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  يادداشت افغان جرمن آنالين

  

شيعه های افغان را افغانستان سرزمين « ، تحت عنوان  رابجواب اين نوشته لطفاً  مقالۀ  پورتال
  !مطالعه فرماييدسايت در همين  »واقعی است نه ايران

  
*********  

  
  

 م٠٧/١٠/٢٠٠٩                         ميرحسين مهدوی
 
  

  گوش خر بفروش و ديگر گوش خر
   آقای همايون غفوریسخنی با

  
وبسايت افغان جرمن آنالين در ادامه ترويج نفاق بين اقوام، حمله به زبان دری، توهين به هويت ملی اقوام و قبايل 

به قلم همايون غفوری " افغانستان در چنگال مسيحيت و تهديد تشيع ” کشور، اينک اقدام به نشر مطلبی تحت عنوان 
نشر مقاله ی نويسنده ای طالب مشرب و تفنگ انديش در . هب کشور دامن بزندنموده است تا به جنگ بين مذا

وبسايتی که حد اقل ادعايش تالش برای آزادی و آگاهی است هيچ توجيهی ندارد و نمی تواند هدفی  جز روشن کردن 
  .  مذهبی به همراه داشته باشد-چراغ فتنه قومی

س عربستان سعودی و ساکن همان کشور می باشد در اين مقاله آقای همايون غفوری که محصل علوم دينی در مدار
حتی از مواضع وهابيت و ابن تيميه نسبت به مذهب تشيع پارا فراتر نهاده و گفته ها و نا گفته های سران القاعده، به 

ساس اند که داليل و سخنان آقای غفوری آنچنان کودکانه و بی ا. ويژه اسامه بن الدن و زرقاوی را بازگو نموده است
به نظر ايشان .   را به خنده می اندازد- به غير از آنانی که توسط گروه القاعده شستشوی مغزی شده اند-هر کسی 

آمريکا به اين دليل به افغانستان لشکر کشی کرده تا افغانستان را به شيعيان افغانستان تسليم کند و بعد شيعيان آنرا دو  
از جمله فعاليتهای امريکا در افغانستان مبنی بر تسليمی زعامت اين کشور " می گويد ايشان . دستی به ايران بفروشد

".  به تسليمی افغانستان به ايران خواهد انجاميد- طبق پالنگذاری آنها-به شيعه های افغانی که در دراز مدت اين عمل 
 افغانستان چه بوده و آمريکا آنرا به البته هرکسی غير از آقای غفوری می داند که علت العلل لشکر کشی آمريکا به

بعد از اين مقدمه چينی خنده آور، ايشان مذهب تشيع را زاده فتنه انگيزی . چه کسی و به چه قيمتی واگذار کرده است
سپس . هيچ قدرت روی جهان نتوانسته با اسالم و مسلمانان راستين رويارويی کند : " دشمنان اسالم دانسته و می گويد

االيام بخاطر فتنه انگيزی، مذهب شيعه را ساختند و در هر نبرد عليه اسالم و عليه خالفت اسالمی از همين از قديم 
ناميده و ادعا می کند که آمريکا " مفسد فطرت" وی در ادامه مذهب شيعه را عقيده فاسد و ". مذهب استفاده کردند

  . ه را جايگزين مذهب اهل سنت کندبرای جلوگيری از نشر اسالم در غرب در صدد است که مذهب شيع
دعای جوشن کبير، دعای ابوحمزه ( خواندن شيعيان دعاهای مرسوم در بين اهل تشيع " گورپرست" آقای غفوری با 

فقط همينقدر ميگويم که اين دعا ها از سر تا به آخر مبنيست بر " نام می نهد و می گويد " شرکيات" را ...) ثمالی و 
در ادامه اين بحث ". لعن گفتن به صحابه و تشويق شيعه ها به انتقام گيری خون حسين از سنيانشرکيات و دشنام و 

ربانی در مجالس عزای شيعه " به سياف می نويسد " از باب اخالء" وی با گله از ربانی و نصيحتی به قول خودش 
! ای شيخ سياف . را استاد ميگويد" محقق " و استاد سياف ! ها در تکيه خانه حاضر ميشود و دشنام صحابه ميشنود 

آيا اين محقق همان محققی نيست که يک وقت معاون عبدالعلی مزاری بود و در جنگهای اينها صد ها مجاهد اتحاد را 
  ".قربان کردی ؟ بخدا شرم است

يه ندارد و با اين مقدمه چينی سرانجام آقای غفوری به اين نتيجه می رسد که مذهب تشيع در افغانستان ريشه و پا
شيعيان خارجی هايی هستند که براثر حوادث تاريخی به کشور آمده و فعال مهمان افغانستان هستند نه شهروندان آن 

: و يک نصيحت افغانی و کردکی هم به شيعه ها و مديران رسانه های شيعه مشرب در افغانستان دارم : " می نويسند
شيعه های موجود در .  شيعی کدام اصل تاريخی درين کشور ندارد مذهب. اين ملت سنی است و اين کشور سنی است

تا نشود که ميزبان . پس نبايد مهمان صفتی شانرا فراموش کنند . اثر حوادث متعدد تاريخی درين کشور جا گرفته اند
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عمل " کن شعله ات را بخور پرده ات را ب" به ضرب المثل بسيار مشهور کشور که ميگويند . شيوۀ ديگری اختيارکند
  ".کنيد

اکثريت مطلق شيعه " وی اکثريت مطلق شيعيان افغانستان را عاشقان سينه چاک فرهنگ ايران دانسته و می نويسد 
های مناطق هزاره نشين امروزی افغانستان، والء و واستگی شان به فرهنگ و کلتور جامعه ايرانی قويتر از احساس 

 اکثريت مطلق مردم افغانستان از دين شان بی خبر اند و تنها عده قليلی می و سرانجام به نظر نويسنده". افغانيت است
مردم افغانستان دراثرخيانتهای پيهم حکومتهای غير شرعی و : " وی می گويد . داند که خدا را چگونه پرستش کنند
اسالم يعنی چه و خدارا بيست فيصد يا کم و بيش ازاين، شايد اندک بدانند که . الدين ، از دين خود بکلی بيخبر اند

وجود دينداری و عشق به دين و تدين، مگر در حالت العلمی از اساسات اسالم  متباقی همه با. چگونه بايد عبادت کرد
  ".و شريعت نميدانند که اسالم چيست و خدارا چرا و چگونه عبادت کنند

احتمال . رفتار يکی از دو حالت زير باشد با بازگويی گوشه ای از نظريات آقای غفوری، به نظرمی رسد که ايشان گ
نخست اينست که ايشان تحت نظر سازمان استخباراتی عربستان سعودی، در راستای ترويج و نشر افکار القاعده و 

مسلمانان " وی در سراسر مقاله خود از . برای تخريب وحدت ملی مردم افغانستان و ايجاد فتنه و دشمنی کار می کند
دين سخن می گويد وبه اشاره،  ديگران را يا مسلمانانی جاهل و يا جاهالن مسلمان می "  حقيقیپيروان"و " اصيل

اشته اگر اين احتمال صحت د. خواند که در حقيقت همان سخن القاعده و سران تندرو اين جنبش ضد انسانی است
کسی که خود، ايمان دينی و وطنش را به عربستان سعودی فروخته باشد . باشد، سخن گفتن با وی کامال بيهوده است

  . هيچ سخنی را نخواهد شد و اگر بشنود نخواهد فهميد
 احتمال دوم هم اينست که ايشان به دليل نداشتن آگاهی کافی از ديانت و همچنين مسايل روز، چون گنگ خواب ديده
ای، هر از چندی از خواب بر می خيزد و خواب آلوده  سخنی می گويد و سخنش هنوز به فهم نرسيده دوباره به 

کسی که يک کتاب از سيد قطب، چند خط در مورد جنبش اخوان الملسمين، دو ورق در مورد داليل . خواب می رود
خوانده باشد و هيچکدام را هم به .... ين و عقب ماندگی جهان اسالم، چهار خط هم از چهار کتاب در مورد اصول د

اينک با قبول فرضيه دوم، توجه آقای غفوری را به .  درستی نفميده باشد همان می شود که بر آقای غفوری رفته است
  :نکات ذيل جلب می نمايم

تی آمريکا، توسط سازمان های استخبارا )يا احتماال به تعبير شما همان مسلمانان اصيل(جنبش اسالمی طالبان  -١
پس از .  پاکستان و عربستان سعودی تاسيس شد و پس از مدتی و به شکل کامال معجزه آسا افغانستان را تسخير کرد

چندين سال و براساس نقشه همان سه کشور، طالبان بايد از قدرت کنار گذاشته می و جايش را جنبش شمال يا شورای 
. وری هم می داند، نه طالبان استغفراهللا شيعه اند و نه شورای نظارهمانگونه که احتماال آقای غف. نظار می گرفت

آقای غفوری .  قدرت از دستی به دست ديگر رفته و در اين دست به دست شدن ها شيعه و شيعيان سهمی نداشته اند
باشد در احتماال قضيه افغانستان را با عراق غلط گرفته و خيال کرده اند که هرچيز که احتماال در عراق درست 

روشن است دوست من؟ اينک هم قضيه به همان . عراق عراق است و افغانستان افغانستان. افغانستان هم درست است
. طالبان که فرزند هماغوشی غرب با پاکستان و عربستان سعودی است همچنان نور چشمی آمريکاست. قرار است

  . يگر حتی در کشورهای غربی هم خريداری نداردجنگ عليه تروريزم يک دروغ کاپبيتاليستی است و اين دروغ د
اما افسوس که چراغ دودی عبدالوهاب . از نوشته شما چنين بر می آيد که بايد ادعای شيخ الحديثی داشته باشيد -٢

اما . به ادعای شيعيان، تشيع همان اسالم اصيل است و وال غير! شيخ عزيز. امکان ديدن را از چشمان تان گرفته است
 اهل سنت که شما حد اقل لفظا آنرا قبول داريد، شيعه مذهبی است از مذاهب پنجگانه اسالم که فقه آن توسط به ادعای

حتما اطالع داريد که .  هجری قمری تاسيس شده است١٠٠در حدود دهه دوم سال )  ع(حضرت امام جعفر صادق 
حنبلی و شافعی به ترتيب  حدود هفتاد و ( اندفقه مذاهب اربعه اهل سنت اکثرا  بعد از اين تاريخ بنيان گذاری شده 

اگر منصفانه در پی فتنه شناسی هستيد بايد از مذهب عبدالوهاب نام ببريد که ). هشتاد سال بعد از تشيع تاسيس شده اند
در همين صده پيش توسط انگليس ساخته و پرداخته شد و هنوز که هنوز است همانند شمشير آخته ای در دست 

" القاعده"به راستی فنته ای باالتر از فتنه . م می چرخد و دست و دامن جهان اسالم را لکه دار می کنددشمنان اسال
تشيع مذهب . وجود دارد؟ و شما خوبتر از هرکسی می دانيد که اين فتنه سياه زاده و پرداخته مذهب وهابيت است

خانوده .  بيت پاکش علمداران ميدان اند و بسمذهبی است که در آن رحت اللعالمين و اهل. بينش و پويش است دانش،
و اينک ".  انما يريد اهللا ليذهب عنکم الرجس اهل البيت و يطهرکم تطهيرا" ای که خداوند در وصف شان فرموده 

اگر چنين نيست چرا نام نواسه بزرگوار پيغمبر، سيد . شما، شمشير عبدالوهاب در دست به جنگ اين خانواده آمده ايد
را با ادب و احترام ياد نکرده ايد؟ همه پيروان اهل سنت می ) ع( جوانان اهل بهشت، حضرت امام حسين و ساالر 

 مذهب شما چيست آقای غفوری؟ . گويند سيدنا حسين يا حسين عليه االسالم
صرف نظر از اينکه شيعه باشد يا سنی، هندوباشد يا سيک، چپی . افغانستان متعلق به همه ی افغان هاست -٣

. شما حتما به خاطر داريد که طالبان در يک روزهزاران شيعه را در شهر مزارشريف قتل عام کرد.  يا راستیباشد
شيعيان به دليل .  طالبان هم مثل شما می گفت که شيعيان يا بايد سنی شوند يا افغانستان را ترک کنند و يا بميرند
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اريخی داللت بر حضور حد اقل  ده هزار ساله شيعيان در اسناد ت. حوادث تاريخی به افغانستان نيامده اند دوست من
گروه طالبان هم می خواست که سند، هويت تاريخی و موجوديت شيعيان را گلوله باران کند . اين سرزمين می نمايند

هتر ب.  دست از ترويج نفاق و تکثير دشمنی برداريد. گمان می کنم که شما هم بايد از آنان درس بگيريد. اما نتوانست
است گوش های تان را باز کند و بدانيد که تشيع درخت تناوری است که هزاران طوفان بال در طول هزاران سال در 

 .افغانستان آنرا حتی تکان داده نتوانست  اينک ديگر از فتنه مورچگان واهمه ای نيست
  

  پايان
   


