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 ۰۶/11/۲۰1۸             احسان لمر
 

 به استاد مهوش: و توحشتوهین جهالت 
 هستى مسجد جاي تو نیست." سأزندهتو "

 

 مکن رسوا اـچ جـیـه س راـچ کـهی   یــهــآگ دل دنــــرزیـــل ازه ـــک ای

 موالنا جالل الدین بلخی              
 

 13۲۶)در سال  «فریده» «خانم گاللی»یا  «مهوشاستاد »

 «هاجره یب یب»مادر او  متولد شدهدر کابل  م( 1947ش ـ 

بود.  کریم قرآنو یمعلم فارسو قندهار یها یزإسحاق  قوم از

به کابل  می باشد که ریاز مردم کشم «وبیمحمد ا»، شپدر

 .اشتغال داشتتجارت به  وآمده 

 در شهر کابل بلخيزرغونه و رابعهٔ های  سهٔ یدر ل گاللیخانم 

 مکتب یها کنسرتساله بود که در و سیزده  درس خواند.

او پرداخت. می  یخوان جشن معلم به آواز یها در روز شان

ر د پستیس از آن به عنوان تاپبعداً در وزارت فوائد عامه و 

 کار کرد.  عیوزارت معادن و صنا

در سال  یبه نام فاروق نقشبند یبا جوان یهجده سالگ در

ـ  1344)  کردند. مهوش پس از ازدواجازدواج  م( 1965ش ـ

 استیدر ر ستیپیئو پس از آن به عنوان تا هیدر وزارت مال

که  کار کرد و بعد از آن وزارت اطالعات و کلتور کلتور

 تیریمددر  افغانستان آمده و ویشد، به راد نحلکلتور م استیر

 بکار ادامه داد. یقیموس

، تاسیرآن معاون  ال،یخ هللا ظیحفاستاد ، ریاست کلتوردر 

او را به آواز خوانی  بود دهیشنرا خانم فریده  زمزمه هایکه 

شد که گرد ما هوا نگرفته  ی"روزگارشعر  ، وهتشویق نمود

 شیبرا امهوش ر یو نام هنر وی کمپوز یرا برا است"

در راه هنر نخست را گام  و،یآهنگ از راد نیمهوش با پخش ا ،م(19۶7ــ اکتبر 134۶عقرب )انتخاب کرد. در 

 را خواند از کمپوز های استاد خیال "ژدهیپر ی"مروند مهمکاری مستقیم با رادیو آهنگهمان آغاز  در. نهاد یقیموس

سال  دهٔ یخوان برگز آواز 135۰ل تر در سا بعد یکرد. کم افتیدر زهیسال جا یآهنگ پشتو نیکه به عنوان بهتر

 انتخاب شد.

سرآهنگ  نیحس محمداستاد  و نوازینفضل احمد  ال،یهللا خ ظیحفاستاد گل،  یاز استاد نب یقیدر مورد موس مهوشاستاد 

شد. وزارت اطالعات و کلتور  شنزد استاد محمد هاشم ُگر ماند و شاگرد 135۲در سال و  آموختنکته های آموزنده 

 .داد یمهوش لقب استادخانم  یبرا (1977ــ  135۶) در سال
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را  یدر کابل تنگ شد و با رفتن به پاکستان مدتفامیل شان استاد مهوش و  م( که عرصه زندگی به1991در سال )

ر د شوهرشاستاد مهوش با پنج دختر و ده نواسه و اکنون . دندیکوچ کایکرده و از آنجا به آمر یسپر کشورآن در 

 .کند یم یزندگ ایفورنیکال التیا

استاد مهوش براى اداى »هفته قبل  سه، دوجمعه شنیدم که: از مطبوعات برون مرزی  أواخراما خبری که را در این 

در شمال كلیفورنیا، در اتاق باالیى كه خاص براى زنان است، میرود.  )رض(نماز در مسجد حضرت ابوبكر صدیق 

"تو سازنده هستى مسجد جاي گویند:  كنند و به استاد مهوش مي افراطى او را از اتاق بیرون مي زندر آنجا سه 

یا بقول حضرت موالنای بلخ « دین یچوکی دار»یا  و «تیکه داری»می گویند اشخاص گونه به این «. تو نیست."

نما  به این موجودات مسلمان عالمه محمد اقبال الهوری از دیوان اسرار خودی من  که «.سوداگران دین فروش»

 که:  شعری را انتخاب نمودم
 

 کستـش اـضــیـــب لتــم ارــبــتـــاع   منصب پرست صوفیانم ه واعظان

 روختـف یوـتـف نـیـبـم نـید یتـفــم   دوخت هتخانـبر ب شمــچ اــم ظــواع

 ما ریدبـت نـیاز دـعـب ارانــی ستیـچ

 ما رــیـپ دارد هـخانــیــم یوــس رخ
 

 در همان دیوان می خوانیم:
 

 اختیـبدر دین د ـقـنی ـانـنر ـهـب  یـتـداخـان اـفـق در را قـح مـلــع

 نه ئی خود سیاه چشم از واقف  جستجوی سرمه ئی در رو گرم
 

 گفته بود: اقبال )سخنی با نژاد نو( ر دیوان خطاب به جاویدد
 

 نفاق قر وــف و داریــغ ن وـومـم  اقـطـن بستن یش کسانـن و پـومـم

 هم متاع خانه و هم خانه  سوخت  لت را فروختـن و مـبا پشیزی دی
 

دو موضوع از  نیا ابد؛ی یبا دل او ارتباط م مانیو ا یعقل با ذهن و فکر آدمکه  ندهست دو مقوله مان،یو ا عقل"

نوشت و سعادت انسان سر و کار  با سرشت، سر گرید یدارند و از سو قیعم یوندیپ یوجود آدم قتیبا حق یطرف

 ّسریم ینید یهاش آموزو  یمانیا ۀجربو ت یورز خرد یۀسا در ،یسعادت آدم ریاست که حرکت در مس یهیدارند. بد

 .است

 صیفعل، در بعد تشخ نیتواند در مقام فعل، انسان را کمک کند، خواه امی است که  ۀبه گوندر مکتب عرفانی عقل 

  "یا بر عکس آن. حق از باطل، صیباشد، مانند تشخ
 

تنها از سایه خرد ورزی و تجربه  نه ر داخل مسجد در مقابل استاد مهوشباکانه و بی حیائی سه خانم دحرکت بی 

مسجد  مسئوالنایمانی و آموزش های دینی بدور است بلکه از اخالق و پرنسیپ های انسانی عاری می باشد امید 

 و باز هم به سه نفر که این جد بگیرند.جلو اعمال مشابه را در آن مس یومحمود نور ارینیمسکبخصوص اقایان نبیل 

 :می گویم داده اندعمل غیر اخالقی را انجام 
 

 زنــم اــآب کـمسل رـــب اــپ پشت  نــهـک بـذی-ـهــت دار تــانــامای 

 است معیتـکفر هم سرمایه ی ج  ملت است یاتـعیت حـمـج ر زــگ

 ئی هـریم دل نـدر خور طواف ح  افری کامل نه ئیـتو که هم در ک

 دور ابراهیم ز نـو از آزر، مــت  دور مانده ایم از جاده ئی تسلیم

 امل نشدـکقی ـاشــع ونـنــجدر   شدـن ملـحـم ودائیـس ام سـقی
 

 وهابیت چیست؟و اخوان المسلمین افراط گرائی اما 
 

در قرن هجدهم م(  179۲ـ  17۰3ــ  شمسی 117۰ـ  1۰۸۲) است که محمد بن عبدالوهاب یمذهب جنبش تیوهاب

ظاهراً  ایشان سعود قرار گرفت.ال  خانوادۀ رشیمورد پذم(  1744)و از سال  هگذاشت انیدر نجد عربستان بنمیالدی 

 تیوهاب .کند یمخالفت م بدعتيو با هر نوع  داند یم حدیثدر قرآن و  لیاص یها آموزشگشت به  هدف خود را باز
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 یکیدر  م(1۲63جنوری  1۲ــ  .ق661االول  عیرب 1۰)در که  ه،یمیبن ت احمداعتقادات  رویپ یکیدئولوژیاز نظر ا

 .بود حنبليمذهب  رویپ یاز نظر فقه ه،یمیبن ت از مناطق شام متولد شد.

 19۰۲) در ، اودیفرا رسدر عربستان  زیملک عبدالعز تیبا موفق تیوهاب یایمرحله اح نیسوم ،ستمیدر قرن ب

ً یتقر یریگ پس به بازوشروع را تصرف کرده  اضیر (یالدیم لطوائفی از ملک ا عربستانتمام مناطق از دست رفته  با

 یسعود -یحکومت وهاب نیسوم زیاساس، ملک عبدالعز نیا بر ادامه داشت. یریگ پس باز نیا 193۲که تا سال نمود 

بر  تیوهاب یو مذهب سیاسیشد و تسلط  گزاری انیبن یعربستان سعود یشاهدولت کرد که به اسم  یگزار هیرا پا

 گردید. نیعربستان تضم رهیجز شبه

استفاده ملک فهد پادشاه  جهینتدر  ورهبر شناخته شده ملت عرب  رعبد الناصبعد از وفات جمال  یفکر انیجر نیا

تحرک قوت و ، 1973در اکتبر سال وإسرائیل جنگ اعراب  انیغرب در جر هیعل یاز سالح نفت یعربستان سعود

تحول  نیبر اثر ا یکه عربستان سعود افتیش یبرابر افزا 4 زانینفت به م یها متی. در آن زمان قافتی یرومندین

( سازمان ی. در جده )شهر بزرگ دوم عربستان سعوددیگرد تیثروتمند شده و نفوذ آن در جهان عرب و اسالم تقو

 شدند. جادیا یآن، بانک توسعه اسالم و به ادامه یکنفرانس اسالم

و سوماترا سودان و شمال  شیجهان اسالم از پاکستان، بنگله د یخشن مذهب افراطى یها بخش جنبشالهام  تیوهاب

 جنبشو همه تنظیم های هفتگانه در پشاور و ( اری)حکمتی(، حزب اسالمافی)س یب اتحاد اسالماحزاو بر  بوده قایآفر

م ه ستمیدر قرن ب افریقاکشور های  گرید یدر جهان عرب برخباکو حرام و داعش  همچنان طالبان در افغانستان و

  است.گذاشته  تأثیر

 لیرا تشک یمانیمتحده و پاکستان پ االتیا ،ی، عربستان سعود1979در افغانستان در سال  یبعد از مداخله شورو

اتحاد  هیجنگ عل یبرا یوهاب انیارتش شبه نظام جادیدر خارج از جهان عرب و ا تیدادند که اساس گسترش وهاب

 تیپردازان وهاب هیآنجا نظردر  شدند که جادیا یدر خاک پاکستان مدارس سلف مانداد. در همان ز لیرا تشک یشورو

 یبا طتنظیم های پشاوری . سپس پرداختند یمردم م یمغز یبه شست و شو ،یریتکف انیموسوم به جر یافراط

ها با ارتش  در نبرد یستیتجربه جنگ و اعمال تروراز  (.C.I.A)ایبه کمک سازمان س یکردن دوره آموزش نظام

عبدهللا  به رهبریاسالم افراطی  دهی سازمان یدر همان زمان اصول و مبان شدند. یم ارخورد بر سابق یشورو

، 19۸6قبل از آن در سال  یول شد. گزاریدر پاکستان أساس  (3) الظواهريایمن و ( 2) اسامه بن الدن( 1)عزام 

 ونیوهاب لهیوس نیرا به خود اختصاص داد و بد «شریفین نیخادم حرم»لقب  ،یملک فهد پادشاه عربستان سعود

  را به انحصار خود در آوردند. ین اسالمیزمام امور حرم

طرفدار دارد. جنبش  یعرب یاز کشورها یاریاست که در بس گرای )بین المللی( جنبش اسالم کی نیالمسلم اخوان

نهاده شد و سپس  انینب (4)حسن البنا  یمصر به رهبر إسماعیلیه( در شهر یشمس 13۰7ــ  یالدیم 19۲۸)در سال 

ً اخوان( 19۲9)اپریل در  گسترش داد. یو اسالم یعرب یکشورها گریخود را به د تیفعال اعالم  نیالمسلم رسما

)سازمان  کیبه المسلمین  و دفاع از حقوق اعراب، اخوان  نیبر آرمان فلسط هیبا تک 1939کرد. در سال  تیموجود

 قایدر لبنان، سودان و شمال آفر یاردن و تا حدود ه،یها در سور منجر به گسترش نفوذ آن نی( مبدل شد و ایاسیس

 .گردید

از مرگ  و تحول بوده است. پس رییدر معرض تغ خ،یدر طول تار نیالمسلم جنبش اخوان یها دگاهیواضع و دم»

کوچک و  یجهاد یهاجماعت جیآزاد شدند و به تدراز زندانها این حلقه تندرو  ها و افراداز گروه یبرخحسن البنا 

. جماعت گرفت قرار القاعده سازمان یاصل هیبعدها پاکه  دادند، لیشکتدر مصر  یبزرگ مانند جماعت جهاد اسالم

 یدر بطن جامعة مسلمانان قرار داد تا جامعة اسالم غیخود را بر ارشاد و تبل یاسیس یمشدر آغاز  نیالمسلم اخوان

و اصالح امور  یانقالب یها خواستار حرکت یجهاد یهاجماعت یآماده سازد، ول یحکومت اسالم ییبرپا یرا برا

 .شدند یبه صورت جهاد

ً با مفهوم المسلمین  جنبش اخوان پردازان هیاز نظردیگر  یکی هک (5) قطب دیس و دیموکراسی  حزبابود، اساسا

به  یول ؟؟؟دانست یم ریحزب باشد، با روح اسالم مغااانتخابات و  هیرا که برپا یو سرشت حکومت همخالف بود

ً تحزب و تکثر در حکومت را پذ نیالمسلمجنبش اخوانتدریج   که یجهاد یسلف اناتیخالف جر و بر رفتیرسما

 .کنند یم یو تکثر را خالف شرع تلق دیموکراسیو اصوالً  دانندیکافران م بیتصو جهیموجود را نت نیقوان

به  یتیدر آغاز چندان اهم ،یسلف انیگرا از اسالم یو برخ قطب دیسالمسلمین  اخوان  یاسیگسترش سازمان س اب

}هم مانند بر انترناسیونالیسم پرولتری حزب کمونیست  داشتند دیتأک یو همواره بر امت اسالم دادند یمه مفهوم ملت ن

قلمداد  تیاز جاهل ۀرا نشان سمیونالیو ناس ییگرا تیدانسته و قوم یو غرب یواردات یمو ملت را مفهو اتحاد شوروی{

  .«کردند یم
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وفی هللا  و افیعبدالرسول س،  یربان نیبرهان الد ، یازیغالم محمد ناز استادان فاکولته شرعیات  ۀحلقافغانستان  در

و همچنان دپلومات و حقوق دان برازنده محمد موسی شفیق  بعداً وزیر عدلیه نظام جمهوری محمد داود خان(سمیعی )

ج منهاهمچنان  ند.ه بوداخوان المسلمین آشنا و گرویدنموده بودند با مکتب  تحصیلکه در مصر ، )بعداً صدراعظم(

 یازین میعبد الرحدر پوهنتون کابل  افرطی این مکتب بود. ناز طرف دارا یځگه ۀدیجر ازیصاحب امت یځگه نیالد

را به نام "جوانان  یاسالم یاسیگروه سکابل پوهنتون از محصلین فاکولته های  عدۀا م( ب1969ــ  1348در سال 

به شدت مخالف سیاسی ابتدا با دگر اندیشی و پذیرش دیگران و أحزاب همان از  این حلقه  .ندکرد تاسیسمسلمان" 

ه نام ب محصلین یک تن از حکمتیاردو گروپ سیاسی، در برخورد فزیکی  ،بودند، چنانچه در اولین سالهای تشکیل

بعداً از طرف  قتل رسانید. ا تفنگچه در داخل حریم پوهنتون به( را بم 1351سال  یجوزا ۲9)دررا  سیدال سخندان

 والیت لغمان یک مامور ریاست شاروالی د ، بعداً درو معلمات رابعه بلخی تیزاب پاشیده شاین گروپ بروی متعلمیات 

)چون آنجا را مثله و پارچه پارچه نموده و بعد بروی سینه پاره شده او جام های آب مانده روزه شان را إفطار نمودند.

ی در بارق شفیع مدحیۀ شعرضد ) پلخشتیدر مسجد آنها  اجتماع چندین روزه  غازی شده و یک کافر را کشته بودند(

قتل مرحوم  یدر نظام جمهور .( هم به این ها ربط داردجریدۀ پرچم 1349ثور  ۲ شماره نیخرآدر  توصیف لنین

. در ردیگ یارتباط م اریهم به حکمت بریاکبر خ ریشرکت و م یافغان هوائ انایآر تانیگران کاپ یاحمد خرم، آقا یعل

 ها ترور نمودند. نیالرحمن الفت را هم هم زیمجروح و عز نیبهاوالد دیپشاور استاد سترگ س

و غیر اخالقی وضد انسانی انحرافی زاده تفکر  (Extremism) ییگرا افراط ای تیافراطبدین گونه دریافتیم که 

وهابیت و اخوان المسلمین عربی یا مکتب  و فاشیسم و )چه کمونیسم چپ یا نازیسم چپ یا راست است چه در جهت

انسانیت می و کشندۀ است در برابر  مقاتلزهر  یکهر  (، طالبان، القاعده و داعشافراطی اخوند های ایران کنونی

 باشد.

 یریفتک تی" و ذهن ی"اسالم ییگرا ادیبن ردهشت با یآماج سونامدر معرض که امروز افغانستان کشور ما متاسفانه 

ه ه نمودمبارز تبا جدیدو سرطانی  باید علیه این اندیشه خبیثه  قرار داردعرب  ونیقم و ارعاب وبند،یسته از دوابرخ

!!!}به قول خود شان{ فرار کردن را ترجیع  «دامان کفر»و جلو آنرا آگاهانه بگیرند. ولی بداء به حال آنهای که به 

در مقابل  امی کنند، مانند سلفی های از کالیفورنی از آنجا تطبیق و عملیدادند ولی افکار پوچ افراطی و انحرافی را 

 استاد مهوش.

 یخبر ارگان ( توجه فرمائید: "1397آبان  1۲رادیو فردا )از  خبردر  بنیاد گرائ. نمونه این افراطیت و به یک

، سال و دو ماه زندان 1080به  یگناباد شیدرو 201هرانا، اعالم کرد که  ران،یفعالن حقوق بشر در امجموعه 

 یاجتماع یهاتیاز فعال تیسال محروم 72و  دیسال تبع 114 ،یالخروج سال ممنوع 46، شالق ضربه 5995

 اند.محکوم شده
 

******************************************************************************************** 
 

در سال  .دیجنگ یم یدر افغانستان با ارتش شورو 19۸۰که در دهه  ینیفلسط(  19۸9 - 1941عبدهللا عزام )ــ  1

 نیالمسلم اخوان تیسپس به عضو کرد. افتیدمشق در یونوورستیاز یخود را در رشته علوم شرع سانسیل 19۶۶

در نبرد شرکت  نیالمسلم در صف داوطلبان اخوان إسرائیلروزه اعراب و  سال بعد در جنگ شش کیو  درآمد

 یونیورستیاز  19۶9. او در سال وددر اردن ب نیاخوان المسلم ریام 197۰ یال 19۶۸ یها سال یط یداشت. و

در  19۸۰نمود و تا سال  افتیاصول فقه را در یدکترا 1973و در سال  نیرشته اصول د سانسیاالزهر فوق ل

ر جده داز اردن اخراج شده و به  سیاسی یها تیفعال لیلاشتغال داشت. پس از آن به د سیاردن به تدر یهاپوهنتون 

 در جده ماند. 19۸1بار تا سال  نینمود و ا سیشروع به تدر زیعبدالعز ملک پوهنتونرفت و در  یعربستان سعود

حماس  یانگذاریو بن سیاقدام به تأس یو افراد سلف یدول عرب حمایهحضور خود در اردن با  یسالها یدر ط عزام

 معروف «یپدر جهاد جهان»که به  عزام قبل از حضور در افغانستان با گروهش حفظ کرد.نمود و ارتباط خود را تا 

 یرا از کشورها یادیداوطلبان مسلمان ز و کرده یآور افغان جمع نیمجاهد یرا برا یادیز یمال یها کمکاست 

 یاو برا قیاز معلمان اسامه بن الدن بود. اسامه به تشو نیچن عزام هم. جنگ به افغانستان آورد یمختلف برا

زندانیان یا مجرمین خطر  دولت های عربی ،غیر از داوطلبانه ب أساس اسناد دست داشته بر . جهاد به افغانستان آمد

وف تناک شان را در اختیار آنها گذاشتند که حق برگشت به وطن را نداشتن عین عملی که شاه هسپانیا در سفر کرس

 کولمب بسوی امریکا انجام داد.

 الدن هم بن .زاده شد یعربستان سعود تختیپا اض،یدر ر(  1957 مارچ1۰ )سامه بن عوض بن الدن درــ ا 2

 زیملک عبدالعزپوهنتون او در  (19۶۸ــ  197۶سالهای ) نیاو ب .افتیپرورش  تیوهاب به مسلمان معتقد کیچون 
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

از اخذ مدرک در  شیاو پ موجود است که  ادعائيکرد؛ و  تحصیل و تجارت تیریعلم اقتصاد و مد یها در رشته

 ه بود.را ترک کرد فاکولتهسال سوم 

، انتیقطب به اتهام خ دیپس از اعدام س .وستیپ مصر نیاخوان المسلمحزب به  یسالگ 14در ، الظواهريــ ایمن  3

مصر، وقت جمهور  سیاز ترور انور سادات، رئ. پس مصر درآمد یگروه حرکت جهاد اسالم تیبه عضو الظواهري

ان بود به عنو یسیبه زبان انگل سلطم یاز آنجا که و محکمهو محاکمه شدند. در  ریفکرانش در مصر دستگ و هم یو

 یباعث جلب افکار عموممحکمه در  یو نیآتش یهایمصر انتخاب شد. سخنران یجهاد اسالم انیزندان یسخنگو

عرب که در افغانستان مشغول  نیو همراه مجاهد!!! از مصر خارج  یاز زندان و یشد. پس از آزاد ینسبت به و

 11در که  نمودند یزیر هیپارا و شبکه القاعده  هاسامه بن الدن آشنا شد ا. در آنجا بوستیبودند پ یجنگ با شورو

 .دندیکش کایاقتدار خود را به رخ آمر ۲۰۰1سپتامبر سال 

 1۲متولد و در19۰6اکتبر  14، در که با نام حسن البنا در جهان شهرت دارد البنامحمد احمد عبدالرحمن  ــ حسن 4

رئیس تحریر أول  ومصر  در19۲۸ در سالاإلخوان المسلمین  تمؤسس حركبه قتل رسید وی  1949فبروری 

 تتطبیق شریع مبارزه در راهاو « اخوان المسلمین»جمعیت  می باشد. 1933سنة در  «أصدرتها الجماعة»جریدة 

 عاصر مبارزه بر علیه استعمار وقتی و احکام اسالمی در زندگی روزمره، و اعاده احکام اسالمی در دوران ماسالم

 تشکیل می داد.

 یبازنگر لیبه دلکه می باشد  یمصر پرداز هیو نظر سندهینو( 19۶۶اگست  ۲9 – 19۰۶اکتبر  9قطب ) دیســ  5

 ،یاسیاسالم سمحققان جهان  انیجهاد، م رینظ یاسیو س یبر تحوالت اجتماع یاسالم میاز مفاه یبرخ در ریتأث و

 یولوژدئیاو سخت در ا های شهیاندمی دانند.  ستمیب قرن در «ریآموزگار گفتمان تکف»را  یوهم  یبرخ. مشهور است

و « هللا تیحاکم»، «جهان تیجاهل» اهیماثر نهاد و مف یو سلف یجهاد ،یگرا اسالمو أحزاب  ها ها و گروه جنبش

 .هخورد یناگسستن یوندیپ« خشونت»و « انقالب» ،«ریتکف»به « بودن اسالم یجهان»

 
 پایان
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