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  م٠٤/٠٤/٢٠٠٨                        سراج وهاج

  
  

 »علی«يا » محمد«را  اگر زن حامله نيت کند که اسم فرزند خود
  می گذارد،

  !برايش فرزند نرينه اعطاء می شود
  

ِ  وآيين خود به دين سان که می بينيد  ديديم، بدينوقتی دنيای بيرون از سرحداتِ  وطن خود را ) افغانانِ  آواره(ما 
سعی ما  در پابندی به معتقدات خجستۀ اسالمی ) تفکيک شويمبی دينان برای آن که از( ش  مجذوب شديم و بيش از پي

اسالميتِ  خود بيشتر از پيش   حتی می توان ادعا کرد که به مفــهوم، ارزش وعظمت اسالم و.  مان فزونی يافت
  ...دراين خطۀ  ُپرخطا   پی برديم

؛ تا جايی که از دست ما ... محروم بمانند احساسِ  پاکيم  اوالدِ ما از داشتنِ  چنين ، به هيچ وجه  مايل نبودً  طبعا
احتياط ، تا به روح و احساس کودک  (  با درنظرداشت قوانين اين محيط و رعايتِ  احتياط – و می آيد -برمی آمد 

حساس ِ  نيک و عقيدۀ راسخ درقلب  و ، درتلقين و تبليغ ِ  ارزش های اسالمی و القاء و انتقالِ  اين ا) صدمه نرسد
ِ  فرزنداِن، دريغ نکرديم البته موفقيتی هم تا حدودی به دست آمد که فکر می کنم چنين دستآوردی در . روح

  . پنداشته نمی شودکافیاکثرخانواده های افغانانِ  مهاجر  به هيچ وجه 
 به حدی نيست که نارساييئ والدين ال اقل، -ی باشد يانم"  والدين"  بی کفايتی و نارسايی،"عدم ِ  کفايت" علتِ  اين 

 نشده اند و از شيوۀ  تلقين آگاهی ندارند، پس بگذاريد مبلغينِ  ُتنـــد مـــزاج ِ  مالچون هنوز درمسايلِ  دينی  : فکرشود 
ستين َبرزنند  و به تلويزيون ها،  برای رهنمايی و تأديبِ  فرزندانِ  آوارۀ مهاجرين  آ»  دين وايمانِ  سياسی«    

 نه خير، به گمانِ  قريب به يقين، از دست قاری صاحبانی که بعضاً  فقط  ياسينِ  خود را تکرار می –! مقصد برسند
  ... نيز در اين مورد خاص، کارِ  براصلی برنمی آيد!  کنند

، بی نهايت )ه تناسب افغانستانب(آزادی ها )  امريکا(  علت اصلی که همه از آن آگاه هستند، اين است که دراين جا 
برخالفِ  رواج  ِِ گستردۀ وطن که  مردم ِ  ما به آن سيستم ِ  (است  و ِ اعمالِ  زور وفشار و لت و کوبِ  فرزندان 

ً  غلط  و نادرست  قوانينِ  بسيارمحکم و "نه تنها جايز نيست بلکه در رديف تخلفات از )  عادت کرده بودندعلما
 اين قاری صاحبانِ  محترم که به قول گمان نمی رود؛  بنابرآن، ...اين کشور قرار می گيـــرد" یآمادۀ تطبيقِ  فور
 هجوم آورده اند و تلويزيون افغانی مقيم امريکامانند پيشقراوالنِ  لشکرانقالبِ  اسالمی  به  چند :  يکی از فضالء

ً  يأس آور(باشگفتی خوشحال کننده  روزافزون است ، بلکه در )  ماشاء اهللا (عدادشانتمی بينيم  نه تنها ) و قسما
 راه انداخته اند و به شکل  بی سابقه و باقبولِ  مصرف گزاف،تبليغات و تلقيناتِ  سختگيرانه و ُپرحرارتِ  خويش که 

 که اصوالً بايد دور ازهرنوع آلودگی های پاک و مقدس نشان می دهند و حتی دراين راه ِ  هيجانحيرت انگيزی، 
  غرق درفساد، ) به تعبيرِ  مامسلمانان(بتوانند در اين سرزمينِ  ... ايی باشد، باهم مسابقه می دهند و رقابت می کننددني

ه موفقيتی ب  –قاربِ  مسؤول انجام داده اند  بيش تر و مؤثرتر از آنچه والدين و ا–خدمت شايسته يی انجام دهند و 
  ! برسند

ً يأس آور« اين که نوشتم  محال است اين عالی جنابان، با اين تعداد « : روی اين علت است که می گويند، »قسما
 را  به بدمعاشانِ  روسياهتشريف آورده باشند  تا ما شوق و ارادۀ خود  به )   و حق التلقيناتمعاشبدونِ  توقع ِ  (کثير

  » !... راه راست هدايت کنند
 و دينهی دارند و با تأسف می بينند که برخی از رژيم ها از کسانی که از زد و بندهای سياستمدارانِ امروزی آگا

»  سياست«  سوء استفاده کرده،  با بهره برداری از بی خبری و احساسات و جهالتِ  مامردم،  دينِ  ما را ملعبۀ مذهب 
  درتحريک و بسيج ساخته اند، اين احتمال را بعيد نمی دانند که شايد دستِ  رژيم ايران و افراطيون پاکستان و ديگران

  ! و تمويلِ  قاری صاحبان به اين سرزمين، دخيل است
 است که هر افغانِ  دانا اظهارتأسف می کند که ايکاش می توانست  وطن و زادگاه خود را ترک چنين حال در
اميل کاش می توانست يک نسل برومند جديد را که در فضای ديموکراسيئ چندسالِ  اخير دورۀ شاهی و در ف...ندهد

  ...های صد درصد مسلمانِ  سنتی و معتدل چشم به جهان گشوده بود،  با افتخار تقديم ِ  جامعۀ مظلوم خود کند 
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 معتدلی اسالميتِ  – می دانستيم اسالميتِ  خود  درآن زمان  که سعادتِ  خود را بيش ازهر وقت ديگر، منحصر به 
 ممنون لطفِ  آفريدگار و شاکرِ  - و تشدد و افراط درآن راه نداشت که ميراثِ  مقدسِ  بابا و اجدادِ مان بود و تهديد

 روشن کرده بود و حتی بدون ذکر کلمه يی که هنوز نور اسالممقدراتِ  آسمانی بوديم که دلهای ما را در لحظۀ تولد با 
  ... نياموخته بوديم، به ياد خدای ذوالجالل می تپيد و اين تپايش  لحظه يی تأخير نداشت

دفعةً  »  دين«  هيچ کس باور نمی کرد روزی فرا رسد که عدۀ کثيری از دکاندارانِ - در وطنِ ما –آن زمان در 
ظهورمی کنند و در تالش می افتند تا با هرقيمتی ممکن باشد، زمام معتقدات ما را به ريسمانِ  عقايدِ  خود که بعضاً  

 که خود گوشۀ جنترده باشد، گره زنند و ببرنداش به آن ممکن است با تخيالت و توهماتِ  بيمارگونه  بافت  خو
در حالی که اگر دقيق شويم بسياری از سامعين مضمون الهيات و وعاشقاتِ حکمِت ... هوسِ  رسيدن به آن را دارند

ۀ  که وظيفۀ آموزش قرائت صحيح قرآن مجيد را به دوش داشتند، پيروِ  مقولۀ شاعرانقراء سبعهالهی و حتی مريدانِ  
  :          اند که چنين  ثبت دفاترشده است ) شعار مسلمانان راستين( مشهور

  رفتن به  پای مرديئ  همسايه در بهشت« 
  »حقـــــا که با عقوبتِ  دوزخ برابــراست 

  
 هستند، نا مريی  ً روح و انديشه های ما که طبيعة  مانند نفس و-من هميشه فکر می کردم که ايمان ومعتقدات ما

را به آن راهی نيست  فکرمی کردم که " هوسی"، کسی  و باری تعالیتعلق دارند و به جزذاتِ  خودِ  ما ف به صر
ِ  ايمان وعقيده دراين مورد عليحده   واسطه و وسيلهاگربرای هراقدام  و تشبثی،    و ميانجی ضرورت باشد، خط 

 اجازه دکانداران دين و ايمانمان من درآن است که به مسلمانم،  کمال اي" است؛ به من الهام شده است  که چون واقعا
معتقد برآنم که معتقداتِ  يک مؤمنِ  واقعی  بايد در هرحال غير قابل نفوذ ... زنند" ناخنک"ندهم به معتقدات پاک من 

الَمِ  معقوالت         و ع)  ج(ما را به خدا " catalyserکاتاليزر " معتقدات ما بايد بدون واسطه، بدون انگيزه و. باقی بمانند
اما می بينيم که برخی ... تا در رابطۀ خاص معنوی ما با خالقِ ما، خدشه وارد نشود...  مرتبط سازد) ماوراء الطبيعه(

از مبلغينِ  محتسب نمای تندروِ  سياسی که  به طور انقالبی به اين مايکروفون و آن مايکروفون تقرب می جويند، 
  !معين به سوی افراط ، سعی در کنترول عقايد مردم هم دارندعالوه بر کشاندنِ  مست

 با اين تفکراتِ  تأسفبار و آرزوهای برباد رفته، اين سؤال در ذهن و دماغ افغانِ  با احساس شکل می گيرد همزمان
ی ها و   چه بود؟  چرا از وطن  آواره شديم ؟  وطنی که با وجود يک سلسله بدرفتاردربدریعلت و انگيزۀ اين : که

 بود و درآن سرزمين،  خود را خوشبخت تر از بهشتِ  برين) ناديده ها( کسر و قصور  و ناتوانی ها، برای ما 
  ؟ ... هرفردِ  اين جهانِ  پهناور می دانستيم 

ِ وطنی و روسی  و بعد، تالش های ِ  کمونستان تکان دهنده يی از صحنه های خونين اين سؤاالِت، هميشه خاطراتِ 
، درسيستم و طرز کارخود، از خدا دور گشته،  و هردو گروه ِ  گنهکار، گروهِ اسالمی را که هردو افراطيون ار مرگب

دکانِ   سبزرنگِ  دين ( باز کردند دکانبه منظور فرمانروايی برمردم و سود جستن ازغفلتِ  تالميز و پيروان خود،  
ِ  الحاد- از کسادی بازارخود، تاجايی که توانستند، ظلم کردند، فشار ، و برای جلوگيری ) درقبالِ  دکان سرخ فام

منازل " ترسان ولرزان"ت بود که مليون ها افغان، يو دراثرچنان وحشت و بربر... آوردند، کشتند، بستند، سوزانيدند
 تا خود را ترک داده، در سراسرجهان آواره شوند و ستاره های سعادت فرزندان شان  که تازه سربلند کرده بودنددخو

  !و جامعۀ خود را نخست به درستی بشناسند، بعد  آگاهانه  بسازند اش،  نيز به سرعت افول کند
دوست و استاد (درآن زمان، موفقيتِ  مولوی صاحبان که يکی از اساتيذ بلندپايۀ شان جناب مولوی عبدالقدير شهاب 

رد احترام ما بودند، در پابندی به احکام الهی، هستند و  سايرمالصاحبان و آخوندهای ما که سخت مو) بزرگواربنده
درآن زمانِ  درخشان، مالصاحبان از سياست بازی های .  درحفظ نفس، عشق به معنويات و نفرت از ماديات بود

را کسرشان و قدر و » دربار«  بيزاربودند و هوسِ  تقرب به تشريفات ظاهری مودِ  روزناصواب و عاری از ثوابِ  
به همين علتِ  در خورتمجيد بود که هيچ مالی .  و مغايرمقام  واالی دينی و مذهبی خويش می دانستندمنزلت ِِ خود

 داری و دبدبۀ پادشاهی و رياست جمهوری را نمی ديد؛ چه رسد به اين که در -متقی و باايمان حتی خواب حکومت 
 برای اشغال کرسی های دولتی،  خود را به احزابی تشکيل دهند و) مانند امروز(بيداری برای رسيدن به آن مقامات 

آب و آتش بزنند، و حتی حلقۀ غالمی رهبران ملحدين و همسايه ها ی منافق را به گردن اندازند و ازهمه زشت تر و 
  !نارواتر، از قتل و جنايت و آتش زنی به کانون زندگی هموطنِ  مؤمن ِ  خود  دريغ نکنند

...  هم مدرسه بود و هم مسندِ  فتاوی دين و مذهب،برای علما و مدرسينِ  " جدمس"چه خوش آيند بود که چهارديواری
 فرمان روايی،  مقام پادشاهی ماليانِ  ما راتشکل ميداد  و عالی ترين و مقدس ترين کرسيئ  مساجدِ مادر واقع ، 
  ... واما.  بود" منــــــــبر" ايشان هم 
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ن که درحد ذات خود يک اقدامِ  بيش از حد غيراخالقی و غير انسانی متأسفانه حملۀ اتحاد شوروی  برحريم کشورما
گرديد، بلکه نطفۀ »  َاَبر« بود، نه تنها باعث ويرانی کشورما و سبب فرو افتادنِ  خود شان از آن مقام باال و قدرتِ  

حدی تحريک شد که روحيۀ افراط گرايی در کشورما به . ..  راهم در سرزمين پاکِ  ما کاشتافراط گرايی اسالمی
شدت و پهنای جرقه های آن، بدبختانه، خشک و تر را سوخت و ماليانی که از سياست و نحوۀ حکمرانی و شيوه های 
مديريت ، آگاهيئ الزم را نداشتند، به قدرت رسيدند  و با اعمال ناروای خويش سبب شدند مليون ها مسلمانِ  بی گناه، 

 عذابِ  دايمی را تحمل کنند، و يا وطن و آن بهشت روی زمين راترک داده، آوارۀ يا به قتل برسند، يا جبرو شکنجه و
  .جهان شوند

***********  
اندکی  ُتندترمی نويسم که  در بيرون راندنِ  ما از زادگاه  و زندگی ) با معذرت( را  باً  مکررياين پاراگرافِ  تقر

وحشی گری های کمونستان عرصه را برای هر !...  ددخيل بو) ازخود و بيگانه( سنتی مان،  دست های پليدی 
 نوبت به افراط گرايان و تندَروان  و قسماً  جهالتِ  گروهی رسيد  که  – و بعد –هموطنِ  مومن تنگ و تنگتر ساخت 

 دم از اسالميت و اخوانيت و روحانيت می زدند، اما  در واقع،  با تحريک و حمايتِ  اجنبی  و زير سايۀ همسايه های
موذی  افغانستان، زمام امور کشور را به دست بی کفايت خود گرفتند و فشار و ظلم  و بی رحمی و کشتار بر 

چند عضوبرجستۀ خانوادۀ دوستان عزيز مان که مسلمانان ... ؟ ! ساختند دو چند – نسبت به کمونستان –مظلومان را 
يئ معروف، به شهادت رسيدند؛ نه در زمان اقتدار پاک و بی گناه بودند، در وقت زمامداری استاد ربانی، اخوان

  ...کمونستان
به وجودشان افتخارمی کردند ) علناً ( ِ  قلم   افغان، بانوکِ زبان و نيشخون گرم کمونستان که يک عده از جوانانِ  

د بدبختی عظيمی  می کنند؛  با آن که موجرجز خوانیوفعالً  نيز زير ديوارهای فروريختۀ کاخ  همان بدسگاالن تاريخ 
ِ  اتحاد "مارکسيزم ليننيزم" لوای خونين رنگِ  -کارمی کردند" الو" باالی ملت مظلوم ما بودند،  ولی زير يک

ی دين و روحانيون و علما« ولی  گروهِ   به اصطالح ...  و هدف شان معلوم و اعمال شان مشخص بود،–شوروی 
 حکومت های کوچک کوچکِ  ناميمون و قبيح تر از دوره های زير لوا ها و پرچم های گونه گون،، »! مجاهدين

ملوک الطوايفی،  تشکيل دادند تا عده يی را با راکت بپرانند و برفرق عدۀ  ديگر ميخ بکوبند و بردخترانِ  آن ملت 
 تا منازل مسلمان تجاوزکنند، يک تعداد را بسوزانند و  مليون های ديگر را مجبور به ترک خانه و کاشانۀ شان سازند 

  ... ندارشان را تصاحب کنند و دار و
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷       

    
 شان آزادِ  آزاد  دياری که آدم ها در انتخاب دين و آيين-افغانِ  آزاده خوی با ايمان که تصور می کرد در ديار بيگانه 

 ً ِ  خود را باز  آرامش خود و و-هيچ کس نمی تواند عقايد خود را بر ديگران تحميل کنداند و قانونا ابستگان
 نوع تنظيمی افراطيون، اما، اينک، پس ازمدتی، باتأسف می بيند که َدور وَبَرش را بارديگر  شبه ...خواهديافت

  !فراگرفته است
 افغانِ  آزاده خوشحال بود که ايجاد چند تلويزيون افغانی در کليفورنيا خاطراتِ  خوب و دوست داشتنی وطنش راکه 

گرفته بود، زنده ساخته است؛ اما می بيند که مبارزۀ افراطيون درکانال های متعدد، به نحو ديگری سالها به آن خو
افغانانِ  ) به زعم خودشان(  سعی دارند ظاهراً ربستان سعودی عآغازيافته، گماشتگانِ  رژيم های ايران، پاکستان و 

يه است، جنگ و ستيز و مقابله با آزادی ها و  که اصل قضباطن، ولی در ! را باردگر مسلمان سازندبرگشته ازدين
و دراين جنگِ  فرساينده، آنانی که براستی بازنده اند و عذاب می کشند، حکومت و مردم ! ...  کلچر امريکا است

امريکا نيستند، بل گوسفندان بی آزاری اند که هميشه  وقتی دوخرس باهم می جنگند، پای آن عاجزان می شکند، پای 
آرامش نسبيئ  که  پس از سالها رنج و تحملِ  مشقاتِ  مهاجرت، دراين کشور برای : تأسف می کنندکسانی که 

  !خانوادۀ خود فراهم کرده اند،  آهسته اهسته، آشفته و مختل می شود
داوند داده اند، خ» شبه افراطيون «   علمای کرام که يک عده از بينندگانِ  دقيق تلويزيون های کليفورنيا برايشان لقب 

به عقيدۀ منِ  ! ... بيوگرافی يک عالم دين رامی خوانند) نعوذ باهللا(عز و جل را طوری معرفی می کنند توگويی 
و روح ُخردان  و قلب که  جايگاه شان در) ص(و رسول اهللا) ج(عاجز، اين برادران بايد به جای معرفی مکرر خدا

وهم ( باخبراند و هيچ زبانی با هيچ کالمی نمی تواند ) به شمول کفار( ازصفات وعظمت ايشان همه بزرگان است و 
جل (خداوند. ذات کبريا را معرفی کند، بهتراست به مسايل خرد و ريزۀ دنيايی بپردازند و ما را رهنمايی کنند) نبايد
فرود آمده، بر زبان جاری " سر" کالمی که از...دارد، نمی پايد" اسود"که هزار" سر"درکالم نمی گنجد و در) ذکره

 روسواز همين جهت، . و احساس هست، درک کنددل می شود  به هيچ صورت نمی تواند مقام و ارزش  آنچه که در



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
   6از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکا
 maqalat@afghan-german.de 

 

 که معنی اش خارج از تبلور پاسکالو چه بجا بود کالم ... »است " سر"، باالتر از منطقِ  دلاحساس ِ  « : می گفت 
  .» ازآن چيزی درک نمی کند" سر" برای خود داليلی دارد که  دل«:وی گفته بود . نيستهمين واقعيت 

 که با تبليغات سالم و ماليم،  به فرزندانِ  مهاجرين، درس  اخالق عالی اسالمی کسانی راالبته، من ستايش می کنم  
نه کسانی ... موفقيتی به دست آورند) ردراين ديا(خويش زندگی فعلی می دهند و رهنمايی می کنند ايشان را تا در امور

را که به شيوۀ افراطيون پاکستان، اوالد ما را درخردسالی غرقِ  عبادات سازند تا برای مبارزاتِ  نوع طالبی آمادگی 
چه ميداند؟  البته شما قاری صاحبان می توانيد اطفال تان را حتی از " عبادت"کودک از .! الزم را داشته باشند

دهيد، اما علماً  ثابت شده است که چنين عبادت صرف به شکل کلمات و حرکات خشکِ  " عبادت"دت به دوسالگی عا
تقليدی، تمرين می شوند و درشعور کودک باقی می مانند، ولی درقلب و روح شان مفهومی که توقع است پيدا نمی کند 

زند و می خواند، ولی به مفهوم و اهميت آن را سويچ  کرديد حرف می  که وقتیaudiotape درست مانند ماشين ... 
  .  آن پی نمی برد

 بودم که - به گردانندگی خواهرمحترم  سيمين عمر-سال گذشته، حين تماشای بخش ِ  تبليغاتِ  دينی تلويزيونِ  آريانا 
لت (زنيدش امر است که اگر فرزندِ  دوازده سالۀ تان يک نماز را قضا کرد، ب« : شنيدم يکی ازقاری صاحبان گفتنند

لذا ، با وصف آزادی بيان در اين ... اين گونه تبليغات، نه دينی است، نه اخالقی و نه تربيتی»   )! وکوبش کنيد
سرزمين، به هيچ کس حق داده نمی شود اين گونه تبليغات را که هيچ وقت، درهيچ جا سالم پنداشته نمی شود، دراين 

  !)هد که مقاماتِ  مسؤول امريکا  ازاين ماجرا مطلع نشدندقاری صاحب بايد نذر بد. ( جا راه اندازند
ايشان، باکمال بی اعتنايی حرفی زدند .  تلفون کردم و موضوع را شرح دادمسيمين عمر  فردای آن روز، به محترمه 

  . بود»  !خوب کرده است« که معنی اش تقريباً  
) پرويزکامبخش( که کشتنِ  ژورناليست جوان ) ن عمرسيمي(  دراين اواخر، با فتوای  شگفت آور اين خواهرافراطی 

را بدون تأمل و تحقيق، به شدت و بی رحمی تأييد کردند، دريافتيم که ايشان ظالم تر و افراطی تر از مالعمر و 
  .طالبان هستند

يزيون های دراين جا، برخی ازجمالتِ  قاری صاحبانی را که با شوق تمام در پروگرام های متعدد دينی و مذهبی تلو
  : کليفورنيا حاضرمی شوند و با حرارت تبليغ می کنند ، يادداشت می کنم

  ،» !با  بسم اهللا الرحمن الرحيم  معاشقه می کنم  « -
  » استtappingمعنی کلمۀ ضربو درسورۀ نساء، زدن نيست،    « -
از امام حجت الصادق روايت . وددرجمع امتِ  رسول اهللا، هرکسی که نامش محمد باشد، رأساً  به  جنت می ر  « -

  »اگر کسی که سه فرزند دارد  و درآن جمله نام يکی آن محمد نباشد، پيغمبر خدا آن را جفا برخود می خواند: است
  » اگر زنی نيت کرد که اگر خداوند به من  پسر عنايت کند، نامش را محمد می گذارم، خدا برايش پسر می دهد  « -
اگر کسی به کثرت استغفار کند، خداوند برايش اوالد نرينه اعطا : ظهيراالحسن گفته است حجت االسالم سيد   « -

  »می کند
اگر زنی حامله شود ونيت کند که  اسم پسرخود را محمد  يا علی می گذارم، برايش : حضرت پيغمبر می فرمايد  « -

  ».فرزند نرينه اعطاء می شود
  »فتن به زيارت، کفراستتجليل ازنوروز، هفت ميوۀ نوروز و ر  « -
  »امر پيغمبراست که اگر ريش ازيک قبضه کمترباشد، حرام است  « -
نکتايی از بلشويک ها  و ملحدين است ؛ اگرمسلمان اش ببندد،  درگردنش ريسمانی می شود که او را به سوی   « -

  » ... دوزخ  کش کند
 لباسها را از تن می کشيدند و به دور کعبه َدور حرام است ، زيرا مشرکينِ  عرب) کف زدن( چک چک کردن   « -

     ........؟؟» ...می خوردند  و چک چک می کردند
  

************  
 عقب رفتم و باکمال تأسف احساس کردم که کم ازکم سه صد سالحدودِ ) درعالم خيال(من  وقتی اين کلمات راشنيدم، 

ول مثبتِ مدنی درطرز ديد، انديشه، اسالم شناسی و برداشت درطول اين مدت، کوچکترين انکشاف ذهنی، تغيير و تح
  . پديد نيامده است... های الاقل سه ربع نفوس کشور ما ازدين ومذهب

بود، شخصی کاردان " دست نشاندۀ انگريز"، با آن که به اصطالح )پيش از يک قرن و اندی(  اميرعبدالرحمن خان 
دست برخی مالهای نادانِ  زمانِ  خود و کسانی که دين را وسيلۀ وی که از. ومدبر و يک مسلمان صادق هم بود

تجارت و تشخص و حربه يی به مقابل مخالفانِ  خويش ساخته بودند، به ستوه آمد و برای دو تن از آخوندهای افراطی  
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و قلعه ، هر آخوند و مال و سرکردۀ هرطايفه « : جزای الزم راتجويز کرد و دريادداشت ِ معروف خود چنين نوشت 
سال خودسری های اينان، حکمرانان سابقِ  افغانستان به دوصد خود را پادشاهِ  مستقل می دانست و درطول مدتِ  

يکی از شوخی های آنان اين بود که . ظلم و تعدی اين اشخاص از درجۀ تحمل گذشته بود... آنان معترض نشده بودند
بريده، روی ساج های آهنِ  تافته ميگذاشتند تا از جست ) ازانبه نام گنهکاران وبی نم( سرهای زنان ومردان را

اقداماتِ  مجدانه جهت گرفتاری دونفر از اين ها که . .. بعضی رسوماتِ  بدتر از اين هم داشتند. خيزآن لذت ببرند
باال ی يک ( د لته بنيکی از اينها را فعالً  درقفس آهنی گذاشته، درقلۀ کوهی موسوم به . مسلح بودند، به عمل آوردم

اکثراين مالها عقايد عجيب و غريب در بابِ  دين اسالم به مردم القاء می نمودند که . حبس کردم) خادۀ قوی و بزرگ
ً  وجود نداشت همين عقايد سخيفه است که باعث انقراض تمام ملل اسالم درهرمملکت شده . دراحاديثِ  پيغمبر ابدا

که مردم  بايد هيچ کاری نکنند و با مالِ  دگران زندگی و گذران نمايند و به مال های مذکور القاء می نمودند . است
  )٢٤٠ ص –خاطراتِ  امير( »        ...مخالفت يکديگر بجنگند

  ،وامروز
مليون ها ( سال بعد از تاريخِ  تحرير يادداشت های امير، می بينيم که ما ١١٥يعنی درحدود ) ١٣٨٧نوروزسال( 

همين امروز به ... ظر رشد فکری و قوۀ درک، هنوز به همان سويۀ سه قرن قبل قرار داريم از ن) نفوس افغانستان
  بحران زادر چنين شرايط ِ  ... « : مضمون يکی از روشنفکران برخوردم که درمتن آن چنين اظهار تأسف شده است 

ی  و ناجوانمردانه،  از شعاير دينی  در خدمت گرفته اند و با بسيار بی شرمابزارگونهديده می شود که بعضی، دين را 
، اين دو اصطالح ِ  اسالمی و يکی از شعاير دين می باشند که متأسفانه تصوير مجاهدو جهاد . سوء استفاده می کنند

 دين به دنيا قرآنی خويش را امروز در جامعه باخته و تصوير ترسيم شده، براساس عمل کرد چند مفسد الهويه و
  »... به خود گرفته است  را تحميالً فروشان

را که  جرأت و شهامت مقابله با اين ها را ) مانند آقای کرزی(يک شاعرخوش قريحه ، زبان حالِ  آدم های ترسو 
  : ندارند ، چنين  بيان کرده است

     گــه ماليک گـــه شياطــين اند-مردمانی که انـدرين دين اند  
  د؟ مردمان اين اند  چه توان کر-باهمين مردمان ببايد ساخت  

 سال بعد، عبدالرحمنِ  ديگری به وجود آيد  و مجبورشود برای ما  مليون ها قفسِ  دوصدبلی، چاره چيست؟   شايد 
  !   آهنين بسازد

****************  
سؤالِ  ِ  دين و ايمان مردم را از فعاليت و تبليغاتِ  دستوری شان منع کنم، ولی تيکه دارانالبته من  کسی نيستم که 

ً  از رژيم ايران  و پاکستان و افراطيون نابکاِر افغانستان      اصلی بايد طرح شود که اين حضراتِ  مبلغين اگر واقعا
نگرفته باشند، چرا کشورِ  اسالمی افغانستان  و مليون ها انسانِ  مستحقِ  رهنمايی و تشنۀ ارشاداتِ  دينی » بيعانه«

  ،  دراين جا جمع شده اند؟ به بهشتِ  موعود چندهزار افغانِ  آوارۀ مقيم کليفورنيا وطن را ترک داده، برای رساندنِ 
 آيا برای اين علمای اسالمی ما  زندگی در کابل و هرات و ننگرهار زيبنده تر نبود؟ آيا  دلِ  مهربان شان به حدی 

مقداری پول ذخيره " welfareيرولف"برای ما سوخته است که مجبورشده اند از خانواده های مهاجر که از خيرات 
طلبِ کمک کنند تا بتوانند تبليغاتِ  خود را  از طريق تلويزيون های کليفورنيا ادامه دهند؟   آيا به زعم ِ  اين ...کرده اند

و " جنجال بزرگ" است  و فقط ما مانده ايم  و اوالد ما  به حيث يک " هوکی" قاری صاحبان، همه چيز، درهمه جا 
  ئ اسالم؟رام نشدني

هدايت داده شده است که وطن ) نه به همۀ شان( به اکثرِ اين محترمان « :  يک افغانِ  مهاجر به اين سؤال پاسخ داد که
و زادگاه خود را ترک داده، بيايند به امريکا و با تبليغات وسيعی که بايد راه اندازند، جلو نفوذ فرهنگی و اثراندازی 

  »آيا خنده آور نيست؟! ... ماغ جمعيت کوچکِ  افغانانِ  مقيم اين کشور را بگيرند در ذهن و دآزادی های امريکا
و انگيزه يی که ايشان را واداشته ) علمای مسايل دينی ( درهرحال، برای آگاهی بيشتراز طرز تفکر اين محترمان 

 باحفظ ادب و احترام از خود است تا برای تبليغات وسيع دينی و مذهبی خويش، اين گوشۀ جهان را انتخاب کنند، بايد
آيا ثواب اش بيشترنيست که اولتر تشريف ببريد به افغانستان و عليه فجايع بزرگِ  اخالقی و اعمال غير :  شان پرسيد

  اسالمی که درهمه گوشه و کنار آنجا آشکارا صورت می گيرد، به تبليغات بپردازيد؟ 
داری و رشوت ستانی ها، انواع ِ  خودسوزی ها، زهرخوردن ها از آيا از نا آرامی ها، اختطاف ها، دزدی ها، فساد ا

دست والدينی که می خواهند دخترانِ  خود را به زورمندان بفروشند؛ ازخودکشی ها به منظور قتل بی گناهان، از 
ل بی هزاران جرم و جنايت و حق تلفی  و حتی تجاوز به اطفال چهارساله، از حالت زار نوجوانانی که نظر به دالي

  اطالع نداريد؟... شمار از درس و تعليم محروم مانده اند
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اگر اطالع داريد، چه دليل است که آن محيط  ناآرام و نا امن و قابل رهنمايی را گذاشته، آمده ايد دراين کشورِ دارای 
ا شدت و حرارت و آمده ايد تا ب... امن و امان و دارای عصری ترين قانونی که به شدت و بال استثنی تطبيق می شود

هيجان سعی کنيد مهاجرين آرام و متدين اين منطقه را که  از اساسات دين و ايمان خود تاحدی زياد  باخبر اند، تازه 
  از وجود خداوند و عظمتِ  مقام ِ  پيغمبر و حضرت علی کرم اهللا وجه باخبر سازيد؟ 

در اين جا .  و معتقداتِ  بی نظيرما  اصالً  وجود ندارد؟ آيا نمی دانيد که در امريکا دشمنی با دين و ايمان و قرآنِ 
 ، شيوۀ که از ...با علم و دانش و فراهم آوری تسهيالت زندگی به همه مردم: مردم را به شيوۀ ديگری جذب می کنند

سهولت ولی درجامعۀ اسالمی ما علم و دانش و اختراعات و اکتشافات و کوشش در فراهم آوری ... اسالم  آموخته اند
در اين جا برق و کمپيوتر اختراع می  شود؛ در آنجا مردم را می . های زندگی برای مردم فقير،  فراموش شده است

کشند، آرامش مردم را سلب می کنند، جلو فعاليت های مدنی را می گيرند، آثار زيبای هنری را ازبين می برند و در 
تند تا مهاجرين را مکرر در مکرر از واقعات هزار و بدل کمک های بشری دنيا، قاری صاحبان را می فرس

  !باخبر سازند) صلعم(چهارصدسال قبل، ازمعجزاتِ  پيغمبر و هويت خويش و قوم آن حضرت 
   از قاری صاحبان محترمی  که چهره های مبارک شان را همه روزه در تلويزيون های کليفورنيا می بينيم، با 

 به سوی جنگساالران و جنايتکارانِ  داخلِ  افغانستان چرخ نمی دهيد؟ آيا فکر چرا روی سخن را:  کرنش می پرسيم
و ديگران هستيم؟   آيا الزم می ...کرده ايد که ما و اوالد ما در کليفورنيا شقی تر از مالربانی، فهيم ، قانونی، سياف

وان کتاب های قطوری نوشت و  با آن سوابق ننگين شان که برای تفصيل و تشريح آن  می تچهارتگهادانيد همين 
عرضه کرد، روی قدرت باقی بمانند؟   آيا اطالع نداريد که جنگساالران، عالوه برآن که با دستياری و اشارۀ همين 

در پارلمان افغانستان و ديگر مقامات بلند دولت راه يافتند، درساختنِ  قانون اساسی نفوذ ) حکومت بوش(امريکا 
ل های دزدی و حاصل خون های ريخته شده، خود را نمايندۀ مردم افغانستان جا زدند؛ در کردند، با استفاده از پو

پارلمان به حدی فعال مايشا شدند که خود قانون می سازند، خود قضاوت می کنند و فيصله های غيرقانونيئ خود رابه 
  ؟!عنوان فيصله های شورای علما،  درمحل اجراء قرار می دهند

مطبوعات و !)  کراسی درافغانستان وجود دارد-اگرادعا می شود که يک مقدار فضلۀ ديمو( درنظام ديموکراسی 
که با استفاده از )  تگ ها٨يا  ( چارتگهانشرات به حيث  قوۀ چهارم دولت شناخته شده است، همه می بينند که اين 
 امور اين قوۀ چهارم نيزمداخله می در.... قدرت پارلمانی، فجايع و جناياتِ  مشهود خود را هم  خود عفو کرده اند

غالمی  کاران و خاينين ملی که حلقۀ -چرا برای رهنمايی دينی آن جنايت !... نمايند حتی برآن حکومت می کنند
 از روز جزا و ترازوی عدالت و -افراطيون ايران و پاکستان و عربستان سعودی را به گوش زده اند، و ازهيچ چيز

شما، وقتی درحشر ايستاده می ...  ؟ هيجان نشان نمی دهيد، قدعلم نمی کنيد و ... ندارندنيز واهمه) ج(قهرخداوند
" دين" از شما نمی پرسد که چرا در مقابل طالبان و ديگر عناصر پليد که بی گناهان را به نام ) ج(شويد، آيا خداوند 

                          می کشند، خاموشی اختيار کرده بوديد؟                                
  

  )پايانِ  بخش اول(
                                      

  
   
 


