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ملیحه نایاب

چرا عاقل کند کاری که بار آورد پشیمانی ! . .
با تأسف زیاد حوادث اخیر در کشور و جهان که سبب سر و صدا های زیاد در میان مردم گردیده است ،هیچ انسان با احساس
نمی تواند در برابر آن بی تفاوت باقی بماند.
ازینکه حزب اسالمی مسؤولیت انفجار موتر حامل کارگران خارجی را به عهده گرفت و اظهار داشت که انتحار کننده یک
خانم جوان از شهر کابل بوده است جای بسیار تأثر می باشد و این عمل حزب اسالمی برای بسیاری مردم چیز کامأل تازه و
دور از انتظار هم نبود.
آقای عبدالرسول سیاف در مجلسی ضمن سخن رانی خطاب به انتحار کننده ها گفت تا ازین عمل که گناه کبیره می باشد
بپرهیزند ،همچنان او بیان داشت( :نمی دانم عمل انفجاری را چگونه حزب اسالمی پذیرفته است ،و اگر آقای حکمتیار
مسؤولیت این عمل انتحاری را نمی پذیرد باید واضح سازد).
بلی! عمل انتحاری که در جواب فلم اهانت آمیز به اسالم صورت گرفت ،حزب اسالمی با سر بلندی آنرا پذیرفته است ،مگر
تالش ها از داخل و خارج کشور آغاز شد تا به گونه ای به آقای حکمتیار برسانند که اگر شود از آن انکار نماید .چنانکه
(تلویزون آریانا)ی خارج کشور با وجودیکه انتحار کننده یک زن بخت برگشته بود ،خانمی در برنامۀ سیاسی خود گفت :با
بعضی از افراد این حزب در اینجا شناخت دارم اشخاص فهمیده و خوب هستند اگر بخواهند چیزی بگویند و تهمت بر آنها شده
باشد ،برنامۀ سیاسی را در اختیار شان قرار می دهم بیایند و از خود دفاع نمایند.
البته این صحبت برایم که خود هم زن هستم تعجب آور بود ،چون ارزش و مقام زن نزد حزب اسالمی برای همگان ثابت
است ،خدا کند در آینده ازین موجودی که بسیار ارزان تر برای آنها تمام می شود بهره گیری بیشتر صورت نگیرد .به دلیل
اینکه اوأل به زعم آنها (میراث زن نصف یک مرد است ،شهادت دو زن برابر به یک مرد می باشد ،همچنان دو زن انتحار
کننده در دو مرحله می تواند جای یک مرد انتحاری را پر کند.
سوال پیدا می شود که آیا حزب اسالمی آنقدر ضعیف و بیخبر بود ،تا اگر تهمت بر آنها وارد می شد ،در صدد دفاع خود نمی
برآمدند و خاموشی اختیار می کردند.؟ چنانکه در گذشته همین اتفاق افتیده است.
در حکایت خواجه و طوطی (مثنوی معنوی) چنین آمده است:
( روزی خواجه عزم سفر به هندوستان کرد ،فرمایشات دوستان بگرفت و از طوطی خود نیز پرسید اگر فرمایشی داشته باشد
تا در بازگشت با خود بیاورد ..طوطی گفت یک پیام ساده دارم که (سالم) مرا به طوطی های آنجا برسان و جوابش را بیاور..
خواجه در وقت بازگشت پیام طوطی بخاطرش آمد و به باغی رفته با صدای بلند خطاب به طوطی ها گفت :طوطی من از
قفس به شما سالم فرستاده است . . .با شنیدن این کالم ،طوطی ها همه از شاخه ها پریدند ،مگر یک طوطی پر پر زده به
زمین افتاد و مرد. . .
خواجه با دیدن چنین صحنه ای از گفتن خود پشیمان شد و به کشور باز گشت .تحفه ها را تقسیم نمود ،وقتیکه نوبت به طوطی
رسید همه جریان را برایش حکایت نمود ،و لحظه ای نگذشت که طوطی خودش در میان قفس پرپر زده افتاد و مرد .خواجه
جگر خون شد که ایکاش این خبر را نمی گفتم که باعث مرگ طوطی من گردید .خواجه از پای طوطی گرفت و او را به
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بیرون انداخت و متوجه شد که طوطی پرید ،به شاخه نشست و به خواجه گفت :آن طوطی که فکر کرده بودی مرده ،در
حقیقت زنده بود ،در جمع طوطی ها فقط همان یک طوطی زیرک رمز را برایم رساند که همان کردم و ). . .
بلی! آقای کرزی نیز خطاب به طالبان گفت :چرا خاموش هستید اگر اعمال انتحاری را انجام نمی دهید ،پس بگویید که شما
این اعمال را انجام نداده اید ،یعنی پیام (شفر) را برایشان رسانید که انکار کنید که بهترین راه نجات می باشد.
(آقای عبدالرسول سیاف در سخنرانی اش اضافه نموده گفت :من حاال می گویم که عمل انتحاری گناه و حرام است هرچند آقای
کرزی بمن می گوید که هر چیز را بصورت واضح بیان نکن و من برایش گفتم تا چه وقت منتظر باشم که از طرف انتحاری
توته های گوشت وجودم به هر سوی بی افتد . . .اما ازینکه خود اقای سیاف درین مدت در برابر اعمال انتحاری خاموشی
اختیار نموده بود این خود قابل سوال می باشد ).تا که خطر متوجه جان خود شان شود که فتوی بدهند .نباید بخاطر مصلحت ها
از حق گفتن اجتناب نمود .تعداد بادی گارد ها برای شخصیت های مهم دولتی و وکالی شوری بیشتر از اعضای فامیل های
هریک شان می باشد و باید صادقانه جواب بدهند که دلیل ترس شان در چیست اگر واقعأ دوست و خدمتگار مردم هستند؟
در حکایت دیگری آمده است اینکه:
( روزی سلطان محمود غزنوی با حضرت «بهلول دانا» که از بزرگان زمان و شخص با تقوی و پرهیز گاری بود ،روی
اعمال شخص در روز رستاخیز بحث و گفتگو می کردند .قرار بر آن شد تا صحنه ای از دوزخ را تمثیل نمایند ،یعنی باالی
آتش پای گذاشته و به سؤاالت هم پاسخ بدهند.
از سلطان محمود پرسیدند ,تا بعد از ذکر نام از شوکت و مال ,تعداد زنان و فرزندان و زیر دستان خود و  ..جواب بدهد.
سلطان باالی آتش پای گذاشت در حالیکه از شدت حرارت آتش و درد سوختگی فریاد می کشید به یک سوال هم بصورت
کامل جواب داده نتوانست و از آتش بیرون شد..
نوبت به حضرت بهلول رسید ،پرسیدند ،از نام و دارایی خود بگو  ...گفت نامم بهلول که دارم یک عصا و یک کجکول و از
آتش به سادگی عبور کرد.
بلی! این درس بزرگ است برای انسان های حریص و تشنه به قدرت و مقام که هنوز هم در فکر غصب مال مردم و اندوخته
ها برای خود بوده همچنان از آتش دوزخ غافل می باشند . . .اما صحنه هایثی ازین آتش را همه روزه مردم ما با چشم سر
مالحظه می کنند که دشمنان انسانیت در گوشه و کنار کشور زندگانی مردم را دوزخ می سازند .از کدامش نام ببریم از کشتن
و سر بریدن افراد بیگناه ،از انفجار و ماین های کنار جاده و یا از سنگسار و شالق زدن دختران و زنان مظلوم که مرد
شریک جرمش رها می گردد .آیا مجازات تنها برای زن است . . .این بار اول نیست که شاهد بی عدالتی ها در تطبیق قانون
زیر نام شریعت اسالم بوده که صرف باالی زنان مظلوم مسلمان مورد اجرا قرار می گیرد و قانون در برابر این اعمال آنها
سکوت اختیار می کند.
امروز جهان غرب مسلمانان را طرف انتقاد قرار داده اسالم را دین ظلم و وهشت و خشونت معرفی می دارند .این خود
مسلمانان هستند که همچو تفکری را بمیان آورده اند و باید در حال ایشان تغییری بوجود آورند ،یعنی بجای فرهنگ قهر و
خشونت تحمل پذیری را پیشه سازند تا عزت و اعتبار مسلمانان دوباره در میان ملل جهان تأمین گردد و همه ادیان در فضای
صلح و آرامش باهم به سر برند.
مظاهراتی که در شهر (سدنی) کشور آسترالیا صورت گرفت در آغاز صلح آمیز و در آخر به قهر و خشونت میان مظاهره
کنندگان (مسلمانان) و پولیس انجامید .نمایندۀ دفتر رفوجی در سخنانش گفت :ما هفده گروپ از دهشت افگنان در کشور
داریم که از جمله شانزده گروپ آنها مربوط می گردد به جامعۀ مسلمانان.
همچنان در یک تبصرۀ دیگر گفته شد که ما در برابر دیگر ادیان مانند بودیست ها که به مراتب تعداد شان نسبت به مسلمانان
درین کشور بیشتر می باشد کدام مشکلی نداریم. . .

د پاڼو شمیره :له  2تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

البته شنیدن همچو اخبار برای هیچ مسلمان قابل پذیرش و خوش آیند و افتخار آمیز نمی باشد .در یک اتحاد و تفاهم روی این
اتهامات باید دقت بیشتر کرد ،یعنی در برابر فلم و یا کارتون (اهانت به اسالم) نباید به ویران گری و کشتار افراد بیگناه
پرداخت ،بلکه در عوض ،ویدیوهای بسیار سالم و آموزنده از زندگی پیغمبر اسالم به نشر رساند تا برای تبلیغ و شناخت از
اسالم ،مردم جهان را در قضاوت درست قرار بدهد .و از جانبی با ادیان دیگر بجای تعصب و خصومت روش صلح آمیز و
روابط حسنه در پیش گرفت.
نمونه های از دوستی میان مسلمانان ،یهودیان و عیسویان در طول تاریخ اسالم وجود داشته و دارد که نمی توان آنرا نادیده
گرفت و نباید همواره از زشتی ها (منفی بافی) یکجانبه قضاوت صورت بگیرد تا به کینه و نفاق دامن زده شود.
پدر فلسطینی با وجودیکه مرمی از سوی عسکر یهودی پسر دوازده ساله اش را به شهادت رسانید ،با آنهم حاضر شد تا (گرده
های) پسرش را جهت پیوند و نجات به دختر یهودی بدهد و این حرکت انسانی اش با اخالق اسالمی برابر بود و باید از آن
صحنه فلم مستند تهیه و در برابر فلم اهانت آمیز به نمایش قرار داده می شد و مردم جهان را در قضاوت قرار می دادند. . .
اما از طرف وزیر خط آهن کشور پاکستان برای کشتن شخصی که این فلم را ساخته است جایزه تعیین گردید.
بخاطر همین خشونت ها و تند روی افراطی هاست که برای مسلمانان در بعضی شهر ها در آینده مظاهرات ممنوع قرار داده
شده است که باید عاقالنه روی اعمال و کرداری که ضررش متوجه خود ماست کمی بیشتر دقت شود.
در اینجا از گروه جوانان یهودی که در سر زمین اسراییل با جوانان فلسطینی در کنارهم بزرگ شده اند مطلبی را از زبان یک
جوان فلسطین می شنویم که در مورد سرزمین شان (بیت المقدس) صحبت نمود و اینکه چرا آن سرزمین را از دست دادند با
تاثر گفت :بیشتر خود ما مردم فلسطین در راه از دست دادن خاک خویش مقصر بوده ایم ،زیرا مردم هوشیار و بیدار نبودیم
تا آنموقع از سیاست های جهان کامأل آگاه می شدیم ،ما مردم بیشتر نفس پرست و پول دوست بودیم تا وطن پرست و خدا
دوست ،یعنی قبل از آغاز جنگ ما همه ( یهودیها و فلسطینی) در کنار هم به راحتی و بدون هر گونه درد سر زندگی می
کردیم .آنها نیز حق تعیین سرنوشت ،خرید ،فروش و سرمایه داری را مانند سایر اتباع فلسطینی داشته ،کدام دشمنی و
اختالف در میان ما وجود نداشت ،تا اینکه پالن غرب باالی این سرزمین مورد اجرا قرار گرفت ،جایداد های مردم یعنی خانه
ها و زمین های فلسطینی ها را به پول گزاف خریدند و ما هم با خوشی و رضایت خود خانه ها و زمین های خود را فروخته
به جاهای دورتر خارج شهر کوچ کردیم که نباید چنین می کردیم .آن جوان به گفتارش ادامه داده گفت:
در حقیقت خود زمینه را برای (یهود نشین) در شهر بیت المقدس مهیا ساختیم ،که با سرازیر شدن یهودی هایی از خارج بعد
ها نتیجه اش را هم دیدیم .مردم ما چندان هشیار نبود تا این سیاست ها را به صورت درست درک می کرد وعالوه نموده
گفت :ا مروز یکتعداد از نسل جوان یهودی ها با احساسی که ممکن در عقب آنها ایمانداران و بزرگان شان هم قرار داشته
باشند ،چون بعضی یهودیان این حقیقت را درک نموده اند که در برابر حق مردم فلسطین بی اندازه ظلم و جفا صورت گرفته
است ،آنها خود و کشور شانرا در برابر تاریخ و مردم آوارۀ فلسطین خجالت زده می بینند ،و گاه گاهی هم بطرفداری از حقوق
فلسطینی ها در مظاهرات اشتراک می کنند .یکتعداد از خانه های سابق فلسطینی ها که در موقع جنگ به زور از نزد مردم
فلسطین گرفته شده است و فعأل مرکز تجارتی ,دکان و مغازه می باشد ،همین گروپ جوانان یهودی نه خود از اشیای آن مغازه
ها چیزی می خرند و نه دوستان و وابستگان شانرا می گذارند خریداری کنند ،زیرا اشیای خریداری آنجا را برای یهودیان با
ایمان حرام می دانند و می گویند( :چیزیکه به زور از مردم گرفته شده یا غصب و . . .شده باشد در دین یهودیت و یهودیان
حرام است).
(وای بر حال مسلمانان که برای دفاع از پیغمبر شان یخن پاره می کنند ولیکن خون همدیگر می ریزند ،مال و جای هم غصب
و بر پشم دیگران خاک می پاشند و از خود خواهی زیاد خود را بهترین از انسانهای جهان (مسلمان) و دیگران را کافر می
دانند).
در زمان جنگ اخیر و حمله بر جنوب لبنان یکتعداد عساکر اجیر شدۀ یهودی ترک وظیفه نمودند و آن جنگ و کشتار را علیه
مسلمانان بیرحمانه و غیر قابل تحمل می دانستند.
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یک زن جوان یهودی در امریکا در موقع مظاهرات به طرفداری مسلمانان شعار می داد .پس قلب یک انسان با ایمان باید
برای همه مخلوقات خداوند همواره در تپش باشد ،تا با نور الهی صیقل و پاک گردد.
ویکی لیکس این مرد جوان را همه می شناسند او خوب می دانست که بخاطر افشاگری هایش در برابر قانون امریکا موقف
اش چگونه با خطر مواجه خواهد بود ،و لیکن بخاطر آرام ساختن وجدانش در برابر رسانیدن صدای حق و عدالت خواهی
مردم بیگناه جهان بدون استثنی از مذاهب رنگ و نژاد که قربانی سیاست های ظالمانۀ امریکا شده بودند به این عمل دست زد
و مردم در سراسر جهان ازین شخصیت شجاع حمایه نموده شهامت وی را تقدیر میکنند.
فدا کاری و از خود گذری یک دختر جوان عیسوی را در برابر حقوق مسلمانان نباید نادیده گرفت که در وقت ویران کردن
خانه های فلسطینی به امر حکومت اسراییل ،خودش را به زیر بولدوزر انداخت و قربانی نمود ،تا مگر حکومت اسراییل از
بیجا ساختن فلسطینی ها جلوگیری کند .اما مسلمانان متأسفانه بنام دفاع از دین اسالم ،علیه مسلمانان و کشور اسالمی خود به
ویرانگری و سوختاندن مکاتب و غیره دست به اعمال خشونت بار می زنند و خود را هم نزد وجدان و مردم خجالت زده نمی
بینند.
بر عکس باید گفت که( :جاهل می کند کاری که بار آورد شرمندگی و رسوایی) و با تأسف که پشیمان هم نمیشود!!!!
باید عالوه گردد که نقش جوانان از دیدگاه های مختلف در آینده کشور شان قابل اهمیت می باشد.
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