
 حکمتیار  ان گند گلبدیننبه سخ پاسخ

 
 دکتربصیر کامجونویسنده : 

 فحشا بهتان ــ هرزگی ،تهمت وانتشاردرباره ،  مستقیمبه راه مومنان کردن هدایت جهت کریم قرآن 

می  19در سوره نور آیه و . بیان می کند  نیکوخود را پاسخدهی و مسئولیت ،میان اهل ایمان دروفجور

 :  رمایدـــف

ره و هللا یعلم و انتم و االخان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا  "

 " ال تعلمون

، برای آنها در دنیا و آخرت  زشتکاری در حق مومنان شایع شودبهتان و، تهمت کسانی که دوست دارند 

 .شما نمی دانیدپردرد خواهد بود و خدا می داند وعذابی 

نباید جامعه اسالمی فضای که اه می سازد را آگ اهل ایمان ،  19آیه ــ نورۀ سورپاکیزه رهنمود و اندرز 

 ، بدگویی کردن ، کذب وغیبت نمودن باشد.  ، تهمت زدن دروغ بستن فضای 

کسی ، سرافرازی ، افتخار ، شرف واحترام  آبروبه کسی در حقیقت بدگویی وتهمت زدن هدف از زیرا 

 کردن است. اهل ایمان را لکه دار باناموس و مردانویا 

به این  یقاخالو اسالمینگرش ازوآگاه بشوند اینست که مردم در فوق " سوره نور"  یادآوریمرام از 

 ؟  که اندیشه کنندرویکرد 

قهرمان ملی علیه ، گلبدین حکمتیاراخیر وهرزه گویی وبدگویی ، بیهوده گویی  سرایییاوه  این همه آیا 

 دارد ویاخیر.  یسازگاریکدام  ، قرآن 19آیه ــ نورۀ سور، با  ویاحمدشاه مسعود وهمرزمان 

گفتار وکردار وپندار  ،  اما باتأسف کهدارد ، هم خیلی تیره  دعوای مسلمانیار گلبدین حکمتیبااینهمه که 

جنگ راستای در وی همیشه تأکید زیرا داشته است. پاک خداوندی قراروکالم  وی پیوسته خالف قرآن

در کجا وکرداری او  لقیاین مشکل ناهنجاری های خ  خداوند می داند که است. بوده وخشم وخشونت ، 

 نهفته است. 

لقی او آشکار است که  رحم ، خویشتنداری از  ، ویاحساس اخالقی  گاه دان ونهاندروجزیرا ازروش خ 

 خبری نیست . نجابت وکرامت انسان ،  مهر ، دوستی ، راستی ، همزیستی ، حرمت شناسی، 

 . در لباس تدلیسمسلمان نما ــ  اما باشد ،وزشت تینت ک شر  یک م  ! قلبی اعتقاداو درــ شاید 



های روز عقده هتک حرمت ، عقده حقارت وبدبینی ، عقده ناکامی . گشایی می کندعقده شاید اوــ 

تقابل مرد قربانی شدۀ این شاید  مردم ...تارعقده سیری ناپذیرتداوام جنگ وکش، اش آز شکست غرور

لقی انگیزه ها ووزسبب بر که آن ــ شده باشد  وجدال اینهمه عقده ها دردنیای درونش ناهنجاری های خ 

 .  باشد رداری درزندگی روزمره وی گردیده وک  

روان اورا  پیوستهکه  باشد . شعله وردردرونش اجدادی متمدن نبود فرهنگ مندی ــ د عقده یشاــ 

 اندوهگین وآزرده می سازد .

رنج دنیای داخلش را می فشارد و نیاکانشجا افتاده خاک فروشی  وتاریخی سیاسیگزینۀ سنت ــ شاید 

درزیر ش همتبارارهبران  سایرهم وکرزی واحمدزی وهم  شخودهم همین اکنون جاره بی، که می دهد 

درجسم وظیفه مثانه را به میل وارادۀ خود  قبیله افغان سیاسی برای بقاء حاکمیت ، یس وآمریکا انگلبیرق 

 انجام می دهند. زندۀ استعمار کهنه ونو 

وی اخیر داوری های  ودرمورد رهبران تاجیکان  گلبدین حکمتیار، تهمت وبدگویی ازیاوه سرایی 

این ، که  ، فهمیده می شود اتنیکی میان ایران وتاجیکان  توجیه مسافتو واژه های زبان فارسی  قبالدر

وپارسها تاجیکان  اجداد مشترک )ازسرزمین نیاکان وفرهنگی ، فاقد آگاهی دانشی وتاریخی ، کامالً آقا 

 می باشد. وک رد ها ( 

 . دانیم. میالزم درمورد  ی راتاریخنکته چند ذکربرای روشن شدن مسئله 

هائیکه ، آنعده ایرانی میالدی  637ایران بزرگ درسالهای  آریان یا بر سرزمین د پای تازیها وبا ور

یا پارسیان مسما  یبنام مولی ــ عجمــ  تمایز با تازیهای مهاجم غرب این کشورپهناورمی زیستند ، دردر

شرق ایران بزرگ ، ایرانی ها در تمایز با ت رکها وتازیها بنام تاجیک یا  شدند. اما در شرق وشمال

 ــ مولی نامیده شدند .  یپارسیان یا عجـــم

تاجیک است وهرپارس ،  عجمی ــ مولی است وهرپارسی تاجیک است وهرجیک ، پارسی بناً هرتا

وهم  ، هم تبارهم خون تاجیک وپارس وک رد ها هم نژاد ، ازدیدگاه تبارشناسی  عجمی ـ مولی است . 

ــ  . که در اسناد تاریخی بنام نژاد آریانیک سکه اند     روی دوو همه از یک ریشه ،  ریشه می باشند

   .اند  جمشید ... و، تهمورس ، هوشنگ  واز دودمان  کیومرس یاد می شوند پارسیان ایرانی ویا

سین کیانگ و تاشقورغان چین امروزی شروع از  ،آریان  وجغرافیایی سیاسی این ملت بزرگ وسرفراز

  :  ، و جمعی ازکشورهای امروزی رانه قرار داشتکشمیر وسند تا دریایی مدیت  ، به امتداد

تاجیکستان ، قرقیزستان ، قزاقستان ، افغانستان ، پاکستان ، ازبکستان ، ترکمانستان ، ایران امروزی، 

مدت  وبود . آن شامل  آذربایجان ، ارمنستان ، گ رجستان ، عراق ، ترکیه ، سوریه ، لبنان ، قبرس ،

ن اور آریاپهنسرزمین  بر ، کهدربرمی گرفتاندی را ســال و  4769  این ملت  فرمانروایی سیاسی

 وایی کردند . حکمر

 بااحترام 

 

 


