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!الھی تو دانی حق و باطل چيست  
 

داشتم تا يکی دو رکـوع از يکی از سوره  امروز، بعد از نماز صبح کـ�م / مجيـد را بر
از  طبـق معمول و بـدون قصد قبـلی يکی.   کنـمھای آن را بر طبـق برنامه ھفتگی ت�وت

بــه  صفحۀ را که باز نمودم حاوی آياتی بود که مربوط می شـد. صفحات آن را باز نمودم
بحر   شروع نمودم، ولی ھمين يک آيه کافی بود که مرا در17از آيه مبارکه  . 41سوره 

باف،  ان ھای فلسفهاز تفکرات بی پايان و گاھی ھم پرسش ھـای گنـاه آلود و در خور انس
منطق  انسان ھائيکه ھمواره سخنان بی ربط ميگويند و اظھار نظر ھای عاری از دليــل و

.ميکنند، فرو ببرد  
  را راه نموديـم و نادانی را بر ارشـــاد و اما ثموديان: در اين آيه خداوند متعال می فرمايـد

." آور آنان را فرو گرفت خفتترجيح دادند پس به آنچه مرتکب می شدند صاعقۀ عذاب  
بــه سبب انکـار خـدای که آن  ثمود قومی بود که به سبب انکار حضرت صالح و در واقع

بيرون شـــدن شتر  آشکار ـ  حضرت را برای ھدايت قومش فرستاده بود، با وجود معجزۀ
.سنگ ـ، دچار عذاب خداوندی شد ماده با بچه از  

از اوامر الھی، آن گاه که حضرت  ر و نافرمانی آنھافرجام فاسقان قوم لوط نيزبه سبب کف
  برای آن ھا عذاب دردناک می طلبد، لوط از ھدايت قومش نااميد ميشود و از خدای متعال

.لوط عذابی بود بس دردناک و مھلک نتيجه نافرمانی قوم. بھتر از فرجام قوم ثمود نبود  
حضرت نوح عليه الس�م در امر  هاز سوره ھای متعدد قران می تـوان به روشنی فھميد ک

ميکرد، ولی حاصل کار ھـا و  دعوت قوم خويش به راه راست منتھای ت�ش ھای Mزم را
حضرت شب و روزش را در دعوت   .کوشش ھايش غير از مايوسی چيزی ديگری نبود

خدای متعال صرف می کرد، ولی ھر چه کوشش وی بيشتر می شد،  قوم خود به ايمان به
می گرفت و دشمنی و عناد شان با حضرت نوح شديد تـر  سرکش و لجوجش باMکفر قوم 

یاز بـارگاه الھی استدعای کمک و نصرت نمود و خــدا می شد تا آن که نوح عليه الس�م  
. آن ھا را ھ�ک نموديکتا و توانا عذاب اليمی را بر آن ھا نازل کرد و ھمۀ  

ميان آن ھـا تبليغ دين کـرد و آنھا  ت سال درعاديان که سخنان پيامبر شان را که چھل ھش
و او را با منتھای غـرور و ستم پيشگی  را به راه خدا دعوت نمود بيھوده و باطل خواندند

کردند، با ذلت، به کيفر کفران نعمات بی شماری  از خود راندند وھمه آيات الھی را انکار
مال ھای شان آتش گرفت و خود . دبود، دچار شدن که خدای متعال به آن ھا ارزانی داشته

.باد ھای متواتر يگ ھفتگی ھ�ک کرد  با تمام مواشی شان،  آن ھا را، ھمراه  
... اصحاب فيـل و اصحاب رس و  به ھمين گونه عذابی که خداوند متعال باMی فرعون و

از باMی کسانی نازل می شـده که  نازل کرد نمايان گر آن اسـت که قھر خداونـدی ھمواره
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پيشه  کفر، ظلم، ستم و روشـھای غير الھی و غير اخ�قی  فرمان خداوندی سرکشی نموده
عشرت  قھر خــدا بر آنانی نازل ميشد که راه گمراھی می رفتند و بساط عيش و. ميکردند

معاشر  می گستردند و ح�ل را از حرام تميز نمی نمودند و ھمواره با لکاته ھا محشور و
فريادخواھی   و فقير و بيوه ميخوردند و اسباب فتنه و فساد بودند و فريادبودند و مال يتيم

ِبـدحــال بدحـالی  نمی شنيدند و دست مستمندی نمی گرفتند و درد دردمنـدی نمی فھميدند و
...نمی ديدند و   

خدای متعال روش بر ايـن منـوال  در ازمنه ھای گذشته، ھمان طوری که آمـد و خوانديد،
  ومنکران عذاب ببينند و پاکان وعابـدان سنت ھمين بود که بدکاره ھا و گمرھان. نھاده بود

بود که فقط آنانيرا که از فواحش  عدالت ھم ھمين. و مؤحدين مشمول پاداش وعنايت شوند
دوری ميجستند به عقوبت و عزوبت  و منکرات اجتناب نمی کردند و از راستی و بنـدگی

.سخت دچار سازد  
ذھنم رخنه نکرد، اما ھمين که به ياد درد  چ سوالی و يا ھيچ تفکر گناه آلودی بهتا اينجا ھي

مردم مسلمان افغانستان از يک سو و بيداد و  ھا و بيچارگی ھا و نيازمندی ھا و مظلوميت
باخدايان بی خـدا از سـوی ديگـر افتادم و عذابی  استکبار و غفلت و غرور و عناد و فساد

  گمرھان دين فروش نازل شده، به اين انديشه شدم که اپرست به جایکه بر راستکاران خد
مظلوم اشتباه نموده ام و به نا حــق  يا قوانين الھی تغيير خورده و يا من در قسمت ظالم و

و معيوب را که مشمول عذاب شــده انـد  به جای آن که آن بيوه زن و آن يتيم و آن معلول
ربانی و عبد/ و فھيم و انوری و اکبـری و  ستم و سياف وبه باد م�مت بگيرم، اقايان دو

به پاداش کارھای نيک شان که برای من و امثال  خليلی وقانونی ومحسنی و امثالھم را که
   !خداوندی قرار گرفته اند، به باد انتقاد ميگيرم من قابل رؤيت نيست، مـورد عنايـت

ھر کسر و کمبودی که است . نميآيد بوجودمحقق و مسلم است که در قوانين الھی تغييری 
بينش غلط نصف عمر را بـه  در درک و بينش من است؛ منی که به اساس ھمين درک و

  !اين پاکان تھمت بستم
من مگير که عقلی که تو مـرا  و از! الھی تو دانی حق و باطل چيست و خوب و بد کيست

وبنما که از گمراھی ھراسانم   راه.عنايت کردی در تنگنای نارسايی ھا گرفتار آمده است  
...و ! از کرده ھا پشيمان و از تھمت ناحق گريزان  
 


