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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  م ١٦/١/٢٠٠٨ اشبرن ويرجينيا                احسان اهللا مايار                          
  
  

  مختصر بی عنوان و
  
  

 اياالت متحده امريکا رقيب آقای بوش؛ جان، کری کانديد ديموکراتها سناتور جو، ٢٠٠٤در مبارزات انتخاباتی 

ماشای دوئل سياسی هر دو رقيب مقام رياست و معاونين ت. ليبرمن را که يهود ميباشد بحيث معاون خود معرفی کرد

هر کدامش از ديد خود و پيوندش باحزب مربوط از خط مش خود . شان روی صفحۀ تلويزيون از هرنگاه دلچسپ بود

  .که مبنای آن مستقيمأ در رابطه به خدمت بوطن و مردم آن استوار بود دفاع ميکردند

جو، ليبرمن درخواست جان کری را که در ) روز شنبه( يزيون اعالم شد که امروزبياد دارم  در يکی از کانالهای تلو

با خود انديشيدم  چه . ؟ است و من کار نميکنم"سابات"اجالسی حاضر شود رد کرده گفت که امروز روز تعطيل 

 از هرموقف ديگر  و آنهم در امريکا مترقی و سکوالر ارزشهای دينی خود را بلندتر٢١انسان با پرنسيپی که در قرن 

  .اش بازی کند" عقيده"دنيائی بلندتر شمرده و حاضر نميشود که کسی با 

  

مترادف با رويداد باال دوسال قبل چند ماهی در کابل بودم که روزی سر و صدا در رسانه های کابل باال شد و اعالم 

مسئله . ر اعدام  را صادر نموده اندکردند که يکنفرمسلمان بنام عبدالرحمن عيسوی شده و علمای دين باالی وی ام

رئيس دولت کشور، بعضی از اعضای کابينه و همچنان عده ای . کافر شدن اين شخص به سياست بزرگ کشانيده شد

از سران دول خارجی در برابرهمديگر مواقف  مختلف گرفتند و اما روزی در راديو آزادی شنيدم که عبدالرحمن 

در . با خود گفتم خوب شد که از جنجالش رهائی يافتيم.  به روم مواصلت کرد"آيساف"ديشب باطياره اختصاصی 

  .اينجا ميبينيم که علمای اسالمی افغان با عقيده ايکه دارند کار برحق خود را کردند و سياستمداران دنيائی کار خودرا

ن عاجز نيز بعضأ دربارۀ در اين روزها در پورتال افغان جرمن آن الين،  اي: بيآئيم باالی اصل موضوع گفتنی 

) صلی اهللا عليه وسلم( حضرت محمد" سفر معراج"مطالب روز با نوشتن مضامينی سهم ميگيرم، در بارۀ چگونگی 

  .پيغمبر اسالم جر و بحث صورت ميگيرد
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 دين و دراينجا ميخواهم با کمال احترام به خاطر خوانندگان گرامی بيآورم که از چند سال باينطرف در مورد چگونگی

پيغمبر اسالم در رسانه های جهانی مطالبی نگاشته شده است که در سراسر جهان له و يا خالف  آن منجر به کشته 

 رهبر کاتوليکها انتقاد خود را  بر ١٦فراموش نکنيم که پاپ بنيد يک . شدن انسانها و اندوختۀزندگی شان گرديده است

فته از فروگذاری خود  در مالی عام  در برابر جهان اسالم معذرت ضد اسالم آغاز کرد و اما بعد از مرور چند ه

اينکه کدام دستها در شور اين مطالب بازی ميکنند بحثی ندارم اما نا گفته نميگذارم که باز کردن باب بحث .  خواست

ه کردن مصئونيت القاء عقيدۀ شخصی خود را، با زمينه استفاد. بيجا ميپندارم" افغان جرمن آن الين" را در پورتال 

اگر اسالم دين خوب و يا خراب است . بيرون از کشور، کنار گذاشتن مناسبتر از شور و غوغا  به را ه انداختن ميدانم

 سال قبل بالوسيلۀ ١٤٠٠از تأنق می بايست استمداد جست اما با در نظر داشت هرچه که درمتن خود دارد بيش از 

چه مشکل داريم که .  بليون انسان پيرو دارد١٫٢وجود آمد و امروز بيش يک انسان معتقذ به امر خالق يکنا به 

  بارزشها وعقيدۀ مليونها انسان  وقع نموده و نظريات خود را مرجح نشماريم؟

دراخير پيشنهادم از کارگردانان پورتال معتبر اينست که بحث در مورد دين اسالم را مختص از مسائل سياسی، ادبی، 

اد های دنيائی  روز دور نگهداشته و نگذاريد دشمنان اسالم بيشتر در تفرقه اندازی های ما موسيقی و غيره بني

  و من اهللا التوفيق      . سرافراز گردند

  

   

  

  

  

 


