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 وای برآن  نمازگزاران !

(     3000.000.000.000سه تریلیون دالراحصاییه های جهانی نشان می دهد که  در طی بیست سال  گذشته )        

ملتی شد درمانده , خوار , تحقیر شده و محتاج نان  شب و در افغانستان داخل شد و از آن خارج شد.  اما حاصل آن   

روز و سرزمین  ویران , جنگ زده  و به خاک نشسته !  دزدان طماع  بر کار گماشته شدند , زنگ چور نواختند . همه 

م  (  سر می دهد و آن ها ه30-) ق  همزمان صفت  جهنمی گرفتند. جهنم همیش ندای  " هل من مزید = دیگر هم هست ؟ 

چنین بودند دزدی های ملیون دالری سیر شان نمی کرد  و تا آخرین لحظه های فرار هم  از بردن  صندوق ها دالر  

 داری نکردند.  خود

در خواندن سوره بقره سفارش می   به نام اسالم و مسلمانی ذره ای به احکام آن عمل نکردند. پیامبر بزرگ ما        

ستی شویم  اما دزدان افغانستان از "گاو"  پا فراتر گذاشتند و به " گاو صندوق پرستی "  کردند تا مبادا سر دچار گاو پر

روی آوردند و صد ها ملیون دالر را به بانک های خارجی انتقال دادند و یا هم برای شان کاخ ها برافراشتند. دیواراین   

 بنا ها آن قدر به کجی رفت که به نا چار فروریخت.  

مقالت کوتاه یاد آوری  دستگیری همو طنان  درمانده در داخل افغانستان است  و سمت خطاب  صد البته  این              

که به  دزدان  ملیوینر و بلیونر فراری نیست تا کمک کنند . بهتر که نکنند تا نان بی چارگان و درماندگان به  پیسه حرام 

 اد ما به آیات قرآن پاک است و این دو دسته به آن  نا باور .  آغشته نشود و نه هم به خدا نا باوران است چه که  استن

به حال  جانگاه ملت اگر  خون گریه کنیم  باز هم کم است . اما راه  آرام کردن قلب های سوخته خودما و             

بی تبعیض و شکم های گشنه ها و تن های  برهنه هموطنان ما  فقط و فقط کمک کردن است . کمک کردن بی بهانه و  

 برای  همه . 

(  به وام گرفته ام .   ترجمه سوره را با هم می خوانیم : ) به نام  4عنوان این مقالت را از) سوره ماعون آیت             

خداوند بخشاینده مهربان . آیا توجه کرده  ای به کسی که روز جزا  را دروغ می شمرد؟ او همان کسی است که یتیم را 

ند. وکسی را به غذا دادن بی نوا ترغیب نمی کند. پس وای بر آن نمازگزاران . انان که از نماز خود  به سختی می را

تاج زندگی را از دیگران دریغ می دارند (  آیات بسیار واضح است . وای بر  حغافلند .همان هایی که ریا می ورزند ما ی

نم   و نه کسانی دیگر را می گذارم تا کمک کنند . حتی  من نمازخوان ! اگر یتیم را از خود می رانم , نه  کمک  می ک 

کوچک ترین  کمک ها را هم از آن ها دریغ می ورزم   ! من با  این بی تفاوتی ها واین  به من چی ها  گویا  روز جزا 

 را دروغ  شمرده ام و به قیامت بی اعتنا هستم .

ست . اما این عروج محتاج بال نیرومند است که زکات  نماز به فرموده حضرت رسول مکرم معراج مومن ا            

باشد.  در قرآن مجید  , اهمیت زکات را در ذکر توام آن   با نماز می بینیم. زکات به معنای پاک شدن و رشد کردن  

انه  است . روح ما را پاک و متعالی می کند و زندگی مادی ما را صفا و جال می بخشد. می دانیم که  زکات آن تکس سالی

 نیست . تکس در اصطالح اسالمی  خراج است  که همانند مالیه گرفته می شد. زکات کار دل است . 
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وطندار عزیز  مسلمان ! خداوند می فرماید: ) همان کسانی که به غیب ایمان دارند , نماز می گزارند و از آنچه            

اق پر کردن است و در این جا پرکردن  آن شکاف های فقر و  (  انف3  -روزی شان کرده ایم , انفاق می کنند ( ) بقره

 محرومیت و درماندگی است  که سی ملیون هم وطن من و تو را در آن  انداخته اند . 

وطندار عزیز مسلمان ! خداوند می فرماید: ) از اموال آن ها صدقه ای برگیر تا تطهیر و پاکیزه شان کرده باشی            

( 103-کن  زیرا دعای تو برای آن ها مایه آرامش است و بدان که خدا شنوا و آگاه است ( ) توبه    . و برای شان دعا

را در دستگیری   می کند و  راستی آزمایی ما در ایمان به خدای بزرگ است . بیایید صدق  ایمانی ما  صدقه پاکیزه ما

 سول مکرم شویم تا مایه آرامش مان باشد.   همو طنان  گشنه و برهنه ما  ثابت کنیم  و هم مشمول دعای حضرت ر

وطندار عزیز مسلمان !  خداوند می فرماید : ) جز نمازگزران !. همان کسانی که بر نماز شان مداومت دارند.             

( باز می بینم که نماز    25- 22همان کسانی که در اموالشان حق معلومی است . برای نیازمندان و محرومان ( ) معارج .

گزار حقیقی  برای نیازمند و محروم حق معین را  گوشه می گذارد و  متعهد می شود که شکم های گشنه کودکان و ناله 

 دقت کنیم .  " حق"های جانگاه مادران را یاور باشد . به استفاده کلمه 

اش  گرسنه باشد  به    وطندارعزیز مسلمان ! حضرت رسول مکرم می فرماید : )آن که سیر بخوابد و همسایه           

من ایمان  نیاورده است  و ساکنان هر مجتمعی سیر بخوابند  در حالی که در بین آنان گرسنه ای باشد  خداوند در روز  

قیامت به آن ها نظر رحمت نمی کند و هرکس لوازم مورد نیاز  زندگی را از همسایه اش دریغ دارد  خدا وی را در  

او را به خودش واگذارد.(  این فرموده حضرت  بیان همان سوره ماعون است و ناگفته   قیامت از فضل خود محرم کند و 

 پیداست که همسایه ها همان هموطنان ماست .

هفت  در پهلوی پاداش اخروی در همین دنیا هم خداوند اجر این اعمال نیک را بی پاسخ نمی ماند , آن هم پاسخ          

در راه خدا انفاق می کنند مثل دانه ایست که هفت خوشه  از آن بیرون می زند در    : )آن ها که اموالشان را   صد برابر

حالیکه در هر خوشه صد دانه باشد  و خداوند آن را برای  هرکس بخواهد  دو یا چند برابر می کند و خداوند گشایش 

 ( 261-دهنده و آگاه است ( ) بقره 

هی است . عکس و فلم های دردناک از درماندگان میهن هم آیات الهی وطندار عزیز مسلمان ! همه هستی آیات ال       

می کشاند . دست ها را بگیریم , قلب ها را آرام کنیم , بر لبان کودکان  را    ما  است. این آیات را  پی گیری کنیم که به کجا

رای همه  و شکر خدای کنیم لبخند بنشانیم . به این صورت  شب ها را آرام  خواب کنیم . این امتحان دشوار الهی است ب

الهی است .  وچه استفاده ای  بهتر از دستگیری  الهی استفاده بهینه از داده های  در توانایی کمک رساندن  . شکر 

 درماندگان .  
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