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 ۰۵/۱۲/۲۰۲۰           عبدالواحد سادات ریم
 

 روشن ضمیر را گرامى میداریم روحانى
 

 ه هاىو اندیش در آشفته بازار كنونى كه تاجران دین ) دین فروشان ( با اعمال شنیع شان
و درحالیكه  طالبانى ارزشهاى معنوى را زیر سوال قرارداده -بنیادگرایانه جهادى 

بسیار ضرور است تا خط فاصل روشن  ،هنیت تكفیرى قرار داردتان اماج ذافغانس
بدقت ترسیم گردد ، تا مردم مظلوم و  ضمیر با این دجاالن روشنروحانیون پاكنهاد و 

ین شان را بشناسند و متوجه این حقیقت تاریخى ئنسل جوان دشمنان دین و ا خصوصب
شوند كه اصل مضمون جنگ حدود نیم قرن اخیر كه با تمام شدت ان دوام دارد ، همانا 

طول تاریخ و منجمله درین  در جدل تاریخى جهل و تاریكى با علم و نور مى باشد و
صدسال اخیر كه جدل مشروطه و مشروعه مطرح است ، همیشه بزرگترین دانشمندان 
اسالمى و روحانیون در دفاع از علم ، ترقى ، قانونگرایان ، مشروطیت و ترقى 

 قرارداشته اند 
 

و محرر اولین سراج  قندهارىگذار مشروطیت اول افغانستان عالم بزرگ دین موالنا محمد سرورجان واصف  بنیاد
االخبار موالنا عبد الرؤف قندهارى است كه در شعر " خاكى " تخلص میكرد و شخصیت برجسته نهضت امانى و 

" تمسك القضات المانیه " است كه بحیث  مشروطه خواه بزرگ مولوى عبدالواسع قندهارى مولف اولین كد جزایى
هاى بعدى و مشروطیت سوم روحانیون بزرگ  به همین ترتیب در نهضتپدر تقنین افغانستان شناخته مى شود . 

همانند عالمه سید اسماعیل بلخى و موالنا خسته و ... سكانداران ترقى ر ازادیخواهى بوده اند كه بسان اسالف شان 
 اند . هادیب و شاعر نیز بود

 

یون شجاع و منادیان حق و حقیقت هستیم كه همین سلسله تداوم یافته و تا احوال جارى ما شاهد حضور روحان   
و علماى روشن ضمیر اسالمى  بقیمت سر وجانشان با اربابان جهل و تاریكى در جدل مى باشند . ) نقش روحانیون

 باید به پرداخته شود ( اگانهدر تحوالت صد سال اخیر ، ایجاب بحث مفصل را مینماید و جد
 از همین تبار را گرامى میداریم : كى از روحانیون پاكنهاد و روشن ضمیرسلسله و در نوشته حاضر ما یاد ی درین

م ( پانزده سال از خاموشى یكى از بزرگترین دانشمندان علوم اسالمى و انسان واال گهر ، با فضل  ۲۰۲۰)  نوامبر
از  همین مناسبت ، ید طوال در ادب و طبع روان در شعر ، شادروان مولوى عبدالولى حجت میگذرد كه به و كمال

 شخصیت بلند علمى و معنوى او تبجیل مینماییم. 
 

شمسى ( دامال عبدالعلى باشنده قریه خرم آب ولسوالى فرخار والیت تخار  -هجرى  ۱٣۰٣سنبله  ۲۱در )  زمانیكه
ردد ، یگصاحب فرزند میشود ، گویا پیش بینى مینماید كه در آتیه طفلش طالیه دار خرد ، دانایى و چراغ معرفت م

 زیرا تاریخ تولد او را چنین منظوم و مرقوم نموده است:
 

 تاریخ ان فرخنده زاد ماده
 دانایان چراغ علم باد نزد

 

كوچك از محضر پدر كسب معرفت مینماید و دروس متداوله را نزد مولوى هاى معروف محل ، مولوى  عبدالولى
 فیض محمد و مولوى محمد امین فرخارى فرا میگرد . 

شمسى ( بحیث  -هجرى  ۱٣٣۲شمسى ( شامل دارالعلوم عربى كابل میشود و در سال )  -هجرى  ۱٣۲٥سال )  در
شاگرد ممتاز و اول نمره فارغ و بخواهش مؤسس مدرسه تخارستان ، به سمت مدرس ان مدرسه شامل و در سال 

 ( به مدرسه تخارستان قندز تعین میگردد. شمسى -هجرى  ۱٣٣٧)
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ن اندیشى این مولوى روشن ضمیر به زودى دایره حسادت حاسدان را در برابر او ایجاد و با استفاده فكر و روش علو
دسیسه  ،جوان و متبحر در مسایل دینى ذهن تكفیرى بخاطر تكفیر این دانشمند ،اربابان از سطح نازل فهم و درك مردم

 حكم مینماید كه : مى چینند و سرانجام دیوان تمیز وقت برین اتهام احمقانه چنین
تكفیر ثابت نشده و مولوى حجت بخاطر صحبت هاى باالتر از سویه و فهم عوام الناس به سه سال حبس تنفیذى  اتهام

 محكوم گردد. 
 یا اواالبصار : فاعتبرو

و بدینترتیب ارگان عالى قضایى كشور با پشت كردن به احكام قانون و شریعت به خرافات رجعان میدهد و تسلیم 
 دسایس الحیل پاسداران جهل میگردد. 

تاریخ دین اسالم حربه تكفیر از ابداعات گروه خوارج است و در تمام این مدت كمتر دانا و اهل بصیرت بوده كه  در
 از شر این جهل ساالران در امان مانده باشد. 

هامات ، زهر ات ندان و نوابغ زمانامام اعظم ) ابو حنیفه ( تا سایر صاحبان شریعت و طریقت و تا بزرگترین دانشم از
ذهنیت تكفیرى و اسالف داعشیان را چشیده و زجر روزگار را كشیده اند . شیخ الرئیس بو على سینا بزرگترین 

در " تهافت الفالسفه " خود بر ان مهر تایید گذاشت ،  الىفیلسوف و طبیب و نابغه عصر را تكفیر كردند و امام غز
 بن سینا كه در درازناى تاریخ تداوم یافته ، اشنا هستیم:ما بااین فریاد حضرت ا

 

 ودـبـزاف و آسان نـگ ینـچو م کفر
 ودـنب انـمین اـم مانیتر از ا محکم

 چون من و آنهم کافر یکیدهر  در
 مسلمان نبود کیدر همه دهر  پس

 

در احوال جارى كه افغانستان و منطقه اماج ذهنیت بنیادگرایانه تكفیرى قرار دارد ، روحانیون و علماى دین  متاسفانه
، سالخى میگردند و خوارج عصر ما بر هر ازاد اندیش ، صحبت مینماید ، بدستور تكفیریان كه از حق و حقیقت

 شمشیر تكفیر از نیام میكشند .
و روزگار عوض میگردد و بعد تاسیس نخستین جمهوریت مجال كار برایشان  ورق گردانى وضع جهان كه روز در

وستره محکمه میسر میگردد و در سالهاى بعدى شادروان مولوى عبدالولى حجت بمثابه  یارنوالڅ یدرمربوطات لو
مه المقرر میگردد . بعد از ع اعتبارشخصیت بزرگ علمى و با معرفت مورد تكریم قرار میگیرد و به مناصب با 

یس ریاست شئون اسالمى مقرر و با تاسیس وزارت شئون اسالمى در ئداكتر سعید افغانى از محاكم وقت بحیث ر
جمهورى دیموكراتیك افغانستان در اوایل دهه شصت ، در سمت اولین وزیر ان وزارت مقرر مى شود و در سالهاى 

دولت مصدر خدمات صادقانه  ( و تا سقوط ان محكمه ) معاون قاضى القضات ترهبعدى منحیث معاون مقام عالى س
. در ان  و پیوسته مورد تكریم زعامت دولتى و حرمت همكاران و مردم قرار داشت و شایسته بوطن و مردم گردیده

، در شوراى  ؤنسالها و با ایجاد انجمن حقوقدانان جمهورى افغانستان برهبرى پوهاند فقید داكتر غالم سخى مص
 خاب گردید .رهبرى انجمن انت

مولوى حجت شخصیت ورجاوند فرهنگى ، ادیب و طبع روان شعرى داشت و در شعر " ضارع " تخلص  شادروان
 میكرد و یكى از از سروده هاى ایام شباب شانرا با هم میخوانیم :

 

 ن استـخواه مـر حسب دلـخوبان سراس عشوه
 تمكین و خرامان زیب ان ماه من است خاصه

 دیست همراه من استنـسبب مهر بتان چ زان
 ن استـازى شیوه و راه مـشق بـشد ع ىـدتـم

 زم حریفان عزت و جاه من استـو ب صحبت
 

در جالى وطن و اقامت در كشور جرمنى با الطاف همیشگى نامه هاى محبت أمیز براى این قلم  بزرگوار فقید این
 مى فرستاد ودرد دل را درابیات پر سوز بازتاب میداد :

 

 ندـك چـان یـیقـفبهم جمع ر بودیم
 دـونـا هم پیـعقد ثریا همه ب چون
 فلك رشته این عقده گسست ناگاه

 هانى افگندـناره جـه كـك بـی رـه
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شخصیت گران ارج اسالمى و فرهنگى با وجاهت یك هفته اخیر عمر را در بستر مریضى سپرى نمود و در ان  این
ه زیارت وطن رفته بود و در بازگشت حجت حقوقدان سابقه دار ب یشب و روز پسر بزرگشان محترم شمس الضح

سخن مى گشاید و ازاحوال وطن جویا  بهسر راست به شفاخانه و عیادت پدر میرود و پدر با دیدن فرزند برومند لب 
 و مى پرسد كه ، چه تحفه از وطن اورده اى ؟

 

ز همان توت وطن كه جواب میدهد كه توت و چارمغز وطن را اورده ام ، بزرگوار با حسرت میگوید ، بتى ا پسر
 بخورم و در معده من باشد.... 

 

م ( داعى اجل را لبیك و به  ۲۰۰٥و محب وطن در فرداى انروز ) هجدهم نوامبر ،  دریغ كه این خادم صادق با
 جاودانگى مى پیوندد. 

 

 كبیر فرخارى فقید در مرثیه منظوم بخاطر وفات شان نوشت : موالنا
 

 ى همچو حجتـامـد نـنـمـدانش ز
 است بر فلك وصف وقارش بلند

 

 ً و بوكالت از شوراى رهبرى انجمن حقوقدانان افغان در اروپا روان پاك این قاضى سابقه دار و شخصیت  اصالتا
و ملى افغانستان و پاسدار نستوه حق ، حقیقت ، علم و روشنایى را شاد و یادشان را گرامى  بزرگ اسالمى ، فرهنگى

 و همیشه ارزو میبرم.
 
 متحر با
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