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!ھر چيز حد و اندازه دارد  
 

       
                          

کسانی، چه در خود عربســتان،  بعد از رحلت پيامبر، حتی در زمان حيات وی، کم نبودند
 سـوريه و عراق، آن گـاه که آفتاب ســوزان اين  چه در شمال افريقا و چه در کشور ھـای

نبودند  کشورھا به سر شان ميزد و اين بينوايان را کـه غالب دارای ھيچ اسم و رسمی ھـم
شـان را يـا  ًو اکثرا خواب ھم ک�می با خداوند متعال را ميديدند يـا خواب سروری جامعه

آرزو ھای گوناگون  و يـا به ذوقھا ومی خواستند از اين راه کمبودات شان را مرفوع کنند 
ھای شان با< بود که  برخی ھـم آن قـدرخواسته. شان برسند، که دعوای پيامبری مينمودند

اگــر باشيـم خــدا باشيم و ا< : گفتند دل ھای شان نمی شکست و می" اخ  " به پيامبری ھم
بی چاره " ح�ج  " ـا مانندبسياری از اين ھ .ھيچ؛ پيامبری را دور از شأن خود ميدانستند

اين گونه انسان ھا چه آن ھائيکه در ھمان زمان زنــده بودند  خيلی از. بـه با<ی دار رفتند
آنھـا آمدند و آفتاب کمتر به سر شــان زده بود از سرنـوشت شـوم  و چه آن ھائيکه بعـد از

" خـپ  " پيامبرھم بودند،راستی   پند گرفتند و اگـر به پرمدعای بی اط�ع اين بی ايمانان
  .پيری خرف خرف شده بود  را گرفتند؛ بـه استثنای يگان تائيکه که از فرطشان  

اساسی داشته باشـد، زيرا خداوند متعال  ھمه ميدانستند که اين دعوا ھا نمی توانست پايه و
  :با واضح ترين الفاظ به بشر خطاب نمود که   در قويم ترين کتاب ھدايت ـ قران ـ

امـروز دين  :يعنی " اليوم اکملت لکـم و اتممت عليکم نعمتی و رضيت لکم ا<س�م دينا"  
دين شما باشـد  را برای شما کامل و نعمت خويش را بر شما تمام کردم و از اين که اس�م

.راضی شدم  
ر ظھورخواھد کرد و نه پيامبری ظاھـ با نزول اين آيه، مردم می دانستند که ديگر نه دينی
نه کسی از خدا خبری خواھـد آورد و  خواھد شد و نه کسی ديگر با خدا ھم ک�م ميشود و

.ھر دعوای باطل خواھد بود  
 دعـوای پيامبری يا دعوای خدائی می کـرد می  به ھمين دليل ھـم بود که ھر ديوانۀ را که

با<خـره  يدند وگرفتند و ميزدند و شقه شقه ميـکردند و پوســت می کندند و بـه دار می کش
.او را ميسوختاندند و خاکسترش را به باد ميدادند  

و با برگشتن به آن با< ھا مردم  مردم ميدانستند که خداوند آنچـه را که ميگفت، گفته بـود؛
 کـار خود شان را سامان ببخشند ـ را با ھدايات روشن بحال خود شان گذاشته بود که خود

.نيکوئی و زشتی يا خوب و بداداش و جزا در بدل البته با ذکر جنت و دوزخ و پ  
و سفير   ديگراز پيامبر و فرستادهاز آنزمان تا امروز، در حدود ھزار و چھار صد سال، 

 بايد ھم ھمينطور ميبود، زيرا خدا ب�تشبيه. خبری نبود... فوق العاده و قاصد و  و نماينده
 باز چنـد روز بعـد چيزی ديگـری يادشبنده نيست که بگويد دين تکميل شد و گپ تمام؛ و 
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بــود و  آه، اين يادم رفته بود و آن اين طور نبود و اين طور بود يا اينطور: بيايد و بگويد 
تا درجه پير  خيال ديگری پختن و حرف ديگــری زدن ـ  ھر دم  اين کارھا ـ. آنطور نبود

ازآن فکر کردن   ولی با<ترو مراد و ع�مه و شيخ و م� و حجت و آيت M مجاز است،
   .ھم در اين باره کفر مطلق است

پيامبر بازی دروغين و از خــدا ساختـن  خاطر ھمه جمع شـده بـود کـه ديگــر از پيامبر و
در يکی از سايت ھا خواندم که يکی از اين  ھا و خدا شدن ھا خ�ص شـده ايم، که ناگھان

.  شده استک�مپيران ما ادعا نموده که با خداوند ھم   
چه می گويد، و چه بايـد بگويـد  حدس ميزدم که مجددی باشد؛ زير تنھا کسی که نمی فھمد
قدر شھامت دارد که در پيــرانـه  و ھمواره ميخواھد بزرگترين خبر ساز دوران باشد و آن

خبراستخاره مجـددی . آقا است سری ميخواھد ريش سفيدرا با خون سرخ رنگين کند،ھمين
  !ًتما شنيده ائيدرا ح

وخدا به تيـل . خداست نه پولتيکر جناب شان از فرط پيری ديگر نميدانند که بابا جان خدا  
خالی بـه  " پيپ"  تا عسکرش را با دو تا گاز ھم احتياج ندارد که مانند پولند يا بلغاريا دو

.  و بلغاريا بفرستدآنجا بود، پيپ ھا را پر کرده به پولند افغانستان بفرستد که اگر تيلی در
تخداوند بخواھد کسی را تائيد يا انتخاب کند چرا خـود آن حضر گذشته از اين اگر... و   

  را که شب و روز به عبادت مشغولنـد و ســال و ربانی و م�عمر و حکمتيار و سائرينی
وی در راه خدا جھاد ميکنند تائيد، نمی کند؟ کرزی چه کرده و چه دارد که خداوند ھاست 

تائيد ميکند؟ يا اين کـــه جناب شان ... و  در برابر مردان راه خدا مثل مجددی و سياف را
در کار مداخله درافغانستـان و دانشتن يک نمايند سياسی  ميفرمايند که خداوند ھم نميخواھد

بماند؟ يا اين که می خواھند بگويند که خداوند ازبيـکاری در  در اين کشور از ديگران پس
و می خواھد خودش را در اين کشور کــه ھمه مصروف ھستند،  با<ھا دق آورده استآن 

؟مصروف بسازد  
به نـظر من ـ از آن گناھــان  گپ  ـ  اين. مجددی صاحب؛ ھر چيز حد و حدودی دارد! نه

رآنطو. برو در گوشـه گگ خانـه ات بنشين ًاگر واقعا آفتاب به سرت زده،. نابخشودنيست  
کـوری ھا و  " غريب باشی از ھمان ھر قدر. وئی بينوا و بيچاره ھم نيستیکه خودت ميگ

ھمين سـال ھای جھاد و سلطنت دو مـاھه  که در طول زنـدگی، بخصوص در " کبودی ھا
. خواھد شد" گذاره   " ایجمع نموه  " ياران قديم " و آمدن  

ای خدا را به سياست و مبند و پ ھر کار می کنی بکن، ولی به لحاظ خدا به پای خدا تھمت
يک آدم صاحب عقل در قــوم  اگرعقل خودت از کار افتاده است از. اين حرف ھای نکش

  .بايد بگيرند و خويشت ميخواھيم که جلو اين دعوا ھا و بيعقلی ھايــت را
دعوای خــدائی تبديـل شـود و  نشود که روزی دعوای ھمک�می خدا به دعوای پيامبری و

  .برود و ھـم عرض دوستان و خويشان و اقوام اش   بنام افغان ـھــم عرض ما ـ
 


