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زمان  در  کوتاهی  مدت  مشروطه،  جنبش  در  قومی  هر  به  منسوب  افغانستان  روشنفکران 
ظاهرشاه و به خصوص در مذبح پلچرخی میهن فروشان پرچم و خلق، با خون خود شط سرخی 
پرافتخار  از جانباختگان  ما حک کرده اند. جز عده ای  تاریخ  در  را  افسانوی  قهرمانی های  از 
مشروطه خواهی که گرایش رادیکال و چپ داشتند، اکثر روشنفکرانی که زیر تیغ سالخان خلق 
و پرچم رفتند، متعلق به جریان دموکراتیک نوین )شعله جاوید( و آزادیخواهان و میهندوستانی 
منفرد بودند. این تلفات چندهزاری، نه صرفا از لحاظ کمی بلکه از این نظر که شامل تقریبا 
تمامی رهبران و اندیشمندان جریان می شد، ضربتی سهمگین بر جنبش انقالبی، دموکراتیک، 
سکیولر و آزادیخواهانه،  و خدمتی رویایی به امپریالیزم و سگ های رنگارنگ بنیادگرایش به شمار 
می رود. همچنین جان باختن هزاران شعله ای و ملیون در جنگ مقاومت و تروریزم بنیادگرایان، 

ضربت مضاعف دیگری بود بر جنبش انقالبی نامتشکل و پراکنده.
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در اثر این شکست های پی درپی، دیری نپایید که جنگ مقاومت توسط پادوان آی اس آی و 
امپریالیزم امریکا مورد تجاوز قرار گرفت تا به قدرت رسیدند و طی نه سال امارت خون و خیانت 
خود و برادران طالبی شان، افغانستان غربال شد. و نیرویی وجود نداشت که بر دهان این دشمنان 

دموکراسی سکیولر تبری کاری حواله دارد.

یک وجه مشترک امریکا با جهادی   ها و طالبان، دشمنی خونی با سکیولریزم بوده است. امریکا 
مانند هر قدرت استعماری و توسعه طلب می داند که نافذ بودن سکیولریزم در کشورهایی مانند 
افغانستان مانعی بر پخش زهر منازعات مذهبی، رشد فاشیزم دینی، و خرابکاری در تحقق 
وحدت ملی خواهد بود. امریکا بر ملتی متحد نمی تواند سروری کرده و باندهای فاسد جهادی، 

تکنوکرات و طالبی اش را به دلخواه خود بر آن مسلط سازد.

از کودتای ثور به این سو امریکا گلوله  های جهادی و طالبانی را از شکم بیرون داد تا بنا بر 

موسیقی و عشق و نشاط،  روح و روان مردم ما از هر قوم و سمت را مسخر کرده  است. 
توهین و آزار بهیمانه ی شما طالبان علیه هنرمندان خنجری است بر پیکر مردم ما 
که روزی نه چندان دور دردش با توفان خشم آنان درهم آمیخته و گلیم وحشت شما 

آفریده های پاکستان را برخواهد چید. شما کوچک تر و بی چیزتر از آنید که جامعه 
هنرمندان گرامی ما را بترسانید و ساکت سازید.
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ضرورت نقشه  های منطقه ای و جهانی اش هر یک را که کاراتر تشخیص کند، در موقع اش مورد 
استعمال قرار دهد. هر دو از بستر ارتجاع ضدسکیولریستی برخاسته و جان گرفته اند، واقعیتی 
که »اخوت اسالمی« و وابستگی آنان به امریکا را معنا، تحکیم و تداوم می بخشد. آیا عملکرد 

اینان تفاوت چشمگیری با هم داشته  است؟

فرق جهادی  ها با طالبان

در طول تاریخ، ستم و جنایت بر زن عموما ریشه در ادیان داشته است و در غیبت سکیولریزم در 
جوامع سنتی و پسمانده و بنیادگرازده با همان حدت و دهشت قرون وسطایی مستولی است. 
در افغانستان، مردانی که به هر گونه ستم و توهین و مادرفروشی تحت استبداد جهادی و 
طالبی تن می سپارند، جهت پوشاندن کمال نامردی و بی غیرتی و بی ناموسی خود دست به قتل 
»ناموسی« می زنند و طالبان و جهادی   ها به یکسان منادی و مشوق آن اند؛ قطرات خون سادیزم 
ضد زن از مسامات هر جهادی و طالب می چکد؛ در حکومت جهادی سخت ترین جنایات و 
تضییقات را زنان ما تجربه کرده اند؛ حجاب حتی کودکان دختر مرعی شد؛ اعمار مدارس دینی در 
هنگام وزیرک خاین داکتر اعظم دادفر دوستمی شدت گرفت و نصاب تعلیمی جهادی مکاتب با 
لوث کم نظیری که به کمک یونیورستی نبراسکا ترتیب شده بود به خورد شاگردان داده می شد1؛ 
ربانی بر تحصیل مختلط دختران با پسران و پوشش آنان قیودات اخوانی وضع کرد؛ روی زنان 
سران جهادی را ماه و خورشید ندیده است؛ هموطنان هندو و سیک ما که در افغانستان دوستی، 
نجابت و خجستگی خلقیات نمونه  اند در معرض تباهی کامل قرار گرفتند؛ خصومت خونی با 
سکیولریزم و بکارگیری احکام دینی برای مرعوب و منقاد نگهداشتن مردم از ملزومات حاکمیت 
جهادی و طالبان بوده است؛ هر دو دین را ضم دولت دانسته و بر بیرق شان کلمه نقش بسته 
است؛ دین و دولت به معنای دو لبه شدن ساطور هر دو است، با یک لبه می کشند و با لبه ی 

1 دیده شود »پیام زن« شماره ۵۹.
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دیگر هر آه و اعتراض را با تکرارهمان 
احکام شداد و غالظ سرکوب و توجیه 

می کنند.

این طومار بسیار طوالنیست. آن چه 
طی ٢٤ سال بر مردم و ما رفته است 
قبل از همه گویای آن است که بین 
اهریمنان جهادی از هر قوم و مذهب، 

و طالبان فرقی ماهوی وجود ندارد.

مانع  جهادی   ها  و  طالبان  اخوانیزم 
است.  بوده  آنان  دوستی  افغانستان 
حقیقت مزدور پاکستان بودن طالبان 
را دنیا می فهمد و سر این رشته ضد 
ملی بودن به پدرکالن   ها و پیشوایان 

پاکستانی شان می رسد2. جهادی   ها عالوه برعرضه ی خود به استخبارات پاکستان، امریکا، 
ننموده اند. جدا  تجزیه طلب  خاینان  با  را  حساب شان  و...  ایران  تاجیکستان،  ترکیه، 

2 بنیادگرایـان پاکسـتان کـه خـود را پیشـقراول ایجـاد پاکسـتان می تراشـند، دروغ اسـت. بـه قـول حمـزه علوی 
نویسـنده بـزرگ پاکسـتانی: »واقعیـات خـالف آن ادعا ها را ثابت می سـازند. به اسـتثنای گروه "طلوع اسـالم" غالم 
احمـد پرویـز، تمـام احـزاب و گروه هـای دینی به شـمول جمعیت علمـای هند، مجلـس احرار و جماعت اسـالمی 
بـه شـدت بـا جنبـش پاکسـتان مخالفـت ورزیـده و به رهبـری آن که سـکیولر بـود ناسـزا می گفتند. مسـلم لیگ 
اولیـه کـه رهبـر جنبش پاکسـتان بـود حزبی به شـمار می رفت متشـکل از کارمنـدان و متخصصـان تحصیل کرده 
کـه بینش شـان بـا مالیان متعصب سـنخیتی نداشـت، بـه خیال بافی دربـاره دولت اسـالمی نمی پرداخـت. جنبش 
مسـلمانان بـود تـا جنبشـی اسـالمی.« )حمزه علـوی »ظهـور بنیادگرایی در پاکسـتان«( منظور نویسـنده، مسـلم 
لیـگ قبل از ایجاد پاکسـتان اسـت. مسـلم لیگ امروزی به خصم دموکراسـی سکیولریسـتی، به حزبـی ارتجاعی تر 
از جماعـت اسـالمی و امثـال آن و از مولـدان و صادرکننـدگان اصلـی طالبان، داعشـی   ها و غیره تروریسـت   ها بدل 

شده است.

آقای اکبری ولو کمرت را اینقدر خم نی که 
بشکنیش فایده ندارد. طالبان خواهان تسلیمی 

بدون چون و چرای هموطنان غیرپشتون و 
غیرسنی ما اند. تنها و تنها همبستگی شریفانه 
و رزمنده ستمدیدگان اقوام غیرپشتون و پشتون 
ما است که این »ابرقدرت« عباس ستانکزی ای را 

نزد صاحبان پاکستانی شان خواهد فرستاد.
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برق شمشیر تئوکراسی طالبان از دور پیداست اما استفاده از دین توسط جهادی  ها با هفت قلم 
آرایش به سبک عبدالله، برنامه های متنوع تلویزیون  های سرجنایتکاران و آزادی نسبی رسانه  ها 
پنهان شده بود. این جاست که نقش روشنفکران نوکر احزاب جهادی برجستگی می یابد. 
واقعیت المناک این است که در چهل سال اخیر به استثنای اقلیتی از روشنفکران انقالبی، 
بقیه چه پرچمی و خلقی که خود را زیر پای باندهای جهادی و طالبی انداخته توبه کردند و چه 
کسانی که بنابر قوم گرایی، مذهب گرایی، و درز  های شخصیتی خود را به مافیای جهادی در 
دولت های کرزی و غنی فروختند، عالوه بر رشته امریکاپرستی، سکیولریزم ستیزی هم آنان را 
به یک دیگر گره زده است. هیچ کدام از اینان در لویه جرگه قانون اساسی علیه پیشنهاد طالبی 
آصف محسنی دایر بر تزیید کلمه و الله اکبر در بیرق زبان شور ندادند و نگفتند که چرا بیرق دوره 

امان الله یا داوود یا شبیه  آنها تصویب نگردد؟

خاموشی ایده سکیولریزم و شیوع فاشیزم دینی از آن دم شروع شد و روشنفکران جهادی وظیفه 
تبلیغ جدایی ناپذیربودن دین و دولت را زیر سایه ی امریکا و دولت  های پوشالی پیش بردند. زیرا 
امریکا )اولین کشور سکیولریستی در تاریخ( و متحدان، برای خود دموکراسی سکیولریستی را 

می پسندند و برای دولت های پوشالی 
و  امریکا  سگ های  را.  بنیادگرایی 
چنگال  که  می دانستند  متحدان 
و  بنیادگرایی  طریق  از  مافیایی شان 
تقابل با سکیولریزم راحت تر و ژرف تر در 
جسم و جان مردم ما فرو خواهد رفت.

روشنفکران  که  ندارد  تعجبی  پس 
لطیف  سلسله جنبانی  به  جهادی 
صالح  محمد  معترف،  هارون  پدرام،   
ریگستانی، مسلم شیرزاد، و غیره به 

جناب عبداللطیف خان یک سوال ساده: با موالنا 
حمید خراسانی بر اساس تجربیات ذیقیمت 
خوشخانه ای  جور آمده ای یا پیش برد خیانت 

تجزیه طلبی ات؟
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شاه امان الله لجن بپاشند لیکن استخوان های حبیب الله خادم دین رسوال الله را به چشم مالیده 
بر خاک او سجده زنند. وقتی آنان از این تاریخ سازی و تدریس ننگین تاریخ خجالت نکشند 
که امان الله  های سکیولر و مدافع حقوق زن به درد نمی خورند چون پشتون اند و بیسواد  ها، 
عصرحجری   ها و معاش خواران بیگانه را باید برگزید که ضدپشتون اند، آنگاه چطور می توان 
انتظار داشت که هدف و آرزوی خود -تقسیم افغانستان- را خیانت چندجانبه قبول کنند؟ 
این ضدافغانستان   ها همان  قدر که به تقسیم میهن ما به فرمان اربابان خارجی تن داده اند، 
به سکیولریزم هم خیانت ورزیده اند که یکی از نتایج آن مماشات با داعش و رژیم های ایران، 
طالبان، عربستان و تکیه بر امپریالیزم و صهیونیزم به عنوان منجی شان می باشد. شتافتن 

کچک وار اینان در بغل آی اس آی را مقارن سقوط کابل به یاد داریم.

ارتجاع اخوانی آنان به استخوان کشی حبیب الله محدود نماند و نمی ماند: گویی طالبان اسالم 
را ربوده باشند که احمد مسعود جار زد اسالم می خواهد و سخنگویان و مبلغانش طوری الله اکبر 
را بی ربط و بی مناسبت تا و باال می اندازند که طالبان هم می خندند؛ فراموش نکرده ایم که امرالله 
صالح و پیروانش در آخرین نمایشات ضدسکیولریستی شان چگونه با »نعره  های تکبیر« گلوی 
خود را شکافته و ثابت نمودند که در استفاده از دین و اسالم نمایی شاگردان مستعد کرزی و 
مافیای غنی و عبدالله اند؛ پرویز کام بخش را عطامحمد به جرم »کفرگویی« تا آستانه اعدام 
کشاند؛ سیاف به رزاق مامون گفت »روشنفکر کسی است که قرآن را بفهمد«3 و »استاد سیاف 
هم به نوبۀ خود مطرح می کند که هم امریکایی   ها و هم خود افغان  ها، دموکراسی را به راه افراط 
انداخته اند!«4، با زبانی هتاک و سخیف به »راوا« تاخت؛ به همراهی باندش در ولسی جرگه مانند 

۳ مصاحبه مامون با سیاف، تلویزیون طلوع، ۵ میزان 1۳۸۵
4 دولتمـداران مرتجـع چـه سـیافی چـه خارجـی از بیـم چپـه شـدن بـا وزش نسـیم دموکراسـی همـواره بهانـه 
می تراشـند. بـه اسـتناد داکتر مبارک علی، رهبران اسـالمی پاکسـتان معتقـد بودند که چون اکثریت پاکسـتانی   ها 
بیسـواد و از لحـاظ سیاسـی بی تجربـه اند لهـذا نهاد  های دموکراتیک مناسـب آنان نیسـت. ایوب خـان از این فراتر 
رفتـه و ابـراز داشـت کـه دموکراسـی فقـط بـرای کشـور  های دارای آب و هوای سـرد مناسـب اسـت و در شـرایط 

اقلیمی گرم مانند ما عملی نیست!
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هر مالی لچک و فرومایه، ماللی جویا را تهدید، و نقشه اخراج او از مجلس را عملی و زنجیر 
کثافتی همزاد خودش الله گل مجاهد را علیه بلقیس روشن وا کرد؛ مرتبط با کرونا جفنگ گفت 
اما وجدان این خبرنگار دایما خدمتگزار مسعود و سیاف خشکید که حرفی زده و مچ سرجنایتکار 
را بگیرد؛ فرخنده را مالیان و اوباش شورای نظاری مثله کردند اما از عبدالله و صالح و دیگر سران 
باندهای جهادی حرکتی دیده نشد؛ در زمان کرزی و غنی-عبدالله بیشتر از دو دوره ی طالبان 
زنان سنگسار شده، مورد تجاوز قرار گرفته، خودکشی کرده اند و... و این همه از دید روشنفکران 
جهادی ضدسکیولریزم مطابق شریعت بوده و لذا با تایید یا سکوت آنان برگزار می شد. سرجانیان 
جهادی و طالبی دو روی یک سکه اند. هر دو با شمشیر ادغام دین با دولت و مرادف کفر دانستن 
سکیولریزم، بر مردم ما استبداد دینی را روا داشته اند. و با این هم باندهای جهادی وقیحانه 
می خواهند با استفاده از موج نارضایتی فزاینده  از وحوش طالبی، به صحنه بیایند یا الاقل در 
»امارت« سهمی به آنان داده شود. اما از یاد می برند که الشه ها ی گندیده ای شده اند که مردم 
هر چند گرفتار بیداد سیاه طالبان، قلبا مشتاق اند دیگر ناظر زورگویی    ها و بی ناموسی  های 
ساالنه ی تبهکاران جهادی در هر ١٨ سنبله نبوده و آنان را تا پوسیدن شان در زندان ببینند 
ولو مثل حمدالله محب خاین روباه گونه »عذرخواهی« کنند یا نکنند. مگر این که فرد فرد شان 

این تجسم تپیک پستی و خواری و اظهار عبودیت صرفًا فضل الله قدسی و سرور رجایی 
در برابر قاتل سلطانپور ها و بکتاش آبتین ها نیست، ایندو از کلیه شاعران واواکی-

انجمنی-جهادی نمایندگی می نمایند.
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تمامی ثروت و سرمایه های زده شده از افغانستان را مال مردم ما دانسته و دوسیه های خیانت ها، 
جنایت   ها و فساد بیکران خود را رک و بی کم و کاست در برابر مردم بگشایند.

تحریف و تخطئه سکیولریزم

در دوره ای از تاریخ اروپا فئودالیزم )شاهان( و کلیسا )کشیشان( که خود را مظهر و آیت خدا در 
روی زمین می پنداشتند، جسم و روح مردم را در قبضه داشته و ستمکاری و استثمار فجیع از تولد 
تا مرگ و پس از مرگ بر آنان اعمال می داشتند، اوامر و نواهی آنان مطلقا باید اطاعت می شد و 
سزای اعتراض و سرپیچی از  آنها بیرحمانه ترین مجازات  ها بود. هم زمان با اعتراض مارتین لوتر 
علیه عیش ونوش و تجمل پرستی کلیسای کاتولیک، در اوایل قرن ١٦ دهقانان آلمان به رهبری 

توماس مونتسر قاطعانه تر بر ضد فساد و ستم دربار، زمینداران و کلیسا به قیام برخاستند.

آقای احمد مسعود تا راهت را با کاکاهای تبهکار، قاچاقچی و فاسدت و با پدرت جدا 
نکنی، از نظر مردم هشیار، تیزبین و مجروح شده ی ما به دست جنایت پیشگان جهادی، 

چیزی نیستی جز یک راهرو و فرزند خلف آنان.
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جنگ مونتسر به پیروزی نرسید اما عصر روشنگری به خصوص روشنگران فرانسه و پیدایش 
سرمایه داری که باید فئودالیزم را به زباله دان تاریخ می فرستاد سرانجام به انقالب کبیر فرانسه 
منجر گردید، انقالبی که در همان آغاز به کلیسا و سلطنت و روحانیون که از ثروت بیکران 
می ترکیدند هجوم برد، امتیازات و دارایی های  آنها را ملغا و ملی و هزاران کشیش را تبعید و اعدام 
کرد. چارلز اول پادشاه انگلیس گفته بود دین همانست که رعایا را مطیع نگه می دارد. مردم 

انقالبی فرانسه گردن این دین و متولیانش را شکستند.

اگر چه سکیولریزم به مفهوم امروزی اش در قرن ۱۸ در انگلستان پدید آمد اما ریشه های آن به 
قرن  ها پیش و منجمله به روشنگران شرق بر می گردد. نابغه ایرانی ابن مقفع در قرن ۸ میالدی 
اعالم داشت که شریعت وسیله ای در دست شاهان خواهد بود تا مردم ناآگاه را تحت تاثیر قرار 
دهند. بعد از او دانشمندان و متفکران بزرگ مانند الراوندی، ابوبکرالرازی، و ابوالعالالمعری به 
ترتیب در قرن نهم، دهم و دوازدهم با قبول مرارت  های جانفرسا، بر اندیشه ی ابن مقفع پای 
فشردند. ابن رشد اندیشمند نامدار مراکش )قرن ۱۲ میالدی( اظهار داشت که مسایل عقیدتی 
باید بر مبنای برهان و گواه استوار باشد. این کالم داهیانه همچو تیری در چشم انحصارگران 

آزادی عقیده و تفکر می خلید.5

عروج مخالفت با روحانیت پیش درآمد سکیولریزم بود که سرانجام مولفه ای از تمدن غرب گردید 
و به تدریج تقریبا سراسر دنیا را درنوردیده و شکل داد. اما راه چیرگی سکیولریزم بر تئوکراسی 
هموار و صاف نبوده و هنوز هم در قرن بیست ویکم رژیم   ها و نیروهای مذهبی زیادی وجود 

۵ در تاریـخ اسـالم شـاهانی هـم تیر شـده که طرفـدار جدایی سیاسـت از دین بوده انـد. مثل جهانگیر، شـاه جهان 
و اکبـر، شـاهان مغلـی هنـد. اکبـر ملقب به کبیر کـه از 1۵۵٦ تـا 1٦٠۵ امپراتور بود، سیاسـت خـود را با کنترول 
روحانیـون و بـدون دخالـت دیـن به پیش می بـرد. روحانیـون را در حفظ اعتقادات شـان مخیر می دانسـت اما آنان 
را از دخالـت امـور دولـت و مخالفـت با سیاسـت هایش برحذر می داشـت. در مسـایل مهم با روشـنفکران مشـورت 
می کـرد و در شـهر های بـزرگ امپراتـوری افـراد صـادق و آزاداندیـش را می گماشـت تا بـر کار قاضیـان، مفتیان و 
سـرداران نظـارت داشـته باشـند. او از اختالف  هـای دینـی و فرقـه ای و تقسـیم اهالـی بـه هندو و مسـلمان منزجر 

بود؛ هندوان شایسته و کاردان را در مقامات عالی تعیین می کرد و چندین زن هندو را به همسری گرفت.



10روشنفکران: خیانت به سکیولریزم و خدمت به اخوانیزم 

دارند که آن را »کفر« و »دین زدایی« و »جنگ با دین« می نامند تا با این گونه تحریف و تخطئه   ها 
مردم در جهل نگهداشته شده را از آن برمانند. در افغانستان طبعا به تناسب عقب ماندگی اش 
و تسلط دولت های ضدمردمی خاصه در بیش از ۴۰ سال اخیر سخن گفتن از سکیولریزم یکی 
از »محرمات« حساب شده است. در این میان نقش روشنفکران جهادی، مزورانه تر بوده است. 

و  اعتقاد  سر  از  خودفروختگان  این  از  عده ای 
عده  ای بیشتر بر سبیل مسلمان نمایی »داغ تر از 
آش« و چاپلوسی به دولت، توبره مخالفت شان با 

سکیولریزم را پر و خالی می کنند.

بنیادگرایان که می پندارند با استیالی سکیولریزم 
هستی طفیلی شان زیر سوال می رود، با توسل 
به هر حیله ای می کوشند سکیولریزم را مساوی 
به الغای دین تبلیغ کرده و جنگ دین و غیردین 

جنبش  که  است  رایج  افغانستان-  جمله  -از  جوامعی  در  مخصوصا  این  ببینند.  تدارک  را 
روشنفکری  آنها از بار سکیولریستی اندکی بهره مند بوده و به درس هایی بی نهایت مهم تاریخی 
در زمینه، اهمیت درخوری قایل نشده اند. در ایران داکتر مصدق هم سفارت امریکا با پخش 
وسیع شبنامه  هایی با رنگ سرخ و با این پیام که »حزب توده« تصمیم به کشتار مالیان دارد، 

خواست بین مردم علیه ملیون و چپ  های سکیولر سوءظن ایجاد کند.

در افغانستان صد سال پسین )غیر از امان الله(، کلیه دولت  ها و سرکردگان  آنها بدون استفاده 
از دین و مذهب در سیاست، زندگی نداشته اند و حتا از مطرح شدن سرسری و تفننی جدایی 
دین و دولت به تب لرزه مرگ می افتادند. از همین رو عجیب نبود که وقتی کابینه کرزی و غنی-
عبدالله و طالبان مافیای نزدیک سر و سامانی می گرفت، دستجمعی به طرف حج رو می  کردند 
تا پیشوند »الحاج« به نام  های آنان اضافه و حربه و ابزار استفاده رذیالنه ی شان از دین گلپوش 
گردد. هر وقت این ابزار از دست شرفباختگان مزبور گرفته شود حیات سیاسی آنان خود به خود 

سکیولریزم درمان همه 
درد ها نیست اما دست مال 

و مولوی و هر نهاد و فردی 
را که بخواهد از دین و 
مذهب در امور سیاسی و 
قضا و معارف استفاده برد، 

قطع می کند.
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زوال می یابد.

جی ایم سید از رهبران اولیه ی مسلم لیگ راجع به نکته ی یادشده نوشته است:
»هدف عمده این ادعا که دین و سیاست انفکاک ناپذیر اند، اینست که در کشوری 
مســلمان باید یک یا عده ای مســتبد حکومت کند که به گواهــی تاریخ یکچنین 
حکومتی شــدیدا سرکوبگر و اســتثمارگر یعنی فاشیست  می باشد.... در روحانیت، 
غیــر از اســتثمار توده   ها چیز مفیدی برای شــیوه ی زندگانی مــدرن وجود ندارد. 
عالوتا دین برای انســان به وجود آمده اســت و نه برعکس. پس در دنیای کنونی 
که روحانیون غیر از اســتثمار توده  ها کاری ندارند و بــه علت دگرگونی مقتضیات 
زندگی، موضوعیت قوانین دینــی از بین می رود و آنچه که در جامعه معموال مهم 
انگاشــته می شــد بی اهمیت می گردد. ولی تا زمانی که دین با دولت یکی باشــد، 
این امر ممکن نیســت.... تحلیل دقیق وضع نیاز زمان است. توده  های مسلمان 
پاکســتان باید بیدار شــوند که چرا ســایر کشور  های مســلمان با مال گرایی وداع 
کرده اند و تنها در پاکستان فریاد نظام اسالمی سر داده می شود؟.... عوام از فهم 
تاریخ به نام اســالم دور نگهداشــته می شــوند در حالی که با اندک درکی از تاریخ 

می توانستند دریابند که دین و سیاست با هم جور نمی آیند.«6

از دید جمشید نواز نایاب پژوهشگر پاکستانی: 
»تحت شــرایط ســکیولریزم هم مســلمان باقــی می مانیم اگر چنیــن بخواهیم. 
هیچ  کس قادر نخواهد بود مســلمانی ما را از ما بگیرد. ســکیولریزم اما با سپردن 
حاکمیت به مردم، دموکراســی را تحکیم می بخشد؛ حاکمان افسارگسیخته ما را 
افســار خواهد زد، انرژی محدودشده ی ما را در کلیه عرصه های زندگی آزاد کرده 
و ما را به ســوی نوگرایی ای همه جانبه رهنمون خواهد بود. آزادی اندیشه و بیان، 

٦ جی ایم سید »تصور من از دین«، صص1۵٠ و 1۵1.
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روسوها، مارکس ها، استوارت میل  ها، گالیله ها، نیوتن ها، داروین ها، انشتین  ها و 
راسل های خود ما را به ما ارزانی خواهد کرد.«

 و در باره تناقض بین حرف و عمل معاندان سکیولریزم:
»شــگفتا، حاکم مطلق ما خداســت اما مالیات دهی، معاشــات، تجارت خارجی 
و داخلی، قوانین صنعتی و خالصه تمام سیســتم اقتصادی ما توســط انســان  ها 
تنظیم می شــود؛ حاکم مطلق ما خداســت، اما نظام سیاســی و ساختار دولتی ما 
توسط انسان های اتفاقا خودخواه و ناباب تعیین می شود؛ حاکم مطلق ما خداست 
اما دهه هاســت که زیر یــوغ حکومت نظامی و دیکتاتور ها رنــج می بریم. پارلمان 
توســط انسان  ها تشــکیل و بعد منحل می شــوند. این  ها همه توسط انسان هایی 
بی احســاس بر ما تحمیل می گردد و تنها انســان  ها از شــر آنان ما را نجات داده 
می توانند چون خدا آنان را بر ما نه گماشــت که بعد معزول کند. به یک کالم خدا 
حاکم مطلق است ولی ما تحت فرمان انسان نفس می کشیم یا بهتر است بگوییم 
عذاب می کشــیم... حقوق بشــر مندرج در منشــور ملل متحد و شریعت اسالمی 
با هم متضادند، پس چرا پاکســتان بزرگ ترین کشــور اســالمی عضو ملل متحد 
می باشــد و چرا دولت ما در مورد کشــمیر و فلســطین اشغال شده دست به دامن 
»حقوق بشر« می شــود؟« جمشید نواز نایاب »ریاکاری به نام خدا« )فرنتیرپست، 

۲۲ فبروری ۱۹۹۸(.

سکیولریزم اگر با »دین زدایی« قرابتی می داشت، بعد از غلبه یافتن در غرب باید مسیحیت از 
آنجا رخت برمی بست؛ جنبش سکیولریستی ترکیه که از اشتیاق و اصرار فزاینده روشنفکران و 
بخش های وسیع مردم برای ورود به مدرنیزم نیرو می گرفت اگر سر »جنگ با دین« می داشت، 
اتاترک که در ١٩٢٤ امپراتوری خالفتی عثمانی را برانداخت و جمهوری دموکراتیک سکیولر 
ترکیه را اعالم و درج قانون اساسی نمود، به تصفیه و انحالل سرتاسری مال و مولوی در ترکیه 
دست می زد؛ قرآن را به ترکی ترجمه کرد تا ضرورت دانستن عربی برای فهم آن از بین برود؛ 
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وزارت امور دینی، همزیستی فرقه  های مختلف اسالمی را متحقق ساخت. قانون در ترکیه 
حافظ آزادی دین و عقیده و بازدارنده ی تبعیض دینی می باشد. اتاترک با وجود وابستگی به 

قدرت  های امپریالیستی و فئودال  ها، 
سکیولریستی  دولتی  نهادن  بنیاد  با 
گشود.  را  سرزمین اش  پیشرفت  راه 
را  اسالمی اش  هویت  کماکان  ترکیه 
دارد، اما یک قرن تثبیت سکیولریزم و 
پیشرفت صنعتی، دل و دماغ اکثریت 
طوری  را  میلیونی اش   ٨٥ جمعیت 
تسخیر کرده که کوشش  های اردوغان 
)آذان دادن ها، رابطه با گلبدین و سایر 
ارتجاع  با  شدن  نزدیک  تروریست ها، 
کرزی و غنی و...( برای احیای خالفت 
عثمانی جایی را نخواهد گرفت. مردم 
ترکیه به علت خرابی وضع اقتصادی، 
اعمال سیاست های فاشیستی علیه 
مردم کرد و فساد اردوغان که قصری 
هزار اتاقی برای خود و خاندانش آباد 
کرده است7، او و حزب اش را از قدرت 

به زیر کشیدنی اند.

7 راجـع بـه فسـاد اردوغـان سـایت »حـزب 
همبستگی افغانستان« دیده شود.

آقای یون »بیعت « تو و عمر زاخیلوال به طالبان 
و موالنا فضل الرحمن قصه عشِق گل و بلبل و 

پیوستن فرزندان یتیم و فراق دیده به مادرشان 
است.

از راکت پران منحرف می توانی تیزاب پاشی بر 
زنان، قتل صدها آزادی خواه و هرچه بیش تر 

هارشدن مقابل هم وطنان غیرپشتون ما را یاد 
بگیری، فقط مواظب باش که عادت های دوران 
لیسه حربی شوونزی او در خودت هم سرایت 

نکند.
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لیسیدن خنجر ارتجاع و لجن پاشی به امان اهلل

از گنجینه سترگ روشنگران دوران تالیی مسلمانان، اروپاییان در رشد علم و فرهنگ بهره برده 
و با شکستن زنجیر جهل و بردگی فکری هزار ساله ی کلیسا بر زندگی و جامعه، سکیولریزم 
را بنا نهادند. جوامع شرقی برعکس به سکیولریزم نگرویده و در خواب خرگوشی ای فرو رفتند 
که حکام مدام مبتال به درد شکم و زیر شکم، آن را سخت به نفع تداوم جباریت خود دیدند و 
تا امروز با پشتیبانی ولی نعمتان خارجی شان اجازه نمی دهند مردم از آن خواب و خمار و خلسه 
عرفانی چندین قرنه بیدار شده و قد برافرازند. مردم ما در جهنم عقب ماندگی تاریخی می سوزند؛ 
هیچ گاه ساطور استبداد دینی و مذهبی را از سر خود دور ندیده اند و طیف وسیعی از روشنفکران 
افغانستان )به استثنای اقلیتی از آنان( هم شکاف سیاه بوسیدن این ساطور خونین را بر پیشانی 

دارند.

ما ماهیت ارتجاعی واصف باختری، کاظم کاظمی، لطیف پدرام و خیلی دیگر از شاعران و 
بنیادگرایی  شاهرگ  به  بیندازیم  نگاهی  اینجا  در  نموده ایم.  برمال  را  سرکاری  نویسندگان 
)قومپرستی و دشمنی با سکیولریزم( آنان در تقدیس از یک لکه ننگ تاریخ: در سنبله ۱۳۹۵ 
انبوه روشنفکران جهادی مراسم تدفین استخوان های حبیب الله کلکانی و یارانش را به جا آوردند 
تا از حبیب الله شخصیت بسازند و به شاه امان الله لعن و نفرین نثار نمایند. ولی همان طوری 
که هیچ کوشش برای توقف چرخ پیشرونده ی تاریخ فرجام کامیاب نداشته است، لومپن   ها هم 
هرگز قادر نخواهند بود که جایگاه تاریخا معین این دو را تغییر دهند اما بدون تردید بار خیانت 

قوم پرستان ضدپشتون را سنگین تر می کند.

فاشیست های غیرپشتون با پشتوانه ی ۲۴ سال خون و خیانت، بیش تر از آن وقیح اند که شرم 
و سرافکندگی و کلماتی از این نوع را شناخته و جواب دهند که با قبرکنی، مردم را با کدام تاریخ 
و درس هایش مجهز خواهند کرد، تاریخ مبارزه بشر برای ترقی و مدرنیته و نوجویی و ضرورت 
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حیاتی آن در افغانستان یا واپس گرایی و تحجر 
در دل  دین  که خادم  قرون وسطی  به  رجعت  و 

طالبان؟  حاال  یا  می پروراند 

یاد  به  را  دین  خادم  و  رهزن  صاحب  امیر  باری، 
فرمود:  که  بیاوریم 

»ترک ستر )کشف حجاب( را که شاه قبلی 
حکم کرده بود مسترد کردم. برآمدن زنان 

و دختــران بالغه را بدون اجازه ولی  شــان و مکتب مســتورات را موقوف کردم... و 
حکم شــد مال عبدالله که در راه ســربازی دین مقتول شــده بود باید مرقدش آباد 
شــود، امر معروف و نهی از منکر را که شاه مانع شده بود رواج دادم. مردان لنگی 

به سر کنند؛ لباس محلی بپوشند و ریش شان را نتراشند.«

حاال یونس قانونی، لطیف پدرام، رزاق مامون، محی الدین مهدی، احمد مسعود، صالح الدین 
و بقیه رعایای »عیار خراسانی« باید جواب دهند: شما که نه علیه جنایت کاران سرمایه دار-
فئودال پشتون بلکه کل این قوم  کینه می ورزید، فرق تان با طالبان چیست؟ خادم دین شما 
غیر از بیسوادی و سابقه قطاع الطریقی چه چیزی از طالبان خادم دین در مورد زنان، تحصیل، 
ریش وپشم و پوشش مردان کم می آورد که در حسرت نبودش بی تابی می کنید؟ شما با فاشیزم 
تاجیکی که قوم پشتون را به باد تحقیر و تمسخر می گیرد چه فرقی دارید با اسماعیل یون، ستار 
سعادت، شفیع اعظم، فیض محمد زالند، خیرالله شینواری، انورالحق احدی یا پشتونیزم هار 

یونس خالص که قوم پشتون را »سردار« اقوام گفت؟

شما بر پایه برتری طلبی قومی به پمپ کردن آدمی دل کوچک تان را هوا می دهید که هیچ نقطه 
سفیدی در ارزش تیره تاریخی اش نمی توان یافت درست مثل مال عمر و مال هبت الله، با این 
تفاوت که آفرینندگان امپریالیست و شوربازاری »عیار خراسانی« شما موجودیت عینی  داشت 

ولی خادمان دین طالبان همیشه غایب بوده و غایب خواهند ماند.

ادعای روشنفکر مبارز ضد 
هر گونه استبداد و استثمار 
بودن، بدون تعهد راسخ 
به اصل جدایی دین از 

سیاست، ادعای حقه بازانه ای 
بیش نخواهد بود.
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فصل مشترک دیگری که روشنفکران ضدسکیولریزم را برادری اسالمی می بخشد، عویدن 
به امان الله برای تحبیب ارتجاع قیادی و والیت فقیه می باشد. سوای اشتباهاتش امان الله به 
متمدن شدن کشور عشق داشت و متبارز ترین وجه تمایز او با کلیه کسانی که بعدا به قدرت 
رسیدند، افروختن شمع جدایی دین از دولت است که بدبختانه هیچ کدام نه جرئت کردند و نه 
خواستند آن را فروزان نگهدارند. برعکس، وحوش بنیادگرا و روشنفکران شان از قبیل مامون، 
پدرام، غفران بدخشانی و همپالگان تا جان در تن و فحاشی در چنته دارند علیه امان الله شاه به 
زبان رانده و در دیدن سکیولریزم او -این یکی از ارزش مند ترین نقاط قوت تاریخ ما- فلج مادرزاد 
می شوند زیرا اقتضای وابستگی به جانیان جهادی و واواک چنین است. رزاق مامون پاچه ی 
امان الله خان را چسبیده و از »ویالیش در روم«، »فروشنده و دزد جواهرات ارگ«، »زن باره گی«، 
عادت به »کاباره رو« رفتن، »فرار با لباس زنانه« و... را به نقل از کتاب خودش »شب های روم« و 
منابع جعلی دیگر می آرد تا او را در سطح یک »رهبر جهادی« مسخ نماید. رسول سیاف گفته که 
امان الله، قاضی عبدالرحمن را که قرآنی در دست داشت در ارگ به لگد زد و بعد امر به کشتن اش 

داد! البته »استاِد« لچک »بند و واز«8 ذکر منبع نیست.

 تجانس حمله مامون، سیاف و اسماعیل و... به امان الله و آرایش نفرت انگیز حبیب الله کلکانی، 
از برادری جهادی استوار بر دشمنی با دموکراسی سکیولریستی یعنی همان خواست امریکا آب 
می خورد که در کشور تحت سلطه اش استقرار حکومتی ملی، دموکرات و سکیولر را بر نمی تابد و 
بنا بر منطق چرچیلی9 اقلیت خاین طالبی و جهادی اش، لنگی زن و نکتایی پوش را باید در جیب 

داشته باشد تا به مجرد اوج گیری جنبش سکیولریستی آنان را به میدان آورد.

۸ »مـن پـروای هیـچ چیـز را نـدارم... بنـد و واز هیچ چیز نیسـتم که مـردم در رابطه با من چه میگـن چه نمیگن. 
من به خاطر خدا کار کردم و...« )»پیام زن« شماره ٦٦ و ٦7(.

۹ اوریانـا فاالچـی از چرچیـل پرسـید، شـما بـرای ایجـاد یـک دولـت دست نشـانده بـه آن سـوی اقیانـوس هنـد 
می رویـد امـا ایـن کار را نمی توانیـد در بیـخ گوش تـان در آیرلنـد که سال هاسـت با شـما می جنگد، انجـام دهید؟ 
چرچیـل پاسـخ داد: بـرای انجـام ایـن کار به دو ابـزار مهم -اکثریت نـادان و اقلیـت خاین- احتیاج هسـت که  آنها 

را درآیرلند نداریم.
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و  مسعود  احمدشاه  ملجا  که  این 
اکنون پسرش و به طور کلی جمعیت 
بود  و... »سیا«  نظار  اسالمی، شورای 
گوسفند  و  گاو  برای  حتا  می باشد  و 
و  مامون  هویداست.  رازی  افغانستان 
شرکا که دیدند تقال برای خیره نمودن 
»مقاومت«  ناف  پیوند  از  قبح زدایی  و 
احمد مسعود با »سیا« ممکن نیست، 
کار را آسان کرده و اصال وابستگی به 
یک قدرت خارجی را جزء الینفک هر 
مقاومت ضدطالبی می شمارند. و در 
اصطالح  به  »جوان«  نسل  عین حال 
در  را  مسعود  احمد  ملی«  »مقاومت 

مقابل تیکه داران مسن جمعیتی و شورای نظار می گذارند تا به مردم مژده دهند که در »مقاومت 
ملی« عامالن بیست و چهار سال خون و خیانت تشریف ندارند و بناًء به سوی اش بشتابید!

ولی مامون   ها از یاد برده اند که دیگر این تردستی  ها کارگر نیستند.

در ارزیابی و مبارزه با رخداد ها و جلوگیری از تکرار آنها، وجود و عدم وجود عده ای از مرتکبان 
تبهکاری  ها و غداری  ها اساسی نیست. اساسی نقد و طرد بنیادهای فکری آنچه اتفاق افتیده، 
می باشد: چهار سال حمام خون و بدمستی، زاده ی تفکر و بینش احمدشاه مسعود، علی 
مزاری، رسول سیاف، ربانی و چند مکِمل مرده و زنده اینان است که ارکان اصلی اش عبارت 
بودند از استیالی شریعت، تکفیر جدایی دین از سیاست، دموکراسی و هر ایده ای که بوی 
ترقی و عدالت جویی بدهد، ریسمانی که خادم دین رسول الله، مالیان مامور انگلیس به رهبری 
مال عبدالله لنگ، طالبان، داعش، تروریست های احزاب جهادی و روشنفکران  آنها را در آخور 

تبلیغات رزاق مامون بر ضد شاه امان الله فرقی 
با شایعه پراکنی انگلیسی، مالیان شوربازاری و 

اراکین سقوی ندارند جز این که شایعات انگلیس 
و نوکرانش با تجزیه طلبی همراه نبود ولی رزاق 
مامون و شرکا اتهامات کوچه گی خود را علیه 

امان الله با خیانت تجزیه طلبی می آمیزند.
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امریکا، ایران، پاکستان، عرب و ترکیه وصل می کند.

لذا، بریدن از این جریان که صد سال کشور را در دهان امپریالیزم و سگ هایش نگهداشته و 
مانع بهروزی اش گردیده است، با بودونبود شماری از گردانندگانش عملی شدنی نیست؛ پیکار 

قاطعانه و ریشه ای علیه تفکر مزبور و متولیان 
دیروز و امروزاش، راه عبور از آن لجنزار خواهد بود. 
و اال احمد مسعوِد ضد سکیولریزم و نظایرش با 
ادعای ضدطالبان بودن، به مثابه نقابدارانی عمل 
خواهند کرد که سوار بر موج نفرت عامه از »امارت 
اسالمی«، ام  الفاسدان تبهکار جهادی را مجددا بر 
گرده های مردم ستم کشیده ما بنشانند. خیانتی 
که امریکا و متحدان یا با تغییر اوضاع، روسیه، 
چین، ایران و هند مایل به اجرایش خواهند بود.

انتی سکیولریزم در ادبیات

سایه ی دشمنی با سکیولریزم در ادبیات نیز آشکار است. خلیل الله خلیلی مغز و مشاور خادم 
دین رسول الله، شاعرباشی دربار ظاهرشاه و دربار پرچرک و خون ربانی، دلداده ی محمدرضا شاه 
و روح الله خمینی10، ماه و ستاره ی قلندر واصف باختری و قوم پرستان تجزیه طلب غیرپشتون، 

»قیمتی ُدر لفظ دری« را بی محابا به پای خوکان ریخت:
شو ضیاءالحق چراغ آرزوی مسلمین

شو علمدار مسلمان، شو مهین سرباز دین

1٠ »پیام زن« شماره ٦٦و٦7 دیده شود.

سکیولریزم به آزادی 
ادیان، وجدان، مذاهب، 

ایدئولوژی  ها و عدم 
دخالت دین در امور تعلیم 

و تربیه، قضا و عدالت 
معتقد است و دست و پای  
بنیادگرایان را در تعمیم 

سودجویی از دین می بندد.
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جانشین شیر یزدان شو در خیبرگشا
در مقام خالدی میدان محشر آفرین

مسند محمود غازی، شهسوار بت شکن
آن که می لرزد از وی هند تا دریای چین

پای مال لشکر این بی خدایان تا به کی
ای تو محمود بزرگ بت شکن را جاگزین

نظمی بی مایه تر، مبتذل تر و در عینحال فاشیستی تر از این هم از »استاد«، ورد زبان برادران 
جمعیتی و شورای نظاری و مشاطه گران شان می شود زیرا نصب العین آنان را در خود مضمر دارد 
و عالوتا مگر احمد مسعود و سخنگویانش، صالح  محمد ریگستانی،   هارون معترف، حفیظ 
منصور، حاجی الماس، عاصم، عطامحمد و... فرهنگ و ذوق بهتری دارند که از این پیام و نظر 
مشاور خادم دینان لذت نبرده و از نشاندن وی بر فرق سرشان بشرمند؟ خیر، نمی شرمند. از این 
هرزه تر و بند تنبانی تر تولیدات، از آنجایی که حامل خط سرخ ایدیولوژی آنان )انتی سکیولریزم و 

قومپرستی( می باشند،  آنها را تکریم و تقدیس می کنند.

جالب است که »تئوریسین« بقایای مفلوک تسلیم طلبان پرچمی داکتر عبدالله نایبی نیز با 
کتمان زبونی خلیل الله خلیلی، همراه جنایت پیشگان می شود:

»خلیلــی تواِن ایســتادن در برابر آن همه گزنــد و آزار  )کدام گزنــد و آزار آقا؟( را 
نداشت. ناگزیر راه کابینه و دربار را در پیش گرفت.«

خیر، »ناگزیر« نبود. فقط ضعیف النفسی و عشق به مکنت و مقام موجب می شود که فردی »راه 
کابینه و دربار« سقوی، ظاهرشاهی یا مافیای کرزی و غنی و عبدالله را در پیش گیرد و بعد هم 
سقوط را تا آخر رفته و مانند خلیلی هم دم شاه ساواکی و خمینی جالد گردد. اگر او کمی حیا 
به خرج می داد، پس از آن همه سازش ها، الاقل به آرمیدن زیرپای ربانی آدمکش تن نمی داد. 
این توجیه »نازک خیاالنه« نایبی، برائت نامه ای خفتبار است برای تسلیم طلبی و ارتداد تمام 
پرچمی   ها و خلقی  های جهادی یا طالبی شده، اعظم دادفر  ها، سیما سمر  ها، رنگین سپنتا  ها، 
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سمیع حامد  ها، واصف باختری  ها، منیژه باختری  ها، رهنورد زریاب  ها، حمزه واعظی ها، فاروق 
فارانی  ها، مجیب مهرداد  ها و هم قطاران حقیرتر از خودشان.

عبدالله نایبی  ها حق دارند برای بی اهمیت وانمودن خیانت به مردم و وطن استاد خلیلی  ها به 
هر نحوی، بر داغ خیانت تاریخی قوم گرایی کثیف خودشان با فاشیست های غیرپشتون به 
قومندانی احمدشاه مسعود و رفقای خلقی با گلبدین، طالبان و سایر فاشیست  های پشتون تبار، 
چونه پاشی  کرده و در محکمه تاریخ خونسردانه بگویند »در برابر آن همه گزند و آزار«، »ناگزیر« 

بودند خود را به اخوان و »سیا« و ع و غ بفروشند!

شاعر »مرحله تکاملی انقالب« ادامه می دهد:
»سخن از مردیست که بیشتر از هر شاعر دیگر آن برهه زمان شیفته شوریده حال 

وطنش بود.«

و تجلی خیره کننده ی »شیفتگی« و »شوریده حالی« استاد را به طور حتم در این سطور اش 
کرده: کشف 

شــو ضیاءالحق چراغ آرزوی مســلمین/ علمدار مسلمان شــو مهین سرباز دین/ 
پایمال لشکر این بی خدایان تا به کی/ ای تومحمود بزرگ بت شکن را جاگزین

»تئوریسن« ناپشیمان از میهن فروشی افسوس می خورد که خلیلی چرا عشق دوران مشعشع 
»مرحله تکاملی« را به عشق در رکاب ربانی »آی اس آی«یی ترجیح نداد:

»دریغا که واپســین ســال های زنده گی خلیلــی در دیاران بیگانه گذشــتند. او بر 
دریافت هــا و برداشــت های قدیمش پافشــاری کرد و نخواســت  - یا نتوانســت - 

گسسِت ناگزیِر تاریخ را با ظهور نیروهای نویِن وابستۀ آن درک کند.«

اما توضیح نمی دهد که شاعر درباری و اخوانی چرا باید فرمانبری از »کی جی بی« و پوشالیان را 
افتخار می شمرد و نه از »آی اس آی« را؟ اولی چه مزه ای داشت که دومی از آن عاری بود؟



شعر »حرامیان!« به جنایتکاران و پادوان روشنفکر شان
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اگر عبدالله نایبی با فاشیزم ضدپشتونی، خادم دین رسول الله بازی و ارتجاع ضدسکیولریستی 
نمی ساخت و از خمیره ای متفاوت با سلیمان الیق، اسدالله حبیب، پژوهان گردانی و غیره 
واصف  خلیلی،  باید  می بود  برخوردار  »سیا«  یا  »واواک«  »کی جی بی«،  به  چسبیده  شاعران 
باختری، فرید مزدک، پروفیسر رسول رهین و... را افشاء می نمود که از جعل تاریخ و »عیار« و 
»مرد« و »رابن هود« نامیدن یک عامل انگلیس حذر نموده و با تبارز مرض ضدپشتونی، داغ 
ننگ کالن تری را بر تارک میهن فروشی جهادی خود نه افزایند. »ر ها در باد«11 مقصود بررسی 
کتاب نیست صرفا اشاره می نماییم که وقتی کتابی زیرنظر واواکی شهره ای مثل کاظم کاظمی 
نوشته شود و از سوی واواکی های خرد و کالن شورای نظاری به صورت هیستریک جار زده 
شود، چه متاعی خواهد بود؟ این که نویسنده در هیئت یک نارسسیست بیمار خود را الهه فتان 
زیبایی قرن ۲۰ و ۲۱ در مرکز توجه جوان و پیر حزب پرچم تصویر می نماید زیاد ایرادی ندارد چون 
داستانی در سطح پاورقی های مبتذل عشقی مجالت درباری ایران محمدرضا شاه باید از این 
چاشنی  ها تهی نباشد، اما در جایی ببرک کارمل را هم در زمره عشاق ملنگ شده اش قلم داد 

می کند که: 
»کارمل گفت: تو می دانی چقدر جذاب و جالب اســتی! همین شــور 
تو، همین صداقت تو پســر ها را مجذوب و دختر ها را حسود می کند. 

تو یک پارچه  ی آتش استی، که مرا می سوزانی!«

باید انسان جلو تهوع اش را بگیرد. ببرک کارمل، رهبر حزبی میهن فروش، عضو کی جی بی و قاتل 
صد   ها انقالبی و به قول واسیلی متروخین در »کی جی  بی در افغانستان«، فاقد اعتماد به نفس 
بود و خودش را یکی از رجال بزرگ جهانی و پر اهمیت تر از کاسترو می دانست! معذلک بچه فلم 
پشاوری یا کابلی درجه سه ساختن از او کار تنها جنون زدگان ضدبرابری طلبی، ضددموکراسی و 

11 ایـن کتـاب چنـد بـار تجدید چاپ شـده )یکـی هم توسـط بنیاد مسـعود( و تا طاعون شـورای نظـار، جمعیت 
اسـالمی و... در افـق سیاسـی کشـور مرئـی اسـت، بـه صـد چاپ خواهـد رسـید. در شـماره 71 »پیـام زن« نیز به 

کتاب اشاره ای رفته است.
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ضدسکیولریستی ملهم از تعلیمات و تزریقات »سیا«، »واواک« و »آی اس آی«12 است که وقتی 
به افالس حقیقت گویی می غلتند، توسل به بستن افترائات و دروغ بافی های اخالقی به حریف 
را کارساز تشخیص می دهند. اگر ناصحان نویسنده مرتجعانی از رگ و پی جهادی و واواکی 
نمی بودند باید به او می فهماندند که از سیاه نمایی هرزه ی ببرک کارمل بگذر چون فرار از هزاران 

دلداده ی خراب و تراب پرچمی و خلقی 
نظار  شورای  آغوش  در  غنودن  ولی 
از هر  وحشی، متجاوز و بی اخالق تر 
طریق  از  آخر  در  و  بداخالق  پرچمی  
قبله  به سمت  »آی اس آی«  و  »سیا« 
امریکا کوچیدن، هر چیزت را در »باد« 
نی که در نجاست و بی آبرویی »رها« 

می کند.

خویی  اسماعیل  شعر  های  روزگاری 
از  بعد  اما  بود.  زینت افزای »پیام زن« 
شعر گفتن اش به لطیف پدرام بدنام و 

جمعیتی، موضوع را وسیعا افشا نموده و دیگر شعری از وی نیاوردیم. لیکن این موجب نشد 
که از مرثیه »آن سوی دیوار« شفیعی کدکنی که از موضع خوشایند رژیم جنایت، در مرگ خویی 
نوشت خرسند شویم. شکی نیست که هیچ دشمن ببرک کارمل هم به اتهام های ساختگی و 

سبکسرانه اخالقی خانم شورای نظاری بهایی قایل نخواهد شد.

12 مـا بـا روشـنفکران پاکـدل و فرزانـه ای دوسـت هسـتیم کـه بـا سـکیولریزم گرایـش خاصـی ندارند ولـی به ما 
تصریـح نموده انـد کـه چـون امپریالیسـت   ها و بنیادگرایـان را می بینیـم کـه در مخالفـت بـا آن و غیـره مفاهیـم 

عالمگیر شب و روز نمی شناسند، همصدایی با آن دشمنان بشریت را دون شان خود می دانیم.

زنان مبارز ما باید از این دزد سره میاشت، زنی 
مشکوک و خودنما با رگه های طالبی، گلبدینی 
و افغان ملتی دوری جسته، به قیافه گیری های 

ریاکارانه ی او بهایی نداده و منزوی و رسوایش 
سازند.
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جمعیتی  ها، شورای نظاری   ها و عناصری از این جنس، کتاب را تا جان در بدن داشتند شاهکار 
بی مانند در تاریخ ادبیات بشر، صاحبش را همطراز ویکتور هوگو، »ژاندارک افغانستان« و دیگر 

شوخی   ها از این دست تبلیغ کردند.13

به نظر می رسد عالمه   ها واصف، ناظمی، شرق و همایون در حالت به اعلی درجه جذباتی و 
بی خودی و کمی الیعقل شدگی تبصره  های یک سطری را بیرون داده اند ورنه شایسته بود کار 
را یکسره کرده و می نوشتند که قبل از انتشار »ر ها در باد« اصال ادبیات به معنای واقعی آن در 
جهان وجود نداشته و لهذا مقایسه آن با »بینوایان« و غیره توهینی به پیغله ژاندارک ما می باشد!

ما مکررا از شغالی بودن افغانستان زیر اداره مافیا  های کرزی و غنی و عبدالله سخن زده ایم. 
آیا آسمانی نشان دادن این کتاب مثال مجسمی از شغالی بودن عرصه ادبیات ما نیست؟ آیا 
از ستایش غیر نورمال و منزجرکننده ی این کتاب توسط خیل کالنی از واواکی انجمنی   ها 
نمی توان ابعاد شغالی بودن را فهمید و به میزان سفاهت و ابلهی رقت انگیز یک شاعر وامانده ی 

وطنی پی برد که نوشت »پایتخت شعر از ایران به افغانستان انتقال یافته است«؟

از محتوایی ساواکی، واواکی و جهادی ضد سکیولریزم نمی بود، از سوی  اثر مملو  این  اگر 
قلمکاران جهادی و »بنیاد مسعود«، دیوانه وار تقدیس نمی شد. زیرا سند مجعول تاز ه ای نه 
علی الظاهر مستقیما از زرادخانه »ساواک«، »واواک« و »سیا« بلکه از خامه زنی افغان تراویده 
که از »جهنم کمونیزم« گریخته، رستم وار به آغوش جهادی احمدشاه مسعود پناه برده و از آنجا 
به بهشت به سرزمین رویاهایش امریکا آرام گرفته تا با ستردن خون از روی یک جوان جهادی 
تربیت شده  ی »واواک«، »ایم آی ۶« و »سیا« را به عنوان بدیل طالبان تبلیغ و تجلیل می نماید.

1۳ همایـون بهـاء: »اسـتاد واصـف باختـری در بـاب این کتـاب گفتند: "سـوگند می خـورم زندگینامهء بـا این ژرفا 
و ادبیـات در کشـورم نخوانـده ام" و آقـای لطیـف ناظمـی گفتنـد: "فکـر کـردم کـه ایـن کتـاب را یـک نویسـنده 
فرانسـوی نگاشـته اسـت" و آقای حسـن شـرق گفتنـد: "این کتـاب را ویکتور هوگو چـون بینوایان خودش نوشـته 

است." و من این کتاب را چون )برباد رفته( مارگریت میچل می دانم«.
)www.kabulprss.org/article196758.html(
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چرا روشنفکران جهادی و اربابان دشمن سکیولریزم اند؟

حساسیت نسبت به سکیولریزم  و زیر زدن آن دردناک تر می شود که گذشته از ایراِن زیر ساطور 
آدمخواران دینی که رزمندگان روشنفکر و کارگر اش در ایستادگی روی آرمان  های عدالت خواهانه 
و سکیولریستی شان حماسه  های جاودانی آفریده اند، در همین پاکستان -که زمانی تلویزیون 
طلوع با صوابدید و لچکی شخص رهنورد زریاب14 مردم پاکستان را »دال خور« نامیده و به ملت 
۲۲۰ میلیونی توهینی به سبک اوباش جهادی روا داشت- روشنفکرانی سر برآورده که با قبول 
زندان و شکنجه و مرگ، در دفاع از سکیولریزم عقب نه نشستند. ولی غریو این مبارزات در 
فضای دو کشور همجوار در افغانستان بنیادگرا و پوشالی زده ی تولیدی »سیا«، طنینی در خور 

نداشت. در اینجا خیانت به سکیولریزم عمده بوده است. چرا؟

زیرا: 

۱( جنایت  ها و خیانت  های خود را با استفاده از حربه دین، برحق وانمود می سازند.

۲( استبداد و فساد را با عبای دین و مذهب می پوشانند.

۳( با نبود سکیولریزم حاکمیت سرکوب گر تیکه داران دینی قانونیت می یابد.

۴( سکیولریزم که هر امتیازی خاص و غیرقانونی را از حکمرانان سلب می کند الجرم مخالفت 
معتادان به جنایت و بی ناموسی را بر می انگیزد.

۵( سکیولریزم استفاده از دین و مذهب در کارزار های انتخاباتی را اجازه نمی دهد و این یعنی 
خلع سالح جانیان و روشنفکران بسته به پای و پول شان.

14 در مـورد اخـالق جهـادی و واواکـی رهنـورد زریاب دیـدن »چگونه از ادبیات بریدم؟« نوشـته زهرا موسـوی در 
فیس بوک کافیست.



سید مخدوم رهین خطاب به غنی خاین:
»هر قدر این تاریخ را ورق بزنی و بی طرفانــه داوری کنی، خود را پلیدترین، 
ابله ترین و در عین حال منافق ترین، خاین ترین، بی شرافت ترین، سخیف ترین، 
تو  نمی یابی.  را  خودت  مانند  ترسو ترین  و  بزدل  و  فاشیست ترین  فرومایه ترین، 
»فرزند ناهموار« به مادر خیانت کردی، باالترین مقام و جایگاه تصمیم گیری کشور 
را که ارگ ریاست جمهوری بود زناخانه ساختی با اون زن یهودی جاسوس موساد 

ات، تاریخ به رویت تف می اندازد. کاش از مادر نمی زادی.«
آقـای رباینـده آثـار تاریخـی، اگـر ذره ای شـرم و حیا می داشـتی، چنین 
وقیحانه و تصنعی علیه یک سـرخاین کف بر دهان نمی آوردی. مسـئله 
خیانـت یـک نفـر یـا چند نفر نیسـت. دولت های پوشـالی ٢٤ سـال اخیر 
از الـف تـا یـای اعضایـش فاسـد و ضدملـی بـه طاقـت شـش بودنـد. 
سـگ زنجیـری »سـیا« و کـرزی بـودن تو و جمیـع وزیران )به اسـتثنای 
بشردوسـت(، سـفیران، والیان و دیگر مقاماتی ها هرگونه تفاوت بین 



شما و غنی و باندش را از بین می برد؛ جدا نمودن کرزی و عبداللـه از 
غنـی بـه خـودی خود نشـان دهنده ی حد اعـای دورویـی و حرامزادگی 
شماسـت کـه بـا فقـدان وجـدان و حـس وطندوسـتی میلیاردهـا دالر را 
خوردیـد و دزدیدیـد و بردیـد؛ فـرد فرد تـان »منافق تریـن، خاین ترین، 
و  خـود  ماننـد  و...«  فرومایه تریـن  سـخیف ترین،  بی شـرافت ترین، 
کـرزی وعبداللــه نمی یابیـد؛ فـرد فرد تان بیشـتر از غنی پسـت و بزدل 
و فرومایـه بودیـد کـه بـه رذالتهـای مافیـای کـرزی اعتراضـی ننمـوده و 
حضور در کابینه فواحش آنان را ننگ ندانسـتید؛ شـخص خودت که از 
کار بـا شـورای نظـار خیانـت و جنایت پیشـه خجالت نکشـی چطور ممکن 

»سـیا«  برابـر  در  بـود 
حامـد  شاه سـگش  و 
اگـر  بایسـتی؟؛  کـرزی 
زن  »اون«  بـا  غنـی 
موسادی و یهودی اش 
»زناخانـه«  را  ارگ 
سـاخت، شـما مـردان 
زنـان  »اون«  بـا  هـم 
»سیا«زاده ی مسلمان 

تـان ارگ را بدتـر از زناخانـه غنی سـاخته بودید اما مراقبت داشـتید که 
گنـد و کثافتـش زیـاد بـه بیـرون درز نکنـد؛ تاریـخ بـه روی شـما هم تف 
نمی انـدازد بلکـه همگـی تـان را غریق چاهـی کان از فاضاب های کابل 
خواهـد کـرد. کـرزی و غنـی و عبداللــه و دالالن خواهر و مادر نشـناس 
شـان مثـل تـو سـید مخـدوم خـان آنقـدر مادرفـروش و بی شـرافت 

بودیـد کـه حتـا بـه هجـو هـم نمی ارزیـد.
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۶( سکیولریزم به آزادی ادیان، وجدان، مذاهب، ایدئولوژی  ها و عدم دخالت دین در امور تعلیم 
و تربیه، قضا و عدالت معتقد است و دست و پای  بنیادگرایان را در تعمیم سودجویی از دین 

می بندد.

۷( دموکراسی سکیولریستی تبعیض بین شهروندان زن و مرد برپایه دین، مذهب، جنسیت و 
عدم تساوی در برابر قانون، هر اعمال زور و فشار از سوی اکثریت قومی یا مذهبی بر اقلیت   های 
قومی یا مذهبی دیگر را مانع گردیده و آرامش و هماهنگی بین ملت را بار می آرد. لیکن باند های 
قومی-مذهبی که معموال از استخبارات بیگانه فرمان می برند، این گونه نظم را منافی سرشت 

جنایت پیشه ی خود می دانند.

۸( باند های قومی و مذهبی که با سکیولریزم از استفاده ابزاری دین و مذهب محروم می گردند، 
دیگر قادر نخواهند بود توده  ها را به نام مذهب و قوم فریفته و به دنبال خود کشند.

۹(  با قانونی  شدن سکیولریزم، عوامل زغال شدن فرخند ه ها پیش چشم مردم، بدون اشد 
نخواهند شد. ر ها  مجازات 

۱۰( جهادی   ها و دالالن روشنفکر آنان که زیر شعار کاذب ضدیت با طالبان برای تجزیه )فروش 
و نابودی افغانستان( خود را می درند، آگاه اند که چون سکیولریزم کارت سنی بازی و شیعه بازی و 

سمتگرایی  شان را برای تحقق آن خواست خاینانه می سوزاند، پس نباید آن را از دست داد.

۱۱( کین توزی با سکیولریزم رشته وحدت لطیف پدرام ها، واصف باختری ها، احمد مسعودها، 
نجیب بارورها، رزاق مامون   ها و عناصری از این قماش و ضامن مودت آنان با ایران و واواکی هایی 
از نوع حسین جعفریان می باشد. اینان خوب می دانند که هر قدر آتش عناد خود با سکیولریزم را 

تیز تر نشان دهند به همان تناسب مورد التفات آیت الله قتل عام   ها واقع خواهند شد.

عده ای از روشنفکران مذکور، برای آن که حفره های عمیق جنایت کاری  ها را از پیکر خود و اربابان 
بپوشانند، شروع کرده اند به این که شماری از سرجانیان را قربانی نموده به »انتقاد« از آنان پردازند 
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تا مجموعه ی سرجنایت کاران را »مطهر« نشان دهند: رزاق مامون و شرکا بر کرام الدین کریم، 
عبدالله، بسم الله محمدی، صالح الدین، عارف سروری، جنرال جرئت15 و... »ایراد«هایی گرفته و 
در نتیجه آنان را از منسوخان و محذوفان نسل »مقاومت گران جوان« اعالم می نمایند که گویی 
تازه از آسمان افتادگان بوده و از پیشینه  ی آنان اطالعی ندارند! »ایراد«های اینان به جانیان نامبرده 
همان قدر ریاکارانه و توهین به شعور مردم است که »انتقاد«  های خلیل زاد به غنی و عبدالله و 
یا فرزندان طالبی اش. مردم ما صرفا با اطالع از خرید های ده  ها هزار دالری عبدالله و عیالداری 
در اروپا و فیشن و آرایش زننده ی بالیوودی اش حکم صادر کردند که این جاسوس بسیار پست تر، 
کوچک تر، جلف تر و سبک تر از آن است که واجد مقامی مهم باشد چه رسد به ریاست جمهوری. 
ولی شما مامون و همفکراِن نشئه از داشتن »نصف قدرت«، »جاللتماب« و »دکتر«صاحب گویان 
وی را جدی گرفته و عرق  ریزان تر از مجیب الرحمان رحیمی   ها و دیگر دون صفتان برایش دم شور 
می دادید. حرف های امروز شما علیه معبودان دیروزتان چهارزانو نشستن بعد از مفصل باد رفتن 
است. اگر شما از دیدگاهی وطندوستانه به داوری از پست فطرتان فوق می نشستید ، حداقل با 
تمرکز بر سال های خون و خیانت، بایستی بر مافیا  های جهادی از خاندان مسعود گرفته تا ربانی، 
فهیم، گلبدین، دوستم، عطامحمد، محقق وغیره چلیپا می کشیدید و »دکتر« عبدالله را صرفا 
به خاطر بی اعتنایی رذیالنه اش به دود شدن فرخنده از محکومان به اعدام می شمردید تا دعوای 
کنونی شما گله و گزاری عوامفریبانه و خانوادگی نمی بود. رزاق مامون و شرکا قیافه »متفکر« را 
به خود گرفته و با افاده فروشی غیرقابل  تحمل در ارزیابی عبدالله، جنرال جرئت، پسران فهیم 
و... انگشت می گذارند که گویی آنان از ابتدا خاین و جنایت پیشه نبوده و آن ذوات کثیف را از قبل 
نمی شناختند! همچنین فیل آقا یاد هندوستان کرده و شاهدان زنده قتل پهلوان احمدجان 
توسط احمدشاه مسعود را می آرد تا با یادآوری یک جنایت از جنایات وی، مقام »قهرمان ملی« شیر 

1۵ آخ کـه ده  هـا هـزار مـردم مریـض و بی پناه محتاج ویزه در پشـت سـفارت پاکسـتان چـه رنج هـا و لت وکوب و 
اهانت و افزایش روزمره قیمت ویزه به امر جنرال بی ناموس را باید تحمل می کردند.
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صاحِب »حافظ«شناس16 کماکان محفوظ و مقدس بماند. در غیر آن باید این قضیه که »پیام 
زن« مدت  ها پیش آن را افشا نموده است، چرا ۴۳ سال بعد آن هم به صورت یک داستان مهیج 
نقل می شود و نه با محوریت افشای ماهیت قدرت طلبی و توطئه گری »آمر صاحب«؟ اگر قاتل 
احمد جان از پنجشیر و »از خود« نه بلکه پشتون تبار می بود، باز هم رزاق مامون و شرکا، حدود 
نیم قرن سکوت پیشه می کردند؟ هکذا، شرکت تبلیغاتی مامون به جریان کشته  شدن مینا 

1٦ در بـاره »حافظ خوانـی« و »حافظ دوسـتی« احمدشـاه مسـعود، آقـای مسـعود خلیلـی کـه در کشـور  های 
خوشـایند خـودش سـفیر می شـد، گوش خراش تـر از دیگرانـش جـار مـی زد. پـس دریغـا کـه بـه جـای »آزادی« 

می توان گفت: ای حافظ چه جنایاتی که به نامت نمی کنند!

احمدشاه مسعود قاتل پهلوان احمدجان

مسعود خوب می دانست که با حضور پهلوان احمد جان در پنجشیر راه برای مطرح 
شدنش به عنوان فرمانده اصلی مقاومت بسته می شد و بناء باید او )پهلوان احمد 

جان( را که با نیروهای انقالبی سمپاتی و رابطه داشت ناجوانمردانه سر به نیست 
می کرد.

»پیام زن«، شماره 71
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بنیانگذار »جمعیت انقالبی زنان افغانستان«، پروفیسر قیوم رهبر، رحیم چینزایی، داکتر فیض 
احمد موسس و رهبر »سازمان رهایی افغانستان« و داکتر بهاءالدین مجروح از زبان یکی از 
آدمکشان گلبدین موسوم به عنایت الله توفان، می پردازد. فعال غرض برخورد به تبلیغات رزاق 
مامون علیه جانباختگان آزادیخواه نیست. صرفا چند اشاره: باز هم چرا بعد از ۴۵ سال و آن هم 
از زبان یک گلبدینی که پس از سیراب شدن از شیر او، دل و دین به ربانی و مسعود باخت، به 
یاد تنها پنج ترور گلبدین می افتد؟ رزاق مامون قصد دارد از زبان یک گلبدینی، طومار قربانیان 
تروریزم باند گلبدین را به صرفا ۵ نفر تقلیل دهد. از اطالعات اش از درک گردانندگی »هفته نامه 
کابل« در سال های خون و خیانت، خبرنگاری بی بی سی، ارتباطات اش با سیاف، محمدخان 
مسئول آدمکشان گلبدین و معاون »دکتر« عبدالله، الف داشتن »منابع« و »مراکز اپراتیفی« 
در هر برنامه، باالخره این می زاید که دست گلبدین به خون تنها پنج نفر آغشته است؟ اگر بیخ 
اخوانی خودش و عنایت الله توفان در کار نباشد، چرا از جنایت های جمعیت، شورای نظار و باند 
سیاف کلمه ای نمی گوید تا در پرتو سوال های فوق حساب شان را صریح و بدون اکروباسی با 
کلمات از جنایت ساالران مرده و زنده جدا نساخته و دمل چسبیده ی خود با آنان را برای همیشه 

قطع نکند؟

جناب مامون، اگر افغانستان بسان مرغ بسملی زیر سایه ی »سیا« و چنگال مافیا  های کرزی 
بیرق  با  و غنی و عبدالله جان نمی کند، اسماعیل، صالح الدین، بسم الله، عطامحمد و... 
غدارانه ترین قوم بازی  ها، کلیدی ترین سمت   ها را غصب می توانستند؟ مردم به روی خودت و 
شرکا سیلی می زنند که چرا فاحش تر و بیشرمانه تر از طالبان و کرزی وغنی، قوم پرستی کرده 
و بویناک ترین دشمنان غیرپشتون مرز و بوم ما را تا زورتان  کشید پمپ کردید و حاال که تاریخ 
ورق خورد و کالن  های پوقانه های شما یکی پشت دیگر ترکیدند، می خواهید خوب و بدشان را 

تصنیف نمایید؟

مثال های روشنفکران جهادی و غیرجهادی که به مثابه آلت دست امپریالیزم، زیر شعار »سیا« 
مبنی بر »مبارزه با کمونیزم و الحاد« در خیانت به سکیولریزم دهان چاک می دهند و قلم 
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می فرسایند فراوان اند که به اشاره ای 
گذرا و چه بسا تکراری به چند تا از 

آنان اکتفا می کنیم:

به درستی  عبدالحی خراسانی 
بر هموطنانی می تازد که از »سفره 
اساسی  قانون  انسانی  پربرکت 
امریکا شکم  و  اروپا  سکیولریزم در 
فربه کرده اند اما در کمال بی شرمی 
سکیولریزم هراسی  به  دست 
ستیزه جویانه و غیرعلمی می زنند«، 
در مطلبی دیگر: احمدشاه مسعود 
عزت،  فرهنگ،  هویت،  »نماد  را 
اقتدار، استقالل و آزادی تمام مردم 

می افزاید: نامیده  افغانستان« 
»مســعود تنها یــک مبارز راه 
برابــر  در  مجاهــد  و  آزادی 

الحاد و کمونیســم نبود بلکه او از صراط شــریف اندک اندک به شهر عرفان وارد 
شد.... مسعود دو بار افغانستان را از تجزیه ی حتمی نجات داد.«17

و البد پس از »عرفانی« شدن بود که از حمیدگل پاکستان خواست در کنارش باشد، همدوش 
سیاف در خون افشار شنا کرد و تمام مردان خانواده و قومای نزدیکش را در سفارت  ها و مقامات 
را  تجزیه  خراسانی  عبدالحی  و  نیست،  مفت  مجیزگویی ای  محض  اگر  گماشت؟  کلیدی 

17 سایت جاویدان.

مغازله دو فاشیست پشتون کاماًل طبیعی است. 
انورالحق خان تنها بفرما که با هم دستی فاطمه 
گیالنی از وزارت ها و ریاست سره میاشت تخمینی 

چقدر زده باشید؟ و دیگر این که هدایت از 
»النگلی« چیست که به قصد »بیعت« باهم خواهید 

آمد یا جدا جدا؟
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تهلکه ای می داند که مسعود دو بار افغانستان را از آن نجات داد، باید رزاق مامون و شرکا و سایر 
تجزیه طلبان را به عنوان خاینان رسوا سازد. این گونه تمجید مسعود که عمرش به دوستی با 
الشخواران وطنی، عربی و منطقه ای گذشت، ده  ها روشنفکر آزادیخواه و پیشکسوتان مقاومت 
ضدروسی را در پنجشیر سر به نیست کرد، مانند هر اخوانی شش قاته، همسرش صدیقه را 
صاحب تان  »بابه«  حتا  بگیرد18،  روی  خانوادگی اش  بستگان  نزدیک ترین  از  تا  وامی داشت 
عبدالعلی مزاری، »مجاهد در برابر الحاد و کمونیسم« را نیرنگ باز و فریبکار شناخته و به فغان 

آمده بود که
»متاسفانه مردم کابل در طی یک سال گذشته متحمل مشکالت زیادی شده اند 
و این ُنهمین جنگی است که از سوی شورای نظار و شخص احمد شاه مسعود به 
این مردم روا داشته شده است،....از خصیصه ای وجودی مسعود است که همواره 

در کارهایش از نیرنگ و فریب استفاده می کند.«19

تنها از عبدالحی خراسانی  ها پوره است که روحیه »قیادی جهادی« و قوم پرستی ضدپشتونی، 
وجدان شان را دریده باشد.

بینش و زبان عبدالحی خراسانی که عین »واواک« و »ساواک« و فرتوت ترین جهادی  ها می باشد، 
به بحث بیش تر نمی ارزد. مردم ما در گذر ٢٤ سال اخیر به خوبی و تا اعماق وجود شان معنای 
»مبارز راه آزادی و مجاهد در برابر الحاد و کمونیسم« آقای »نماد هویت« و دیگر »نماد«  های 
دست پرورده او عبدالله، قانونی، فهیم و... را فهمیدند و لزومی به موعظه  های طالبی عبدالحی 

خراسانی نیست.

 باری جهانی و ببرک وسا را میلیون ها دالر کور کرد و نتوانستند در کنار مردم سوگوار و 
مجروح از ستم جهادی ایستاده، شعر و کمپوز سرود ملی به فرمایش و خواست فاسدان خاین 

1۸ سایت »دیدگاه 24«.
1۹ نشریه »وحدت« ، 2۵ جوزای 1۳72.
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جهادی به زعامت حامد کرزی را رد کرده و 
چیزی طرف قبول اکثر اقوام ما ارائه دارند.

 در »پیام زن«20 از خردی و حقارت اکرم 
به  شرف یابی  از  که  نوشتیم  عثمان 
»حضورشخص رییس جمهور« در پیراهن 
نمی گنجید.    هارون یوسفی  با عین 

می نالد: خاکساری  و  خودکم بینی 
»در حالــی کــه همه ابتــکارات و 
نوآوری  هایم مورد حمایت شــخص 
رییس جمهــور داکتــر نجیب الله 

قرار داشــت... به همیــن خاطر بدون اینکه داکتر صاحــب نجیب الله، در جریان 
باشد مرا...«21

یعقوب یسنا در جایی از مدیحه سرایی برای کتاب »ر ها در باد«، به منظور برابر نشان  دادن 
جنایت ساالران جهادی با سران پرچمی و خلقی می نویسد: »ثریا؛ در وسط مردانی شیفته قدرت، 
سکس و پول«22. اگر وجدان کسی را »واواک« در چنگ نگرفته باشد، اجازه این قلب واقعیت 
آفتابی را به خود نمی دهد، واقعیتی که ٩٩ درصد پیر و جوان نفوس افغانستان به آن باور دارند 
که سرخاینان جهادی در »شیفتگی به قدرت و سکس و پول« نه تنها از پرچم و خلق بلکه از 

زشت ترین و پلیدترین چهره  های تاریخ ما پیشی می گیرند.

و چقدر باید دروغگو باشد که می نویسد:

2٠ شماره  های 4٦، 4۹، ۵1، ۵2 و ۵4-۵۳ »پیام زن«.
)https://fa.akiseu.com( 21 مصاحبه با فضل رحیم رحیم

22 »ر ها در باد؛ روایتی از پشت صحنه خلق و پرچم در افغانستان«، روزنامه »ماندگار«، ٦ حمل 1۳۹2.

بنیادگرایان که می پندارند 
با استیالی سکیولریزم 
هستی طفیلی شان زیر 

سوال می رود، با توسل 
به هر حیله ای می کوشند 
سکیولریزم را مساوی به 
الغای دین تبلیغ کرده و 
جنگ دین و ضددین را 

تدارک ببینند.
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»جامعه ی ما دچار فقر اندیشــه و فرهنگ اســت همه بزرگی و جایگاه را در چوکی 
حکومتی و در فساد بیشتر حکومتی می دانند.«

اگر این اظهار »نفرت« از فرومایگان ظاهری و سالوسانه نیست چرا باری جهانی، مجیب مهرداد، 
سمیع حامد و... را که از آب مستراح غنی و عبدالله عطش شان را فرو نشاندند، محکوم، رسوا و 
از جمع خود اخراج نکردید؟ چرا وقتی واصف دخترش را با بوسیدن پای مافیای عطا و عبدالله 
سفیر مقرر کرد، به او و دخترش نگفتی خجالت بکشید که بزرگی را در چوکی و فسادپیشگی و 
معامله با خاینان دیدید؟ وقتی رهنورد زریاب توسط »واواک« در سفارت ایران در کابل دستاربندی 
شد، و به کرسی معینیت در وزارت اطالعات و فرهنگ لمید چرا به او نگفتی نفرین به تو 

معامله گر که مِن )یسنا( ابلهانه به هم نشینی ات افتخار می کردم؟23

نه، نه، آقای یعقوب یسنا، تو که مثل واصف باختری، رهنورد زریاب، پروین پژواک، اکرم عثمان، 
نجیب بارور، سمیع حامد، رضا محمدی، مریم محبوب، رزاق مامون، کاظم کاظمی و کلیه 
واواکی   ها به جسد سعید سلطانپورها، محمد افتخاری ها، بکتاش آبتین  ها و... بی خیال و خندان 
و مستان نظر انداختی، دیگر جایی برای آن پرسش   ها از خودت و همفکران  باقی نمی ماند. ما 
جهت فاش نمودن خبث و کذب دیدگاه های شماست که هر گاه و بی گاه و موکدا بر شما مکث 
می کنیم. تو با لطیف پدرام، محمدشاه فرهود وغیره هر اندازه می توانید نیچه )فیلسوف محبوب 
نازی  ها(،  هایدگر )عضو حزب و مبلغ عظمت ذاتی ایدئولوژی هیتلر و مدرس وفادار در پوهنتون 
نازی  ها(، کارل پوپر )مدافع سیادت امریکا بر جهان(، »بینامتنی«، »دازاین«، »اگزیستنسیال« و... 
بپرانید تا »لوکس«، »باسواد« و »متبحر« جلوه نمایید، و ضمن شنیدن اخبار ویرانی و درماندگی 
مردم و وحشت طالبان کمی »سیاست« کرده، در خانه محمود دولت آبادی، شفیعی کدکنی یا 
حسین جعفریان از زندگی با لطف دژخیمان والیت فقیه لذت برید چون از دید یکی از کالن تر 

2۳ »من از این که توانستم همنشــین اســتاد شــوم و همیشــه او بــر من مهربــان بــود، از افتخـارات زندگـی 
من اسـت.«، سایت چی گپ هاست.
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های تان داکتر عسکر موسوی »زندگی همین است!«

احساس  بی هیچ  که  یسنا  آقای 
شرمساری صفحه   ها در تقریض از 
»ر ها در باد« سیاه می نماید، در باره 
رمان »گمنامی« از تقی بختیاری به 
روال هم اندیشگی و هم پیمانی با 
جمیع یاران واواکی چیزی ننوشت. 
چرا که »گمنامی« قصه جوان افغان 
مشتاق علوم اسالمی است که برای 
اصفهان  علمیه  حوزه  به  تحصیل 
می رود و در آنجا مورد تجاوز جنسی 
استادش که یک آیت الله است قرار 
را  او  نظر  آیت الله،  رفتار  می گیرد. 
کرده  دگرگون  مذهب  و  دین  درباره 
غیرمذهبی  کتاب های  خواندن  به 
رو آورده، به افغانستان باز می گردد و 
نهایتا به یک نقاد ارزش های مذهبی 
بختیاری  تقی  می شود.  تبدیل 
به  تهدید  جدی  طور  به  کابل  در 
از  و هیچ  یک  یسنا  ولی  مرگ شد 
بی عزت  و  بی غیرت  انجمنی  های 
و بزدل به دفاع از نویسنده شریف و 

برنخاستند. شجاع 

چرا؟ سوار بر سرانگشت خلیل زاد، وزیر خارجه و 
رییس استخبارات دولت پوشالی شدی یعنی به 

معراج ات رسیدی. مگر بیش تر از این می خواستی؟ 
از نجاست پسندی مجددی، اسماعیل، سیاف که 
الزمه حراج شدن هر روشنفکر دنی و پشت کرده 

به مردم است عار ات نیامد و تمام رازهای کرزی و 
اراذل مربوط را فرار دادی، »احساس گناه« نمی کنی 

و فقط شکوه از دایه ات امریکا؟ رای نزن آقای 
مکتب فرانکفورتی، به خاطر این »گناه« برو پیش 
مال اسماعیل و مال متقی که دعایی داده و چف ات 

کنند. هنوز ریشه ات در آب است. تا زمانی که سیما 
سمر، فوزیه کوفی، امراله صالح، امین فرهنگ 

و... برای »سیا« مورد مصرف دارند، تو هم در حد 
کاغذتشناب کرزی در لیست اش جا خواهی داشت. 

اما »گناه کبیره« ی خیانت تو و شرکا به مردم را 
دوایی نیست و تا آخر عمر از خوف محاکمه به جرم 
خیانت و رعشه در اندامت رهایی نخواهی داشت.
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در باره آلودگی های واصف باختری زیاد نوشته ایم اما تازه به »یاد باد آن روزگاران« مجموعه 
نامه های او به جنرال حسین فخری برخوردیم و نیز کتاب »آن روز ها رفتند« نامه هایی از علی 
فاریابی، قدیر حبیب، نبی عظیمی، قادر  پویا  رضوی، رهنورد زریاب، ولی پرخاش احمدی، 
ابوطالب  نظری، سید  احمد  بلخی، گل   میرزا حسین  مرادی، سید اسحاق شجاعی، سید 
مظفری، علی پیام، مریم محبوب، جواد خاوری، عبدالله نایبی، مجید روشنگر، تراب صورت گر 
و خیرخواه24 به او که بنابر خدمات ارزنده اش در خاد، رییس عمومی اداره عالی مبارزه علیه فساد 
اداری کرزی و غنی شد. واصف و غیره عالوه بر مقام ادبی وی25 حتما به تجارب کم نظیرش در 
امور استخباراتی و شکنجه گری جنرال صاحب وقوف داشته اند که با ارسال نامه   ها ادای دین به 

نویسنده خاد مخوف را وظیفه خود پنداشته اند.

آیا در میان آقایان یا خانم های انجمنی  فوق حتا یک نفر نیمه باوجدان سراغ شده می تواند که در 
نامه اش پرسیده باشد: »جنرال صاحب، نام و نشان چند تا از مبارزان آزادیخواه را به یاد می آورید 
که با دست  خود، آنان را تا سرحد جان باختن شکنجه داده باشید؟ آیا این دستاورد ها و سایر 
عملیات مهیج دستگیری و شکنجه و اعدام سوژه داستان  هایی شده که با کلک  های معظم26 

تان به رشته تحریر درآورده  باشید؟«

الحاج دژخیم، محکوم نیست، محکوم درجه یک و سزاوار نفرین، نامه نگاران بیکار و بی عرضه 
و بی وجدان و بی قلب  اند که با فراموشی رذیالنه ی شریف ترین خون  های ریخته شده در خاد، از 

»مکاتبه« با یک سرماشین کار آن دستگاه آزار و عذاب و اعدام به خود می بالند.

اگر مالیانی قلمبدست به عبدالحق وثیق رییس خاد طالبان صد ها نامه گرم رد و بدل کنند، 

24 اسم  ها به نقل از روزنامه »ماندگار«.
2۵ در »پیـام زن« شـماره ۵۳و۵4 بـه گوشـه ای از سـفرنامه حـج و بـاال رفتنـش از کتـاب »طال در مـس«، مکثی 

شده است.
2٦ نامی که محمدشاه فرهود به صبوراهلل سیاهسنگ قرض داده.
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آیا نامه نگاران به حسین فخری شکنجه گر با آن که در قله وقاحت تشریف دارند، به خود اجازه 
خواهند داد بگویند که از وثیق و نامه نویسانش بوی خون می آید؟

لطیف ناظمی از واصف باختری می نویسد: 
»شاعر در این دوران )دوران عرفان گرایی، عشق و آزادی( پشت به بت های سرخ 
می کند و فریاد بر می دارد تا که رخ برتافتیم از درگه ســرخ/مرغ جان در آشــیان 

سبز عرفان یافتیم.«

خاتمه بخشیدن خودت آقای ناظمی، »سردار« واصف ات، ملک ستیز و... از چوکیداری در درگه 
پرچم و خلق گامی مثبت بود اما پیوستن تان به احزاب جهادی، »دوران عشق و آزادی« نه بلکه 
آغاز دوران کشتن عشق و آزادی، انحطاط سریع و مستقیم یا غیرمستقیم تسلیم »مرغ جان« 

 تان بود به رژیم ایران، »سیا« و دولت های پوشالی وطنی.

رزاق مامون ساعت  ها با احمدشاه مسعود گفتگو داشت ولی هرگز از وی نپرسید چرا با گلبدین 
و سایر اخوانی های مزدور پاکستان بر ضد دولت داوود مسلحانه اقدام کردی؟ آیا ماهیت داوود 
ناپذیرفتنی تر از گلبدین، ربانی، سیاف و غیره بود که تا آخر با آنان جان و جگر و در وحدت کامل 
ایدئولوژیک ماندی؟ چگونه چند ده عضو »سازمان رهایی افغانستان« را در پنجشیر قتل عام 
کردی؟ هیچ احمقی قبول نمی کند که حواریون »قهرمان« از پالن قتل داکتر عبدالرحمن خبر 

نداشتند و اگر به فرض چنین بود چرا عامالن هالکت فجیع او را به محکمه نکشاندند؟27

خریده  شدن روشنفکران قدمت دارد الکن شیوه ی خیانت و خدمت آنان نه چندان. مثالی از 
زمان سالطین مسلمان هندوستان:

»نقش روشــنفکران در خدمت دولت به رقصیدن به ســاز سرپرستان شــان تنزل 

27 داکتـر عبدالرحمـن وقتـی بـه پشـاور آمـد بـه ما گفـت از هر طـرف در معرض تهدید اسـت و در دولت کسـی 
را نمی شناسد که صادقانه حامی او باشد.
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کرده بود. شــاعران در مدح حکام چکامه  ها می ســرودند؛ تاریخ نگاران فتوحات و 
پیروزی های آنان را روایت می کردند؛ فیلســوفان سیاســت های ستم گرانه ی آنان 
را توجیه می نمودند؛ و دانشــمندان در کارزار  های حکام، آنان را یاری می رساندند. 
روشــنفکرانی که حمایت دربار را با خود نداشــتند یا به سکوت وادار می شدند یا از 

انتشار نظرات شان جلو می گرفتند.
در طول  فرمانروایی شاهان مسلمان در هند، روشنفکران نقش دستیاران بلی گوی 
و تابع دولت را داشــتند. به اســتثنای چند شــاعر به دور از قدرت که صدای شان 
برضد حکام را به ثبت می رســاندند، هیچ جنبش روشــنفکری که ارزش   ها و سنن 

سپری شده را به چالش بطلبد سر برنیاورد.«28

با پاگیری جنبش آزادیبخش عربی ضدامپریالیزم، روشنفکران عرب به ملی  کردن تاریخ شان بر 
شالوده ی سکیولریزم و رهانیدن آن از نفوذ دین و مذهب رو آوردند. تحت تاثیر این ملی گرایی، 
تاریخ اسالم عربی شد، مسیحیان و مسلمانان عرب با هم مدغم گردیدند و اعراب مسیحی در 

نگاشتن تاریخ با بینشی ملی گرایانه و سکیولریستی سهم فعالی داشتند.

این جریان در مورد کشورهای متعددی صادق می باشد. اما در افغانستان به علت سنگینی 
سایه ی مافیای جهادی در کلیه عرصه  ها و پوسیدگی روشنفکران چاکر این مافیا، اهتمام 
بایسته به نوشتن تاریخ ما با دیدی سکیولریستی، ضدعفریت  های حاکم و ضد قوم پرستی 
صورت نگرفت. تاریخ واالی غبار یگانه ماند و از این اعتبار و علو درخشان برخوردار است که 
میراث خواران جهادی، مرتجعان سلطنت  طلب و امریکاپرستان از هر قوم، به آن به مثابه یک 
باید مطابق داده ها و تحوالت قرن  البته  تا مرجعی بی نظیر که  سند رسواگرشان می نگرند 

بیست ویکم به همت تاریخ  دانان میهندوست ما غنا یابد.

امرالله صالح که هرچند جزء تشناب غنی و عبدالله بود ولی فراوان کوشیده بود اکت یک 

2۸ داکتر مبارک علی، »روحانیون، صوفیان و روشنفکران«، ص 2٠۹.
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روشنفکر مافیای کرزی و غنی را نماید. او از رنگین سپنتا نیاموخت که منحیث یک برده گک و 
کندوم کرزی به کار گرفته شد، الی هیچ خیانتی از خیانت های ترسناک دولت را نگشوده، همه 
را با خود فرار داد و نفرین مردم را کمایی کرد. امرالله خان، در آخر های حاکمیت غنی و عبدالله 
هم پرده ساتر مافیا را پس نزد، کار در دولت پوشالی را خیانتی نابخشودنی نخواند و از آن دل 
نکند. افشای فساد رژیم از سوی عده ای زنان و مردان باند  های غنی و عبدالله بعد از سقوط، 
تنها بیان وقاحت خاص این دالالن است که در هنگام مقام داشتِن مکتسبه از راه فحشا، با چه 
تبختر و اداهایی زیرپای غنی و روال غنی لولیده و بر هر بی شرافتی چشم می بستند لیکن حاال 

تجزیه طلب غدار، در راز و نیازت با خادم دین چه گفتی؟ گفتی که خدا رحمت ات کند که 
قریب یک قرن پیش به ما فرزندانت آموختی که دروازه های مکاتب دختران را ببندیم؟ 
که امربالمعروف را رواج دهیم؟ حجاب اسالمی را جبری بسازیم؟ برآمدن زنان و دختران 

را بدون محرم موقوف کنیم و امر به تراشیدن ریش  مردان و پوشیدن لنگی و لباس 
محلی دهیم؟

این ها که با تسلط طالبان تمامًا مستجاب شدند و به مراد رسیدی »دکتر« خوشخانه ای. 
دیگر چه جای گله و گزاری از برادران طالبی برای تو و هم مسلکان ضدسکیولر و 

تجزیه طلب ات باقی می ماند؟
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در این توهم ابلهانه اند که مردم به حاشا کردن   ها و »من نبودم« گفتن  های شان وقعی نهاده و 
آنان را فرشته خواهند پنداشت!

صالح به جای »طالبان کاوی« و بیان نامه  های بلند باالی بی حاصل، بفرماید مکانیزم خورد و برد 
روسای فاسد ارگان های باال چه بود؟ حرف 
»سیگار« در برائت غنی چرا دروغ است و او 
و باندش صد ها میلیون دالر را قبل از فرار 
چگونه زده بودند که نیازی نبود بکس های 
چندتنی پر از دالر را ببرند؟ یما سیاوش را 
چرا اجمل احمدی کشت و نقش شرکای 
دام  به  جریان  بود؟  چه  خودت  و  قاتل 
افتادن ۲۰ کوماندو و تیرباران شدن شان 
توسط طالبان چه بود؟ در خانه های تمیم 
جنرال  وردک،  رحیم  جنرال  بچه  وردک 

جرئت و فضل هادی مسلمیار اسلحه و واسکت های انتحاری یافت شد، کی ها از محاکمه 
ربایندگان  از دست  خاینان جلوگیری می کردند؟ عبدالرووف کودک چرا  آن  و محکوم شدن 
شناسایی شده اش نجات داده نشد؟ عده ای از منفجرکنندگان گرفتار شده ی پایه  های برق چرا 
محاکمه نشدند و زنجیر شان در دست کی   ها بود؟ از نام و نشان و جنایات ستون پنجمی   ها بگو 
و این که آیا هنوز در داخل و در حفاظ طالبان اند؟ منحیث یکی از بچه های نازدانه ی »سیا« در 
افغانستان، جزییات کار »سیا« با احمدشاه مسعود و اکنون با پسرش و همکاران را توضیح بده. 
قیمت تخمینی سنگ های قیمتی که او و برادرانش به غرب قاچاق کردند به چند می رسد؟ 
مخارج »روند سبز« و اعمار قصرهایت از بودجه ریاست امنیت ملی تامین می شد یا معاونیت یا 
راسا از »سیا«؟ نقش سیاف و... و امریکا در عدم اجرای اشد مجازات انس حقانی و امثالش چه 

بود؟

مردم مسلمان کشورهایی 
که در  آنها سکیولریزم خفه 
شده باشد همواره در جنگ 

با خود »جنگ هفتاد و 
دو ملت« سوخته و آسان 
ملعبه قدرت های جهانی و 

منطقه ای خواهند بود.
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پرسش  ها بی شمار اند. هر وقت کار نوشتن کتابی با عنوان »جاسوسان بی عار و بی افتخار« را 
شروع کردی، با اندک رجوع به شبکه  های اجتماعی در دریایی از چنین سوال غرق خواهی شد.

محمدشاه فرهود به تقلید از آرامش دوستدار متفکر ایرانی29 مصایب کشور را ناشی از نداشتن 
قدرت تفکر ما می داند.30 آرامش دوستدار دین خویی ایرانیان را عامل مصایب می دانست اما پیرو 
وطنی اش چنان نگفت و معلوم نیست کدام اندیشیدن و تولیدات فکری برای ما الزم است 
و کدام  ها هالکتبار. با درنظرداشت هم فکری فرهود با واصف باختری، سیاهسنگ و جمیع 
انجمنی های خادی-جهادی، او باید چشم درد پخش گسترده تر فرهنگ جهادی در افغانستان 
زیر ستم اهریمنان جهادی باشد که در کتابش »طبقات سامری« آنان را شامل »طبقات سامری« 
می داند ولی حرمت شان را نگهداشته و از هیچ  کدام نام نمی برد. از او منجمله باید پرسید: بهتر 
نبود که به جای سامری و مامری، نامک کتاب را ساده و پیاده مثال »»طبقات« جهادی« مانده، 
جنایت ساالران و شرکای از غرب آمده ی شان را با مدارک معتبرتر ثابت می نمودی که دالالن 
بی ناموس خارجی   ها و سرمایه داران و فئوداالن پشتون و غیرپشتون اند که سامری هاِی به تاریخ 
پیوسته و خطرناک ترین مافیاهای برحال جهانی به گردشان نمی رسد؟ چرا از کنیزک واواکی 
نجیب بارور نخواستی گوشه ای از اسرار مگوی اربابش قسیم فهیم و پسران خلف اش را در 
اختیارت بگذارد تا  آنها را در کتاب آورده و مردم بی خبر و بیسواد و  بی همه چیز وطن ات را به سهم 
خود به ذات آن کبچه مار شورای نظاری آشنا می ساختی تا می ستودندت که فرهود نویسنده ای 
مردمی است که قوم بازی را بی شرافتی و تخطی از صداقت هنرش پنداشته و بی هراس از تهدید 
مافیای پنجشیری و غیرپنجشیری فهیم قسیم، دشمن و دوست ما را به ما می شناساند؟ اگر 
چنین می کردی، نخستین بار راهت از راه یک شاعر واواکی عفن جدا می شد که پستی را از 

2۹ او عقیـده داشـت کـه چـون ایرانیـان از دوران باسـتان تـا امـروز دین خـو و دین دوسـت بـوده و زیـر تسـلط 
فرهنـگ دینـی بسـر کرده انـد و از آنجایـی کـه تفکـر در دین مجاز نیسـت بنـاًء توان »پرسـیدن« و »اندیشـیدن« 

از آنان سلب شده و به این علت نتوانسته اند خود را از کام عقب ماندگی باال کشند.
۳٠ برنامه 1٦٦ مامون.
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پاچه کشیده و از مدفون شدن صد ها پشتون در پکتیکا و خوست ابراز شادمانی می نماید، جانور 
صفتی ای که تا نمی دیدیم باورش دشوار بود.31

در جلد دوم »جنایات حزبی« گفته ای:
»می نویسم تا گذشته های خونین مسکوت نمانده و موضوع گذشته در حال تکرار 

نگردد.«

آیا با ننوشتن از بیست وچهار سال خون و خیانت جهادی می گذاری گذشته های خونین تر 
جهادی مسکوت بمانند؟ دلیل ننوشتن این نیست که به طور مثال نوشتن از جنایات و فساد 
عطامحمد، در واقع سیلی ای می شد به روی واصف باختری و منیژه باختری، رهنورد زریاب، پرتو 
نادری و... که خود را در حضانت عطا محمد قرار داده که چهارراهی ای را به نام واصف می کند و 
کلیات رهنورد را انتشار می دهد و منیژه جان را به سفارت می رساند؟ پس بی پرده نمودن »امپراتور 
شمال« و روسیاهی  هایش ناگزیر شامل حال استادان ادبی ات هم می گردید، آنگاه جواب سفیر 

و قبله گاه او و کل انجمنی   ها را چه می دادی؟

 اگر پاسخ منطقی ای ارائه نتوانستی، روشن است که »گذشته های خونین« اوباش جهادی را 
مسکوت مانده و زیر دل گفته ای دنیا خو تیر است بیا که رسم شمالی گری و »اندیوالی« را به جا 

کنم....

۳1 »هـر روز یـک جسـد از دریـای پنجشـیر بیـرون می شـود حتـی جسـد زنـان، آنـگاه تعـدادی توقـع دارنـد بـا 
مردمـی کـه بـر مبنـای دیـد قومـی از والیات پشتون نشـین بسـیج می شـوند و بـه ما حملـه می کنند، غم شـریکی 
کنیـم؟ ایـن ریـا و تزویـر تـا چه زمانـی ادامه خواهـد یافت؟ حـوادث طبیعـی در طول تاریـخ وجود داشـته، امروز 
مشـرقی فـردا ممکـن اسـت در شـمال و جنـوب اتفـاق بیفتـد، امـا هجـوم تجاوزگرانه ی انسـانی که هـرروز با دید 
قومـی اعمـال می شـود، خودخواسـته و خـالف طبیعت اصل انسـانی اسـت. کسـی کـه به خانـه، زبـان و جان من 
احتـرام نگـذارد، دیگـر خانـه، زبـان و جانـش بـرای من مهم نیسـت! طالب مـا را تا سـرحد همین قسـی القلبی در 
برابـر خـود و قومـش متنفـر سـاخته اسـت.« الکـن عـزم مـرد پنجشـیری نـادار که با هـزار زحمـت آذوقـه ای به 
مصیبت رسـیدگان بـرد، لگدیسـت بـر پـوزه ی ایـن جاسوس-شـاعر. آن مـرد متاثر از ماتـم هموطنان پشـتونش از 

اکثریت مردم پنجشیر نمایندگی می کند و نه هرگز این نامردک شاعر که قلبش را کرم خورده است.
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آقای فرهود، کاش به غضب بیایی که چرا اتهام قوم بازی می زنیم و سند بیاوری که مراسم 
بیعت به استخوان های خادم دین، تجزیه طلبی نجیب باروِر شیر قسیم فهیم و »واواک«خورده 
و پتکی دهندگان کثیف تر از خودش را به مثابه حرکاتی ننگین محکوم کرده ای تا فوری پوزش 

بخواهیم.

در »آفات ایدیولوژی«، لطیف پدرام در مقام مرید عبدالکریم سروش خواسته نظرهایی از مرادش 
را تبلیغ نماید که به زعم او غیر از آن که »تنها با ذکر منابع حق دکتر سروش ادا نمی شود... این 
متفکر ارجمند اول کسی است که بسیار منظم، روشمند و سیستماتیک به این امور توجه کرده 
است«32 اما عامل »واواک« هرقدر بیشتر بخواهد در سایه شتر »ارجمند«اش بگردد و تفاخر 
نماید فایده ندارد. شغل اش در خاد نجیب و ربانی و مسعود، دفاع از حبیب الله کلکانی، مخالفت 

۳2 آفات ایدیولوژی، ص 12.

اگر وجدان این دو فرزند کالن شده و درس خوانده اروپای داکتر حلیم تنویر تکانی 
بخورد، به روی پدر آدمکش گلبدینی خود تف خواهند انداخت که آنان را برای برکتی 

شدن چرا به دستبوسی کثیفترین سرجنایت ساالر برده بودی؟
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هارش با امان الله و افغانستان واحد و....بر همگان عیان می باشد که نزد میهنپرستان وجهه ای 
برایش باقی نمانده است. عبدالکریم سروش همانیست که سوراخ »انقالب فرهنگی« و تصفیه 
دانشگاه های ایران به سیاق طالبی از استادان مترقی و آزاداندیش را در پس و پیش خود دارد. و 

تعیین کننده تر از آن، این یکی از »تاثیرگذارترین روشنفکران دینی«33 در حالی که میگوید:
»از یک ســو مستبدان دینی با تحمیل احکام دینی چون دغدغه و وجدان ندارند، 

با راحتی خیال به جنایات خود دست می زنند.«

در تجلیل از خمینی می فرماید:
»خمینــی باســوادترین رهبــر این کشــور بوده تــا کنــون از ایام اولیــه حکومت 
هخامنشیان تا روزگار حاضر... آقای خمینی، مردمی ترین رهبری بود که در تاریخ 

این کشور ظهور کرده... در تاریخ ما آقای خمینی یک نمونه بی نظیر بوده...«34

اما همین »متنفذ«35 که خمینی برایش قدیس اعظم بود، مالقی زده و راستگویی می نماید: 
»خمینی راحت می کشت و دستش در ریختن خون این و آن خیلی روان بود و به 

حقوق بشر هیچ توجهی نداشت.«36

عبدالکریم سروش که با یاری دستگاه های ضدسکیولریزم و ضدترقی پسندی امریکا و دنیا 
می خواهد تئوکراسی »اصالح طلب« به حکومت برسد، شاگرد وطنی اش با تقلید میمونکی از او 
و به زور رشید دوستم، عطامحمد و... خواب برقراری »جمهوری اسالمی« با طعم کریم سروش 
را در افغانستان می بیند،  کاپی برداری از رژیمی که تا حال صد ها بار بیشتر از طالبان و محمد 
رضاشاه، خون زن و مرد مبارز سکیولر، هنرمندان، دانشمندان، مذهبیون روشن بین و... ایران 

۳۳ بی بی سی فارسی، 2٦ جون 2٠12.
۳4 ما به  این نکته در »پیام زن« شماره 71 پرداخته ایم.

۳۵ مجله تایم در 2٠٠۵ او را یکی از »1٠٠ چهره متنفذ جهان« خواند.
www.youtube.com/watch?v=AyjC3AMTKyw ۳٦
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را آشامیده است. تفاوت بین مولوی سروش و مالبچه پدرام این است که اولی هنوز با رژیم 
»سازگاری« ندارد و خامنه ای و خمینی را قاتل نامید، اما دومی قاتل که سهل است، صدقه و 
قربان خمینی و جالد قاسم سلیمانی می رود. همچنین دومی تا توانست به پابوسی طالبان رفت، 

با جهادی-واواکی    ها درآمیخت و بعد 
از تسلط طالبان، با دیده درایی یک 

بدمسلک به آنان فرمایش داد:
»از هــم اکنون بــرای ایجاد 
دولت فدرالی فکر کنند و تن 

در بدهند.«37

ما نمی دانیم دوستان طالب اش که 
به جای خر و شتر برای مسافرت، 
و  شده  آشنا  طیاره  و  موتر  با  حاال 
اینقدر شعور  آیفون در دست دارند، 
با  پاسخی  او  به  تا  یافته اند  هم 
به  که  »حاال  دهند:  مضمون  این 
امارت اعتماد کرده و از ما فدرالیزم 

می خواهی، ما موضوع را جدی می گیریم به شرطی که تو هم قول بدهی منبعد به حریم 
خانواده  ها )مثل خانه اکبربای( تجاوز نمی کنی و نیز به امریکا و ایران می رسانی که به هر خیانت 

افغانستان.« تجزیه  توطئه  در  از شرکت  غیر  به  تیار هستی  بی ناموسی  و 

با توجه به کارنامه این یار خادی-جهادی-واواکی دوستم، عطا و موسسه تجزیه طلبی رزاق 
مامون ، و زانو زدنش پیش طالبان، برای هر معامله گری با هر دشمن بقای افغانستان آمادگی دارد 

۳7 افغانستان انترنیشنل، 1٠ دسمبر 2٠21.

همین سینه ناپاک یک شکنجه گر و قاتل خادی، 
و همین دست های نوازش گر یک سرخاین شش 

بعدی.
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تا به نوبه خود نگذارد دیانت امری شخصی به شمار رفته و دموکراسی سکیولریستی بر فاشیزم 
امارتی و جهادی فایق آید. او در پاسخ به این که »شما را برخی   ها از پشتیبانان سکیولریزم هم 
می دانند« قبض روح شده و از تایید سکیولریزم طفره می رود که البته اگر صحه هم می گذاشت 

ارزشی نداشت:
»من یک مسلمان صاف و ساده ای هستم و برای عدالت مبارزه می کنم.«38

بر محصل استقالل  را  انگلیس  بسیار طبیعی است که تجزیه طلبی که خادم دیِن عامل 
و شیدای بهروزی وطن ترجیح دهد و به مزدوری به خاد، جمعیت، شورای نظار، دوستم و... 

مباهات کند باید هم در دفاع از سکیولریزم احساس سرافکندگی نماید.

این ها اند نمونه هایی از شاعران و نویسندگان انجمنی با آواز کریه دهل تبلیغ و تبجیل خادی و 
جهادی شان، روشنفکرانی به راستی »شکننده تر از ابتذال!«

*  *  *  *     *

به هیچ وجه نمی خواستیم نام داکتر رمضان بشردوست در ردیف عناصر باال بیاید الکن 
ذکر یک نکته را به یگانه وزیر به دور از فساد دولت های ولدالفساد کرزی و غنی، و از انگشت شمار 

وکالی ضدمافیای پارلمان، اجتناب ناپذیر یافتیم.

او در پاسخ به خبرنگاری گفت: »موزیک شهوت آفرین است«! این گفته اگر ناشی از بی معرفتی 
و جهل مرکب یا برداشت طالبانی فردی عامی از موزیک باشد یا ناشی از موضع آدمی مثل 
لطیف پدرام بدنام و معلوم الحال که برای پیشبرد امور خاینانه اش برای »تعامل« با طالبان لحظه 
شماری می کند39، زیاد اهمیت ندارد ولی شنیدنش از زبان یک سیاست مداِر با تحصیالت عالی 

https://youtu.be/tatGZOVcbeY ۳۸
۳۹ »موسـیقی کـه در واقـع بـه زعـم خیلـی از فقها باعث تحریک احساسـات خاصـی در محالت خاصی می شـوند 

قابل قبول نیست«.
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در فرانسه عجیب و اسف انگیز است. بشردوست با آن جایگاه معتبر و نمونه ای اجتماعی نباید 
وجاهت زبانش راجع به موسیقی را مکدر می نمود، هم به علت مردود و مسخره بودن نفس 
سخن و هم به این علت مهمتر که از آن بوی نوعی مجامله در برابر طالبان می آید چیزی که 

داکتر گرانقدر حتما و در همه حال از آن بیزار بوده است.

سکیولریزم مبارک همه کشور ها به استثنای افغانستان!

روشنفکران جهادی بر آنند که چون اکثریت مردم ما مسلمان اند و اسالم از دولت و سیاست جدایی 
ندارد پس خواهی نخواهی شریعت باید در آن مرعی االجرا باشد؛ در افغانستان برای سکیولریزم 
جایی نیست. اما واقعیت این است که مردم اغلب کشورهای مسلمان به منظور پیشرفت 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ملت  شدن40 و هماهنگی با دنیای جهنده  و شگفت انگیز تکامل 
علم و تکنیک، برای استقرار سکیولریزم قربانی داده و بذر آن را افشانده اند. به طور نمونه: البانیه 
کشوری سوسیالیستی بود که به علت خرابکاری امپریالیزم به اردوگاه غرب غلتید اما سکیولریزم 
آن را نتوانستند بروبند؛ سکیولریزم اندونیزیا که از جنبش استقالل طلبانه ی مردم به قیادت 
سوکارنوی ملی گرا و سکیولریست به جا مانده هنوز مورد قبول و احترام اندونیزیایی   ها می باشد؛ 
حکومت داکتر مصدق در ایران سکیولریستی بود؛ دولت های لیبیا، عراق و سوریه قبل از تهاجم 
گروه های داعشی به سرپرستی »سیا«، پاسدار سکیولریزم بودند؛ جمال ناصر محبوب ترین رهبر 
دنیای عرب سکیولر بود و مصر را کشوری سوسیالیستی اعالم نمود؛ ُنمیری نیز سودان را 
کشوری سوسیالیستی و اسالم را امری خصوصی اعالم داشته و نگذاشت سیاست با دولت خلط 
گردد؛ در گذشته سومالیا، سودان، یمن و حبشه کشورهای سکیولر نامیده می شدند؛ هم اکنون 

4٠ مـردم مسـلمان کشـورهایی کـه در  آنها سـکیولریزم خفه شـده باشـد همـواره در جنگ با خـود »جنگ هفتاد 
و دو ملـت« سـوخته و آسـان ملعبـه قدرت هـای جهانـی و منطقـه ای خواهنـد بـود. در افغانسـتان تـا زمانـی کـه 
فاشیسـت  های پشـتون و غیرپشـتون در صحنـه باشـند، ملـت شـدن و وحـدت ملی افسـانه بوده و آتـش جنگ  ها 

خاموش نخواهد شد.
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تونس، الجزایر، مراکش، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و بنگله دیش در زمره 
کشورهای سکیولر یا نیمه سکیولر جا دارند41؛ پروفیسر کرار حسین اسالم شناس پاکستانی و 

مولف »مطالعه قرآن«، »قرآن و زندگانی ما« و... می نویسد:

»تنها جدایی دین از سیاســت، و برابری تمام شــهروندان در چشــم دولت متعلق 
به هر آیین و عقیده و وابســتگی طبقاتی، یعنی ســکیولریزم نوید پاکستانی آرام و 

شکوفا را خواهد داد.« )روزنامه »دان«، ۱۹ اپریل ۲۰۱۹(

تاریخ می آموزد که دولت   ها مادامی که دین را در دست نگیرند، می توانند نقشی غیرجانبدارانه در 
ایجاد هماهنگی و نظم در جامعه بازی کنند. مردم آن همه کشورهای مسلمان  که سکیولریزم 
را بهترین راه ترقی، جلوگیری از تشدید تضادهای دینی، مذهبی، و پیدایش باندهای تروریستی 
تشخیص دادند، چرا مردم افغانستان باید فریب دشمنان خارجی و داخلی را خورده و از سکیولریزم 
استقبال نکنند؟ هر زمانی که نیرو  های سکیولر عقب نشسته اند مخالفان  آنها به تکاپو افتاده و 

جای خالی را پر کرده اند. این در پاکستان کم رخ نداده است.42

41 بـا یـک بررسـی نسـبتا دقیـق می تـوان گفت کـه سـکیولریزم در امریکا، برخـی کشـورهای اروپا، هنـد )که به 
غلـط بزرگ تریـن دموکراسـی قلمـداد می شـود( نیـز بی نقص به حسـاب نمی رونـد. اصال در ایـن دنیـای نابرابر که 
در هیـچ گوشـه  ی آن از عدالـت اقتصـادی خبـری نیسـت، صحبـت از دموکراسـی و سـکیولریزم کامـال مطلـوب، 

توقعی زاید است.
42 »شکسـت رهبـری سـکیولر و ناتوانـی سیاسـی، بـه احـزاب دینی ای که تـا آن زمـان اهمیتی نداشـتند فرصت 
مسـاعدی فراهـم آورد کـه با شـور و حرارت مـردم را متقاعد سـازند که غرب، روشـنفکران تحصیل کـرده در غرب 
و افـکار غربـی بـرای جوامـع مسـلمان مناسـب نیسـتند. رسـتگاری مسـلمانان در گرو نجـات از غـرب و پیروی از 

دین و سنن خودشان می باشد.
متفکـران مسـلمان بـه شـمول اقبـال الهـوری معتقـد بودنـد کـه تمـدن غربـی از رمـق افتـاده و بنابرایـن دیگـر 
چشمداشـت راهنمایـی از آن فایـده ای نـدارد. زمـان احیـای اسـالم و اسـتمداد از آن فـرا رسـیده اسـت. احـزاب 
احیاگـر جهـت نشـان دادن حقانیـت شـان، بـه انتقـاد شـدید از رهبـری سـکیولر برخاسـته، آنـان را فرصت طلب، 
فاسـد، متقلـب، می خـواره و متجـاوز نامیـده و توده   هـا را بـه برانداختـن آنـان ترغیـب می کردند.« )داکتـر مبارک 

علی، »مباحث مورخان« ص 1٦۵(.
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مردم ما پشت سکیولریزم امان الله استقالل طلب ایستادند اما توطئه امپریالیزم انگلیس با 
اتکا بر خاینان بومی، آن را در نطفه خفه کرد. و بعد دولتی غیروابسته، مردم دوست و مترقی 
به وجود نیامد که راه را ادامه دهد. ولی در افغانستان آینده به رغم تهدید  های تروریستی، آفتاب 

سکیولریزم بنابر ضرورت تاریخی مسلما دمیدنیست.

اختراع »دموکراسی اسالمی« داکتر فرید یونس

آقای یونس فرید43 که هیچگاه نه از جنایت   ها و خیانت های گلبدین، سیاف و سایر دژخیمان 
جهادی چیزی گفت و نه »کفر« دانستن دموکراسی از سوی اینان را رد کرد چون هم خودش با 
آنان هم قول است و هم شاید داکتر غفور روان فرهادی )سفیر ربانی و مسعود در ملل متحد( 
او را از این امر باز داشته که خدای نکرده با انتقاد از »رهبران« داخل معصیت نگردد، اینک با 

»دموکراسی اسالمی« وارد معرکه برادران جهادی و طالبی اش شده است.

زمانی نوراحمد اعتمادی از »دموکراسی تاج دار« گفت که اتفاقا معنا داشت و درست بود زیرا 
دموکراسی اهدایی ظاهرشاه نه از مردم بود نه توسط مردم و نه برای مردم بلکه تاجی بود از ذات 
همایونی تا از خیزش توده های به خاک سیاه نشسته علیه تسلط خاندانش جلو گرفته باشد.

ولی »دموکراسی اسالمی« فرید یونس بی بنیاد و میان تهی است: تمام ادیان باالخص اسالم در 

4۳ در »پیـام زن« شـماره 71 از وی گفته ایـم: »داکتـر فریـد یونـس طرفـدار پایگاه هـای امریکا در افغانسـتان، که 
معتقـد اسـت دموکراسـی و سـکیوالریزم در سـرزمین های اسـالمی کار نمی دهـد و دموکراسـی در افغانسـتان و 
عـراق مـرگ آور بـود، نمی دانـد یـا خـود را بـه نادانی می زنـد کـه امپریالیزم امریـکا نه به خاطر عشـق بـه آزادی و 
انسـانیت کـه فقـط بـه هـدف تامیـن منافـع سیاسـی و اقتصـادی جهانخوارانـه اش اسـت کـه زیـر نـام دلفریـب 
"دموکراسـی و حقـوق زن و حقـوق بشـر"، بـه کشـورها یـورش بـرده و آنهـا را بـه نابـودی می کشـاند. بـردن 
"دموکراسـی" امریـکا تنهـا در عـراق، لیبیـا، سـوریه و افغانسـتان نه بلکه در سـرزمین های غیراسـالمی هم "بوسـه 
مرگ" بوده اسـت. مردم ما از سـیاره ای دیگر نیسـتند و دموکراسـی می خواهند، دموکراسـی ای حاصل بازو و رزم 

خودشان.«
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شخصی ترین امور مردم دخالت 
در  که  آن  حال  می دانند  روا  را 
هیچ یک از متون دینی از چیزی 
نرفته  تذکر  دموکراسی  شبیه 
پایان  است. دموکراسی حاصل 
بخشیدن امپراتوری واتیکان بر 
زندگی سیاسی و فعالیت ذهنی 
مردم بود ورنه نمی توانست این 
یابد.  گسترش  سریع  چنین 
مشارکت  خواهان  دموکراسی  
اداره  در  مردم  آزادانه ی  و  وسیع 
کشور می باشد و با طلوع عصر 
کبیر  انقالب  و  روشنگری 
پیشرفت  همپای  فرانسه، 
بشریت در ساحات گوناگون، به 

مثابه یک دستاورد جهانی و نه اروپایی، امریکایی یا مسیحی و بودایی تکامل یافت. دموکراسی 
پیوند ناگسستنی با سکیولریزم و برابری شهروندان داشته حق حاکمیت ملی و کلیت قدرت 
سیاسی را از آن مردم می داند؛ در اسالم این حق و قدرت تعلق به خداوند دارد44؛ دموکراسی شک، 
پرسش و کاوش در هر فکر و عقیده و بیان آزادانه ی آن را عامل رشد مادی و معنوی بشر می داند 

و... اما سزای شک در اسالم مرگ است 

44 آنانـی کـه حاکمیـت مـردم را بـه نفـع حاکمیـت الهـی رد می کنند در واقـع 1( دولـت را در برابـر هیچکس و 
هیـچ نیـرو مسـئول نمی شناسـند، 2( خواسـتار حاکمیـت خـود می باشـند و ۳( بـا یـک تیـر دو فاختـه می زننـد: 
مخالفـان از سـوی روحانیـت متهـم بـه بدعت و الحاد می شـوند و دولـت نیز می توانـد علیه آنان اعالم جـرم نماید، 

یعنی مخالفان را بین دو سنگ قرار می  دهند.

آقای فاروق وردک، به سگ طالبان شدنت مردم تنها 
تفی به رویت خواهند انداخت. ولی یادت باشد که 
از دنیا یک روز هم بماند، میلیون ها دالر دزدی از 

وزارت معارف را به هر نحوی باشد از حلقوم خود و 
بستگان ات کشیدنی اند.
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به دموکراسی نمی توان و نباید صفتی دینی یا جغرافیایی بست و بدینترتیب ارزش جهان شمول اش 
را نفی نمود. رژیم خمینی که گدی های »اسالمی« را به بازار آورد استهزای مردم ایران و جهان 
را برانگیخت. دموکراسی چه کم دارد آقای یونس که نسخه اسالمی خودت آن را پوره کند؟ اگر 
منظور به رحم آوردن بربر  های طالبی و مقامات جهادی رژیم کرزی و غنی باشد که استبداد شان 
را دموکراتیک و اسالمی رنگ نمایند تا از آغوش گرم امریکا که به آن خو گرفته اند بی نصیب 
نمانند، این حنایی کهنه و رنگ باخته است، آب از سر آن دو کمپ پریده است. اگر بخواهید 
روسپیانی معین )فاروق وردک ها، صدیق چکری ها، ستار سعادت  ها، انتظار خادم  ها، امیرزی 
سنگین  ها، امان غالب  ها و....( را با شعار عوامفریبانه تری مجهز کنید هم سودی نخواهد داشت. 
این دزدان میلیاردر به قدری مطرود و کراهت انگیز اند که اگر در آب زمزم خود را شسته، با اوراق 
قرآن و پرچم امریکا و »دموکراسی اسالمی« خود را آراسته، و برادران طالب برای آنان دسته  های 

گل داده و نعت و ترانه بخوانند، از مجازات سخت مردم رهایی نخواهند داشت.

ابداع  اینرو  از  نمی خواند.  دموکراسی  با  اسالم  است.  دموکراسی  الینفک  جزء  سکیولریزم 
»دموکراسی اسالمی« یعنی دموکراسی منهای سکیولریزم می شود دموکراسی ای دم بریده، 

روزی که شیپور آگاهی در جان مردم محروم ما بدمد، این دست های ملتمس شان به 
سان گرز هایی صورت و کله محقق ها را خواهد پراند.
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شیری بی یال ودم مثل »دموکراسی« تبهکاران جهادی یا والیت فقیهی. ادعای دموکراسی باوری 
روشنفکران جهادی و واواکی و یونس فرید   ها ادعایی کاذب، ناصادقانه و بالهوسانه است زیرا از 

فتوا  های مشهور موال و مرجع اینان خمینی است که:
»... به آن هائی که از دموکراسی حرف می زننــد گوش ندهیــد. اینــها با اسالم 
مخالــف اند. ایــن ملت قیام نکــرده اند که مملکــت شان دموکراسی باشــد. ما 
قلم های مســموم آنهایی را که توصیف از ملیت و دموکراسی و این ها می کنند، 

می شکنیم.«

و در پیام سیزده ماده ای نوروز ۱۳۵۹، خطاب به »آنهائی که از دموکراسی حرف می زنند« گفته 
بود:

»...اکثــر ضربات مهلکی که به این جامعه خورده اســت اکثــرا ]از[ همین گروه 
روشنفکران دانشگاه رفته است...«45

اینست راز مغازله و تحالف دیرین و خدشه ناپذیر افراد مذکور و کلیه شاعران و نویسندگان سرکاری 
از واصف و طلبه اش تا نجیب بارور   ها با رژیم ایران. اگر چنین نیست بفرمایند کجا و کی از 
جنایت های خمینی و رژیم اش و همبستگی خود با مبارزات مردم ایران بر ضد خمینیزم سخنی 

گفته اند؟

پاپ از جنایات کلیسا و آزار و قتل دانشمندان عذرخواهی کرد. شما جناب فرید یونس عوض 
پیشکش ماسک »دموکراسی اسالمی« به قصابان جهادی، به آنان یاد بدهید که از جنایات 

موحش خود عذر خواسته و حاضر به محاکمه و حسابدهی باشند.

و یک سوال: شما که در خیانت تجزیه افغانستان با لطیف پدرام، رزاق مامون و شرکا و دوستان 
امریکایی  خود شریک می باشید، دیگر »دموکراسی« چه »اسالمی« چه »صهیونیستی« و چه 

https://www.k-en.com/video/Egipt%252025-28-1-2011/maghaleh1621.pdf 4۵
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»والیت فقیهی« چه دردتان را دوا خواهد کرد؟ آیا آن را به فاشیست های پشتون تحفه خواهید 
داد یا به فاشیست  های ضدپشتون؟

خالصه

۱ با استیالی فرهنگ جهادی در کشور، اغلب روشنفکران خود را با فروش به ابلیس زادگان 
این  به سکیولریزم کردند.  و خیانت  اخوانیزم  به  پوشالی وقف خدمت  و دولت های  جهادی 
واقعیتی تلخ است. اما بر روشنفکران آزادیخواه است تا با غلبه بر هر دشواری، علیه آن میراث 

عفونت زای ارتجاع برزمند.

۲  سکیولریزم درمان همه درد ها نیست اما دست مال و مولوی و هر نهاد و فردی را که بخواهد 
از دین و مذهب در امور سیاسی و قضا و معارف استفاده برد، قطع می کند.

۳   با استقرار سکیولریزم، آرزوی گروه هایی خاک می شود که حزب سازی و اپوزیسیون سازی و هر 
فعالیت سیاسی شان بر پایه استفاده از دین و مذهب می چرخید.

۴  دشمنی طالبان با جدایی دین از دولت آفتابی است ولی رجاله های جهادی دشمنی خونی شان 
را با آن زیر نام »جهاد«، »دموکراسی« و »نکتایی« پنهان می داشته اند.

۵  روشنفکران دنائت پیشه ای که به خاینان جهادی طالب وار »بیعت« کرده اند، از موذی ترین 
دشمنان سکیولریزم به شمار می روند.

از  انتقاد و درس گیری  تا ضمن  آزادیخواه است  و  بر هر فرد و جمع وطن دوست، مردمی   ۶
خطاهای شاه امان الله، مفکوره سکیولریستی و احترام عملی او به حقوق زنان را تکریم، تبیین 
و ترویج کنند. این منحصرا کار انگلیس نبود که او را توسط مالی لنگ و بچه سقو برانداخت. 
امپریالیزم امریکا از عین سیاست -وحدت با دشمنان سکیولریزم، ملی گرایان و چپ ها- بعد از 
جنگ دوم پیروی کرده و هنوز به این بازی بین مزدوران اسالمی اش سرگرم است تا مانع ظهور 



پـیام زن 55

نیروی مقتدر سکیولر و استقالل طلب و برآمدن میهن ما از سیاه چال عقب ماندگی و ذلت گردد.

۷  ادعای روشنفکر مبارز ضد هر گونه استبداد و استثمار بودن، بدون تعهد راسخ به اصل جدایی 
دین از سیاست، ادعای حقه بازانه ای بیش نخواهد بود.

۸  در این روزگاری که امریکا و متحدان جانیان جهادی را بیشتر از سابق به تجزیه افغانستان 
فرا می خوانند، پیوند تجزیه طلبی و خصومت با سکیولریزم نمایان تر از گذشته است. بنا بر این، 

مبارزه برای سکیولریزم و صیانت یک پارچگی افغانستان را باید تواما پیش برد.

۹   در جنگ مقاومت ضدروسی، در خالء نیرویی قدرتمند انقالبی باندهای جهادی ضدسکیولریزم 
حاکمیت یافتند و ۲۴ سال با باده ی خون و خیانت معنای جدیدی به جنایتکاری بخشیدند. این 
کابوس نباید دوباره مردم ستم دیده ی ما را بلرزاند. دیگر نباید هیچ نیرویی ضدطالبان بتواند با 
اتکا به امپریالیزم و نفی سکیولریزم، خودکامگی دینی و مذهبی جدیدی را راه انداخته و مردم را 
بدتر از طالبان به زنجیر کشند. ما برآنیم که پیکاری قطعی ضدطالبی بدون طرد هر نشانه ای از 

آقایی اراذل جهادی به پیروزی نخواهد انجامید.

۱۰ بر مدعیان ترقی خواهی و ضدفاشیزم دینی است که به موازات آگاه ساختن توده   ها به قدرت 
بهمن آسای شان برای دگرگونی وضع، نگذارند جای بسیج مردم با شعار طبقاتی و سکیولریستی 
را شعار  های مذهبی و قومی و زبانی ارتجاع جهادی بگیرد46. این شیوه ناکام برای »اغفال« دشمن 
نیز کارایی نداشته است. مولوی حسام الدین حسام علیه سکیولریزم گلویش را خراش داد ولی 
طالبان اعتنایی ننموده برادر و برادرزاده اش را سر بریدند. جنبش عظیم روشنایی که رهبر ی ای 
با بینش طبقاتی و سکیولریستی فارغ از مصلحت جویی الاقل در حد داکتر بشردوست تکیه 
نداشت که بت های مزاری  ها، محقق   ها و خلیلی   ها را برای همیشه به چتل دانی می انداختند، 

4٦ بیلبورد  هـای عریـض و طویـل خانـم مسـعوده جـالل با گردنـک پت و دسـت های دعاگر اش هنـوز در خاطره   ها 
زنده است.
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شکست خورد و اسدالله سعادتی  ها، عزیز رویش   ها و داوود ناجی  های خاین به جنبش را -که 
از پاکیزگی و صالبت فردی و سیاسی مثال بشردوست فرسنگ ها فاصله دارند- قند چوکی و 

منزلت دولتی با تگدی از درگاه عبدالله، به بی آبرویی جبران نشدنی واداشت.

۱۱ شوونیست های جری ضدپشتون که مسئله ملی در کشور را صرفا سلطه ی قوم پشتون و 
راه حل را ساده انگارانه و خاینانه تجزیه می بینند، فی الواقع خواستار تساوی اقوام نه بلکه برتری 
جویی قومی اند. مکررا تاکید می داریم که حل مسئله ملی را باید در چهارچوب سلطه ی طبقات 
فئودال-سرمایه دار پشتون و غیرپشتون و دست داشتن بر ماشین سرکوب دولتی و در نتیجه ستم 
مشترک شان بر توده های اقوام دید. حل مسئله و شکستن فاشیزم عظمت طلبانه ی پشتون )یا 
غیرپشتون( با خرد کردن همان ماشین با نیرویی ملی و مترقی میسر است. بانگ تجزیه  از سوی 
سرجنایت ساالران و دالالن روشنفکر تنها برای پنتاگون و دیگر دشمنان افغانستان گوش نواز 
است چون آن را تحقق هدف خود می بینند. پیامد تجزیه هرگز چیزی بهتر از تقسیم انگلیسی 
نیم قاره هند به هند و پاکستان نخواهد بود که عالوه بر توسعه و تشدید وخیم تروریزم دینی و 
جنگ های فرقه ای، مانع عرض اندام  آنها در ردیف ملل پیشرفته  شده است. حاال چه رسد به 
افغانستان که تجزیه سرآغاز انهدام کامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کلیه پاره  های فرضی 
منقسم خواهد بود. علت اساسی برسر راه ملت شدن ما، حاکمیت دولت  های ضد مردمی و 
فاسد بوده است و لذا راه حلی ندارد جز استقرار دولتی دموکراتیک سکیولریستی و مدافع اکثریت 

مردم که هیچ گونه برتری قومی، مذهبی و زبانی را به رسمیت نشناسد.

۱۲ زنان ما با دالوری اعجاب انگیزی خشم و نفرت شان را در مقابل طالبان بیان داشتند. لیکن ما 
زنان این فریاد   ها را باید آغاز کار بدانیم و مطمین باشیم که تا تشکل یابی ما متمرکز بر توده  های 
محروم زنان، و مستمر، وسیع، سنجیده و در تطابق با شرایط نباشد و بر استقالل سیاسی و 
سازمانی تشکل  های خود پافشاری نورزیم، هر نشانی از طیف  های مختلف خاینان جهادی-
تکنوکرات و تجزیه طلب و زنان زینت المجلسی میلیونر مهره  های رژیم خاین غنی-عبدالله و 
استخبارات خارجی )فاطمه گیالنی  ها، سیما سمر  ها، فوزیه کوفی  ها، شکریه بارکزی   ها، شهرزاد 
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اکبرها، ناهید فریدها، عادله رازها، حبیبه سرابی ها، و...( را افشا و طرد نکنیم، و دموکراسی 
سکیولر را به مثابه ستون اصلی رهایی از ستم چند الیه در جامعه ملوث مردساالر کنونی 
تشخیص ندهیم، فریاد  های ما آهسته آهسته فرو نشسته و به خروش بنیان کن طالبان و 

ولینعمتان پاکستانی و عربی شان تعالی نخواهد یافت.

بگذار همراه توده   ها و قبول هر قربانی علیه ستمگران طالب و غیرطالب بر پا شویم تا مانند دیگر 
ملِل از بندرسته، تاریخ راستین مردم ما نیز رقم خورد.



پیرامون دروغ رزاق مامون

غریدن سیاف سردجال بر »راوا«

بعد از مصاحبه سپرغی عضو »راوا« با 
یک سیافی، او )سپرغی( تذکر زیر را 

نوشت. قسمتی کوتاه از آن:

ادعاهای  باید  و  نبود  چاره ای   ...«
مسخره ی سیاف را با نام گرفتن از او 
و برادران جنایتکار جهادیش در برابر 
خواجه  نام  به  آنان  پوهنتونی  عامل 
موسی فریور رد کرد. ولی نمی دانستم 
که رزاق مامون و روسایش در تلویزیون 
حرف های مرا که آماجش مستقیمًا 

سیاف و برادرانش بودند، عهدشکنانه حذف می کنند )مامون گفته بود که سانسوری در کار نخواهد بود.(

با این حال خوشحالم از این که رزاق مامون به شیوه ی رسوایی حرف های مرا سانسور کرد که هر شنونده ای 
به آسانی متوجه آن می شد. طبعًا تصور نمی کردم سانسور آنچنان شدید و مفتضح باشد ورنه زحمت 
مصاحبه را به خود نمی دادم مخصوصًا که دیدم با خود جنایتکار نه بلکه با یکی از ایادیش روبرویم. خواستم 
آن بود که شخص سرجنایتکار در گفتگو حاضر باشد تا اگر »پیام زن« اخ دل مردم را علیه آدمخواران 
جهادی در صفحات کاغذ کشیده است، من در صفحه ی تلویزیون ترجمان خشم و نفرت بی پایان مردم 
ماتمدار کابل علیه او و برادران بدذاتش باشم. اما رزاق مامون و تلویزیون طلوع دروغ گفتند و نه تنها سیاف 
را نیاوردند بلکه سخنان مرا هم قیچی کردند تا ارباب شان را از خود راضی نگهدارند... سگ جنگی یک 
اصطالح است ورنه آنچه را شما دژخیمان در سال های ۷۱ تا ۷۵ بر سر مردم کابل آوردید با هیچ زبانی و با 
توهین به هیچ درنده ای تعریف شده نمی تواند. حاال اگر »سگ جنگی« در استخوان شما کار کرده باشد 
بگذار مردم ما تا زمانی آن را تکرار کنند که تو و ربانی، گلبدین، خلیلی، قانونی، عبداله، فهیم، انوری، 
چکری، دوستم، محقق، ضیا مسعود، کاظمی و ... طنابی در گردن تان انداخته و آن را به دست مردم 

بسپارید.«
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سکیوالریزم پادزهر بنیادگراییسکیوالریزم پادزهر بنیادگرایی

از ایـن مطلـب »پیام زن« تنها سـه پراگـراف آورده ایم. ولی از آنجایی که متمم 
نوشـته حاضـر به حسـاب مـی رود و دارای نکاتی مفید اسـت، امیـد خوانندگان 

عزیـز به آن نیـز نگاهی بیندازند.

بنیادگرایان  و سایر مرتجعان  سکیوالریزم  را عقیده ای »ضد دینی« و »ضد اسالمی« 
وغیره  می نامند زیرا آن  را توفان  مهیبی می دانند که  اگر وزیدن  گرفت  در قدم  اول  

برکنده  و دکان   بیخ   از  را  آنان   ریشه  خود 
روان  ُکشی  و  عوام فریبی  و  دین فروشی 
چون   و  کرد.  خواهد  تخته   را  شان  
رد  در  گیرایی  و  مقنع   استداللی  هیچ  
ارائه  نمی توانند، پس  طبق   سکیوالریزم  
عادت  به  تحریف  و دروغ  متوسل  شده  آن  
را یکی و ساده  »ضد دین« و مدافعانش  
را »کافر« اعالم  می نمایند تا به  زعم  خود 
عوام  را جلب  کنند و مخالفان  را مرعوب . 
برای  که   نمی دانند  بنیادگرایان   ولی 

همیشه  و در همه  جا قادر نیستند مسلمان  فریبی کرده  و از حرکت  توده های مسلمان  
آزادی و صلح  جلو گیرند. و  پیشرفت   به  سوی 

هیچ  تغییری بنیادی خود بخود و بدون  مبارزه  در یك  جامعه  پدید نمی آید. وقتی 
سال ها پیش  رفع  حجاب  از زنان  شروع  شد، مالیان  مرتجع  همراه  ترنم  کرکننده  این  



نغمه  که  »جامعه  اسالمی است« و »هنوز شرایط  الزم  فرا نرسیده  است « شورش  
کردند. اما غیر از قاطع  عمل  کردن  داوود خان ، از آنجایی که  اکثریت  را نتوانستند 
فریب  دهند، آزادی زنان  که  ضرورت  زمان  بود رفته  رفته  به  موج  قدرتمندی بدل  شد که  

فاشیست های جهادی هم  نمی توانند طوری که  مایل  اند در برابرش  بایستند.

کفن  دور شدن  از سر زنان  در زمان  داوود از باال صورت  گرفت ، زیرا حکومتش  بوی برده  
بود که  اگر به  موقع  اقدام  نکند، رفع  حجاب  به  جنبشی سرتاسری و بزرِگ آزاد کننده  
رشد خواهد یافت . زمانی هم  آمدنیست  که  دولتی ارتجاعی از »لزوم« سکیوالریزم  
حرف  بزند لذا چه  بهتر که  آزادیخواهان  میهن  ما این  بیرق  را بلند کنند تا اصالت  و 

ریشه اش  نیز محفوظ  بماند.

»پیام زن«، شماره مسلسل ۵۹، عقرب 1۳۸2 - اکتوبر 2٠٠۳

دونلود کنید:

PDF: https://bit.ly/3AfItLc 
http://pz.rawa.org/pz/rawa/42-article/747-59secula.html



www.RAWA.org
rawa@rawa.org

FB.com/RAWA.Afghanistan




