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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک   په دغه پته.ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                                      ب مليحه نايا:ليکوال  ٠٩-٠٢-٢٠١١  ني
 

  ً بخاطر اسالم مبارزه ميکنند؟ آيا بنياد گرايان واقعا
  

 زير بار ظلم و در جهان بلند است، تا باشد که جوامع اسالمی را از) اخوت اسالمی(از سه دهه به اينطرف، صدای 
نخست اين حرکت از کشورهای چون سوريه، سودان، مصر و بعضی نقاط . ستم  کشورهای استعماری نجات بخشند

ديگر آغاز گرديد، که هدف بيشتر روی اتحاد مسلمين جهان و خاصتاً  اعاده حقوق از دست رفته مردم مظلوم فلسطين 
ی سياسی و بخصوص دستان غير و اجير شده گان از مسيرش خارج با گذشت زمان راه اين جنبش با زد و بند ها. بود

گرديد، و تا به امروز کشوری اسالمی بوجود نيامد که با شناخت کامل از اسالم برای جوامع اسالمی و مسلمانان 
  .جهان سعادت ببار آورده باشد

يباشند و از حمايت عربستان مفتی عربستان سعودی بعد از سالها خموشی طالبان را که بخشی از بنيادگرايان م
  .سعودی و غربيها  نيز برخوردارند، آنها را سبب بد نامی اسالم معرفی داشت

و اما در عين وقت يک مقام ارشد کشور عربستان سعودی در مورد نواز شريف صدر اعظم سابق پاکستان گفته است 
  . رده ميتواندکه وی شخص مناسب بوده و با طالبان در مذاکرات نقش بهتر را بازی ک

جلو آزادی، مساوات و عدالت ) ترس وهراس(تالش صورت ميگيرد، تا با ايجاد ) طالبان(چگونه برای بوجود آوردن 
  . خواهی را در کشورهای اسالمی بگيرند

که برای تامين عدالت اجتماعی . مردم جهان شاهد جنبش های آزاديخواهی در بعضی از کشور های اسالمی ميباشند
زات خود ادامه ميدهند، چنانکه از کشور تونس آغاز و به چند کشور ديگر بشمول مصر نيز سرايت نموده به مبار
البته در سه، چهار روز اول جوشش مردمی در مصر بسيار آرام بود ، و اما در روز های بعدی شکل مظاهره .  است

ز رژيم دموکراسی پشتی بانی داشته و ديگری تغيير پيدا نمود و مظاهره کننده گان در مصاحبه با خبرنگاران، يکی ا
  .  حکومت کامال اسالمی را در کشور تقاضا مينمود

البته چون دولت مصرمطمئن شد که همه مظاهره چيان باهم همنظر در تشکيل حکومت آينده نيستند، اعالميه به نشر 
 ميان شان نفاق و بی نظمی ايجاد نمود، تا به رسانيد که آنها را الی انتخابات آينده خاموش بسازد، و چون نتيجه نداد در

چيزيکه قابل تشويش ميباشد رهبری درست با برنامه کاری مشخص وهمصدا بودن . عقب نشينی مجبور شان سازد
من خمينی نيستم، با ديموکراسی مخالف نبوده و به : گرچه در تونس ليدر مذهبی شان در همان آغاز گفت. آنها ميباشد

  .ند ترکيه موافق ميباشماسالم مدرن مان
  

را که به پيغمبر ) اعدام يک زن عيسوی( چندی قبل گورنر ايالت پنجاب پاکستان بخاطر اينکه حکم محکمه  در مورد 
اسالم توهين نموده بود ناديده گرفته، توسط بادی گاردش به قتل رسيد، و خودش هم ميدانست که اين اقدامش باعث 

به اسالم خدمت نموده، و سبب ) قاتل و يا مقتول(جاست که کدام يک از آنها سوال در اين. مرگش خواهد گشت
  سربلندی اسالم گرديده است؟ 

) دشنام(برای دريافت جواب، به زمان حيات پيغمبر اسالم مراجعه کرد، که آيا رسول خدا در زمان حيات، مورد آزار 
  :و اذيت  قرار گرفته بودند؟  در روايت آمده است اينکه

هودی که به رسول خدا اذيت ميرسانيد، يعنی خاکروبه را از بام بااليش می انداخت، وليکن هر باری رسول خدا زن ي
  . از صبر کار ميگرفت، و ميدانست که روزی ممکن آن زن يهود ازعملش پشيمان گردد

 آنزن بيمار است، به آنروزيکه زن يهودی اين عمل را انجام نداد، رسول خدا از احوالش جويا گرديد و دانستند که
  . عيادتش رفت، آنزن از عملش پشيمان بود، از پيغمبرخدا عذر خواسته و داخل اسالم گرديد

واقف ميبود، هرگز ) زن يهودی(اگر از اخالق پيغمبر اسالم و رفتارش در برابر آن ) زن عيسوی(در حقيقت اين 
اسفانه گروپهای تندرو بجای اينکه در معرفت اسالم و چنين خطايی از وی سر نميزد و شايد زود پشيمان ميگرديد، مت

) جوامع سنتی(اخالق پيغمبر خود و ديگران را واقف سازند، از راه خشونت که از سالطين و امرای ظالم گذشته در 
  .به ميراث مانده، و جز از فرهنگ مردم گرديده است کار ميگيرند

   
 هرکدام تعريف خاص و پيروان برای خود دارند، يکی هم مکتب های سياسی مانند مکتب های مختلف مذهبی که

از اينکه نظام ديموکراسی نزد بعضی مردم يک نظام فاسد معرفی شده است، اصال نقص در . ديموکراسی ميباشد
ديموکراسی نبوده،  بلکه نقص به دولت مردان و کسان ميباشد که ارزشها  ديموکراسی را ناديده گرفته، و بنام 



  
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ل: ياد ير و لولـ، يکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 آن سوء استفاده صورت گرفته است، يعنی زمانيکه اين نظام بنام ديموکراسی در جهان پا به عرصه وجود از) آزادی(
  .گذاشت، آزاديهای خارج چوکات اخالقی، ظلم و نا برا بری را به همراه نداشت

نان صدر نظام اسالمی آنچنانکه تعريف شده و نمونه آنرا در زمان خلفای راشدين ميتوان سراغ نمود، امروز همچ
مسلمانان طی چندين قرن در طول تاريخ نتواسته اند يک نظام واقعی . اسالم در هيچ نقطه از جهان به مالحظه نميرسد

را که بر پايه عدالت و مساوات استوار باشد که خواست هر مسلمان ميباشد  بوجود آورند ، نه اينکه کشور بنام 
  .ين بيداد بزنداسالمی باشد، اما بی عدالتی و ظلم در آنسرزم

که بکارهای ) دوبی(که ازکشور غير اسالمی بود، گذارش از زندگی رقت بار کارگران مظلوم، در شهر ! راپورتر
استخدام شده بودند، راپوری تهيه ديده بود، آنها با شرايط بسيار خراب در حاليکه پاسپورت های شان ) طاقت فرسا(

رگشت را بکشور خود نداشته باشند، اين خبر را به جهانيان رسانيد، چون از طرف کار فرما قيد شده بود، تا اجازه ب
  . در جوامع اسالمی صدای عدالت خواهی بگوش کس نميرسد

نظام اسالمی از بهترين نظام هاست، وليکن تطبيق آن با شرايط موجود که مردم بصورت درست از اسالم  آگاهی 
رت ميگيرد که نتنها برای خود مسلمانان غيرقابل قبول ميباشد، بلکه اجراآت صو) شريعت(کامل ندارند و بنام قانون 

در محضر عام، اعدام بدون ) زن(برای کشور های غير اسالمی ظالمانه بحساب ميآيد، مانند سنگسار و يا دره زدن 
  . محکمه،  زجر و شکنجه ها و قطع اعضای بدن، که با اصول اسالم به هيچوجه مطابقت ندارد

  .) ندارد اسالم به ذات خود هيچ عيبی، هرعيب و نقص که است در مسلمانی خود ماست:( ه اندچه خوب گفت
  

البته هر نوع سالح اتومی زنگ خطر برای مردم جهان بحساب ميآيد، مخترع اتومی قبل از مرگش گفته بود، هرگاه 
 هرگز حاضر نميشد تا آنرا در اختيار در آغاز ميدانست که ازين ماده در جهت تخريبات ونابودی استفاده بعمل ميآيد،

  .ازين عملش پشيمان و آنرا اشتباه دانست. بشر قرار بدهد
هر دين و مذهب که با ظلم و خشونت، زندگی مردم را به بدبختی و سياه روزی بکشاند، خون بيگناهان را ! بلی

  .بريزد، در حقيقت خطرش از بم اتوم هم بيشتر است
انند ايران، عربستان و بعضی از کشور های ديگر اسالمی، آزادی انديشه که هديه در نظام کشورهای اسالمی م

بزرگ از طرف خداوند تعالی به بندگانش بوده، برای حيات سياسی و اجتماعی ملت ها يک ضرورت حياتی بحساب 
  . ميايد، از مردم گرفته شده است

افکار تاريک ضد بشری مسموم کننده تربيت مينمايند که بنياد گرايان تندرو، جوانان و حتی طبقه تعليم يافته را با 
  .   برای نسل های آينده بسيار خطر ناک ميباشد

رئيس امنيت ملی از يکتعداد اشخاص مظنون که در يک عمل تخريب کاری از طرف پوليس : در گذارش آمده است
اين تعداد .  هر يک خود را معرفی دارندگرفتار گرديده بودند از طريق تلويزون به مردم معرفی و از آنها خواست تا

از جوانان با چهره های نورانی و معصومانه سوانح شانرا قرائت ميکردند که هر کدام شان با تأسف يا معلم بودند و 
  .ياهم  فارغ تحصيل شريعات و يا شاگردان در مدارس و کالج های اسالمی آنطرف سرحد

م يافته با عقل و شناخت کامل از دين اسالم به اين اعمال ضد بشری دست سوال پيدا ميشود که آيا اين جوانان تعلي
چگونه  يک مسلمان آگاه با . ميزدند و يا اينکه بيخبر از اصول دين خدا، انفجارات و عمل انتحاری را انجام ميدادند

ان و دشمنان دين که عقل سليم اينهمه اعمال زشت را بخاطر خدمت به دين خدا انجام ميدهد، به جز آنعده از اجير
  .  برای بد نام ساختن اسالم تعهد نموده اند

اگر واقعا اهداف رهبران احزاب اسالمی خدمت به اسالم بود، امروز معتادين مواد مخدر در جوامع اسالمی به اين 
ضايای ارقام باال نميرسيد، تجاوز، اختطاف اطفال و فروش دختران مسلمان  به کشورهای غير اسالمی و ده ها ق

  .ديگر رونق و بازار گرم پيدا نميکرد
که اعمال آنها برای بسياری مردم  مانند آفتاب روشن ميباشد، بخصوص کشتار مردمان ) طالبان(حزب اسالمی و 

بيگناه، تيزاب پاشی و اينکه بدون ترس از خداوند تعالی، مسوليت حمالت و کشتار مردم بيگناه را با افتخار به عهده 
  .رگز قابل بخشش نميباشندميگيرند، ه
بر اساس انديشه های تاريک و خشونت بار که با ديموکراسی موافق نباشد، چگونه ميتواند ) اسالمی(يک نظام 

  .جوابگوی نيازمنديهای اجتماعی و سياسی و سربلندی کشورشان در جهان باشد
ت به جاهايکه حضورآنها بيشتر بود، بايست واقعا اگر جهاد آنها بخاطر اسالم و رفاه مردم مسلمان ميبود، در آنصور

در اطراف و دهات بيشتر ) آتش سوزی(جلو هر نوع ظلم گرفته ميشد، سرکها، مکاتب و شفاخانه ها بجای تخريب 
ساخته ميشد، امنيت چنان برقرار ميبود، تا اکثر مردم  شهرها را رها کرده و برای رفاه بيشتر به آن جاها رو 

 مردم از آنجاها نسبت ظلم، اختناق فرار نموده، در شهرها با وجود تراکم نفوس مسکن گزين اما برعکس. ميآوردند
  . از هرجای نقص که برگردی، فايده است: بزرگان گفته اند. گرديده اند
که خداوند تعالی حالت يک فرد و يا يک قوم را تغيير نميدهد تا آنها خود حالت و نيات شانرا تغيير ندهند، : گفته ميشود

  .بايست مثال های واضح از خود قرآن به مردم رسانيده شود



  
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ل: ياد ير و لولـ، يکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

در جمع مثالها يکی هم مثال از قوم يونس پيغمبر ميباشد که خداوند برايشان مهلت داده بود، اگر خود را اصالح 
باقی مردم در اول به آن توجه نداشتند، چيزی به وقت موعود . ننمايند عذاب خداوند باالی سرشان فرود خواهد آمد

نمانده بود که مردم متوجه ابر های ضخيم و تيره شدند، حالت آسمان دگرگون گشت، مردم دانستند که عذاب خداوند 
آمدنی است و نظر به وعده که مقرر باشد برگستانده نميشود، نزد يونس پيغمبررفتند تا وعده نمايند که دست از ظلم و 

ا در پيش ميگيرند،  اما با تعجب ديدند که پيغمبر قبل از وقت مقرره خيانت در برابر همديگر برميدارند و راه حق ر
از ميان مردم رفته است، البته در ميان آنها اشخاص دلسوزو با ايمان پيدا شد که مردم را متوجه خطر ساخته دورهم 

حتی اطفال و ) جوانپير و (مردان، زنان . جمع نمايد، تا باهم يکصدا شده وهمبستگی کامل را درميان خود حفظ دارند
را با خود در دشت بردند، سر به سوی آسمان بلند نموده، به گريه، زاری و عذر پرداختند و از ) کوچک(حيوانات 

خداوند تعالی که آنها را متفق و همصدا ديد و هم چون . خداوند خواستند تا قهر و عذاب را از بااليشان دور سازد
 گفته بود، مورد عفوه قرار داد يعنی بدبختی و عذاب مقرر شده را از آنها دور پيغمبر شان آنها را قبل از وقت ترک

و .  ساخت و در عوض زندگی خوش و آرام، شهر زيبا و با طراوت که در منطقه نظير نداشت نصيب شان گردانيد
ه دهن ماهی قرار اما خود پيغمبر را که در حق مردمش غفلت کرد و قبل از وقت آنها را ترک نموده بود، از کشتی ب

  .اينست عدالت خداوند تعالی در برابر بندگانش. داد که بعد از توبه نجات يافت
البته اين داستانها برای پند و اندرز مردم  بيان شده است، و به حال مسلمانان امروز خاصتا مردم کشور ما بسيار 

  . صدق ميکند بخصوص که انتظار معجزه را از آسمان دارند
وفقيت و پيروزی بستگی دارد به نيات باطن تا حالت يک ملت تغيير يابد که بايد از ظلم و خيانت دوری البته هر م

  .جسته، تا بجای بدبختی و مايوسی، اميد و سعادت نصيب ملت مسلمان گردد 
      

                                                                         پايان  
 

  


