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ترالحاج    » سعيد افغانی  -سعيدی«  امين الدين داک

 ٢٠١۵ اپريل ١٠

 ! تعـويذ نويسی درافغانستاناوج تبليغ 
  

، نا ل، بيسوادیـنسبت جھر در سالھای اخي در کشور عزيز ما افغانستان ،تعويذ نويسی و تعويذ نويسان ليغات بت

 خود اوج به قوت يافته و ای به صورت قابل مالحظه  قعيت دين مقدس اسالما از جوھر وو فھم درستعدم اميدی،

رم گپيدا نموده و بازار خويش را برای خود  زياد ان  و خريدارن امراجعبلی تعويذ وتعويذ نويسان . رسيده است

ذشته درين ساحه تبليغات و نشرات به سطح داخلی و خارجی و حتی گوت به با تأسف و تأثر در تفا. نموده اند

  . يردگ می ت افغانی  نيز صور جھانیمعتبرتلويزيونی 

يرنده ھا و يا گکه عامل اين ھمه چه باشد مشکل در مھارت تعويذ نويسان و يا در محتاجی و الچاری تعويذ  اين

اسالمی رواج يافته و به ۀ که اين حالت و عمل در جامعـ ينمشکل در ھـردو است خود بحث طويل وعريض است ا

  . داليل متعدد شرعی غير شرعی بودن آن ثابت است نيز به ذات خويش قابل دقت است

کم کاری علمای دين و  عدم ادای ۀ عالوۀ عوامل مختلف که در باال برشمرديم به صورت يقينی نتيجـه اين حالت ب

  .زم نيز استرسالت شان به صورت درست و ال

الخره سخت محتاط درمسايل که بايد مطابق ااستفاده ازآن و حاکميت ضعيف بوءمشکل دموکراسی و آزادی و س

  . ذات خويش درخور تعمق و توجه  بشتر درزمينه استه شرع و قانون فعال عمل کند، نيز ب

اند و در ی  ارتقای منصب نموده امراض جسمی وروانۀ حيث معالج ھمه تعويذ نويسان ب تعجب بايد کرد که امروز 

بريدن  امراض ، از جمله ۀ در اينجا ، ھم :نويسند  کان ھا ودفاتر تعويذ نويسی و تجاری خويش میلوحه ھای د

  . گردد و باربه اسانی معالجه می معالجه سحر و جادو، ارواح خبيثه، محبت و کار زردی، رفع جنيات،

نھای ولفيکس، ت، مانند کامپيوتر، ف» ترين وسايلمدرن«نيک پيشرفته ازحتی برخی از تعويذ نويسان، از برکت تخ

  .ی و حتی اينترنت ھم استفاده می کنندئھمراه و ماھواره 

ن خارجی امراجع« ھستند ، داخلی به خارج ازکشور کشانيده شدهۀ فعاليت شان از ساحۀبرخی از تعويذ نويسان ساح

تعويذ .  گذارند  ميان میبهکشور  از  خارج درا  با تعويذ نويسان که از طريق ايميل يا تيلفون مشکالت خود ر

 تداوی اين تعداد مريضان هنويسان  بعد از استماع شکايت وپرابلم مريض را از طريق  تيلفون، ايمل وفيسبوک  ب

  .گردد در صورت ضرورت توسط  پوست عاجل تعويذ برايشان به خارج از کشور نيز ارسال  می. می پردازاند
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يند، نما من مراجعه میه  دارم که از  خارج کشور غرض معالجه بیکند که مريضان يکی از تعويذ نويسان  ادعا می

نان آشته اند ، گاين تعويذ نويس می افزايند که مريضانی دارم  که حتی دکتوران  وطب پيشرفته از درمانش نا اميد 

  . يافتءنزد من مراجعه و در مدت دو روز شفا

  . قلبی را نيز معالجه نمايند ۀتوانند حتی مرض سرطان وامراض پيشرفت عويذ نويسان ادعا دارند که میبرخی از ت

نقاط افغانستان، نسبت به شفاخانه ھا و کلينک ھای صيحی از  بازار کسب و کار افراد تعويذ نويس، در برخی 

  .کشور  نيز پر رونق تر است

علمی  پشتوانۀ از واطبای افغانی کشور با وسايل مدرن مجھز شده ھاه که  امروز شفاخان  باد ر نظرداشت اين

 امراض ۀحی  ومعالجم ، برای حل مشکالت صيده اند ولی با آنھم تعدادی زيادی از مرددخوبی برخوردار گر

 ، داوطلبانه ، با پرداخت پول ھنگفت ، نزد تعويذ بروندحی مراکز ص که به سراغ طبيب و خويش، پيش از اين

  .نمايند  مشکل خويش  را حل می و.  مراجعه می کنندنويسان

شھرت دارند ، تنھا  به » شيخ »  «آغا صاحب «و »  مال« نام  ه مراجعه به اين افراد تعويذ نويس که در افغانستان ب

ولين رياست کار وامور اجتماعی ؤحيث مسه حی محدود نمی ماند ، بلکه تعويذ نويسان  کشور ما ب امور صۀساح

مک دارند ، رساندن کی که با ھم اختالف ئده اند ، ايجاد محبت ميان زوج ھا پيدا کردن  کار و کاسبی، مبدل شبرای

به جوانان در پيدا کردن دوست دختر ، حتی  پيدا کردن افراد و اشياء مفقود شده وگم شده، از ديگر مسائلی است که 

  .شوند  اعدت میلب مسازنان و مردان خوش باور، از مالھای تعويذ نويس ط

اگر به دفاتر تعويذ نويسان سر بزنيم ، درکنار مردم بی سواد وکم سواد، حتی گاھی وقتھا افراد دارای تحصيالت 

  .شوند   تعويذ نويسان در حال انتظار ديده میۀعالی  را نيز می توان مشاھده کرد، که در انتظار خان

  ! محترم ۀخوانند

يکی از پر  حيث ه روزی در افغانستان امروز ب  غل تعويذ نويسی برای کسبش: ور شدم آکه در فوق ياد  طوری

بھتر و بيشتر از معاش يکنفر صحاب منصب و يک   مد  يک تعويذ نويسآمبدل شده و در ھا دارآمد ترين شغل 

  .باشد  می،دنسرباز نظامی که در دفاع از مقدسات کشور شب وروز می رزم

در اين حرفه نه تنھا مسلمانان حتی افراد غير مسلمان که با مشاھده و خواندن اعالن تجارتی شان از نام شان غير 

گويند بازار برخی از فال بينان    می،مسلمان بودن شان ھويدا است،  مصروف اين کسب حرام شده اند

به   تعويذ نويسان. مانی نيز بسيار گرم بودنويسان در روز ھای انتخابات رياست جمھوری وانتخابات پارل  وتعويذ

 :شود که نيز تعويذ نوشتند، و با تأسف ديده می  ی پارلمان غرض کمک در انتخابات پارلمانی از وکالیبخش

سياسی و در اين اواخر نسبت ضعف قانون وعدم مراعات    ھسته تعويذ ھم از حالت نورمال خويش به تعويذآ  ھستهآ

حال فرصت وقدرت . ء  و خود را به مقام مفتی رسانده اند ارتقايذ نويسان از منصب تعويذ نويسقوانين اسالمی، تعو

ن تعويذ را صادر ومردم مسلمان وبی دفاع مارا در مال ان تعويذ ومخالفادست گرفته اند که حکم قـتـل منکره را ب آن

قتل ه افغانی ب  ، غير انسانی  وغير غير اسالمی ۀوبه فجيع ترين شيونموده  ئیبه اصطالح صحراۀ عام محمکـ

 . تش بکشندآرسانده و حتی  به 

سار و نه ھم قتل مطابق شرع حتی درصورت گی، نه سنئصحراۀ فت که قتل خانم فرخنده نه محاکمـگبه يقين بايد 

  . تواند تخلف خانم فرخنده از کدام امر شرعی، بوده می

  .  کننده وجود داشتءشروع محاکمه و اجرادرين مسأله نه قضاء و نه قاضی و نه  ھم مرجع م
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به شھادت رسانيدن و کشتن فجيع وغير انسانی خانم فرخنده در زيارت شاه دوشمشيره به صورت واضح اين 

خوند تعويذ نويس  دست آگمراھی را ثابت ساخته و جوانان ولگرد بی بند و بار به اشارۀ غير قانونی و غير شرعی 

  . ر شرع و قانون نافذ کشور تخلف کردندبه قتل انسان زده و از ام

در دين مقدی اسالم به صورت قطع تبليغ سحر و جادو و اشتراک درين تبليغ و ترويج حرام قابل پيگرد عدلی 

  .  ی و درگاه ايزد متعال استئوقضا

ن احربرای تعويذ نويسان وسا  که تعويذ وسحر غير شرعی در شرع حرام است ، نشر وبخش تبليغات ھمان طوری

کنند ، حرام واشتراک در ھمچو  که در مخالفت به اساسات قرآنی وسنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ،عمل می

  . باشد تبليغات گناه وحرام مطلق می

درد سر ممکن که   شود که دولت و حاکميت به سمت دادن و جھت دادن امور کشور به  نحوی ينجا ديده میادر 

 الزم نداشت ويا بی درد سر بودن مقطعی و کوتاه مدت را  مبنی بر عدم ادای رسالت ۀـساز باشد در جامعه عالق

  .  کند م النه عمل وخويش درعرصه ترجيح داده و عمالً  غيرمسؤ

اه خاص گکرده اند بحث و جاي تا حال درست درک نیموکراسی و آزادی را که در موارد زياددفھم  غير دقيق از  

  .  داردخويش را از وضع موجود 

 که تحت پوشش آزادی  ارزشھای یموکراسيو دخته  يسگموکراسی لجام دموکراسی بدون حاکميت قانون يعنی  د

تحت نام عمل متناسب را  فعاالنه  تحميل شود و دولت درين زمينه یغير انسانی و غير افغانی و غير اسالم

  . کند به  ھيچ صورت قابل قبول نيستدموکراسی عمل ن

قانون  کردن کاری که بايد نشود و نکردن کاری که بايد شود ھردو تخلف بوده  و کم کاری حاکميت در حاکميت 

 بوده و افراط و تفريط درين عرصه  که عدم اجرای وظيفه از جانب حکام مبنی بر منع اينزمينه قابل قبول ندرين 

برخورد  بزدالنه وغير . ع دولتی استی مراجئرد عدلی و قضاگموکراسی موجب پيتخلفات و انحرافات ولو به نام د

  .فعال دولت درين عرصه نيز قابل قبول نيست

ت در اعمال خالف قانون و آولين پوليس ھر محل در مورد سکوت و عدم اجراؤ اطالعات زيادی وجود دارد که مس

  . ورند آ و مید ماھوار به صورت مستمر به دست می آوردنھای نيز پول ھای دوامدارعدم توجه به آن و مسامحه 

اينکه درين عرصه تعويذ نويسان چه مقدار ميپردازند و يا حاکميت ضعيف از ترس مبتال شدن به سرنوشت خانم 

  .  می ماندفرخنده احتياط و کم کاری کرده اند نيز مطلب بر جای خود باقی 

بقه رشد کرده  و بازار وشه و اکناف کشور به صورت بيساگبه ھرصورت  رواج تعويذ نويسی و تعويذ نويسان در 

  .رم بود و قسماً اين تجارات  ادامه داردگشان بسيار 

رد گيری، وقايه و پيگی است تا در جلوو تربيتی در کل مراجع اجرائی،  کلتوری، دينی  گبر مراجع امنيتی و فرھن

  . در صورت تخلف تدابير و اجراآت متناسب به موقع اتخاذ بدارند

 آمين يا رب العالمين. نالھی ما را ھدايت نيکی ک

  : تتبع ونگارش 

  » سعيد افغانی  -سعيدی«  الحاج امين الدين 

   جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دوومسؤ  افغانيــژيکـمدير مرکز مطالعات ستراتـ

 


