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  آلوده ھا انديشه
 

 نھيتو خود نياكان مذھب به اينكه ويا ديگر اقوام ويا ديگر ھا مليت به ناحق باشد مردم بين در جاھ ن وقتيكه تا
 خود نصيب را انسانی اخ ق اند نتوانسته كه نظر تنگ خودخواه اشخاص ھمين خاطر به سرزمين آن ،  نمايد يرقحت و
 . ماند می باقی پريشان و سرگردان ھميشه جامعه آن دنباش ساخته خويش خانواده و

  آلوده دليل به گردد می مخلوط آب با وقتيكه جان زنده حشره ترين كوچك خاطر به اينكه است داده نشان تجربه
 انديشه و فكر جامعه يك در كه یاشخاص طور ھمين ، اندازيم می بيرون را آب پراز بزرگ جام تمام حشره توسط شدن
 مثال اين ،گرددسرنگون  نيستی گودال  به  جامعه تمام كه شود می سبب افکارمنفی نوع ھمين خاطر به دننماي پيدا آلوده
 تا گرفته انجينيرو  داكتر از مردم زياد تعداد ًتقريبا امروز تاسف با بنگريم ستانافغان سياست و  كشور در اگر را

 كرده فرق ھم از را بدو خوب و كرده پيدا بافئ منفی تكليف  ،كار كسبه ،شاعران ،نويسنده ،معلم ،قاضئ ،دار منصب
 پرده بئ خيلي تجاوز حتا برسد  شان ستد واگر  نمايندمي استفاده  ھمديگر عليه اجنبی انديشه  نوع ھر از و ندنتوا نمئ
 يعنئ ، است گردش به كشور در ھميش اجنبئ ظالمان چرخ دنباش ]درجامعه[ جاھ ن طور ھمين وقتيكه تا .نمايند مي

 به كس ھر امروز خصوص به نمايند باز دھن ديگران بدگوئ و  انتقاد درپئ ھميشه و باشد داشته منفئ انديشه كسانيكه
 ، نمايد  ياد ھينتو و سرزنش با را  ترين پايان تا كشور تاريخ مھم فرد  ترين بلند از گی ساده بسيار

 ايدولوژئ نوع ھيچ به و افغانستان خواسته چه . است نكرده خود برائ خدمتئ حتا شود نگاه خودش به قتئ و
 كهی يلدT از  يكئ  ، باشد مئ خود قوم و خود نفع به گفتن دروغ ت ش در ديگر ازسوئ و مقيد نباشد فكری انسانی 

 و داشتند احترام ھمديگر  به ھمه كه بود اين داشتند زندگئ ھمديگر پھلوئ در اتفاق با مردم شاه ظاھر محمد زمان در
 و بدماشی ، ثروت كه امروز مانند نه داد مي تشكيل وی خانواده ،شغل ،كار ، بروآ  ،عزت ،دانش را فرد ھر شخصيت
 .است شده رواج فغانیا جامعه در زبانچربی

 نمئ شده وی مانع كسی است فرد يك شخصئ انتخاب اين ،نمايد مي تعقيب را دموكراسي و آزادی شخص يك 
 شخص ھر .نمايد قيروتح ينتوھ ھستند تر مذھبي كسانيكه و ندارد قبول را دموكراسي كهی ديگر مليت به نبايد اما تواند
 و افغانئ تنبانو راھنپي ،شال ،دستار لنگی يا مانند پوشيدن لباس طريق ، ودش احترام بايد است كه انديشه فكر ھر در

 را لباس ھمين ھا افغان تمام ھا ك ن پدر قبل قرن نيم نمايد، مئ افتخار نآ به و است شان منطقه فرھنگئ رسوم غيره
  .داشتند تن به

 خود شريعتو دين به و  بوده تر ذھبيم ھميشه ھا وTيت  يعنئ شھر از دور مردمان ھا كشور تمام در" اكثرا
 صدا به طفوليت ھنگام ھا افغان ھمه گوش در محمدی ذانآ ب خره  .است طور ھمان نيز ما كشور ، ورزند مئ عشق
 باقئ خود مادر و پدر با وفادار اند خواسته ايشان ،بياييد بار مسلمان شان ھا اوTد كه خواسته شان خانواده و است امده
  نمايند تعقيب را س ما و انندمب

  دھند قرار انتقاد مورد را ايشان نبايد دارد شان دموكراسي انديشه و شھرئ مردم با ضديت كسانيكه  ھمينطور
 .گردد شان ھا انديشه مانع يا و

 امروز تيكنالوژئ ديد از را شريف  قران اس م و باشد ديگر انسان يك انديشه از Tتراب شان فكر و إيمان ممكن
 از غير به داند مئ كئ را اين  باشد داشته خود نكتايي و غربئ لباس با هھمرا  برجسته خيلی إيمان ممكن .بينندبي

    )ج (خداوند

 ؟ چئ يعنئ گردد تعريف بايد عبادت

 پيغامبران ھمه   .است دين يوم مالك كه ج خداوند به  بودن تسليم يعنئ عبادت ، پيوستن  حقيقت به يعنئ عبادت
 ج خداوند عالم صاحب كه أوردند مژده الھئ كتب طريق از ما برائ ، است شده فرستاده بشريت بودن انسان برائ
 ھا ازبنده ھمينطور دارد حاصل  چئ نباتات كه  داند مئ ج خداوند .است امده وجود به وئ توسط مخلوق ھمه و است
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 نه گيرد تصميم  ج خداوند  بايد ھستند روان طريق و راه كدام در كه  داند می بزرگئ تا مادر بطن زمان از خود
 مئ وئ بنده كه داند مئ عالم خالق  داشت تسليم سر كه ھمين ندارد ضرورت خود ھا بنده عبادت به ج خداوند .انسانھا
 . دارد احترام انسانيت به و باشد ادم خواھد

 سياسئ شعار وقت بعضئ و تاس مسجد به رفتن و  عبادت مصروف  افتاده دور قريه يك در مذھبي شخص يك
 شمشير و عصبيانت نوع اين به رفتن جنت راه مگر دھد می غضب خشم با و سلحها با  مذھبئ غير مردمان عليه نيز

 داشته إيمان است گفته فرستاده نيز مسلمان غير مردمان وصف بر را مبارك يتآ حتا ج خداوند  . باشد نخواھد كشيدن
 ) ج( خداوند ھا رسول و ھا كتاب به باشيد

 ساختن آگاه و تبليغ تنھا ؟ است چئ در گذاری بم كشی، دمآ و زور توسط مردم كردن إص ح به ضرورت پس 
 گفته دين كجا در ؟است داده اجازه  راكردن ح ل گردن و گذارئ  بم دين كجا در مگر باشد اس مئ علما وظيفه ممكن
  .يدئنما شكنجه فتهگر أسير را مردم دولت با كردن  كار صورت در شده

 تصديق مھر با نه برود عالم صاحب نزد خود نامه عمل با كس ھر  بگذاريد  شود گفته بايد دين داران غضب به
 كه نمايند  مئ فكر  نمايند مئفير  تفنگ و دھند مي شعار و فرياد  فقط كه  گران  ستيزه دين ويا  مذھبئ شخصئ يك

 بودن احساساتئ و گفتن سخن در را عمر تمام و است بيھوده كار تعليمو سبقو درس يعنئ ، است شكل ھمين عبادت
 ھا انسان از فقط ج خداوند كه اند برده پئ موضوع اين به  ايشان ياآ یحريف طريق و پيشرفت از غافل ،نمودند سپرئ
 افتاده دور هقري در كه شخصئ با فرد اين فكرئ عبادت شده بزرگ غربئ ممالك در نفر يك باشند، دمآ خواھد مئ

 از بعد نمايد مئ آبيارئ را خود باغچه و گل وقت صبح" مث  تفاوت كمئ با ولئ ، كند مئ فرق است عبادت مصروف
 در .شود مئ روان خود وظيفه كار طرف به" بعدا برده مكتب به را خود ھا اوTد ساختن تميز پاك و گرفتن شاور
 است بشر و خودش فاميل برائ خدمت  پئ در وی فكر ھميشه و  نداشته  ديگران عليه سياسئ شعار نوع ھيچ حاليكه
 نظر و دارد فرق است افتاده دور قريه در كه شخص با وئ عبادت ولئ دارد نيز ج خداوند به كامل ايمان حال عين در
 داشته ھميشه ج خداوند به محكم عقيده وجوديكه با ، ندارد چندان]وقت[  مقدس أماكن به امد رفت زندگئ مصروفيت به
 زندگئ سطح در كه نمود تحقيق بايد مقايسه در  باشد  ناراحت كه نكرده زندگئ در كارئ و دارد احترام انسانيت به و

  .است نموده يامھ  زيادتر بنده كدام برائ را زندگئ آسايش و انداخته بركت ج خداوند نفر دو اين يك كدام اجتماعي

 دارد ضرورت ما ھا قربانئ و عبادت به خداوندج ايا  اندازندبي كار به را خود عقل و فكر بايد ھا انسان اينجا
 از راضئ ج خداوند صورتيكه در  است شده فرستاده بودن ادم چگونگئ و انسانيت خاطر به اسمانئ ھا  كتاب اينكه ويا
 نزد  ما روزئ قدرت تمام داريم إيمان ھمه ؟باشد خود رسان روزئ تواند مئ دمآ چطور نباشد انسان روزمره ھا كار
 يك   شان كتاب در كه اند باور اين به شان زياد امروز عيسوي مردم .شوند سرزنش ھا انسان بايد چرا پس است او

 چيزئ خود نفع به قبيله قوم ھر و نيست طور آن باشد بايد طوريكه نوشته ھمه امده ديگر ھا انسان توسط تغيرات سلسله
   نمايد ينتوھ كه دھند تمئ اجازه نيز ديگر كسئ وبه كنند نمئ احترامئ بئ خود كتاب به انش مجموع  اند كرده أضافه
 بين در را انسانيت و كرد زندگئ ديگران با توان مئ منطق  كدام با چطور كه ھستند متوجه خود اعمال به صرف ولئ

 . نمايد ايجاد جامعه

 ھموار إس مي یھا جامعه در امروز كه جنايات بستر ، دندار  فكرئ  استق ليت  جائ ھر در ھا انسان ھمه
 يك وقتئ ندارد، وجود دين در كشئ خود و انتحار نمايم مطالعه اگر أساس در" اص  .نيست ھا كشور ديگر در است
  .گردد نمئ ينيتع حقوق انجا در باشد نداشته سياسئ  استق ل نظام و گروپ

  امريكا و اروپا ويا باشد اسيا اگر باشد كه سرزمين ھر ايد مئ دوجو به فروپاشئ انجا باشد غرور كه جائ ھر
 .شود كشيده ديگر  تصوير ان از نبايد است انسانيت عشق  جوھر اس م ،دين دارد  تباھي انجام  طلبئه جا و غرور

 پيامبر كهوجودي با بگيريم فتواء جديد ھا م  از و نمايم كش خط خويش نياكان مذھبي تابلو باTي ما خود وقتئ
 به اس مئ غير مردم است حواض ندارند را چيزئ كردن اضافه حق كسي است تكميل دين من از بعد بود فرموده ما

 دريغ تجاوز نوع ھيچ از حال عين در و كامل  تفاوتی بئ با باشد داشته منطقه يك در خاص ھدف كسانيكه خصوص
  است شده گذاشته رسواي نميدا در ما خود توسط ما لنگی و كيش چراكه كنند نمئ.

    و بگيرد تصميم انسان يك مرگ و زندگئ  تعين در كس ھر كه نيست آسان كار دادن فتواء و دين موضوعات
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 را اس مئ قوانين غربئ ھا كشور زياد تعداد امروز .بسازد بيوه را زن يك يا و بسازند يتم را فاميل يك اوTد ب خره
  .اند  ساخته خود  نقانو و قضاء شامل كرده استفاده

 بدبختانه ولی  ،است شده گفته سخن انسان حقوق و ابرو ،عزت، اخ ق از زيادتر شريف قران در چراكه
 موضوع كه است خوب خيلئ وقت بعضئ روند مئ زده ورق را آن غضب و قھر ھا صحفه  اس مئ غريبانه ھاكشور

 پائ و رقص ؟دارند رواج رسم چئ منطقه كدام گويا كه يميانم برسئ نگاه يك در را ھا  انسان استق ليت و  فرھنگئ
 مردم ھا لباس  طور ھمين  .دارد فرق شمال سمت مردم بازئ رقص با است اتن كه كشور جنوب ويا پكتيا مردم كوبئ
 رھ انديشهو فكر  قسم ھمين  .دارد فرق قندھار مردم دوزئ يخن دوزی گل با است  بخمل گوپيچه كه فارياب و مھيمنه
 خود ھمديگر فرھنگ نوع به ندارد حق كسئ  ،نمايد مئ عملئ خود نوع به را اس م منطقه ھر و دارد فرق منطقه
 از حال به تا درحاليكه باشد داشته توقع ايشان از فيصد صد را اس م كردن عملئ انتظار ويا  نمايد تحقير يا و ينتوھ

 درجه اس م مكتب چراكه نمايد عملئ نتوانست كسئ كامل طور به را ماس   اسپانيا بلغاريا  ، Tھور تا گرفته عربستان
 از را ھركس و داشته احترام ھمديگر برائ آن فرد فرد بايد ثبات با كشور يك داشتن  خاطر به .است انسانيت عالئ
 است ج خداوند معال صاحب كه بياورد إيمان آن به  نداده را قضاوت اجازه خود به و  نمايد نگاه ابرو و عزت زاويه
 . دھدمي ارتقاع ويا ذليل انكه

  .گردد مئ اويزان ھميشه قصابئ چنگگ در خود پائ از بز و خود پائ از گوسفند اند گفته ھا بزرگ

 ذھنيت به آلوده جاھ ن ھمان توسط ھمه شود مئ ديده افغانئ جامعه در كه  اتفاقئ بی و عدالتئ بئ اين امروز
  .   است نموده برابر ظالمان برائ را ھا ويرانئ وھمچ مينهز كه است منفئ ھا

 

 

 

 


