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و شميره   ٣تر ١  له:د پا
ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
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 م٣٠/٠٩/٢٠٠٩                                     همايون غفوری
 

  افغانستان در چنگال مسيحيت و تهديد تشيع
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
اينکه امريکا وغرب بعد از نااميد شدن از تکتيک های اسالم ستيزی به وسيله های مختلف ، اکنون رو به اين آورده 

جهان .  نداردهای جهان تحت رهبری ايران تسليم کنند ، درين هيچ عاقلی شکاند تا زعامت عالم اسالم را به شيعه 
شاهد اين واقعه در عراق بود و همه ديدند که امريکا با تبليغات دروغين دشمنی با ايران ، باالخره دولت خلفا را به 

 ميدانند که محرک نوری اينکه امروز نوری مالکی به شکل يک سمبول اقتدار را بدست دارد ، مگر همه. ايران سپرد
  .  استمالکی و حزب مجوسی اش همان ايران

و اما نقطه ايکه تا کنون  مردم جهان و خصوصا مردم رنجديدۀ افغانستان ازآن غافل است ، اين است که قدم دوم 
 هدف اصلی او ميخواهد با تبليغات دروغين دشمنی با ايران توجه مردم جهان را از. شکار دوم امريکا افغانستان است

اش منحرف ساخته در خفا و پس پرده فعاليتهای خود را مبنی بر تسليم نمودن افغانستان به شيعه های ايران سرعت 
هدف بزرگ امريکا از ماورای اين دسيسۀ بزرگ اين است که اکنون و بعد از کوششهای متعدد در راستای از . بخشد 

ک کرده که اگراسالم را ازبين بردن هدف باشد ، نبايد مستقيما با او بين بردن اسالم از بين جوامع اسالمی ، غرب در
رويارويی کرد ، زيرا که از ابتدای رسالت اسالم تا کنون ، هيچ قدرت روی جهان نتوانسته با اسالم و مسلمانان 

برد عليه اسالم و سپس از قديم االيام بخاطر فتنه انگيزی ، مذهب شيعه را ساختند و در هر ن. راستين رويارويی کند 
 را در مقابل اسالم استعمال که امروز هم ميخواهند همين حربه. فاده کردندعليه خالفت اسالمی از همين مذهب است

تا باين وسيله از يک سو سد راه نشر اسالم در غرب واقع شوند و از سوی ديگر مسلمانان را در مورد دين شان . کنند
  . ا برايشان بنام اسالم تقديم کنندمفسد فطرت ربی باور کنند و يک عقيدۀ فاسد و 

از جمله فعاليتهای امريکا در افغانستان مبنی بر تسليمی زعامت اين کشور به شيعه های افغانی که در دراز مدت اين 
ف ، از جملۀ اين فعاليتها ميتوان به مصرفغانستان به ايران خواهد انجاميد به تسليمی ا- طبق پالنگذاری آنها –عمل 

 سنی نشين افغانستان رساندن مبالغ هنگفت از طرف بنياد های شيعی را شمرد که در قصبه های غريب و الچار
  . صورت ميگيرد

 برنامه های مگر يک پديدۀ خطرناکتر ازين که درين اواخر ظهور کرده اينست که رسانه های مربوط به شيعه ها ،
از سوی رسانه ها پديدۀ خوبی است و همه رسانه ها بايد وجيبۀ دينی البته پخش برنامه های دينی . دينی تقديم ميکند

مگر چيزی که من خطرناک ناميدم اين است که تلويزيون آريانا برنامه های مذهب شيعه . خود را درين راستا ادا کنند 
ود در صد جامعه را به قسمی تقديم ميکند که ناخواندگان و مردمان دور از علم ، باالخص علوم  شرعی که تقريبا ن

. افغانی را تشکيل ميدهد ، فريب آن را خورده هر آنچه که برايشان تقديم شود آنرا شريعت بپندارند و به آن عمل کنند 
و نيرنگی که دست اندر کاران ادارۀ تلويزيون  ازآن استفاده ميکنند اين است که تقديم کنندۀ برنامه سنی و مهمان شيعه 

ه شيعه و مهمان سنی ميباشد تا به مردم ظاهر کنند که اين دو مذهب يکی است و هيچ اختالفی و يا عکس آن تقديم کنند
  ! بجز چند اختالف فقهی بين اينها وجود ندارد 
به معنای اينکه با اين عمل . سنی باشد، نصف هدف شان برآورده ميشودوقتيکه تقديم کننده شيعه و مهمان يا مفتی 

اما اگر تقديم کننده سنی و مهمان شيعه باشد ، اينجاست که بايد . ندروان هردو مذهب برادر اچنان نمايان ميکنند که  پي
صدای زنگ خطر به گوشهای مسلمانان برسد و متوجه شوند تا نشود در دراز مدت مذهب اصلی اهل سنت آهسته 

روز دوشنبه تاريخ . ددگرآهسته به يک مذهب مخلوط از نظريات سنی و عقايد شيعی و عبادات شير و شکر مبدل 
مهمان .  بعد از نماز عصر نزديک وقت افطاری ، تلويزيون آريانا برنامۀ دينی داشت ١٤٣٠بيست و چهارم رمضان 

و مهمان و يا به اصطالح مفتی .  ميزبانی برنامه را اجرا ميکردبرنامه يک دختر سنی بود که با چادری ايرانی 
البته اين موضوع بحث نيست که چه .  با لهجۀ کامل ايرانی صحبت ميکردد کهبو) هزاره ( برنامه يک دختر شيعه   

، ردی که در هر جامعه ای تربيه شوداين مسئلۀ شخصی است و هر ف. ه بود و به کدام لهجه صحبت ميکردپوشيد
 مطلق و اکثريت.  درآن جامعه تولد شده باشدخصوصا وقتيکه. جامعه را بخود ميگيردناگزير لهجه و فرهنگ آن 

، قويتر از ، والء و وابستگی شان به فرهنگ و کلتور جامعۀ ايرانی ی افغانستانشيعه های مناطق هزاره نشين امروز
و چيزيکه درينجا مورد انتقاد شديد من است و ميدانم . که اين را همه مردم با چشم سر ميبينند . احساس افغانيت است

آنها به ايران است ،  اينست که آن تقديم کنندۀ برنامه که دختر سنی که خطراتش بيشتر از والی مذهبی و کلتوری 
است و با چادری ايرانی ظهور کرده ، از دختر شيعه که سمبول مکمل ايرانی است ، ميپرسد که در ايام دهۀ اخير 
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اجر بيشتر رمضان چه اعمالی فضيلت بيشتر دارد ؟ و يک روزه دار اين ايام و شبها را چگونه سپری کند تا نايل 
گردد ؟ و در شب قدر چه دعا ها بايد خوانده شود ؟ متوجه باشيد که سوال کننده نميگويد که مطابق مذهب شيعه يا 

بلکه به صورت ! و نه هم مهمان واضح ميکند که مطابق مذهب شيعه اين اعمال بهتر است و ثواب بيشتر دارد . سنی 
. کبير و دعای ابو حمزۀ ثمالی را بار بار بخوانيد اجرش زياد است عموم جواب ميدهد که درين شبها ، دعای جوشن 

اکنون با معرفی کردن دعای جوشن کبير و دعای ابو حمزه ثمالی و دعای عاشورا ، نميخواهم موضوع را طوالنی 
ابه و کنم ، فقط همينقدر ميگويم که اين دعا ها از سر تا به آخر مبنيست بر شرکيات و دشنام و لعن گفتن به صح

  . تشويق شيعه ها به انتقام گيری خون حسين از سنيان 
اکنون ببينيد که يک فرد ناخوان مگر ديندار افغان که اين برنامه را ميبيند ، و چنين فتوا ها را ميشنود ، چه ... خوب 

گرم نخواهد بود ؟  اين دعاها و اين شيوۀ عبادت دارای بازار - ولو تا دراز مدت -آيا به مرور زمان ! خواهد کرد ؟
 در اثر خواب غفلت مسلمانان اصيل و پيروان حقيقی دين - برادر زادۀ مذهب شيعه -خصوصا وقتيکه موج تصوف 

و وزرای کلتور و فرهنگ دولت که اشخاص صوفی مشرب و چيده .  روزبروز بازارش گرمتر شده ميرود -اسالم 
روگرامهاييکه تقديم ميکنند ، همه ساز و سرود قوالی و قبر شده برای همين هدف ميباشند ، در تلويزيون ملی هم پ

ما همه شاهد بوديم که  شبهای رمضان و خصوصا شبهای دهۀ اخيرش که شب قدر در يکی ازين . پرستان ميباشد 
ام امت تم. شبها واقع ميباشد ، شاهد بوديم و ديديم که تلويزيونهای افغانی و در رأس آنها تلويزيون ملی چه گل پاشيدند 

در همه کشور ها ، روبسجده افتاده قيام الليل ميکردند و رسانه های سمعی و بصری بطور زنده قيام الليل را نشر 
مگر تلويزيون ملی ما چند کنسرت مطرب های قبر پرست را بنام حفل های رمضانی تقديم ميکرد ، و بمردم . ميکرد 

  !کنيم ، حتی که برنامه های موسيقی ما هم شيوۀ اسالمی دارد وانمود ميکرد که ما برنامه های اسالمی تقديم مي
! با ساز و سرود جنت ميخواهند بروند . اين است اسالم وزرای اين کشور و اين هم شب بيداری های تعبدی اين ملت 

لليل کند و اسماعيل هنيه که يهود ها تشنۀ خونش اند ، هر شب يک مسجد را انتخاب ميکند ، تا امامت تراويح و قيام ا
 کشور ما که رهبران سياسی اش يکوقت در کنفرانس ها اام. تش را با ملت خود شريک کندزندگی اش را و حتی عباد

و اکنون . مگر ديديم که کشور و ملت را فروختند . انستان ، قدس را نيز آزاد ميکنندميگفتند که بعد از تحرير افغ
مقدار تشنگی دينی که نزد اين ملت باقی مانده ، آن تشنگی را هم ايران رفع ميدان را به ايران خالی کرده اند ، تا يک 

  .  تشنگان را از آب تشيع سيراب کندو اين. کند 
بيست فيصد يا کم . دين ، از دين خود بکلی بيخبر اندمردم افغانستان دراثرخيانتهای پيهم حکومتهای غير شرعی و ال

متباقی همه باوجود دينداری و . و بيش ازين ، شايد اندک بدانند که اسالم يعنی چه و خدارا چگونه بايد عبادت کرد 
عشق به دين و تدين ، مگر در حالت العلمی از اساسات اسالم و شريعت نميدانند که اسالم چيست و خدارا چرا و 

فيصد اگر تنها شيعه ها را در ميدان می يابند و ميبينند که همينها در کارهای پس اين هشتاد . چگونه عبادت کنند 
خيريه پيشتاز اند و از البالی کارهای خيريه تبليغات دينی شيعی را هم پيش ميبرند و برنامه های دينی مطابق مذهب 

آيندۀ نزديک نسل جديد با چه پس ببينيد که در ... شيعی ولی در غالف دين مشترک بين شيعه و سنی ، تقديم ميکنند 
دينی روبرو خواهد بود و ميدانهای تنافسی در دشنام دادن به صحابه و اعالن براءت از صحابه چقدر وسيع خواهد 

  بود و چگونه شرکيات جای عبادات را خواهد گرفت ؟ 
  مسئوليت اين بدوش کيست ؟ 
يت دين و ناموس را دارند ، آيا اينها مسئول نيستند ؟ و که تا هنوز هم دعوای حما.و.و.آيا سياف ، ربانی ، مجددی و

سياف که در روز برگزاری هفتۀ شهيد ، در تاالر خيمۀ لويه جرگه باز هم با همان لهجۀ سحری و فريب دهنده اش 
 و تمام افتخارات اين ملت مجاهد را به چند تاجر دين منسوب کرد و گفت …ميگفت که ما هنوز نمرده ايم زنده استيم 

و ميگفت که اين کشور را ربانی . که امروز حاالت چنان آمده که هر کس و ناکس شعار ميدهد که مرگ بر مجاهدين 
و مجددی و مولوی نبی و فالن و عالن آزاد کرده و اين افرادی که به ضد مجاهدين شعار ميدهند ، اينها هنوزتولد 

ازين قبيل . نشده بودند که استاد ربانی مهاجر شده بود پدرهای شان تولد . ه بودند که حضرت صاحب زندانی بودنشد
اگر چه افتخارات مهم مجاهدين را فقط به همين چند شخصيت منحصر نمود ، مگر باز هم وقتيکه . سخنان گفت 

ميخواست بگويد که همين رهبران جهاد بودند که در مقابل نظام کمونيستی قرارگرفتند و اين ملت را ازکمونيست شدن 
را بزبان آورده نتوانست و بجای آن " کمونيست "  دادند ، وقتيکه ميخواست چنين بگويد ، زبانش بند شد و نام نجات
، فردا در پارلمان با گالب زوی و تنی ومنيست ميگفتبخاطريکه اگر کم. را استعمال کرد" ری ها و ملحدين ده" لفظ 

  . نه با آنها مصافحه ميکردچگو! ) برادری ( زير چت برابری و . چگونه روبرو ميشد 
امروز همان افرادی را که بدست خود تربيه کردی و . گذشت ايام اين سخنها و اين نيرنگ ها! مگر ای شيخ سياف 

مگر افسوس که . تربيه درآنها ثمر داد ، همانها صاحب لوای حق شدند و پرچم دعوت بسوی حق را بلند افراشتند
ۀ خود را باغبانی ميکردی و زير بال خود ايشان را حمايت ميکردی ، امروز آنها بجای اينکه آن نهالهای دست نشاند

حتی  روزی که اندک دشواری آمد آن نهالها را ارزان فروختی . را در آفتاب سوزان و در مسير طوفان تنها گذاشتی 
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و کريم خليلی و محقق و ندانستی که آصف محسنی . و از عده ای هم براءت کردی و از شناسايی ايشان انکار کردی
و ان جی او های غربی يکی بعد ديگری آن نهالها را خريدند و دارند ميخرند و در آنها پيوند مذهب شيعی کرده به 

  . بر پرسی و صحابه ستيزی سوق دادندبازار دعوت بسوی شرک و ق
  !استادان محترم و قابل قدر سياف و ربانی 
ربانی در . در حق ملت و در حق جهاد . مگر سخت خيانت کرديد .  خدا بود اين ملت و جهاد اين ملت نزد شما امانت

را استاد " محقق " د سياف و استا! مجالس عزای شيعه ها در تکيه خانه حاضر ميشود و دشنام صحابه ميشنود 
نگهای آيا اين محقق همان محققی نيست که يک وقت معاون عبدالعلی مزاری بود و در ج! ای شيخ سياف . ميگويد

  . اينها صد ها مجاهد اتحاد را قربان کردی ؟ بخدا شرم است
اگر چه من در مقام شاگردی قرار دارم و شما در مقام استادی ، و اگر چه ميدانم که بسيار مجبور هستيد و ساحه 

از باب اخالء و ) الدين النصيحة( و از باب ) و ذکر فان الذکری تنفع المومنين ( مگر از باب . بااليتان تنگ است 
مسئوليت باز هم برايتان ميگويم که علی االقل از اسماعيل هنيه غيرت بياموزيد که در زير سايه بزرگترين دشمنش ، 

بلکه . نه تنها همين قدر. يق رسانه ها در عبادت سپری ميکنديهود ، شبها را علنا و با پخش زنده و مستقيم از طر
اما شما بخاطر کسب رضای امريکا و يا بسبب . باين وسيله يهود را چيلنج ميدهد امامت تراويح و قيام الليل ميکند و 

آيا تو همان ! ای شيخ سياف . دشمن را دشمن گفته نميتوانيد . ونيست را کمونيست گفته نميتوانيدخوف از امريکا ، کم
ت را مستقيما هشدار ميداد سيافی هستی که در کنفرانسهای اسالمی جهان ، گوربچوف و ريگن و قذافی و ياسر عرفا

تقليد آن سياف است ؟ که امروزاز ترس جان ، دشمن دينش را دشمن گفته نميتواند ؟ آيا  و ؟ و يا اين کدام سياف ديگر
تو همان سياف هستی ؟ يا او در جبهات جاجی شهيد شده و در پهلوی عبداهللا عزام و استاد احمد زی و تميم عدنانی ، 

اين سياف اصلی است و يا آن سياف . آن سياف است) فوتو کاپی ( ن است امروز عضو پارلمادفن شده ، و اين که 
  " م په دوو کی دی حيران ک" اصلی بود ؟ به گفتۀ مردم 

بخدا رجوع . بس است . راه دعوت را پيش گيريد و سياست و تجارت را بگذاريد . بهترين فرصت برای دعوت است
  .  عمر در مراحل اخيرش رسيده .او غفور و رحيم است . کنيد 

اين ملت سنی : و يک نصيحت افغانی و کردکی هم به شيعه ها و مديران رسانه های شيعه مشرب در افغانستان دارم 
شيعه های موجود در اثر حوادث . کدام اصل تاريخی درين کشور نداردمذهب شيعی . اين کشور سنی استاست و 

تا نشود که ميزبان شيوۀ ديگری . يد مهمان صفتی شانرا فراموش کنندپس نبا.  اندد تاريخی درين کشور جا گرفتهمتعد
ق ندارد که به هيچ کس ح. شيعه باشيد ، مگر افغان.  باشيدو کوشش هم کنيد که افغان. حاالافغان هستيد. اختيارکند 

م کوشش کنيد و نه ه. يدن کشور را مورد اهانت قرار ندهاي% ٩٥مگر شما هم  رموز دينی . مذهب تان تعرض کند
عمل " شعله ات را بخور پرده ات را بکن " به ضرب المثل بسيار مشهور کشور که ميگويند  . که ديگران شيعه شوند

به اين مغرور .  بگذاريد که پيرو مذهب شان باشندهمين که خود شيعه هستيد ، به همين اکتفا کنيد و ديگران را. کنيد 
عنقريب زايل اينها همه امور اضطراری اند که . مريکا و غرب و آزادی بيان قرار داريد نشويد که امروز در پناه ا

مگر ظلم . همانطور که سابق بوديد و ضرر تان به کسی نميرسيد ، همانطور باشيد . فردای تانرا مأمون کنيد. ميشوند
برای حفظ کرامت .  هم قبول نکنيد و ذلتی که حکومتهای الدينی گذشته بااليتان رواداری داشت ، آن ظلم و ذلت را

ايران را . اين کار محال است . نکنيد که همه ملت افغان شيعه شودمگر هيچوقت کوشش . ان تا آخر بجنگيدانسانی ت
ما هرگز آلۀ دست مگر ش.  استعمال کندبگذاريد که از جانب خود هر چه ميخواهد بکند ، هر حربه که در جعبه دارد 

و دست به دست سنی ها داده . تا فضای امن عام گردد. د ر امن باشيد و خواهان امن ديگران باشيد. شان قرار نگيريد
يکجا در مقابل دشمنان وحدت ارضی و ملی افغانستان در نبرد بپردازيد ، ولو که آن دشمن ، پاکستان باشد يا امريکا 

  . باشد و يا ايران 
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