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  02/02/0200                نهضت آریا نژاد

                                                      عمران خان درهوس کاله شاهی

ناخلف خویش که کارد مردم افغانستان از سه دهه بدین سو شاهد آن اند که در کشتارگاه های کشورهای همسایه های 

چون؛ بد بختی مادر این بوده . های بران زیادی گوشت و پوست شانرا در نوردیده و به استخوان آنها صدمه زده اند

است، که درهمسایگی همسایه های فرعون صفت قرار گرفته ایم  و هر بادیکه در بیرون از سرحدات افغانستان 

 .ده، نه نسیم شفابخش و رمز گشای غنچه های امیدوزیده است، در کشور ما سبب سرماخوردگی ش

اگر بدبختی مردم افغانستان ناشی ازهمسایگی با پاکستان نمی بود، کریکت باز پاکستانی که دو دهه عمر خویش را 

صرف بازی کریکت کرده است و نه تنها از بحر علم دین آب نخورده، بل در آن بحر انگشت هم فرو نبرده است و 

ام الدین کشاف رئیس شورای علمای کشور ورزش کار پاکستانی بنام عمران خان که حتی صحت و فساد به گفته قی

نمازش راهم نمی داند، بجای مفتی ها نمی نشست و علیه افغانستان فتوا صادر نمی کرد و جنگ طالبان در 

می می سازند و هر روزه افغانستان را که همه روزه جان صدها هموطن مارا می گیرد و هزاران تن دیگر را زخ

ساله را در حضور پدرش  4قرارداد به آتش کشیدن مکاتب و شفاخانه ها را با، باداران شان امضا می کنند و طفل 

تیر باران می کنند، مانند کسانیکه روزگاری دختران را زنده به گور می کردند، مانع رفتن دختران به مکاتب می 

نیز جرقه زده است و دخترک متعلم ( سوات پاکستان)جنایات فراتر از افغانستان شوند که در این اواخر دامنۀ این 

ساله ای را بنام ماللی یوسف زی که به خاطر درخواست تحصیل دختران از سوی طالبان گلوله باران گردید  04

ی که در اما باز هم ماللی خوشبخت بود چون به برتانیه غرض تداوی فرستاده شد،  در حالیکه شفاخانه های

افغانستان مصروف تداوی زخمی های ناشی از انفجار و انتحار و جنگ های نیابتی پاکستان اند، از سوی این 

 .جانیان تاریخ هدف قرار گرفته و تخریب می گردند

عمران خان کریکت باز و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان با بیان اینکه جنگ طالبان در افغانستان جهاد در 

روهای ناتو است،  در هوس کاله شاهی پا لچ کرده و می خواهد شاه شود ولی بی خبر از آن که کاله شاهی برابر نی

به هرکس و ناکس نمی زیبد زیرا کاله شاهی ظرفیت شاه بودن را می خواهد، علم و دانش می خواهد که عمران 

 .خان از آن محروم است

 :هم پند نگـرفته است که می سراید( حـافـظ شـیرازی)لسان الغـیـب  به نـظـر مـی رسـد کـه عـمـران از سـروده هـای

 نه قاضی ام نه مدرس نه محتسب و نه فقهی

 مـرا چـه کار کـه مـنـع شراب خـواره کـنـم

حد اقل با کاله خود مشوره می کرد که آیا از .  عمران خان این سروده را می خواند و به آن پی می برد! ای کاش

 صیت حقوقی برخوردار است؟ اهلیت و شخ

 آیا با کلمۀ جهاد آشنایی دارد؟ 
 آیا میداند کلمۀ مفتی به چه کسی اطالق میشود؟ 
 آیا کسی که صحت وفساد نمازش را نمیداند میتواند فتوا صادر نماید؟ 
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arianejad_n_emran_khan_wa_kolahe_shahi.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arianejad_n_emran_khan_wa_kolahe_shahi.pdf
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دارای فلسفه وجودی خواهد بود، که همان تداوم و   به یقین می توان گفت که این دیدگاه عمران خان عادی نیست

سیاست پاکستان در قبال افغانستان می باشد و این بار این کریکت باز، عینک سیاست مداران گذشتۀ پاکستان، نظیر 

را به کرایه گرفته و با نگاه . . . پرویز مشرف،  بی نظیر بوتو، نصرهللا بابر، نوازشریف، جنرال حمید گل و 

 .ر و توطئه افگنانه افغانستان را نشانه گرفته استدسیسه محو

جای تعجب نخواهد بود، زیرا این نخستین بار نیست که رهبران و مقامات  پاکستانی چنین دیدگاهی در خصوص 

مداران افغانستان ابراز داشته اند،  اما آنچه را عمران خان بیان داشته  در واقع نشان دهندۀ تداوم دیدگاه سیاست 

گذشتۀ پاکستان در قضایای افغانستان می باشد و این ورزشکار پاکستانی که اکنون هوای سیاست مداری به سر می 

پروراند،  در کشوری  پرورش یافته است که توسط رهبران فروخته شده به حمایت مستقیم انگلیس با تفرقه افگنی 

صاحب هویت گردیده و اسالم را به مثابۀ اسالم سیاسی و در میان مذاهب از بطن هند جدا شد و از برکت اسالم  

قبول کرده است، از اولین سیاست مدار پاکستان محمد علی جناح ( افغانستان وهند)نقطۀ فشار برای حریفان خود 

تان اند از اسالم استفاده ابزاری کردند علی جناح بنیانگذار پاکس. آی. اس. گرفته تا بنیادگرا هایی که در اختیار آی

در نخستین روزهای تولد پاکستان قرآن را وسیله جنگ در برابر هند بکار گرفت و آنرا باالی صندوق های نظر 

سنجی عمومی در پیوند به تشکیل پاکستان از بطن هند گذاشت و از اسالم استفاده ابزاری کرد که همه دنیا شاهد آن 

 .می باشند

بازمانده گانش بزرگترین مدرسه های اسالمی را که در سطح منطقه  در حالیکه بعد ها دیده شد که دست نشانده و

نظیر نداشت، با گماشتن افراد زیر فرمان خویش آنها را به مراکز تعلیم فعالیت های تروریستی مبدل و به عوض 

ن بی ای. عالم دین انتحاری تربیت و به افغانستان فرستاده اند و اسالم را دین وحشت و دهشت معرفی نموده اند

خبران غافل از آن اند که جهاد از خانواده آغاز می گردد و به دیگر جاها گسترش می یابد دین ما حکم می کند که 

اسالم را ابتدا خود باید پذیرفت و سپس به فامیل، جامعه و دیگران رساند، اما در دین سیاست مداران پاکستانی 

گذشته از آن سازمان . بد حجابی و فساد اخالقی بیداد می کندبرعکس آن می باشد، در حالیکه در شهرهای پاکستان 

استخباراتی پاکستان از فاحشه خانه های موجود در آنکشور جزیه می گیرد  و در سینماهای مشهور پاکستان فلم 

 های مستهجن وغیر اخالقی به نمایش گذاشته می شود و از جانب دیگر پایگاه های امریکایی ها و انگلیس ها بیشتر

 از افغانستان در پاکستان مستقر می باشند؛ 

 

  چرا عمران خان و موالنا فضل الرحمن در پاکستان مردم را در برابر آنها به جهاد تشویق نمی کنند و خود در
 رأس آنها قرار نمی گیرند ؟ 

 ند؟ چرا حکـم خدای عزوجـل و حضرت پیغمبر اسالم ص را باالی وزیر خوش گزران خود شان تطبیق نمی کن 
 

خراب نشود در آن کشور ( پاکستان)استاد عبدالرسول سیاف راست گفته بود که پاکستانی ها بخاطریکه وطن شان 

اقدام به بستن فاحشه خانه ها و مراکز نیروهای خارجی نمی نمایند اما فتوای جهاد را در افغانستان صادر می کنند 

 :یکه بزرگان گفته اندچون می خواهند این کشور را ویران نمایند،  در حال

 "چیزی را که بخود نمی پسندی به دیگران هم مپسند"

ولی برای سیاست مداران پاکستان فرق نمی کند که چه خوب است و چه خراب چون؛  معیار خوبی نزد آنها مانند 

 .مکتب کمونیزم رسیدن به هدف است از هر طریقیکه باشد
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ها است؛  تا تعریف مشخصی از منافع ملی کشور خود داشته باشیم و با دست پس با توجه به آنچه گفتیم  برما افغان 

خود تیشه بر ریشه خود نزنیم  و بر حکومت داران و سیاست مداران ماست تا مانند گذشته ستراتیژی پاکستان در 

و در مقابل خصوص افغانستان را دست کم نگیرند و به هر کس و نا کس اجازه یاوه سرایی و بذله گویی را ندهند 

آن موقف روشن اتخاذ نمایند،  در غیر آن در آینده های نه چندان دور عمران خان دیگری نیز توان نظر پردازی در 

 .مورد قضایای مهم افغانستان را دریافت خواهند کرد

                                                                                

 پایان

 
 
 
 
 
 
 
 

  


