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  م٠٦/٠٢/٢٠٠٨                          سراج وهاج
  

 است، برخالف ديگر پروگرام های خوب       دينی) به اصطالح( از يکی از پروگرام های تلويزيون نور که ظاهرًا 
. آن تلويزيون ، کلمات نا مناسبی شنيده می شود که برای بسياری از شنوندگان، اهانت آميز است) خيلی خوبحتی (

ی از برادران مؤسس و با تهذيب آن تلويزيون درين باره صحبت کردم، باطرزکالم خودشان گفتند که من، وقتی بايک
. آنان نام کسی را نگرفته اند؛ شما حق داريد پاسخ دهيد، ولی نام شخصی را که مورد اعتراض يا انتقاد است، نگيريد

> شارالتان< آن برادرمحترم را نگيرم، از لقب من هم توصيۀ آن عزيز را با احترام پذيرفتم و برای آن که نام اصلی
کسی که با چرب زبانی، « :  دشنام نيست، صرف يک لقب زبان فرانسه است به معنی شارالتان.  استفاده می کنم

  .>وهاج<» مردم را فريب می دهد
  

  آيا تلويزيون ها حق دارند برای تبليغاِت دينی 
  نيست؟> عاِلم دين<کسی را انتخاب کنند که 
  

عزت شرف وافتخاررا نمی توان ... اسالميت شرف است، عزت است، علو ومجد و بزرگواری و حداعلی افتخاراست
از طالبان و . در قلب و مغز و روحِ  انسان داخل کرد) با دو و دشنام و بد زبانی، يا تهديد و قمچين و تفنگ(به زور 

رد که اين نکته را بدانند، اما آيا شارالتان که ادعا می کند رژيم آُخندی ايران و افراطيون پاکستان نمی توان توقع ک
  ... دارد، به اين اصلِ  مسلم واقف است ؟ >پی اچ دی<

 حتی سواد کافی در زبان مادری خود ندارد، به زعم بنده، مانع دستيابی شخص شارالتانالبته اين نقيصه که می گويند 
 خود را در مقام اسالميت، واال تر از صحابۀ کرام و متعصب تر از از سوی ديگر، او که. نمی شود > پی اچ دی<به 
 کرده رکالمکه داشتن آنرا باربار، با خود نمايی وغرور  >  پی اچ دی<وانمود می کند،ال اقل در مورد > بن الدن<

نکتۀ مهم مگر يک . سخت می ترسد> لعنت خدا برکاذبين<گفته باشد، زيرا مسلمان راستين از > دروغ<است، نبايد 
 دارند ، از فهم و دانش >پی اچ دی<اين که اکثر داکتر صاحبان، خاصتاً  کسانی که : و منطقی را نبايد فراموش کرد

 فاقِد آن دو شارالتانواال و درعين زمان، از اخالق و تهذيب که خاصۀ دانايان است، بهرۀ فراوان برده اند، پس چرا 
ِدانش که نمی داند دين ومذهب را نبايد با َدو ودشنام و تهديد تبليغ کرد و موهبت است؟ آيا او با اين سطح پايين 

همچنان، با اين اخالق پايين که به شنونده های پروگرام خود به سويۀ کوچه و بازار دشنام می دهد و نفرين می فرستد 
 می کشد، بلکه به شنوندگان  باغرور ونخوت به ُرخ مردم)چندين بار(خودرا نه تنها درهرپروگرام > پی اچ دی<و نيز

دارد؟ اگر دارد آيا چنان > پی اچ دی<آيا بپذيريم که او داکتر است و به اصطالح ! ... چلنج می دهد که بياييد به ميدان
 بی خاصيت و بازاری می تواند احترام و اعتماد مردم را برای صاحبش جلب کند؟ اگر جلب نکند، آيا >پی اچ دی<

  به لعنتی می ارزد؟
خود را در رشتۀ جامعه شناسی به دست آورده، اما راهی را که > پی اچ دی<ز سوی ديگر شارالتان ادعامی کند که ا

اميد « جامعه شناسان واقعی به اين نتيجه رسيده اند که .  می شودترکستانانتخاب کرده است، بدون شک منتهی به 
صنعت، . ه در پيشرفت و تکامل اجتماعات صنعتی استرسيدن به يک جامعۀ عالی در ايمان و عقايد مردم نيست بلک

درهرجامعۀ صنعتی، نفوذ وسلسلۀ مراتب و طبقات که الزمۀ اجتماعات نظامی است، . زمينه ساز صلح و آزادی است
، نه بغض و کينۀ اقوام ديگر؛ خرافات که ساخته و عشق به وطناز ميان می رود؛ وطن دوستی عبارت می شود از

است، جای خود را به عقايد آزاد و درک صحيح ) وخيلی دورازاحکام قرآن مجيد( ی بد جنس سياسی پرداختۀ چند مال
  .»از کالم اهللا مجيد می دهد که هدف آن اصالح حال بشر و تعالی اخالق در روی زمين است

تحصيل می آموخت و وقتی ايجاد می شد که وی اين نکات را از راه  (!) جامعه شناساحترام مردم دانا به شارالتانِ  
درک می کرد، نه به خاطر چند حرفی که از چند مالی مزدورهمسايه ها فرا گرفته، برای تحت تاثير قراردادن برخی 

  . ...از بينندگان تلويزيون، همراه با ده ها اشتباه لفظی، هر هفته تکرار می کند
ه دو چهرۀ صد درصد متفاوت و متعارض دارد که شايد بينندگان دقيق و دانا درک کرده باشند که شارالتان، متأسفان

 آن واحد وعينبا يک چهره، عده يی را جذب می نمايد و با چهرۀ ديگر در > شارالتانيزم< به اساس پرنسيپ های 
 کسانی را دفع می کند و با ذکر کالم ناشايست شالق می زند که دراموردين وايمان و -، دوچندِ  آنرا دفع می کندصحنه

  .ربوط به معتقدات مذهبی و فهم احکام الهی، به وی معتقد نيستند و او را اهل اين رشته نمی دانندمسايل م
برای شنوندۀ ساده دلی که بی نهايت متدين است و محض باشنيدن نام اهللا و پيغمبر به وجد می آيد و بی خود می شود، 

که بداند چه فتنۀ دوران، با چه تريک های زبانی شناخت کافی شارالتان ، مطرح نيست و اصالً برايش اهميتی ندارد 
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ِخوش زبان ، از  شارالتاناورا تحت تاثيردرآورده است؛ و درک اين واقعيت هم برايش ارزش ندارد که بفهمد نه تنها 
اگر می بود بايد می دانست که آنحضرت ... قرآن مجيد چيزی نمی داند، بلکه پيرو ارشادات پيغمبر اسالم هم نيست 

  !نه تهديد نه فحاشی، » دين نصيحت است«:  با الهام از احکام قرآن مجيد، فرموده اند)ص(
خوانندگان عزيز اين سطور بايد بدانند که اين شارالتان از مدت بيست سال به اين طرف، سخت تحت تاثير گلبدين 

در اين مورد .  عمل می کندناي تلقين می نمايد، او  ولی هرچه)ضرورنيست درحزب اوباشد(حکمتيار قرارگرفته است 
  .داليل زياد هست که بايد در موقعش نشر شود

می نمايند، يقين کنند که اگر کسی > اغراق<آن عده از شنوندگان محترم تلويزيون نور که در توصيف اين شارالتان 
 اهللا مجيد، ايمان توصيف های کسانی که به جای رجوع کردن به کالم( اورا شناخته باشد، هرگز اين گونه توصيف ها 

نه حسود می شود، نه تاييد می کند و نه )  ديگران صيقل می دهندراست و دروغخود را با معتقدات بيمارگونه و گفتار 
  !، ولی واقعيت اين است که اين خواهران و برادران بيچارۀ ما  نمی دانند که او مريض است...باور 

ل است که گاهی خيلی بی منطق گپ می زنی ؟ گاهی حرفی می زنی چه دلي« :  سال قبل، ازش پرسيدم ٢٢در حدود 
مننژيت <از تو چه پنهان که من در جوانی از مرض « : گفت» که با حرف های قبلی ات درهمان زمينه تضاد دارد؟

Meningite <همو مرض بردماغم اثرانداخته، گاهی خودم می دانم که حرفم غلط است و نا مربوط و . رنج برده ام
  .» ، ولی نمی توانم از گفتن آن خود داری کنم...روانا

يا التهاب پرده های دماغ، مرض خطرناکی است که فوراً  باعث تورم و چرک > مننژيت<خوانندگا يقيتاً  می دانند که 
  . کردن پردۀ مغز می شود

ان را به حزب اسالمی جذب در حدود يازده، دوازده سال پيش، زمانی که حکمتيار عدۀ زيادی از افغانان مقيم پاکست
کرده بود، فعاليت های تخريبی زيادی داشت و دراين تخريبات، ُتندروان پاکستان نيز سهيم بودند، عده يی از اين گروه 

نيز با ايشان همنوا و همگام بود و سرکردۀ شان را که > شارالتان <وارد امريکا شدند و به تبليغات می پرداختند که 
) منجمله حکمتيار(صحبت می کرد، به اين مسجد وآن مسجد می کشانيد تا مطابق پالن تندروان بيشتر به انگليسی 

 رسيد که من هم درآن زمان در جملۀ خدمتگاران آن مسجد کانکوردباآلخره نوبت تبليغاتش به مسجد . تبليغات کند
ی را که کامالً  به انگليسی صحبت تبليغات افراطيون پاکستان) ازجمله خدايداد کرزی( بودم، ولی بزرگان آن مسجد 

  . می گردند، نه پذيرفتند
آغای وهاج، ما می « : هدف چيست که پاکستانی ها را به مساجد می َبری؟ گفت: من همان وقت از شارلتان پرسيدم
م که آن گاه، چون متيقن شد. » هان«: گفت » ُکِل مردم امريکارا؟« : پرسيدم. » !خواهيم امريکا را مسلمان بسازيم

 . »!آفرين تان، موفق باشد« : مغز اين آدم  براستی کار نمی کند، گفتمش
  

***********  
  

قبل از (  متأسفانه فعاليت های مشمئز کنندۀ سابق خود را شارالتان بارديگر ديدم که – بعد ازچند سال -درين آواخر
 ازسر گرفته است و بدبختانه بازهم ن آرياناشبکۀ جهانی تلويزيوبا هيجان در )  جذب شودنوراين که به تلويزيونِ  

اراجيفی را با کالم متبرک و يا باتحريفی ازمقوله های بزرگانِ  دين آميخته، به گوش جوانان معصوم و پخته ساالنِ  
آهسته آهسته شنيدم که وی، . البته برای من ناراحت کننده بود، ولی کاری از دست من بر نمی آمد. می رساندخبر  بی
 رامحکوم می نمايد ومانند حکمتيار، سرحدات وطن وحدت ملیتالشها برای . را نفی می کند» افغان بودن«انه وارديو

 می اسالمستانینيز » پی اچ دی«، اين آقای » تقليد بقه ازمار«، بنابرآن، به فحواء قصۀ ...مارا به رسميت نمی شناسد
 بتواند درجمع مارهايی که فقط ظاهرشان به آدم ميماند، عقايد خواهد که بدتر از دورۀ طالبان جلوه کند و درآن حال

زی جنون آميز در يکه تااين . وهوس ها و انديشه های ماليخوليايی را با سنگ و چوب و قمچين بر مردم تحميل کنند
 بيرون افغان های مظلوم ، بی وسيله و مسلمان را از سرحدات خود)  ايراناسالمی به اصطالح( حالی است که رژيم 

مسلمانان فلسطين به قوت بولدوزر، ديوار سرحدی مصررا فرو می ريزند تا از مصيبت جنگ خود را . می  اندازد
  : توجه کنيدبی بی سیلطفاً  به اين خبر . کنار بکشند، ولی سپاهيان مصر با سنگ و چوب جلو شان را می گيرند

به خاطر جلوگيری از ورود . زهای نوارغزه را محاصره بکنندواحد های ويژۀ ُپليس مصر شروع به آن کرده اند تا مر« 
فلسطينيان از نوار غزه به مصر؛ واحد های ويژه پليس مصر بر فلسطينی هايی که می خواهند از نوار غزه به مصر بيايند، از 

 به وقت ١٤ سينا اقامت دارند تقاضا شده که تا ساعت درعين زمان ازفلسطينی هايی که در. موتر آب پاش استفاده می کنند
  . اروپای ميانه، دوباره به نوارغزه برگردند
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 می خواهند تا برای جامعۀ خود خود مختاریکه بين عراق و ترکيه پراگنده هستند، آزادی سياسی و ُکرد مسلمانان 
... نه توانند آزادانه وارد قلمرو شان شوند  داشته باشند، سرحداتی که کفار و مسلمانان شرق و غرب سرحدات محکمی

  .و همين گونه است در کشورهای اسالمی سراسر جهان
، بدون شارالتانآيا يک مسلمان که تابعيت کشور اسالمی خود را دارد، می تواند مطابق هوس های کودکانۀ اين 

به هيچ وجه، زيرا اين جزء !  توانداجازه و بدون ويزه وارد يک کشور اسالمی ديگر شود و اقامت گزيند؟ نه، نمی
  حکومت آخوندی ايران درمورد اخراج مهاجران افغان در چنين عمل کرداين که بر( قوانين برگزيدۀ بين المللی است 

وضع ناگوار اعتراض می شود، اين اعتراضات صرف وجوه اخالقی دارد و به رحم  وعواطف انسانی اتکاء می کند  
  ) .و حقوقینه به اصل های قانونی 

  سؤال عمده از آقای شارالتان اين است که موجوديت سرحدات در کشور های اسالمی چه عيب دارد؟ و درکجای قرآن 
که مجموعۀ قوانين بر جستۀ اسالم می باشد، تعيين سرحدات وطن وچارديواری منازل منع شده است؟ آيا گروهی از 

درست مانند منازل شخصی خويش که (  حق ندارند امعۀ خودفرهنگ منحصر به جمسلمانان با خواص و مميزات  و 
داشته باشند؟ ) به نام وطن( محيط و زاد بومی )  جدا و محاط به ديوارها استهم وطنشطبعاً ازمنازل سايرمسلمانانِ  

ماتش ، مجزا از اوطان سايرمسلمانان جهان؟  وطنی که دارای حدود اربعه است و درآن پرورش يافته اند، از نعوطنی
 گرفته اند و دوستش دارند؟  آيا يک مسلمان حق ندارد دارای هويت ملی خود باشد؟ آيا ُانسمستفيد شده اند و به آن 

حق ندارد اقوام کشورخود را که در اثرهمين گونه تشبثات بيمار گونۀ افراطيون، آهسته آهسته از هم فاصله می گيرند 
 و سيلۀ پيشرفت وارتقا و حفظ تماميت ارضی کشورها به شمار می رود  که مهمترينهمبستگی ملیوتدريجاً  شيرازۀ 

دعوت به وحدت ملی نمايد؟ چرا نه؟ اگر اين اعتراضاِت شارالتان معنی آنرا داشته باشد که وی ... ازهم می پاشد 
انديشه های اصالً  به وطن عقيده ندارد و نمی تواند آنرا دوست داشته باشد، درآن صورت واضح است که وی َپيرو 

 حديث مبارکی دارم فخربنی آدمنمی باشد، زيرا ازآن ... حضرت رسول اکرم، سيدالمرسلين، خاتم النبيين، فخربی آدم 
  .»حب الوطن من اال يمان« : که می فرايد 

 مانند قرض خواستن مال نصرالدين که نه(  با چه منطقی تصور می کند، حتی متيقن است که شارالتاناز سوی ديگر، 
 خود را سرخ و زرد بسازد و به ما نوراگر در پشت يک ميکروفون ) زبانش انسانی بود و نه رهن و نه شروطش

در اثر چنين ديوانگی ها و  را کهافغانستان آنگاه می تواند ... » ای احمق ها، و ای پست فطرت ها « : دشنام دهد که 
اسالمستان را که محض در ُشديار ( تحويل ايرانش کند؟   بسازد و اسالمستانتعصبات گونه گون درحال انفجاراست، 

  ).چند مغز بيمار سرزده، نموکرده، باالخره هيواليی شده است که ممکن زادگاه خود را منفجر سازد
   نخست شارالتان و حکمتيار بايد اسالم را با تمام معانی که در جزء جزء ارکانش نهفته است، با همه اخالق و آداب 

ين دين بی همتا بدانند و به آن صد درصد عمل کنند، بعد درصدد امتزاج چند کشوراسالمی، به حيث يک مختص به ا
ولی قبل ازآغاز به اين پروژۀ عظيم ، بايد متيقن شوند که ايمان را از طريق منطقی نمی . واحد متشکل اسالمی،  بيفتند

می بينيم وازاعمال شان درک کرده ايم که ال اقل اين و ... >اهل يقين<ايمان قلبی است ومختص به . توان بدست آورد
چون که اهل يقين . نيستند "يقين"شايد اهل ايمان باشند، ولی به هيچ وجه اهل) حکمتيار و شارالتان(دو شخص

 راکت نمی زند ، اهل يقين درساحتِ  تلقين دل مومنين کم کرده راه را با کلمات اهل يقين! حکمرانی نمی خواهد
. اهل يقين نه چاپلوسی می کند و نه دشنام می دهد. می رنجاند؛ اهل يقين مسابقه در دين را مردود می داندبازاری ن

  !ِاجماع اين دو عمل زشت، کار شياطين است
 تصور کرده است که با همکاری و به حکمتِ  گلبدين، توام با بد زبانی ها و سرخ و زرد شدن ها، سرحدات شارالتان

ارند و قوای خارجی هم از افغانستان خارج می گردد، آنگاه ايشان، در صف اول گروه مربوط به را ازميان برمی د
 خود را به عنوان متخصص پی اچ دی، وارد آن کشور ويران شده، شارالتان فرصت می يابد مال عمر و بن الدن

  !و هردم شهيد افغانستان بکشد؟انکشاف عقايد و اسالميت مردم، بررخ مليون ها مسلمان فقير و گرسنه و بی سرپناه 
وی جاسوس احمقی است که به حيث « : من همين حاال از طريق تلويزيون شنيدم که با ذکر نام اصلی شارالتان، گفتند

پل ارتباطی بين ايران و تلويزيون نور و گروهی که برعليه منافع ملی افغانستان فعاليت دارند، يک پل مسخره و 
  ).تلويزيون نور بايد موقف خود را روشن سازد(  » !باشد > ارتباطی<لرزان 

 يا مجاهدت درراه اسالمستانکه در صدد تحقق بخشيدنِ  خواب و خيال کودکانۀ  شارالتان اگر اين حرف ها در کلۀ
جانمی گيرد، چرا اين ...  يا سرزمين افراطيون پاکستان استمرتبط ساختن افغانستان به ايران، وتوطئۀ بزرگِ  

 را درين گوشۀ جهان، به گوش جامعۀ کوچک افغانانِ  آواره ُپف می کند؟ آيا بهتر نيست که نخست برود تبليغات
بزرگان کشورهای پهناوراسالمی، دارای سرحدات مشخص و مستحکم کرۀ زمين را به فهم و درک و پذيرش اين 

از آن کشورها هستيم ، بدون دشنام ، بعد ما که در هر حال جزء بی نهايت کوچک يکی ... هوسِ  ناجور قناعت دهد 
  ! خواهيم بود و با شارالتان يک جا به جنت خواهيم رفت ؟ اسالمستانو توهين ، خود به خود جزء آن
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  ٤از  ٤ :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 

  
***********  

  
آيا توجه کرده ايد که وی دريک حالت روحی، بسيار مدرن فکر می کند، ولی در حال ديگر، با تحجر فکری و دماغ 

گاهی می . وی معتقد نيستند) melancholyماليخوليايی (  می رود که به او و افکار ماخول نا سالم به جنگ کسانی
رجوع شود به کاست صحبت هايش در ( من صرف خدا و پيغمبررا می شناسم و به اولياءاهللا اعتقاد ندارم : گويد 

در يک !  پيغمبر می سازد) وذباهللانع(و گاهی مالی پوچ مغزی را برای خود )  تلويزيون آرياناخانه و خانوادۀبرنامۀ 
گفتن را برای خود توهين ميداند و در حالت ديگر حاضراست قربان " تو"زمان، غرورش به جايی می رسد که حتی 

 ! ....شما شود و دست و پای شمارا ببوسد
نيست، همه " دنبن ال"و " حکمتيار"را نمی داند ولی چون می داند که به ميل > سکوالريسم<شارالتان معنی واقعی 

 احمق گفتن.  می گويد و به همه توهين می کنداحمق ياد کنند، سکوالرکسانی را که حتی به مناسبتی ، از يک دولت 
آن را ) حتی کودکان( به مردم وديگر کلمات نا شايست مخصوصاً  از طريق راديو و تلويزيون که مليون ها انسان، 

شارالتان می داند که خارج شدن قوای صلح ملل متحد و .  استکفرم می بينند و می شنوند، در مسلک ژورناليس
گروپ های که عليه دهشت افگنی درافغانستان فعاليت دارند باعث داخل شدن طالبان و کشمکش های جنگی بی نهايت 

 نيست، به کسانی که خروجبن الدن خطرناک درکشورما می گردد، ولی چون وجود اين نيروها به ميل حکمتيار و 
  ژورناليستان وطن دوستفعلی قوای ناتو وايساف از افغانستان را الزم نمی بينند، توهين ميکند و ايشان را که همين

آيا بنيان گذار تلويزيون ! خطاب می کند > پست فطرتان<هستند، با تمام گستاخی، ازطريق مايکروفون تلويزيون نور 
 که يک شخص دانا، مؤدب و با تهذيب است و در تلويزيون نور فناتوجه کنيد که چندروز قبل آقای ! (  آگاه هستنور

مطمئن باشيد که از اين تلويزيون « : پروگرام جالبی را پيش می َبَرد، بينندگان آن تلويزيون را مخاطب قرار داده گفت
د و تهذيبی شايد ايشان صرف اخالق و تربيت عالی خو. اين جمله را سه بار تکرارکردند» هيچ کس توهين نمی شود

را که درپروگرام های خود شان رعايت می گردد، درنظرداشته اند، زيرا دو روزبعد ازذکر نيات نيک شان، هزاران 
اگر سطحی شنيده ايد .  دشنام شنيدند و توهين شدندشارالتانبينندۀ آن تلويزيون، علناً  به سويۀ کوچه و بازار، از زبان 

  . پخش گرديده است، مکرر بشنويدنورچند پروگرام اوراکه از طريق تلويزيون وبه حرف من باورنداريد، کاست های 
شارالتان هستند، اهميتی نداشته باشد، ولی " دينی"خوب اين دشنام ها برای کسانی که دلباختۀ ارشادات به اصطالح 

رهبر (و مال عمر ) رگاخوانی بز(مهم اين است که شارالتان برای تشريف بردنش به افغانستان عيناً  شرط حکمتيار 
  !نخست بايد قوای امريکا و ناتو از افغانستان خارج شوند: را پيش می کشد،   اين که ) طالبان

  
 اسامه بن  که کاپی می کند از گفته های حکمتيار و خوانندگان فاضل اين مجله توجه کنند به حرف های شارالتان

در جنگ با ( امريکا را : ه پيروان خود دستور داده استالدن، تروريست معروف که اخيرالذکر درهمين اواخر ب
  .در افغانستان کمک نکنند) دهشت افگنی

Stop helping the U. S. in Afghanistan, al Qaida leader urges in new audiotape. 
  

*********  
  پايان

  
 


