  خطاب کرده بود

 . ذاشتندگخود را بنمایش  فکری  سطحادنا بودن  خوشبختانه الل چوبین دوبا است باری جهانی جبهه گرفتندلعلیه جناب عبداو

نسبت به منافع علیای  * خلیلیثابت میساخت خلیلی صورت گرفت که   کارکردهای سیاسیر زمینه د ی، تحقیق وسیعبار دیگر 

بود و به جانب ایران نوشته بود که  صادرنموده را شاه ایران پیشنهاد حمله برافغانستانشده وبه  آشکارکشورمرتکب خیانت 
از این  افغانستانرکشی برافغانستان ،مردم مردم افغانستان شاهنشاه ایران را شاهنشاه خود میدانند ودرصورت لشک

با سوادی بود که  دار ودستۀ دزدان حبیب هللا کلکانی اولین فرد ۀ خلیلی درجمل عالوتاً  لشکرکشی استقبال خواهند نمود.
 اوسرمنشی دربار بچۀ سق وبحیث  تراک ورزیداشو آگاهانه  دانسته   درغارت وچپاول وتجاوز برمال وناموس مردم کابل

ازعناصر وطنپرست  که بحیث مستوفی والیت بلخ مقررشد دست بجنایت زده و تعداد بسیاری وظیفه اجرانموده وآنگاهی
خلیلی وطن پرستان بود که مورد سوء قصد این زمره سرورجویا یکی از از جمله  . کردمشروطه خواهان را سربه نیست 

  نخواست او کشته شود. قرار گرفت مگرخدا
که در  )برادر افغانستانباهم اقوام  اتحاددر شگاف بس بزرگی خلیلیینانه اتالش های خبراثرد که نموثابت  تحقیقات همچنان
ایجاد شد و نمونه ای ازاین تالش های (نشان دادند  اتحادمثل مشت آهنین باهم  هاروس یکبارعلیه و  هاعلیه انگلیسسه بارجنگ 

تان کساست که بدستور میزبان متعصب ونوکرمنش خود در پا« از خراسان یعیار»عنوانی جعلنامۀ  تفرقه اندازخلیلی، نوشتن
پرمحتوای داکترصاحب  دیده شود مقالۀ).ساختعمیق تر ووسیع تر به یاری ایران شگاف را این )ربانی رهبرجمعیت اسالمی(

 در همین پورتالنشر که بدبختانه بعد ازیکروز آقای جلیل غنی مقاله همچنان که درهمین پورتال بنشر رسید. سیدعبدهللا کاظم 
  ( نددر دست داربسیاری  که  ده است واصل آن را خدا راشکرجهت دا اکنون تغییر خلیلی مربوطات  یاستخبارات فشاربوسیله 

تغییرموضع داد وبا این تغییرموضع برحیثیت  نامرئی درخشید ولی بزودی تحت تاثرعوامل آقای غنی واقعاً در اول خوب
 خواهد شد.روبرو روبرو شد و منبعد نیز ومحبوبیت خود لطمه زد که با عکس العمل استاد سیستانی ودیگر عناصرملی

هرشاه پشت کرد خلیلی براثر تلقینات ودساتیر رهبرجمیعت اسالمی در سالهای اقامت خود در پاکستان، به ولینعمت خودظا
راه تقرب بدربار  وبجای ظاهرشاه، استقبال شد بگرمیکه از جانب نفاق افگنان بسیار نعمت خود گشودوزبان به مذمت ولی

زبان به مدح خصلتا ًستان، آن دشمن خونخوار افغانستان را پیداکرد و در وصف دشمن افغانستان ضیاء الحق رهبرنظامی پاک
چگونه نان به نرخ روز میخورد واز ظاهرشاه که از پول شخصی خود ؟؟آنهابی بدیل می بینیم که این شاعر پس وثنا گشود.

تا از خوان نعمت دشمن  گذاشتبلۀ ضیاء الحق به ق سرنیازساخته بود، روی برگشتاند ودر کارته پروان برایش قصردلخواهی 
نبود  ظاهر شاه  شسابق که دیگر محتاج ولی نعمتدر پاکستان خلیلی   ادامه دهد. بیشتر افغانستان، به زندگی ذلت بار خود 

غافل  ،صحه گذاشت  ،کشتن حبیب هللا کلکانی گفته بودند در شاه نادربر تمام ادعا های که علیه  «عیاری ازخراسان»درکتاب 
 قرار گرفته بود. ونوازش مورد تفقد شاهنکه خودش  درنزد فرزند همان ازی

استمداد نیزمثل یک غرقی از خس و خاشاک  پس توجه فرمائید که منتقدین اینچنانی بخاطر تخریب ملی گرایان حاضرشدند  تا

حقایق را کم رنگ جلوه ند تا بتواننند دست یکی ک *و عناصر عوام فریب پرچمی تفرقه انداز خراسان طلبان با یعنی   د.نجوی

 .محسوب میشودما ملت  ضدخیانت آشکار بر ریگدی عملعد ـُ ب این که ،دهند
 

بار  لی گرایان ایندادند و برای کمرنگ کردن  قلم م برمنافع  ملت ترجیحومتعلقین شانرا  آنها خصلتاً  منافع خودشانخالصه 
به که افغانستان را   ه اییلی  وارد میدان شدند. خلیلی چهراستوار بر کینه از بـُعد شعرخل ،با ترفند بسیار ضعیف و فاقد مایه

سرای مزدور بی همت چیزی بیش نبود. نده بود، مثل هزاران شاعر مدیحه آتش نفاق افکدر ۀ جاسوسان ایران وپاکستان حمای
انتهای سیاسی روی صفحات انترنت سعی ورزیدند تا برخی ن آن بروگذاشتبا نقل اشعار خلیلی ، تملقمو متعلق  برخی افراد مگر 
وصنم وگل وبلبل وبهار  شاهدعار هرقدر که دروصف اما این اش سرپوش گذارند وبرچشم مردم خاک افشانند، رندانه خلیلی

در بوی این گند دیگر  نماید.نابود م وـُ وشگوفه خوب سروده شده باشند، هرگز نمیتوانند بوی گند خطاهای سیاسی خلیلی را گ
ودیگر « ت افغانسخنور بی همتای مل »و« جاللتمآب»و  «افغان»کلمات چسپاندن  است. اظهر من الشمسسراسر افغانستان 

نمی چسپند، زیرا که نوشته های  درز برداشتۀ خلیلی بد ریخت  ل خشک بردیوارـ  چون گ ، به نام خلیلینسبت های مبالغه آمیز
جنایت دیگر ماهیت اصلی خلیلی را که  ،انعکاس یافتبیشنردرد افغان که دراین پورتال  هموطنان بادرک وباومستندتحقیقی 

اهلیت دور ازدور از انصاف وکلمات توصیفی به مادر وطن است، برای همه گان آفتابی ساخت.  خیانتعلیه انسان روشنفکرو
 د. نزبخاک برچشم جامعه  نمیتواند نوشته هادرخلیلی 
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که این  ردوحتی صراحت دااست سنگسارصورت گرفته ترفند که برای روشنگری  در زمینه است  یمقاله سنگسار تحقیق  واما
رحالیکه د. سنگسار ها بر اساس مبانی اسالمی به منصۀ اجرا درنیآمده اند بلکه از اسالم سوء استفاده صورت گرفته است

در احکام ن شده که یمنشاء آن را اسالم قلمداد کرده بودند، برعکس مقاله بوضاحت نشان داد که کمتر کسی به اساسات  تعی
د که با این مبانی نتوجه جامعه را به نکاتی جلب میک هپس مقال. سنگسار را در جامعه ناممکن میسازدعمل  ،سنګسار است

زیر نام  کشور خانم هایعلیه را ی  ناجایز ودروغ گیری صورت گیرد و تهدید ها ت جلواز  ازدیاد خرافا دنمیتوان
 .خنثی کندسنګسار

 
  ادامه دارد

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از  د کهکرباید خاطر نشان  ،ه استقرار گرفتایران  قد رژیم مورد تفکه است یگانه شاعر افغان  خلیلیگفته میشود اینکه   *
ی تهاجم فرهنگی ایران در افغانستان ننابخشود های یکی از چهرهخلیلی   ست نه افتخار، زیراوا نشانه خجالتی نظربسیاری

جاسوس بر اساس تصدایق چنگیز پهلوان  اواز جملۀ شاعران افغان فقط همین خصوصیت وی سبب شده بود تا  . است بوده
 .یردگبقرار ایران مورد نوازش   که دوش بدوش خلیلی در بین حزب جمعیت از اعتبار زیاد بر خوردار بودایرانی 

  
 محترم  بخش صفوفدر .قرار داشتند خلق وپرچم  آن کسانی میشود که در پُست های کلیدیعوام فریبان پرچم اطالق به     *

از خود انتقاد دارند که ما  واکنون صادقانهکه بر اساس یک  آرمان  بزرگ  ندانسته سهیم شده بودند چپ وراست  تمام احزاب 
 چه میخواستم ولی بد بختانه گماشتگان باال دست آنرا بکجا بردند؟
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