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  الم.  الف:نويسنده 

  ٢٠١٢ فبروری ٥  
   

  

  ئيد از نوشتۀ جنابِ أبا ت

  "درويش کـــــابلی" 

باجرأت، توانا و بدون ھراس و يا به اصطالح عاميانۀ کابل از مدتيست نوشته ھای خيلی روشنگرانه، توسط نويسندۀ 

در مورد اديان، پيمبران، کتابھای سماوی و خرافات مستولی بر دين مبارک اسالم، ) ل(، آقای آزاد "سر تير از"عزيز 

غانستان آزاد ــ اف"دينی که ما ھمه تا پای جان عقيدتمند و پاسدار آن ميباشيم، در سايت پورتال آزاده، مبارز و روشنگر 

، از ھيچ مرجعی، از ١٢ جنوری ١٨قرار فرمودۀ جناب درويش کابلی، انتشار يافتۀ ه اما ب. نشر ميشود" آزاد افغانستان

دھنده، عکس العملی نشان داده نشد  و يا به اين افشاگريھای تکان  در برابرالسالمیاھيچ مالئی، ھيچ آيت هللا، حجت 

د و ازين مراجع دينی و مذھبی که از دھن ھر کدام آتش فوران ميکند، نفسی اصطالح عاميانه از زمين صدا برآم

گوئيھايش به او عالقه مند شده اند و  و خوانندگانی را که از نوشته و حقيقت) ل(برنيامد تا اين جناب يعنی آقای آزاد 

  .  تاجائی با او سر ھمنوائی شور ميدھند، قناعت داده و سرجايش بنشانند

عقيدتمند، پيرو تمام مناسک پنجگانۀ اسالمی در مذھب حنفی ميباشم که با ادای کلمه ھای طيبه و   بسيارمن يک مسلمان

شھادت، نماز، روزه، زکات  را صادقانه اداء ميکنم و حتی به انجام فريضۀ حج نيز نايل شده ام، اما نخواسته ام پيشوند 

يرا ميخواھم با اعمال و کردار نيک يک حاجی واقعی، صادق و کلمۀ حاجی يا الحاج را در پھلوی نام خود قرار بدھم، ز

اين خصائص را از پدر مرحومم که يک صوفی صافدل و در . نام و آلوده با ذمائم اخالقیه بی آزار باشم، نه حاجِی ب

 من دين يعنی. طريقۀ قادريه، مريد يکی از مرشدان  مشھور آن زمان در حومۀ کابل بود، عمالً آموخته ام نه از علماء

اسالم را با پيروی از اعمالی که پدر مرحومم انجام ميداد، از عنفوان جوانی پذيرفته و اجراء ميکنم، در روز، پنج وقت 

ط چون نمازھای تراويح، ختمھای قرآن در جماعت مساجد و تالوت روزانۀ شرائنماز، ساالنه يک ماه روزه با تمام 

درحقيقت تمام اين اعمال را من از پدر مرحومم قدم به قدم کاپی کرده . مه داردقرآن که خوشبختانه از جوانی تاکنون ادا

ام؛ يعنی من يک مسلمان بسيار خوب سنتی ميباشم اما عقيدۀ من چنان راسخ بوده و است که اگر مطلبی مغاير آنچه 

اما با  وجود . ا جند ميگيردآموخته ام  در بارۀ اسالم، گفته، نوشته و يا عملی شود، به اصطالح مردم عزيز کابل، مر

ھائی نيز در چگونگی اديان، پيمبران و کتب آسمانی و اينکه دين اسالم واقعاً دين سؤالاين عقيدۀ راسخ و خلل ناپذير، 
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صلح است، موارد مختلف و متعددی از گذشته ھا در ذھنم موجود بوده و ھنوزھم است که آھسته آھسته توسط بعضی 

  .ل ــ درين اواخر مطرح ميشود. ی آزاد دوستان ــ از جمله آقا

به ياد دارم دورانی را که در شھر کھنۀ کابل با پدر مرحومم يکجا، نمازھای صبح، شام و خفتن را در مسجد گذر ما به 

اين مالی گذر که من امروز . ن فيض و لذت ميبرديمآامامت يکی از مالھای کالس دوم يعنی نيمچه مال اداء کرده و از

را به او اطالق ميکنم، در آن فرصت از محترمين زبده و کامل اھل گذر محسوب ميشد و به " يمچه مالن"کلمۀ 

که متأسفانه ھمان روحيه ھنوز ھم در جامعۀ ما حاکم . اصطالح، اولين و آخرين سخن را برای اھالی گذر او ميگفت

 را که از مدتی مرا به خود مشغول یلسؤاحافظی با مال امام، يکی از روزھا بعد از ادای نماز و ھنگام خدا. ميباشد

، مال که "لوح محفوظ در کجای آسمان قرار دارد و در آن چه چيزھا نوشته است ؟؟؟"ميداشت ازو پرسيدم و آن اينکه 

 خاموش جاھل برابر قدت گپ"من جواب داد که ه  بيرون از فھم و ادراکش بود، غضبناک بملسؤاحاال فکر ميکنم، 

ھای مرا بگيرد و سؤالبه پدرم نيز فھماند که جلو  اين گونه "  ھای باالتر ازعقلت چه غرض؟سؤالبزن، ترا به اين 

 برای من ُعقده ای خلق ملسؤااين اھانت در برابر ديگران و الينحل ماندن . توصيه شدم تا برای مال مزاحمت خلق نکنم

ھا در مورد دين که تا امروز در جامعۀ ما ادامه دارد، سؤالمسکوت ماندن متأسفانه اين . کرد که تا مدتی مرا آزار ميداد

ھای متعدد ديگری را که برای من و مانند من  ديگران خلق ميشد، بار آورد که ادامۀ آن سکوت در برابر اديان و سؤال

  .ھا اکثر جوانان را به بيراھه کشاندسؤالحل نشدن 

بعضی از نويسندگان مطالبی را مطرح ميکنند و مورد پرسش قرار ميدھند که حتی اخيراً با استفاده از آزاديھای نسبی، 

که از مدتيست با ) ل(تصور آن برای ما مسلمانان، گيج کننده و جنجال برانگيز بوده و است، از جمله آقای آزاد 

رافاتی اديان را برمال معلومات خيلی وسيع در مورد اديان و مذاھب، با جرأت و صالبت تام مينويسند  و موضوعات خُ 

اولين مطلبی که در ھشت صفحه از ايشان نظرم را جلب کرد در سايت . می سازند، در حقيقت با آتش بازی ميکند

بود که با مطالعۀ صفحۀ اول بر خود لرزيدم و گمان بردم که آقا يک دھری و " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"محبوب 

ه که با استفاد» !!!ل جدا معذرت می طلبم. با تذکر اين نظر ناُدُرست از جناب آقای آزاد«خلق و پرچم است از اعضای 

. ی ميکند، ميخواستم از ادامۀ مطالعۀ موضوع، متأثر از ھمين روحيه، خودداری کنمئاز آزاديھای برونمرزی عقده گشا

ن روشنگريھائی يافتم که با آشد، دروسواس مرا نگذاشت به خواندن ادامه دادم، ھر صفحه برايم جالب و جالبتر مي

بار دوم آنرا عميقتر و دقيقترخواندم، با . ت متعدد من ميگرديدالسؤاھای ديرين من تماس ميگرفت و گرھگشای سؤال

را پيش کند که با نشر چنين مطالب روشنگرانه برای خود و " افغانستان آزاد"خود گفتم، خدا خير پورتال وزين 

خوشبختانه نويسندۀ محترم در بسياری موارد .  ذھن تاريک انديشان جنجالی خلق خواھد کردھمکاران قلمی خود، در

صريحتر و آزادانه تر نوشت و پورتال محبوب ما ھم مردانه تر و دليرانه تر به نشر اقدام کرد، اما کورمغزان که در 

ی ھمه از جمله محترم درويش کابلی و من  براسؤالھر حرکتی از پاچه ميگيرند تاھنوز لب به سخن تر نکرده اند و اين 

دستان که با ھر روشن بينی سر از تن جدا ميسازند، چگونه تاکنون در برابر اين نويسندۀ ه پيداست که اين شمشيرب

ن با منطق و آمبارز، مھر خاموشی بر لب گذاشته اند؟ اگر اين نوشته ھا اھانت به عقيده و ايمان شان است چرا از

خره خود بيايند، با نشر مکرر چنين واقعيتھا ، بااله ورنه تا ب. کنند و مردم را از حقيقت آگاه نميسازندمستدل، دفاع نمي

  به آرزوی چنين روزی                     . طشت بدنامی شان از بام افتاده و چلوصاف شان از آب بيرون خواھد شد

 

 


