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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  نـذيــر دلـســــوز

  ٢٠١۵ جوالی ١٧

   شدگان از روند تاريخهنمائی راندم اسال
روزی در جمع . ر اقامت دارند رفته  بودم زمانی که در کشور کانادا غرض بازديد از آنعده اعضای فاميل که در آنکشو

يکی . جو به ميان آمد    وساير پله بين ھای جبون و منفعتھا خادي،عزيزان ،  سخن از اسالم نمائی خلقی ھا ، پرچمی ھا

  لمانادر «  : اين دوست گفت .   اسالم نمائی زد ۀی در زمينئ آمده بود  گپ ھاالماناز نزديکان  خانواده که به تازگی از 

يکی از کادر ھای  پرچمی که در ھمان خانه حضور داشت ، طوری نشان داد . به خانۀ يک تن از دوستان مھمان بوديم 

: را اينطور بازتاب داد ) ھاشمی(اين پرچمی  گفتۀ رفيقش .  باشد که  گويا از اسالم نمائی رفيق ھايش ناراضی می

  .» " ھا را پر کرده ايم خدا ما تمام مسجد ه ب" ھاشمی  صاحب می گويد «

حاجی صاحب  رويش .  ما که حج ھم رفته بود در آن مھمانی حضور داشت ۀ يک تن از خويشاوندان مسن و سالخورد

ياد داشتی دارم که آن را .  آمده ايد المانشنيدم شما  از !  نذير جان « : را به طرف من  دور داده صميمانه اظھار داشت 

حاال .  ياد داشت را به يکی دو نشريه  برای چاپ فرستادم ؛ متأسفانه کسی آن را چاپ و نشر نکرد اين. با خود آورده ام 

از آن . آنگاه کاغذی را که از جيبش کشيده بود ، به من داد .  » توانيد  ببينم شما چه کرده می. اين را به شما می دھم 

حاجی صاحب با . » ... بخوانمش و يا در خانه که رفتم حاال « : مرد مسن  خانواده  تشکر کرده، از ايشان پرسيدم 

خير رفتيد ، آن را با دقت خوانده  به کدام جائی برای ه نه در خانه که ب«: تمکين و صميميت ھميشگی اظھار داشت 

به . ندم باز نموده خوارا که تنھا شدم  کاغذ قات شده  بعد از اين. با تشکر کاغد را از وی گرفتم . » چاپ روانش کنيد 

  :روی آن اين مطلب انشاء شده بود 

تياردارمسجد ناشر گرامی  از مدتھا بدينطرف متوجه شده ام  که برخی افراد خود غرض و طماع که خودشان را اخ«

وانموده کرده اند ؛ به  عناوين مختلف از کسانی که عزيزانشان وفات کرده و ) در تورنتوی کانادا(» امت نبوی «شريف 

ی بيچاره ھامرده دار. طور غير قانونی اخذ می کنند ه د در آن مسجد فاتحۀ متوفا را بگيرند ، پول ھای زياد بخواھن می

 مشکالت زيادی جمع و جور که دارای درآمد کم اند و يا به کمک  امداد دولت زندگی می گذرانند ، اين ھمه پول را با

به جيب اين )  دھندآن مقدار پول  خواسته  شده را برای شان میيا قرضۀ سر سود می گيرند ، و يا دوستان شان (کرده  

  :گونۀ مثال ه ب. می ريزند " افسقال " و " اوقی"اشخاص 

  . دالر بپردازد ٣٠٠ يک روز  فاتحه دار بايد مبلغ ۀبرای فاتح

  ]  دالر بايد بپردازند ١٢٠٠ فاتحه باشد۴ھرگاه [ 

  .  دالر پول می گيرد ٢٠٠  تا ١۵٠از ھر قاری که برای ھمان روز استخدام می شود  
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قاری ھر ً دالر مجموعا به ٨٠٠ تا ۶٠٠  فاتحه باشد از ۴صورتی که در .  نفر قاری برای مسجد موظف است  ۴ [

  ]پرداخته می شود 

  . دالر می دھد ۴٠که در مسجد امور پاک کاری و نظافت را به عھده دارند  ای برای خدمه 

  ] بپردازد ر دال١۶٠د  بايد  ھر بافتح دار مبلغ  فاتحه باش۴درصورتی که [ 

  ) .از طرف حاجی نور محمد                                                              (  

ھمين . ھای مساجد خلقی يا پرچمی ويا خادی می باشد  »اوقی «ًبعد ھا شنيدم که  در اغلب کشور ھای غربی  اکثرا 

  :می کنند  ؛ سطری چند بنويسم » مسلمان نمائی « ه در زمينۀ  آنانی که  در زير پوشش اسالم مسأله  انگيزه شد ک

 بعدش طالبان و در پی آن داعشی ھا ديده می  ھا ،اسالم واقعی ، اسالم اصلی و راستين را ما درعملکرد ھای جھادی

  .  توانيم

  سفاک تازه پا گرفته از   صحرا ھای بی آب و علف  اسالمھا بار فرھنگ بھتر و قويتر ازدھافغانستان و ايران که مردم 

که طرح و تفسير و تشريح آن در (  بنا به داليلی زمانی که ،  داشتند و سوزان در افغانستان و ايران چھارده قرن پيش

. ذيرفتند  را پ تعميلی و جباراسالم وضد زن وتمدن و ضد ارزشھای عالی انسانی ،  دين خفقان آور)اين مجال نگنجد 

 ، و در بستر زمان قرار گرفت  ھا اين سرزمين و ريشه دارتاريخیاين دين خشن تحت تأثير فرھنگ قوی  قرن١۴طی 

ھای آرام و يا ملتھب تکامل جوامع انسانی  و تعويض طبقات حاکمه يکی به جای ديگر و يا دفاع در برابر تجاوزات که 

طور ه  بخطوط  فرعی  اين دين متجاوز و جبار صورت گرفت ؛ر اصالحاتی د به  اين سرزمين ھا صورت گرفت ؛

در افغانستان وجود ) امير حبيب هللا خان ( شاه امان هللا پدر تا زمان اعضای بدن  وبريدن و سنگسارمثله و جمره  : مثال

ل استقالل افغانستان چنين  احکام ضد داشت  ؛ مگرزمانی که شاه امان هللا  پادشاه شد ، اين شخصيت  نامور و محص

سنگسار ھمچنان بريدن دست و . قرار داد  ملغا  و غالمی را کنيز و صورتی . از ميان برداشت تمدن و ضد انسانيت را

   ...  .و

 ًمثال   جلوگيری از يک سلسله  تبليغات برای  دين و مذھب بوديم ؛ شاھد ھمه ما ، ظاھر شاه سلطنتسال تداوم ل طی چھ

در . ند تر ھا در داخل شھر کابل تعطيل بودأھا و تي  سينما، نخست تا يک ماه   محرم ماه  سوگوار بودن دربه خاطر

  تا رفت ، کم وکمتر شده... سينما ھا و سال به سال از مدت تعطيل.کافی ھا و چايخانه ھم موسيقی پخش نمی شد  

 رسيد و در پی آن  به  يک روز روز و تا سه روز  دهًعدا بهبه  دو ھفته  ب» روز کربال « سوگوار بودن به خاطر 

   . تقليل يافتتعطيل

  مردم به آنجا. بودند زماه رمضان با  ھا درتشماری از رستوران ، داوود  سردار١٣۵٢  سرطان٢۶ تا قبل از کودتای 

در ماه (رادران ھزارۀ ما  يک رستورانت از ب)نبش سرک (چنداولو   جادۀ ميوند سرکدر . غذا می خوردند  رفتهھا

برادران ھزارۀ ما با مشتريان . در آن جا رفته غذا صرف می کردند " روزه خورھا " که به اصطالح  باز بود )رمضان

 کباب می  »سليمان کبابی  «  کبابی معروف به دکان در جادۀ تيمور شاھی ھکذا .با مھربانی و ادب برخورد می نمودند 

 رحيم «و رستورانت »ھوتل کابل«و  » خيبررستورانت« در  ھمينطور . ھم می فروخت وبمشر» خپ و چپ « داد و 

 رخیو ب» قبرگوره ھا «  و يک دکان کبابی درآغاز سرک   در مقابل سينما پارک)صبط احواالتی معروف(» قنات

   .ندمحل صرف غذا بود در شھر کابل در ماه رمضان ی ديگرھا رستوانت

از فروش مواد طبخ شده در رستورانت ھا ممانعت  در ماه رمضان . ا کودتا به قدرت دست يافت زمانی که داوود خان ب

 ،) به افغانستانسوسيال امپرياليزم شورویتجاوز  (»مرحلۀ نوين آن  «خصوصه ب ،١٣۵٧ ثور ٧کودتای ننگين . کرد 

خالف تعامل  -  جالد خاد اين -ه نجيب  تا حدی ککردند ، ت تا توانستند دين و مذھب را تقوي برای بقايشان پرچمی ھا

برای . شان اعمار نمايند ي جای رھايشی  برادر درون مساجدشان اجازه داد که  ه ھاي و خانوادمالھا، برای  پيشين 
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 ،  از مال ھا غرض تحصيل به شوروی اعزام شدندی شمار . پول ماھوار پرداخت شد  مال در سراسر افغانستانھزاران

   !درتورنتوی کانادا» مسجد امت نبوی «از جمله مالی 

 در بيانيه ھا و خطابه ھايش آيات ه بود ، مسلمان شد که مطابق مشی رھبران خاين وجنايتکار شوروی دوکتور نجيب

حزب  «تمام اعضای  !  نمودآيات قرآن را ترجمه ھم می  قرآن را گردان می کرد و برای تثبيت مسلمان بودنش

خصوص زمانی ه ب. باقی ھمه نماز می خواندند )  پرچمی ھای آن حزب درصد معدود د چنمنھای ( »دموکراتيک خلق

  . شدند " پناھنده " و به کشورھای غربی گويا که کابل را ترک گفتند

که    از اينھراس بودند ترس و  زيرا که در  ؛نمائی کردندم  تا توانستند اسال ، شدگان از روند تاريخهراند اين 

 زير پوشش  در کشور ھای غربی اينھا زمانی که .مبادا افشاء شود  » حزب دموکراتيک خلق« عضويت شان در

    . به مساجد رفته نماز می خواندندپذيرفته شدند ؛ کماکان" پناھنده"

 مسخره ه طرز ب را خانم ھايشانخلقی ھای کودن و جبون ؛ حتا .  حج رفتند و خادی ھا گامی جلوتر گذاشته بهخلقی ھا

 عينک ھای دودی استفاده می با تکه ھای سياه ازصورت شان  جھت پوشاندن   آنانقسمی کهکردند ؛  ياه پوش سای

   .  کردند

 خادی ھا  . برای خود مسجد ساختند ، مسلمان بودند از عضويت در خادقبل که و بی عار و جنايتکارخادی ھای مکار

و تا ھم  اکنون نمی  ( خادی ھا نمی رفتند برای فاتحه در مسجدحتا ؛ خلقی ھا   و در مسجد خلقی ھا نماز نمی خوانند

   . ساختند »زنانه جدا و مردانه جدا« را  عروسی ھايشان مجلس و تاالرخلقی ھا) روند 

شماری از .  اسالم نمائی اين جبونان را شاھد بودند ھمه،  و کانادا امريکاتمام پناھندگان افغان در کشور ھای اروپائی و 

  . کمی از اين ھا نداشتند دست  ھم و تسليم طلب و خاين به مردمی ھای مرتدشعله ئ

 زمانی  ،جنگی گمارده شده بود يک تن از خويشاوندان خلقی اين قلم که در بمبارد باميان به مثابۀ مسؤول بی سيم طيارۀ

ای مسلمان کمال افتخارش نماز خواند و ازدواج دخترانش را با عرب  ھ .  به حج رھسپار شد ، رسيدامريکاکه به 

 مال ھای  ، سه طيفرھا و پرچمی ھا ھ  خادی ، خلقی ھا .خادی ھا ھم حاجی شدند . وانمود کرد و به خود باليد

نماز شوند و باالی قبر مرده ھايشان قرآن بخوانند و نصايح   پيش در مساجد و محافلتا، خودشان را توظيف کرده بودند 

در . ، تاکسی گمان نبرد که اين ھا پرچمی و خلقی و خادی اند تگان باالی جنازه بدھند حضور ياف الزمه را به خورد

    .  بوداخوان مکتبی  و مزدور اسالم بيشتر از  دين اينھا برای و خدمات رايگان ميزان و شدت تبليغات واقع

  

 

 


