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 و ندامت از مال و مجاهد تیحما
 

 یانصار الرحمنبیمج ی: طرفداران مولومخاطب
 

منبر  یانصار یتر از مولوداغ شیخو ۀ. آنها هر کدام در زماندینظر انداز روزید یرهبران جهاد یها نام ستیل به
و  اتیاز متن آ گریگروه د هیرا کشتند. هرگروه عل یادیز گناهانیتفنگ برداشتند و ب ن،یو به نام دفاع از د رفتندیم

 ند،یگویبود که از خود نم نیشان ا. در برابر انتقاد، پاسخکردندیر میرا تکف گریو همد افتندییم ینید هیتوج ثیاحاد
 یم نیبرحق خدا در زم ۀندی. هر کدام آنها خود را نماکنندیم یاسالم را جار عتیو شر ندیگو یم ثیاز قرآن و حد

ی. مخالفان را ُدره مکردندیم یریمردم، سربازگ شیبه حجاب و ر ردادنی. آنها با شعار دفاع از اسالم و گپنداشتند
 .کشتندیو م کردندیشکنجه م زدند،

 ها و کارنامه بودند. نام سوریپروف یحت ینیاز آنها در علوم د یهرکدام حد اقل استاد و تعداد روزید یجهاد رهبران
 یکه امروز ناخواسته مولو یمردم نی. همدانند یبه قدرت، همه م دنیرا پس از رس سورانیو پروف دیآن اسات یها
ر لشک یاهیس سورها،یو پروف دیهمان اسات دنیقدرت رس هب یبرا روزید کنند، لیبر مردم تحم خواهندیرا م بیمج

 میلشکر عظ نیا د،یقدرت رس مینوبت تقس یاز دست دادند. وقت زیخود را ن یها خانواده یشدند، آدم کشتند و اعضا
 یآنها و دعاگو ۀدم درواز یها آنها، گارد یها به محافظ بچه تیماندند و در نها یگچارهیباور، در فقر و ب خوش
 .شدند لیتبد آنها تصح
 دند،یتراش شیر دند،یرس یبلند دولت یها به مقام روز،ید یو جهاد ینیعلوم د دیو اسات سورانیو دختران پروف هابچه

 اریهوش دیاز اسات یمجلل در خارج از کشور شدند. برخ یها بستند، چادر از سرانداختند و صاحب خانه ییکتاین
 اکیو امر سیانگل هیرا عل َرویرا هم گرفتند، اما عوام پ یئکایو امر یسیانگل تذکرهٔ ختران خود ها و د بچه یبرا

حفظ  یپرداختند. برا یدولت یهاییو دارا نیدر افغانستان به غصب زم سورانیو پروف دیاسات نی. همکردندیم کیتحر
 فسن نیتا آخر یمجدد سوریشدند و تا کنون هم استند. مرحوم پروف یئکایحضور سربازان امر گرهیشان، توج قدرت

حاضر شده بود که  کرد،ینم ءامضا کایرا با امر کیستراتژ مانیکه پ یکرز هیدر کنار قدرت بود و در اعتراض عل
و  کایامر ۀاز سفر داند،یم ثیحد بیمج یکه ده برابر مولو افیس سوریقهر از وطن مهاجرت کند. پروف ۀبه نشان

نظام بود و فرزندان خود را به نان  نینفس در کنار هم نیتا آخر یربان سوریکرد. مرحوم پروف هیتغذ یجهان ۀجامع
در کشور، به جهاد ادامه خواهد داد.  یئکایحضور سرباز امر نیکرده بود که تا آخر ادیسوگند  اریو نوا رساند. حکمت

 .را داشتند یانصار یمشابه مولو یها\هرکدام ادعا زیاستادان ن هیمحقق، عطا و بق ،یلیاستاد خل
و االخره نجات  ایجو، از خسرالدناستفاده یها یمالها و مولو نیاز ا تیکه با حما کردندیفکر م یدل مذهبساده مردم

 یسایو رهبران س یاست که رهبران مذهب نیهم زیبود و اکنون ن نیا تیبود. واقع گریطور د تیاما واقع ابند،ییم
به  خیدو قشر در طول تار نی. ایاسیس تیحما ،یو مولو اردکار د ینید هیتوج استیکاسه است. س کیشان در دست

 کنندیآنها احساس ندامت م ۀگرسن انیاست که اکنون اکثر حام نی. چننهایسوخت ا زمیاند و مردم ه بوده گرینفع همد
 ایو آ میکرد یآنها چه اشتباه صیکه در تشخ می. از خود بپرسکنندیو لعن م ریرا تکف روزید یهایهمان منج یو گاه
 قدرتمند است؟ شیو در برابر نفس خو شناسنیاز آنها د ترشیب یانصار یمولو
یوام هیو مردم را هم به گر رودیمنبر م ادیو فر هیبا گر ی. گاهامدهیرا شن یانصار یاز سخنان مولو یبرخ من

اداها را  نیکه هم اندازدیم یداع یمتوکل و مولو یمولو ادی. او مرا به کندیم غاتیمذهب خاص تبل کی هی. علدارد
یم ریکفرا ت گرانیو د نایابن س ،یرونیب حانیابور ،ییسنا ا،موالن لیاز قب نی. متوکل هم بزرگان سرزمآوردندیدرم
یم کیاحساسات پاک مردم را تحر. رفتیمنبر م ادیو فر هیما بود. با گر نیسرزم ینوروز و مراسم مل هی. علکرد
 شتهبزرگ کابل دست دا ی. بعداً معلوم شد که در انفجارهاگفتیخانه مرا فاحشه یو دانشگاه و مراکز آموزش کرد

 .یئجوهاستفاد یکردن منطق مردم برا لیاحساسات و تعط ختنیدارد: برانگ لیدل کیفقط  ادیو فر هیگر ،یاست. بل
 رانگیاز د ترشی. اتفاقاً زنان هرات بستین یگهرزه یو نقد او به معنا یندارید یبه معنا یانصار یاز مولو تیحما

 ۀاو فکر کرد. او به بهان غاتیبه عواقب تبل دیباشد. با تواندیم یاند. پس حجاب بهانه و نقطه ضعف خوبباحجاب
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. مراسم کندیم لیفکر مردم را تعط رونق ومکاتب را کم کند،یاز جامعه را فلج م یمیخودش( ن فیحجاب )با تعر
ها و مکاتب  که دانشگاه دیمردم خواهند د ی. پس از مدتردیگیمردم را م یها یو شاد کندیمردم را نکوهش م یمل

 جنوبآن شد که مکاتب  جهی. نتکردندیطالبان هم م کند،یم یانصار یکه مولو یاند. کار شده یآنها خال یها از بچه
 . طالبان با چنان عملدیگرد یها از دختران جنوب و شرق کشور خال وهنتونپشد و مکاتب و  دهیو شرق به آتش کش

 یبندهیجبران آن، هرچه کانکور را سهم یسده به عقب برد و اکنون دولت برا کیازکم خود، مردم مناطق خود را کم
 .ستیمطلوب ن جهیبازهم نت کند،یم

 یحجاب هم در کشورها فی. تعرستین یکس چیاز ه تیدر گرو حما یگزهیو پاک ینداریاست که د نیمن ا حرف
سراپا  یها ی. چادرشودیانجام م یچادر ریز شتریب یانصار یمورد نظر مولو یمتفاوت است. اتفاقاً فحشا یاسالم

است که حتا شوهر هم زن خود را در کوچه  نام یمصوون است؛ به قدر اریها بسفاحشه یابیبازار یبرا دهیو روپوش
. گرید یقابل انتقال است، چه رسد به کارها یحتا انتحار یانصار یحجاب مورد نظر مولو ری. زشناسدیو بازار نم

 چیاما ه نند،یبیآنها مردان را م رایز دهد،یم ترشیب یچرانبه زنان فرصت چشم ده،یحجاب روپوش گر،ید یاز سو
که صورتش  ی. زن و دخترستین نیو چشمان باز، چن یکه با رو یدر حال شود،یآنها نم دید یۀومتوجه زا یکس
نه با وضع  ن،ی. بنابراشودیباعث کاهش جرم م ییقابل شناسا تیاست. هو ییدارد و قابل شناسا تیاست، هو انینما

 .ترشیفاجعه ب زت،زنان باع یو نه با بازبودن رو شودیفحشا کم م یانصار یحجاب مورد نظر مولو
 

 کرد؟ دیچه با یبا وضع نابسامان کنون اما
 یکارکم یتا خال میکن تیحما یمثل انصار یهایاز مولو دینجات مردم، با یکه برا ندیگویاز دوستانم م یاریبس

 تیکنند، اما به نظر من حما تیدوستان حق دارند که از وضع موجود شکا نی. ایجار عتیدولت پر شود و حد شر
 ،یساالربا قومندان ی. مالساالرشودیم یبعد یو دردسرها یکه باشد خود باعث خودسر یاز افراد، تحت هر نام

. است گرید زیتر از هر چکه به نفاق مذاهب دامن بزند خطرناک یئندارد. اما مال یفرق یساالرشهیو مل یساالرخان
وجود دارد،  ییخال نیما مشکوک هم باشند. اگر در قوان تیخواهد شد که افراد مورد حما ترشیب یدردسرها زمان نیا
 یها تیزنان، مذاهب و اقل یما برا نیمشخص دارد. قوان زمیکانیاز خود م یپر شود و راه قانون یراه قانون از دیبا

 زیآممسالمت یستیجامعه و همز یو قانون برا نیافراد از د یشخص یهاحقوق و احترام قائل است. برداشت یقوم
 .مضر خواهد بود

 

 آخر سخن
 :است نیا اند،شیخو انتیکه نگران د یها، سخن آخر من به دوستان ها و نگفته تمام گفته با
 

 دیخواهیکه م یهر طور د،یحجاب انتخاب کن نیو آن، مطابق برداشت خود از د نیاز ا تیبدون حما دیحق دار شما
ود و رفتار دختران و زنان خ دیگوش نده یقیبه موس د،یشرکت نکن یمل یبه جشن ها د،یدستار ببند د،یبگذار شیر

 نیجهان در چارچوب قوان یهاانسان هیتا مثل بق دیهم حق بده گرانیبه د نهای. با تمام ادیکن میخود تنظ لیرا طبق م
 .را داشته باشند یکنند و حق انتخاب فرد یکشور زندگ

 
 احترام با

 ستوده
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