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 دشمـن دانـا بلـنـدت مـی کـنـد
 بر زمینت میزند نادان دوست

 

قدیم خرسى با حکایت دوستى خرس را با یک شکارچى ماهر در زمان کودکى شنیده بودم، که مي گفتند در ازمنۀ 
 یک شکارچى دوست مي شود، و آنقدر با او صمیمى مي گردد که در کنار هم بخورد و خواب مي پردازند.

از قضاء روزى این شکارچى نگون بخت زیر درختى به خواب رفته که خرس بیدار شده متوجه مي شود که مگس 
رس نادان از فرط محبت جاهالنه به مقتضاى موذیى بر سر و روى دوستش )انسان( نشسته و او را اذیت مي کند. خ

فهم قاصر و اندکش ظاهراً به نیت خیر یعنى دور کردن آن مگس شرور از دور و بر دوستش سنگى بزرگ را 
 .برداشته بر فرق رفیق شفیق کوبیده مغزش را متالشى ساخته دم در حال او را به دیارعدم مي فرستد

 

در رابطه با قرآن دوستى و دفاع جاهالنه از  )ع(حوت زیارت شاه دو شمشیره 28اکنون دوستى نکتبار فاجعه آفرینان
 .آنهم العیاذباهلل از همین قماش مي باشد

زیرا وقوع این تراژیدى اسفناک به همان اندازه که در قسمت شهادت مظلومانه یک زن )انسان( به نام فرخنده 
انه و حتى باالتر از آن جفا، خیانت و جنایت بزرگ غیر وحشتناک و حزن انگیز وغیر قابل عفو است، به همان پیم

 )ص(قابل بخشش است نسبت به قران اسالم و پیامبر گرانمایۀ ما حضرت محمد 
یقیناً که هیچ عالم دین در روى زمین نظر به ارشادات صریح مصادر شرعى حق و صالحیت ندارد بدون ارزیابى 

عجوالنه تصمیم گرفته آنرا به زعم خود توجیه اسالمى نموده فتواى دقیق اوضاع و طى مراحل قانونى همچو قضایا،
   جواز دهد. ولو که احیاناً خداى ناخواسته همچو عمل قبیح از جانب شخصى ظاهراً صادرهم شده باشد.

 

انى و طمتیقنم که شما استفاده کنندگان عزیز اطالع دارید پس از وقوع این حادثۀ نهایت ننگین، شنیع و قبیح کامالً شی
ضد اسالمى روزانه چندین جلد قرآن عظیم الشأن توأم باهتک حرمت کامل به مقام واالى رسول گرانمایۀ ما با نثار 
کلمات رکیک و شنیع توسط پیروان ابلیس در مقابل کمره ها سوختانده شده و از طریق انترنت به تماشاي ملیون ها 

اى ناسور قلوب افسردۀ ما هنوز هم تیزاب پاشیده آنرا خونین تر مسلمان گذاشته مي شود تا بدین ترتیب روى زخم ه
 .سازند. اینست ثمر دفاع جاهالنه از قرآن و اسالم

 

 بهتر از آندوست که نادان بود   دشمـن دانـا که غـم جـان بــود
 

 دقت كنید اى صاحبان خرد،
امالً وحشیانه و جناتیكارانه عذاب کش اگر آن طرف یک شاگرد شیطان از فرط جهالت و بربریت با اصدار اعمال ک

نمودن یک زن بیگناه آنهم تحت شعار هللا اكبر عظمت معنوى قرآن را به آتش مي کشد. این طرف پیرو دیگر ابلیس 
از روى عقده حسادت و عناد اوراق کاغذى قرآن را که هیچ دخالتى درین ماجرای خونین ندارد. مستقیماً جلو دیدگان 

ن مي سوزاند و این عمل سخیفش را از طریق شبکه هاى اجتماعى در اختیار همگان قرار مي دهد میلیون ها مسلما
 :و به زعم قاصرش گمان مي برد از قرآن انتقام گرفته است. در حالیکه این خیالست و محالست و جنون

 

 .إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
 

 .جفاکارانه و كامالً جنایكارانه ابلیسى تفاوتى نمي بینممن میان این دو عمل 
به شاگردان جاهل و سراپا احساساتى گروه اول ابلیس مي گویم که اى بیخردان وحشى و خائن به دین محبت قرآن در 

 شمالفۀ رنگین و در طاقچه گذاشتن نیست بلکه محبت واقعى با قرآن در آموختن، تدبر، تعقل و عمل نمودن دستورات
 .مطابق فرموده حكمت و موعظه حسنه مي باشد

 

 توصیه اى من به پیروان گروپ دوم ابلیس که مقابل کمره قرآن سوزى مي نمایند اینست که: 
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  اى جاهالن احساساتى عمل شما هم در افراط گرائى همردیف گروپ اول است و شما دست کمى از آن جمع
 جانواران وحشى دو پا ندارید. 

  تنها در اوراق کاغذى خالصه نمي شود که شما آتشش زنید. بلکه این کتاب پرعظمت )قرآن( در اعماق قرآن
پندار و اندیشه پیروان واقعي اش لحظه به لحظه هویدا است و شما نمي توانید آنرا از لوح ضمیر و اندیشه 

 ملیون ها مسلمان پیرو قرآن بیرون کرده به آتش کشید. 
 

 ى نکنید، و بدانید خود شکسته آنکه دل ما را شکسته. پس بیهوده وقت  تلف
 

 شيشه را گر بشکنى هرذره اش خنجر شود  از شکست شيشه نازک دالن انديشه کن
 

بیائید ببینیم چى درس هاىی ازین فاجعۀ هولناک تأریخى همه افغان ها و خاصتاً رهبران دینى  وعلماى کشور منحیث 
 .وارثین انبیاء مي توانیم بیاموزیم

  اوالً عوام الناس باید جلو احساسات شان را گرفته آب را نادیده موزه را از پا نکشند و بکوشند تا سطح آگاهى
شان را در مورد دینى شخصاً باال ببرند، نه اینکه به فتواى این مال نما و یا دستور آن عالم بى عمل دست 

 از پا خطا کرده مرتکب جنایت شوند.

 نى این است تا به جاى نشخوار موضوعات تکرارى و کامالً غیر ضرورى که از آن ثانیاً وظیفۀ علماى دی
بوى گند تعصب، تفرق و تنفر اجتماعى بلند شده سبب ایجاد فضاى رعب بى اعتمادى و شکاف اجتماعى 

 .مي شود جداً اجتناب ورزند
ت اصالح و رفع نقیصه هاى مشهود زیرا علما که حیثیت اطباى روحى و معنوى جامعه را دارند مسؤول اند تا در جه

 .اجتماعى از قبیل رشوت، ظلم،  فقر، بي سوادى، بي عدالتى، انتحار و آدمکشى قرار گرفته بذل مساعى جمیله نمایند
 

قرن است که مردم نماز مي خواند و فرایض پنجگانه را مطابق ارشادات علماى کرام كوركورانه بجا مي  1٤آخر 
فهم و شناخت علمى خود شان از قرآن در حکمت اجراى این فرایض، حاصل عبادات  آورند، نه بر اساس درک،

نعوذباهلل همچو جنایت کبیر باید باشد آنهم در مقابل خانۀ خدا زیر نام دفاع از قرآن و دین.  این را مي گویند تحقق 
 یافتن وعده: 

 "وکان حقاً علینا نصرالمونین"
 

بندیهاى بیجاى سلیقوى اعمال مردم بنام اسالمى وغیراسالمى گمان میبرید یابااصدارفتاوى عجوالنه تکفیرو مرز
 .بشارت  "والتهنو وال تحزنواو انتم االعلون " شامل حال ومصداق احوال امت اسالم شده؟یقیناً که پاسخ منفي است

در مقایسه با زیرا اوضاع جارى کافه ممالک اسالمى مخصوصاً کشور جنگزدۀ ما نشانگر آنست كه جوامع مسلمان 
سایر کشور هاى  جهان در شمار عقب مانده ترین، خوارترین، فقیرترین و محتاج ترین ملل جهان قرار دارند. تعمق 

 باید کرد که علت در چیست؟
علماى کرام و اطباى دینى جامعه توجه نمائید، با مطرح شدن موضوعات فرعى و سطحى در خطبات دینى، احساسات 

ور وحشى و جاهل به خروش آمده قیامتى بر پا مي شود که عالم و آدم نظیرش را در خود ندیده منفى بوزینه هاى شر
 .باشد، و نتیجتاً نه عزت به قرآن و اسالم مي ماند و نه هم آبرویی به شما

 

دین، جهاد و سیاست را هر چه پس خواهش مي کنیم اى رهبران دینى، به لحاظ خدا این ماهي گیرى مزورانه به نام  
زودتر متوقف ساخته و اسالم را به معنى واقعى کلمه که همانا آئین صلح، سالمت و آشتى است به مردم عرضه کنید 

 .نه دریچه خشونت، شدت و جنایت
 

مراد در پایان این مقال، شعر حماسى از شاعر پر احساس و درد مند آقاى نجات، را که در رساى فرخندۀ شهید و نا
 .سروده به عنوان هدیه غریبانه پیشکش مي کنم

 

اى فرخندۀ عزیز روح پاکت، همراه با ارواح همه خواهران گمنام و ستم کش شدۀ افغان که قربانى تجاوز جهال جانور 
 .اناهلل و انا الیه راجعون .صفت دو پا شده اند شاد باد

 

 مضراب تاريکی
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 به شهـر عاشقان و عارفـان نیرنگ می بارد کابل آسمان قهرست اینجا سنگ می باردبه 
 ز ریش زاهـد بیدین و نــادان رنگ می بارد به گوش کودک بدخوی ما افسانه می خـواند

 می بارد بی ننگکنون از کوچه ها بی غیرت و  جان آدم ها است مثل که ناموسدرین شهری 
 فرسنگ می بارد حق تا به صدبر اینها لعنت  ت کرده و کشتندزنی محجوبه را بی ستر عـور

 بی فرهنگ می بارد از روی این اوباشفساد  سراپا جاهـل و فاسد شود مـفـتی شود قاضی
 فـقـط از ابـر تاریکـی پـیـام جنگ می بــارد نه ایمان و نه علمی از کالم حـق نه استدالل
 ه از این مزرع تریاک دینی بنگ می باردک همه در سینه هـا داعش نباشد حاجت داعش
 مسلمانان مالمت طعـنـه از افرنگ می بارد ندیـده چشم دنیا جهـل و وحشت را بدینگونه
 ازین مضراب تاریکی همین آهنگ می بارد اگر منبر بود در دست جهل و حیله و تزویر

 گریزانم ازین جنگل ازین دیوان بی فرهنگ
 می بـارد که خـون دل ز چشمان من دلتنگ

 
 ""نجات
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