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 شود پس مقتدی کی خواهد بود هرگاه همۀ مردم مال
 

 ودش تدریس علوم دینی سعی بلیغی بخرچ داده می ، تعمیم وتوسعه شود درین اواخر در خوانده می که شنیده و طوری
ه ب دین منظوره که ب سیس گردد تا اشخاصیأت داخل مملکت تدریس علوم دینی در شود که باید مراکز گفته می و

 طرف دیگر از گیرند. و داخل فرا را در تعلیمات خود رفتن شان جلوگیری شود و شوند از مملکت عازم می خارج از
ک موجب آن یه سعودی قراردادی را با ریاست جمهوری افغانستان به امضاء رسانیده که بحکومت خاندانی عربستان 
گفته  و، باالی تپۀ مرنجان ساخته شود میلیون دالر صد با مصرف اضافه از کابل قلب شهر مرکز بزرگ اسالمی در

راهم فنیز باش لیلیه  که برای پنجهزار آن بود و خواهد داشترا  محصل شده که این مرکز قابلیت جذب بیست هزار
 خواهد شد.

 
زده دوا یر سن ده وباالی اطفال ز مسابقه نیز رواج یافته و طور  ریمکقرآن  تئقرا برعالوه تدریس احکام دینی و

 و کند اعصاب اطفال صغیر گرانی می که ثقلت آیات قرآن باالی مغز و دشو کرده می حفظ یا و تئآیات قرآن قرا
گویند یا غلط ب ضو صحیح ویا بی و تواند که اطفال با وضو و نوع تحقیر شمرده شده می برای آیات قرآنی نیز یک

افتیده که این  والیات بکار مرکز و های علما در های رسمی دولت شوراه پهلوی دستگا چنان در هم و، بخوانند و
ست د ئید اوامر دولتی دست پاک وأاینها برای ت ثیر مقامات دولتی هستند تا اینکه آزاد باشند وأها بیشتر زیر ت شورا

نا منظم هستند. بدین معنی که  ات فعال هستند، اما پاشان ووالی مرکز و ها با آنکه در آویز خوبی هستند این شورا
ن درج باشد وجود آ که نام آنها در یا دفتری ست نام نویس ویکدام ل هر شورا معین نیست و خود اشخاص در تعداد و

اینها کدام  د. نمای کمترعرض وجود می گاهی به تعداد تحول است گاهی به تعداد زیاد و ندارد بناًء جمعیت آنها در
مایند ن احکام را جهت اطالع مشتاقان نشر ز ندارند تا بعضی ازیمجله ن یا جریده و قبیل روزنامه یا ان نشراتی ازاورگ

است این است که  همه مهمتر آنچه ازرهائی یابند.  زمانی تلویزیون ها پرسش های هر ها از مرد که اکثر زنها و
گام سومی  ذن شد درؤم صی مدتی چند چلی وهمینکه شخ مقیاسی وجود ندارد مال بودن کدام معیار و شدن و برای مال
 صاحب چه اندازه تعلیم و وی بپرسد که مال کسی نیست ازشود.  مال می کند و بر می قبا در ابا و گذارد و ریش می

 چه چیز اندوخته ای؟  تحصیل  نزد کدام عالم متبحر کرده ای و
بعضاً سخنانی ایراد  گویند و رآید میب دهن شان می روند آنچه از همین سبب است که وقتی آنها باالی منبر می از
 خدا از" دارد که بین خود مالها گفته ای وجود ایمان است. چنانچه در توهین دین و کنند که که موجب تحقیر و می

  خوبی نخوانده اند.ه هم ب منیه را و ایشان همان کنز نگه دارد " حال آنکه بعضی از "نیهم  و نز ک"شرمالی 
 می آزادی شمه ای بیان داشتم اکنون یک اندازۀ کمی به عقب بر و وضعیت امروزی دورۀ دیموکراسی تا اینجا از

 : مگردی
شورای علما وجود نداشت، اما دین  آزادی بیان هرگاه کثرت مالها و نبود دیموکراسی و زمان سلطنت خاندانی و در

 چندین مکاتب ابتدائی وجود داشت که در مسلکی و ی وپایتخت چند مکتب عال ایمان وجود داشت. در ، عقیده واسالم
رآن درس ق داشت. جایات و تعلیم دین سه ساعت قرائت قرآن کریم  یا پروگرام درسی صنوف ابتدائی هفته ای دو و

 ت را به شاگردان می آموختند. ئوعالم قرا قاری های آزموده  .شد حده داده مییاطاق عل در
کردن  نوجوانان طریق وضو اطفال و .شد داده می ریخ اسالم درسأت صنوف باال مضمونی بنام عقاید اسالمی و در
 شد. در مساجد نیز درس مذهبی توسط مالها داده می پدران خود می آموختند در قعود را از مادران و سجود و و

 شد و طرف وزارت معارف نشر می از "حی الفالح"نام ه بای یک مجله  مدارس دینی وجود داشت ووالیات نیز 
داخل مملکت ساخته شود تا مال تولید  سازی در ند که فابریکۀ مالاما اکنون بعضی ها به این باور همه مسلمان بودند.

دیگر ممالک اسالمی ه خاطر حصول علم دین به اشخاص ب و ،باشد کفا همین یک صنعت خود ازمملکت اقالً  نماید و
 نروند. 
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ورس غیره ب ، طب وقبیل ساینس، فزیک شاگردان ما برای تحصیل دیگرعلوم از مگر ؟ وندشود که چرا نر ال میؤس
 عالمان متبحر نمایند و خارج سفره ظف اند بؤروند؟ محصالن علوم دینی نیز م خارج نمیه ب و ؟کنند دریافت نمی

  گردند. باز
رف ط پایتخت مملکت از شد اعمار یک مرکز اسالمی در فتهوقوع پیوسته چنانچه گه که به تازگی ب موضوع دیگری

 . مداقۀ بیشتر صورت گیرد باشد. باید درین باره دقت و مملکت عربستان سعودی می
 ملک ما احداث می بچه مناسبت این مرکز اسالمی را در عربستان سعودی این مصرف گزاف را چرا متقبل و آیا

ریق  ط مل به آن پی ببرد. و آن نفوذ عربستان سعودی ازأت جزئی تواند با کس می نماید؟ دلیلش واضح است که هر
 باشد. مذهب برما می دین و

 بنا زیر دیگر در امور مساعدت را در کمک و است چرا اینصمیمیت  روی دوستی و هرگاه این اقدام عربستان از
 ،تعصب مذهبی یجۀ آن تحریکخواهد وهابیت را که نت زیرا او می  ؟کند تکنولوژی وغیره نمی ،، طبهای مملکت
شان به آن  غیره  صفات آزموده شده که خود عقب گرائی و ، زن ستیزی وسلب آزادی های مدنی ،افراط گرائی

نج ر مملکت بیچاره و در است که یتوماشدید ترین بمب دهند و این  توسعهملک ما  در متصف اند بما اهداء کنند و
خونریزی های مذهبی  شود و عواقب ناگوار آن که جنگ ها و سازی می جا زیر چشم دولت مردان نابینا دیدۀ ما در

 .دۀ نه چندان دور نمایان خواهد شدآین عقب گرائی خواهد بود در و
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