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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

  
 ٢٠١٥/مارچ/٣١               حنیفى هدى  

 نیازي صاحب مال جناب ۀخطب بر تبصره
 فرهنگ و اطالعات وزارت لیتىومسؤ بى و

 

 عرض اش خانواده اعضاى تمام به "فرخنده" خواهر شهادت نسبت را خود عمیق تسلیت همه از اولتر
  میدارم.
 با را ُپرم دل كه گرفتم تصمیم  شدم. تر افسرده بودم افسرده نیازى صاحب مال یویدیو دیدن از عزیز دوستان
 شریك هموطنانم با و كنم بیرون دل از دهد مي رنجم مسافري در ها سال كه درد و كنم خالى سطر چند تحریر
 بینند مي خطاى كدام مضمون درین اگر كه خواهم مي معذرت نالینآ جرمن افغان نویسندگان    از همچنان و ،سازم
 بهره بي دري زبان فني اصول به دسترسى نداشتن و وطن از دور سال سي مدت این در چون دارند معذور مرا
  :كنم كوتاه ۀتبصر  موضوع دو باره در خواهم مي مضمون این در  ام. بوده

 

 انشوهمسنگر نیازى جناب موضوع اول  
 كشانده. بدختى بد بسوى را ما جامعه كه سى سیا شرایط  موضوع دوم 

 

 بعضى طرف این به ها سال از كه پرستي خرافات مقابل در باید داند مي دین عالم را خود كه یازي"ن صاحب مال"
  :كه بدهد فتوا آن از جلوگیری برای و كند مبارزه شاندهك جهالت به را ما دل ساده و بیسواد  مردم

 خواستن براي ها زیارت به رفتن ها، زیارت ساختن واسطه بزرگ، خداوند از غیر خواستن كمك
  .است پیغمبر وسنت نآقر ضد  تعویذ، گرفتن و نوشتن تعویذ و حاجات،

  رسید. شهادت به وجه ترینبد به عزیز فرخنده كه بود یعوامل از یكى خرافات همین من فكر به
 مبدل زیارت به شان هاىقبر كه بزرگان این روح رامىآ براي شده. پرست خرافات تاجران  جاي ها زیارت امروز
 آیۀ فهوای به و است گناه ۀكفار قبور كردن زیارت كه كنند گوشزد مردم براي دین یعلما و ازينی جناب باید شده،
 :بقره سوره١٨٦

ا )و   ا ل ك   ِاذ  اِدى   س  ِنى   ِعب  ِاِنى   ع  ب   ف  بُ  ق ِری  ۃ   اُِجی  و  ع  اعِ  د  ا الدَّ انِ  ِاذ  ع  ُبو   د  ِجی  ت  س  ل ی  اب ى   ل ُیؤ   و   الِي   ف  لَُّهم   ِمُنو  ( ل ع  ن  ُشُدو  ر   ی 
 

 اجابت را كننده طلب دعاى و هستم كسهر نزدیك من پس بپرسند تو از من ۀبار در من بندگان هنگامیكه )و :ترجمه
 ایشان تا باشند وردهآ ایمان من به و باشند كرده قبول مرا حكم باید كنند مي طلب را چیزى من از وقتى پس كنم مي
 كنند. واسطه خداوند نزد را مرده كه ندارد را این گنجایش كریمه آیت این اساس به پس یند(آ نیك راه به
 

 اساس شود، نمي تكمیل انسان "احساسات" با اسالمى ۀعقید كه بدانند باید سنگرانش هم و نیازى صاحب مال جناب
 را شان احساس كرده یاد قاتالن این شیطانى احساس از افتخار بسیار به خود یویدیو در نهاآ .است عمل اسالم

 اند. كرده خطاب دیني احساس
 از ایمان با مسلمان تواند. نمي شده بشر احساس خداوند كالم و شده بنا پاك نآقر اساس به ""اسالم نیازى! جناب
  خود. ""احساس از نه كند مي عمل كریم قرآن اساس به راسخ ۀعقید

 

 :كه کردید می سوال قاتالن این از و دكردى مي یاد فرخنده خواهر پاك حجاب از خود ۀخطاب در كاش
 

 كشیدند؟ سرش از را خواهر این پاك حجاب حقى چه به   
 كردند؟ تعرض نامحرم خانم این پاك جسم به شان كثیف پاهاى و ها دست با حقى كدام به و  
 مكنید؟ خطاب دیني احساس راهم شان احساس این شما آیا   
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 قبول بزرگ خداوند رضاى خاطر هب را حجاب مسلمان زن یك كه ،ندارید را مسأله این درك ۀقو شما امثال و شما
 برایش حجابش كهاین و است مشاجره و جهاد در بزرگ خداوند رضاى خاطر هب لحظه هر خود نفس با او و كرده
 حضور به و )ص( پیغمبر  منبر در كه دادید نمي خود به را حق این وقت هچ دانستید مي اگر .است ارزش پر چقدر

  كنید. دفاع اسالم دشمنان این از مردم و بزرگ خداوند
 

 كردید؟ درخواست تائبر قاتلین براي دلیل كدام به شواهد گرفتن نظر در بدون شما   

 نكنند. گیر دست را ها وحشي این كه دادید پیغام څارنوالي به قاضى حكم بدون حقى كدام هب  

 نمودید اتخاذ تصمیمی چنین ،نیست كاران گناه از یطرفدار جاى پیغمبر منبر بدانید اینکه بدون چگونه. 
 

ا ٦آیت الحجرات ۀسور در كه كریم قرآن آیت به نظر ہ  ا یُّ ن  ا )ی  ُنواِان   الَِّذی  م  اء   ا  ا   ف اِسق   ُکم   ج  ُنو   ِبٓنب  یَّ ب  ت  ُبوا اا ن   ف  ما   ُتِصی   ق و 
ال ت   ه  ا ِبج  ِبُحو  ی ٓفُتص  ل  ا ع  ل ُتم   م  دِ  ف ع  ن( ن    ِمی 

 

 به را قوم یك كه بسازید واضح را خبر نآ تان براي ،وردآ مي شما براى را خبر یك فاسق اگر ومنانمئ اى) :ترجمه
 قوم نآ مورد در فاسق خبر نآ اثر به كه نچهآ به كه شود مي و ساخت خواهید مند ضرر ضاحتو بدون ناداني اثر

  (شوید پشیمان اید كرده
 كنند. قبول را شان عذر شهید این فامیل و خداوند كه امیدوارم .خواستند عذر نیازى صاحب مال جناب كه كه شنیدم

 و رنجدیده خواهران درحق مظلوم، و بیوه ايزنه حق در را قرآن احكام شان عذر جبران براى یندهآ در دارم رزوآ
 كند. عملى شیانهآ و خانه بى یتیم حق در

 

 مال بعضي تأثیر بى تبلیغات اثر از كه اینست؛ دلیلش من فكر به دارند قرار وضع ترینبد به عصر این در مسلمانان
 مدهش مرض یك مثل كریم، قرآن ۀساح از دور عقاید با جاهل، دهاىمری و گم راه هاىپیر آمدن و فروش دین هاى
 اش ضربه افغانستان شمول به اسالم جهان امروز كه كشانده بیسوادى و عدالتى بى فقر، انزوا، به را اسالم ۀجامع
 مریدى، و پیرى قوم، مسأله بخاطر و كنند مي نظاره و نشسته خاموش ما دینى علماى بعضى متأسفانه و چشد مي را
 این تا شده، داده اجازه نهاآ به كرده، دور دل از را بزرگ خداوند ترس نشود، خفه النف ابن فالن اینكه ترس از و

  كنند. رواج جامعه در را مهلك حیات
 و بیا) پروگرام نام به امروز" لویزیونت" در شده بیسواد دهندهگان تعویذ این با كه ای مصاحبه من ادعاى این ثبوت
 ،ءقضا مشهود، جرم این مورد در كه نكنم فكر حال به تا كه بوده مشهود جرم مصاحبه این و است درج ببین(

 از نه و باشند، كرده قانونى تاجراآ كدام فرهنگ و اطالعات وزارت معین زاده حسن سیمین خانم و څارنوالى
  ایم. شنیده چیزى دین عالم یك منحیث نیازى مال جناب

  خطبه و دعا طریق از افغانستان تنها هن نكنند قبول خود به را زحمت مهلك حیات دفع این براى دین یعلما وقتیكه تا
 زبانى تبلیغ به هاتن زمان و عصر این در اسالم شد. خواهد خرابتر بلكه شد نخواهد رامآ منبر در نامناسب هاي دادن

   دارد. ضرورت قرآن احكام ساختن عملى به تر زیاد ندارد، ضرورت
 

 و كابل بازار و شهر در ذكور جوانان اجتماعى و اخالقى ضعف از عبارت دهد مي زجر مرا كه دیگر ۀمسأل
   است. ها فیسبوك در آور شرم هاى مراوده

 :كه ستا این زاده حسن خانم از مخصوصا   فرهنگ و اطالعات وزارت از المؤس
 

 اند، كرده اجتماعى بحران این از جلوگیرى براي اقدامى چه بحال تا  
 شده؟ اقدامى سازد گاهآ  اسالم اساس به شان اخالقى و اجتماعى لیتومسؤ از را وانانج كه كاري كدام یا  
 نیست؟ شما وزارت لیتؤومس این پس نشده اگر  
 نیست؟ دیگر انسانى غیر اعمال صدها و نابخشودني فاجعه این باعث شما، ولیتىؤمس بى همین  

 

 قانون و اسالم قانون شكستاندن به متهم را ویسانن نامه روز و فرهنگ وزارت روزها این در كه دیگرى موضوع
 دلچسپ براى كه ،است فرخنده خواهر برهنه نیمه ۀانداز تا و سوخته نیمه هاى عكس كردن نشر  كند. مي مدنى

 عزت از دور و دلخراش اىه عكس این و رسیده، نشر به ها نامه روز هم شاید و نترنتا طریق از موضوع ساختن
   اند. گذاشته نمایش به و ساخته حجاب بى ها رسانه بعضى توسط دوم بار را حجاب با خانم این میت كه انسانى
 یافغان اترسوم و اسالمي اخالق نگاه از هم و است دهنده زجر اش غمدیده فامیل براى تنها هن ها عكس این نشر
      است. تقبیح قابل و مناسب نا و اخالقي غیر كار
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 لباس زمستان سرماه در كه بضاعت بى مردم فقر مقابل در كه است این سؤالم افغانستان محترم دینى یعلما تمام از
 خراب به و اند مدهآ كابل به انتافغانس دیگر هاىشهر از كه افغان مهاجرین و سرد، آب تابستان در و ندارند گرم
 چهارم ركن كه ذكات ردمو در دولت و  مردم به دین عالم منحیث دارند، قرار اجتماعى و اقتصادى وضع ترین
  تأدیه مسؤلیت كه است دولتي منبع كدام بحال تا  افغانستان در آیا ید،ا كرده گوشزد را شرعى اوامر كدام است اسالم
 كنید. پافشارى ذكات تأدیه در كه است شما دینى وظیفه این و چرا؟  نیست، اگر باشد گرفته عهده به را ذكات

 

 نور كه ها زده غرب و ها غربي گفته به كه سال چند درین شما آیا است عاقل و بالغ مسلمان هر فریضه كه جهاد
 لیهع عامه، اموال چپاول چور خوري، رشوت عدالتي، بى ظلم، علیه جهاد به هنمود روشن را افغانستان كراسىودیم

 كه اجبارى هاى ازدواج و ها فروشى دختر مخدر، مواد فروختن ها، بازى بچه ،دفاع بى اطفال به جنسى تجاوز
 زبانى و قومي نژادى، تبعیض از و شده زندان شان جاى و كرده ها فامیل از گریختن به مجبور را پسران و دختران

 كرده فكر این به آیا اید؟ داده نشان جمعى دسته لعملا عكس یك روزى كدام كشانده، هالتج دوره به را ما مردم كه
 پسرى یا و بماند تكمیل نا او دنیاي و دینى تعلیم و برود خود بخت خانه به سالگي سیزده سن در كه دختر یك كه یدا

 با و صالح اوالد توانند مي چطور شود محروم علم گرفتن یاد از خود فامیل اشهاع براي سالگي هفت سن از كه
   كنند. تقدیم جامعه در ولیتؤمس

 

 گفتم برایش كرد، شكایت نزدم خود هاي اوالد از است مانده محروم وادس از عمر همه كه افغان ۀبیو زن یك "روزي
 و گاو از نگهداري بودم خورد كه تا گفت شد شكا از پر چشمانش واه،بخ هدایت شان براي هایت نماز از بعد

 یمیت و شدم دار اوالد بعدا   دادند شوهرم به سالگي ١٣ در ختمشنا را چپ و راست دست وقتي كردم پدر گوسفند
 رسول محمد هللا الا الاله كلمه خواندن از غیر اكنون  شدم. آواره دیگر شهر به شهر یك از سرگردان كردم، داري
 دعا مادرم و پدر و اوالدم هب شوم ایستاده نماز به خداوند دربار هب كه نشده داده یاد برایم كلمه از زیادتر چیزى هللا

  .كنم"
 هاي رواج و رسم قرباني و كنند مي زندگي افغانستان كنار و گوشه هردر مرد و زن ها صد به افغان زن نای مثل
  كنند. ءادا را نماز چطور ندارند یاد حتى اند شده اسالمي غیر

 

 طلبند: جواب همه که دارم سؤاالتی شما از من نیازی! صاحب مال جناب
 هاي خطبه به كه یدا كرده شان تشویق یا و یدا كرده دعوت ها خانم از مسلمان برادر یك منحیث شما آیا 

 ؟بدهند گوش جمعه روز
  ؟كنند حل شما با را خود مشكل و ندبیای كه یدا كرده مساعد را شرایط شان براي یاآ  
 ید؟ا كرده دوش سبك ملع این از را خود چرا پس  اید، نكرده اگر  
 را قرآن كه دیا كرده پیشنهاد كشور فمعار وزارت به حال به تا دارند علما كه ای دینى وظیفه به نظر آیا 

 اجتماعى و دینى ولیتؤمس از كشور ۀیندآ اوالد و جوان نسل تا ؟كنند تدریس مكاتب به تفسیر و یمعن اب
    شوند. برخوردار پاك قرآن ارشادات و اتاساس طبق خود

 

 را ام دینى برادر و خواهر هزاران پاك احساس كه بزرگ ۀفاجع این كه طوري همان دارم بزرگ ندخداو به امید
 مبارزه افغانستان در ها بدبختي این ۀهم علیه كه بسازد بیدار هم را رممحت علماي تمام جهادي احساس ساخته بیدار
  .نمایند نظر تجیدد خود ۀوظیف در و كنند

 بین در كه یاعتبار به نظر نهاآ كه بدانند باید و نسازند دولتى هاي چوكي و مساجد به مقید تنها را خود دینى وظیفه
 را قدسم ۀوظیف این لیاقت كه یاشخاص .بكشانند اسالم روشنایى طرف به را جامعه كه توانند مي دارند جامعه
    بگیرد. قرار سؤال مورد شان وظیفه باید شود مي جامعه یك نابسامانى باعث شان فكرى كوتاه و ندارند

 

 مبارزه این به راسخ إیمان با بزرگ خداوند توكل به كرام علماي اگر هستند. نباایما و غیور مردم افغانستان مردم
 از را ما جامعه  انشاهللا و داد خواهند دست انها با ما جامعه  مرد و زن از أعم جوانان تمام كه هستم متیقن كنند اقدام
 داد. خواهند نجات بحران این
 

 پایان                                                                       
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