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 2017مارچ  30مورخ                         انیهللا هاشم لیدخلیداکترس
 

خوانمی" مدی"شه بررایراکبرخیاسالم م یغرا عتیبحکم شر  

ام دهینماز خواندن او را درمسجد د چونکه  

  !خود بهترآشنا سازند نید عتیخود را بشر دیغافلند،با نیاز احکام د کهیکسان
 تیشخص کیکاظم که درنزداهل خبره  دعبدهللایداکترس یخاص بجناب دوستم آقا بااحترام
کرده  جادیخود اکه  یدربحث باشند،یسادات منسوب م یازشاخه ها یکیوهم الحمدهلل ب باشند،یمعززم

 .ورزمیومرا با چلنج فراخوانده اند، باالجبار اشتراک م
 -زی)تاتیثبوت ماد یهای(  و تئوریکیالکتید تیخود)قانون اناتیب ۀجناب دانشمندکاظم درمقدم نکهیا

 یمعلومات برا نیارتباط ندارد، مطرح ساخته اند، ا چی( را که بعنوان مقال شان هزیسنت -زیت یانت
 کیدرشدم جناب کاظم صاحب  ارخوشیاما بس -خوردینابلد باشند به دردم قیطر نیدر کهیکسان

باور  نیومن ا ستند،ی" نستی"مارکس هایها وپرچم یکرده اند که همه خلق دیمورد نظر وباورمراتائ
 :کنمیصحبت اقتباس م نیا ۀداکترکاظم را بقلم خودشان درمقدم

خلق  کیموکراتیحزب د دنیثوروبقدرت رس یبعدازکودتا یادیکه تعدادز ستیشک ن یجا""
 زمیننیل –زمیمارکس یواقع ۀبدون آنکه به فلسف رفتند،یحزب را پذ تیمختلف عضو لیدرکشوربه دال

 یبعض انیم نیها قرارگرفتند. در ستیمارکس بندهیظاهرا فر یرشعارهایرتاثیبرده باشند ومحض ز یپ
 زین یامرارمعاش وبرخ یهم برا یاز خطرزندان واعدام وتعداد هیوقا یبرا یمقام، بعض سبک یبرا
که  یادیآنها بودند تعدادز نیبا آنها شدند، واما درب یحاضر بهمکار ریناگز میگردانندگان رژ رفشاریز

بزرگوار  امبریو به رسالت پ میبه قران کر ،یاله زالیذات ال تیودر قلب خودبه وحدان گذاردندینماز م
     ".داشتند قانیوا مانیا

از  کهیمردم درحال یوشخص آگاه ازوضع اجتماع سراقتصادیداکتر وپروف ثیصاحب کاظم بح داکتر
 ،یخبریداده اند، اما ازب حاتیجوانان که توسط کمونستها جذب شده بودند درباال توض یتهایمجبور

 سریزمیه چهرم قدرت هم یچندنفر درباال یحکومات وقت که صرف برا یکتاتوریو د یتفاوت یب
آن بود،  یایبقا تیکه جمهور یسلطنت یمهایدند،دررژیدیبود، اما عوام را مانند گوسفندان رمه م

 گانهی نی(، ایبه )حزب غورحنگ مل دیبا ایخودمحروم بودند،  دیعقا یوآزاد انیب یمردم از آزاد
 شدندی"مازادضرورت" محاسبه م یانسانها ۀادرجملیو شدند،یشامل م ت،یحزب ساخت مقام جمهور

 یهایآن نعمات وچوک یایسلطنت وبقا یایاگراول -اشاره نکرده اند لیمسا نیصاحب کاظم در ترداک–
 زمیکمون ساختند،یدور دسترخوان خود منحصرنم یخاندان خود و چرنده ها یدولت را به اعضا

  .رندیشب بدست بگ کیدر که قدرت دولت را  افتی ینم هیوکمونستها به آن ندازه توسعه وتقو
"مشکل  بریراکبرخیم یبرا انی" را توسط هاشمدیداکترکاظم لقب"شه یخود که آقا ۀدوم مقال ۀدرماد
 :شودیارائه م لیذ حاتیمطرح کرده؛ بجواب سواالت شان توض یسواالت نهی" خوانده ودر زمیاساس
روز  کیبودم،  دهیکه بکابل رس تیجمهور ۀدور ریهمان سه ماه اخ بررادرمدتیراکبرخیمن م (1

من که بعدتر  -بودند ستادهیا کجایکه همراه با مرحوم اخترمحمدخان  دمید انیجمعه در مسجد مکرور
جمعه  ی. من دررروزهامینماز خواندم ودرختم نمازبا هم مصافحه کرد یبودم درصف عقب دهیرس
و  دمیرادرمسجدد بریراکبرخیبود که م بار نیاول نیوا رفتمینماز بمسجد م یبرا بودمیبخانه م گاههر
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ناموجه ونادرست وساخت دماغ خودتان   جاتیشما باساس توض نکهیوا -شهادت من نستیا
چنان وضع برهم خورده  یسران پرچم نیب زیون یوپرچم یسران خلق نیب نوقتیکه " در دیفرمائیم

شما  یادعا نی..." ادیرسیبنظرم رمحتملینماز به مسجد غ یجهت ادا بریرفتن خ حتمالبود که ا
 تیجمهور ۀدور ریسه ماه اخ نیدر مدت هم نکهیاست  که همه خبر دارند وآن ا یتیدرتضاد با واقع

ارگ راسرنگون سازند،  تیبدهند تا بتوانند جمهور یها توانسته بودند هردوحزب را آشت یشورو
 یوپرچم یخلق یودشمن یدوست نکهیا گری!!! ددیتان عنوان کرده ا ۀرا درچند مقال مطلب نیوشما ا

وکمونست  یآنها ازهنر کموفالژ غافل بودند؟؟؟ شماکه پرچم ایبرفتن آنها درمسجد چه ارتباط دارد، آ
  د؟؟؟یچطورخبر داشت هایوپرچم هایخلق ۀاز درون دل وقلب و اراد د،ینبوده و باآنها محشور نبود

 انیمکرور بررادرمسجدیراکبرخیکه م انیهاشم یادعا نیشما: درموردا گرید یمباالت یاشتباه و ب (2
وباساس کدام  دیازکجا خبرشد د،یپرسان کرده باش انیاز هاشم نکهیبدون ا ده،یدرحال نمازخواندن د

 یس درمدت؟؟؟  دیکنی" محول مبریآنرا"به هفت سال قبل از کشته شدن خ عادیوم خیومنطق تار لیدل
را  یانخالیمنطق وم یب یادعا کی نینچنیناسم، اش یم کایداکتر صاحب کاظم را درامر کهیسال

 :دیتوجه فرمائ لیذ حاتیبه توض -ام دهیشان ند یدرنوشته ها
جهت  نیخود در ۀشده باشد، که درنوشت یدرنزدشما  دروغ تلق انی( اگرمشاهدات وشهادت هاشمالف
 د،یداریبشمول آِن شما راکه درمقاالت تان عرضه م سنده،یافغانها مشاهدات هرنو د،ینموده ا یسع
وارد  اشم یباال یاتهام نیمن چن کهیدروغ بپندارند، ودرحال ایقراردهند دیمورد شک وترد توانندیم

همگان  یرا برا  یراسالمینوع اخالق غ نیا ۀکه خودتان درواز سازمینساخته ام، شما را متوجه م
 !!! دیباز ساخته ا

 یاز استادان پوهنح یاریبس د،یعمارت پوهنتون  بود ییدرمنزل باال دچونکهیار( اگرشماخبرندب
اول آغاز کارمن درپوهنتون،  کماهیاستم)چونکه در زشاهدیخبردارند وشخص خودم ن هیوترب میتعل

 تندگذاش یزوچوکیم کی هیوترب میتعل یدرپوهنح یدراطاق منیاطاقها پربود، برا اتیادب یکه درپوهنح
شد  یعال التیرتحصیپوهنتون وبعدا وز سیکه دراول کودتا رئ  یپشتون خلق یکه همان پوهندو

اگرچه من نماز خواندن  -نماز بود یجا کی زشیم ی( وباالبودیرفته{، قبال درآن اطاق م ادمی}نامش 
ذات   اتدازاختالفیموقف شما که باساس نشرات جرا نیبودند. ا دهید گریبودم؛ اماکسان د دهیاو راند

 اخواندنیکه گو ۀمعجز نیاز د،یدیگردیم زمطلعیآنها ن یواز مکنونات قلب د،یشدیکمونستهاخبرم ینیالب
 .کمونستها هم بشما اعطا شده باشد، خبرنداشتم یدماغ ومکنوات قلب

بمسجد باساس سنجش ناقص خودتان به " هفت سال قبل..." از  بررایراکبرخی( جناب شما رفتن مج
ازمن  ادیبن یتصور ب نیباره قبل از نوشتن ا نیدر کاشیا د،یکنیبودم محول م دهیمن د کهیآن روز

اپارتمان  کیکه هفت سال قبل من در شودیم حیشما، توض یتصور ساختگ نی!  در رد ا دیدیپرس یم
 تیودرمنزل پنجم همان مارک کردمیم ی( درجوار وزارت معارف زندگتیدرمنزل ششم )گلزار مارک

اقامتم درکابل ،  ریاخ یدرماه ها -( قرارداشتیدارالترجمه علم -من بنام)ترانسکو یدفترشخص
 متیشدم ، ق میآنرا تسل نکهیآن بودم، هم یمدهیشد ومنتظرتسل بمیالف( نص 28آپارتمان بالک ) 

 گر،یبعبارت د -شدم کایآمرۀروان لمیکردم وبه مرحوم خسرم سپردم، وخودم با فام هیآنرا تاد ملکا
بودم، نه  دهید بررادرآنجایراکبرخیکه م انیمن در هفت سال قبل از نمازخواندن درمسجد مکرور

بالک  یاپارتمانها ماتیرا بلد بودم. تقس انیسکونت داشتم  ونه آدرس مسجد مکرور انیدرمکرور
 میمن در منزل اول اپارتمان خودرا تسل کهیشروع شده بود وهنگام 1970الف دراواسط سال  28

در رد استدالل ناقص و ساخت  یحیبود توض نیاشغال شده بود. ا نهیتنها منزل دوم همان ز شدم،یم
 .خود شما
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راکه من "قرارمسموع"  وندیم ۀرجادیقسمت اخ بردرمسجدیراکبرخیموضوع خطبه خواندن م (3
 اریداودخان بس تیجمهور ۀرا از زبان همان مرحوم اخترمحمدخان که بدور تیحکا نینوشته بودم، ا

 نیمرحوم -بودم دهیشن کرد،یم تیدوره را بمن حکا نیا یدارهایومعتبر بود ورو نیخوشب
 شناختندیم میگرراازقدیکدی دیبودند وشا ایپکت تیوال یبرهردوازپشتونهایراکبرخیوماخترمحمدخان 

 یریوطنداران خود کمک و دستگ اریقرارداشت که به بس یواخترمحمدخان در آنوقت در موقف
 ینیها ومناسبات ذات الب تیخودرا ازفعال کهیکه جناب داکترکاظم درحال کنمیتعجب م -کردیم

 -خبرمانده اند یب وندیم ۀمسجد جاد ۀازواقع کنند،یم یمطلع معرف تیهورجم ۀکمونستها دردور
او  -( بودای) پکتیجنوب تی: آن مال که برطرف شده بود، از مردم وال گفتیمرحوم اخترمحمدخان م

کمونست  کیعارض شده بود که من چه گناه کرده ام؟  هیمهورداودخان وهم به وزارت عدلج سیبرئ
ساختم،  یشهادت )اشهدان ال اله اال هللا محمد رسول هللا( راجار ۀاو کلم بانرا مسلمان ساخته ازز

به امامت مقررکرد.  یگریچرابرطرف شدم !؟ دولت اورا بمسجد د رم،یوانعام بگ ریتقد نکهیعوض  ا
اما من درآنوقت  -ردیشک داکترصاحب کاظم قرارگ زموردیمن ن تیروا نیاگر ا کنمیتعجب نم

 تیباشند، در اظهار روا دهیکه شن  یگریام، هموطنان د دهیرا شن تیروا نیدرافغانستان نبودم وا
 .خود آزاد اند

)برگشت از  یعرب ۀکلم نیا یمعن -ست"مرتد" تعجب آورا ۀکلم ی( انتقاد داکتر صاحب کاظم باالالف
قرارمسموع   یاستعمال کرده بودم که وقت بیترت نیخاص به ا ۀنیقر کی( است ومن آنرا درنید
امام مسجد در خطبه اشتراک کرده بود، کمونستها او را  ۀباجاز وندیم ۀجاد بردرمسجدیراکبرخیم

لهذا استعمال  –بود، برگشته بود  زمیخود که کمون ۀدیوعق نید رازییکه خ یعنی"مرتد" خواندند ، 
خودبرگشته باشد، مشروع است، خواه آن شخص  ۀدیوعق نیاز د کهی"مرتد" در موردهرشخص ۀکلم

با  مداکتر صاحب کاظ دانمی. نمستیننیل - ستیمارکس ایکمونست  ای هودی ای یسویع ایمسلمان باشد، 
 احساس کرده اند؟؟؟ یچه مشکل نه،ی"مرتد" واستعمال آن درآن قر ۀکلم یمعن
 ثیبوده واست که: من بح نقراریمن از برموقفیراکبرخی( بمرحوم مدی( درباب استعمال لقب )شهب
مسجد جامع بروزجمعه بچشم خود مشاهده کرده  کی بررادریراکبرخیمسلمان، نماز خواندن م کی

 یخود روان بود، شخص نامعلوم ۀهمان شخص را در سرک عام که بطرف خان گرید ۀدر صحن -ام
مسجد جامع بحال نماز خواندن  کیخود که اورا در یلهذا من باساس مشاهدات قبل اند،بشهادت رس

 نیو د عتیخطاب را مطابق شر نیوا کنم،ی( خطاب مبریراکبرخیم دیرا )شه بریراکبرخیبودم، م دهید
 کنمیلقب دعوت م نینه به استعمال ارا گریکسان د ایاما من داکترصاحب کاظم  -دانمیخود م نیوآئ

 .سازمیم وادارونه 
را نا روا دانسته، انتقادخودشان را  انیلقب وخطاب هاشم نی( بمقابل چلنج داکتر صاحب کاظم که اج

وحاضرم  دانم،یاسالم م عتیشان از مقررات شر یخبریاسالم، وب نیمب نیناروا، خارج ازچوکات د
وجناب  دایامام مسجد الم یصمد یجناب مولو رت،یمتبحر اسالم جناب داکترعبدالستارس یعلما

 ،یونیزیتلو ۀمصاحب کی( را درداندیکه داکترکاظم الزم م یگری)وهر عالم د ینور احرار یعبدالعل
اسالم فتوا بدهند که خطاب) لقب  عتیبشمول داکتر صاحب کاظم، دعوت کنم تا مطابق به اصول شر

ا یاگرقبول کردند، گو  ر؟یاخیمشاهدات من شرعا مجاز است  برباساسیراکبرخیبمرحوم م ( دیشه
 ایاگر قبول نکردند گو –آذان داده است  وقتیبوده وب خبریخود ب عتیو شر نیداکتر صاحب کاظم ازد

 .خواهند کرد نییمرا تع یشرع یمتشبث شده ام که جزا یرشرعیعمل غ کیمن ب
من که قبال در پورتال  برازجانبیراکبرخیمرحوم م ی( برادیاستعمال لقب )شه ایآ نکهیا ریاخ ۀ( نکتد

که داکتر صاحب  دیارز یم نیرد کردند، با گریمطرح شده ، چند هموطن آنرامشروع دانسته وچند د
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 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 علوم)که نه ب یانتقاد ۀمقال کینوشتن  یبرا  کنند،یکاظم که مرا"دوست محترم" خود خطاب م
لقب به  نیرد ا ایونه قبول  ،یافغانستان امروز یواجتماع یاسیس لی، نه بمساتعلق دارد یاقتصاد

( دوروز کندیوارد م یمنف ایمثبت  ریافغانها بداخل وخارج وطن ما تاث اتیومعنو اتیاخالق و روح
اگرچه  ؟؟را منتشر ساختند؟ یخودرا صرف کرده و چهار صفحه مملو ازتصورات واه یوقت گرانبها

وبمن حمله خواهند کرد،  دهیداکترصاحب کاظم بال کش ۀکه ازمتن مقال یزنبور ۀطیخراز زهر وآزار 
 –. با احترام شودیم عیوقت هردوطرف که ضا فیپروف شده ام، اما ح رازنبوریهراس ندارم ز

 مارج 30 – انیهللا هاشم لیدخلیس
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