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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶ دسمبر ١٧

  "کورھم می فھمد که دلده شور است"

١  

يت اسالمی جمع"يکی از اخوانی ھای سابقه دار تنظيم " حفيظ منصور"، شنيديم و خوانديم که ديديم از طريق رسانه ھا 

اسالم ناب " و "تبليغ اخوانيت"، "اسالم سياسی"که سالھا خودش و ھمقطارانش از طريق دميدن به سرنای " افغانستان

، نه تنھا ارتزاق نموده اند، بلکه در پناه ھمان اعتقادات خود را در بازار مکارۀ سياست شرق و غرب به حراج "محمدی

 حرف درستی ن ادارۀ مستعمراتی کابل، چه بسا در طول عمرش برای بار اول در به اصطالح پارلما وی گذاشته اند،

 معلم و مکاتب تدريس می ت که در پوھنتون ھا، مؤسسات تربي"ثقافت اسالمی" اعالم داشت که محتوای مضمون گفته،

 مضمون می رسنامبرده به غرض اثبات ادعايش يکی از کتب تدريسی. گردد، ھمه در خدمت افراط گرائی قرار دارد

 آن را باز می نمود، اعضای پارلمان ۶٣، در حالی که صفحۀ بيرون نمودهپوھنتون کابل را از جيبش " ثقافت اسالمی"

ببينيد در اينجا نوشته که سيستم حکومتی در اسالم فقط خالفت و امارت می ": مستعمراتی را مخاطب قرار داده گفت

 نقل -.حقانيت دارد" بغدادی"به حق بوده و اينک " مالعمر" حاکميت فقط  چنين تحليلی بدان معناست که از لحاظ.باشد

  -به مضمون

می باشد، در طول حيات سياسی وی " حفيظ منصور"اين تذکر که گفتم اولين و چه بسا آخرين موضعگيری درست 

ا جھت تکفير دانسته، فرصت ر" کفر"چنان تذکری را " علمای دينی"طالح صانعکاس بزرگی يافته، برخی از به ا

  .گوينده از دست ندادند

 از زندگانی گذشتۀ خود و رفقاء جلب می نمايم، یل قضيه بگردم، توجه تان را به بخشدر اينجا قبل از آن که وارد اص

  .باشد تذکر آن خاطره، بيشتر از صد توضيح، مطلب را ايضاح نمايد

و چند جنگ را با خطرات آن " کوه صافی"ده ماه اقامت در  سال قبل وقتی بعد از ٣٣ًسالھا قبل از امروز، يعنی تقريبا 

نزديکی ھای " بريالی"و " سحر"، "*قومندان قادر"، "صبحرنگ"پشت سرگذاشتن، ھمراه با رفقای آنروزم، استاد 

اک در پشاور زندگانی می نمودند، ھمه خسته و مانده و خ" قومندان قادر"پشاور رسيديم، چون بين ما تنھا فاميل ظھر به 

اين را که اعضای خانواده به چه ميزان از ديدن فرزند شان و رفقايش . ًو خاکپر، مستقيما به منزل پدر وی رفتيم

 گرديدند، فقط آنھائی می توانند به صورت کامل درک نمايند، که در ھمچو موقعيتی قرار گرفته و چشم شان به  خوشنود

اعم از پدر، مادر، " دان قادرقومن"خانوادۀ . روشن شده باشدفرزند شان که از جبھۀ جنگ به سالمت باز گشته، 

خانواده به مانند اکثر آن عده از پناھندگانی که استطاعت پرداخت کرايۀ خانه را داشتند، يعنی تمام ھران، برادران خوا
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" ومندان قادرق"قدم ًھمه در يک حويلی کوچک زيست می نمودند، چون از قبل تقريبا با ما نيز آشنائی داشتند، نه تنھا م

 از کباب گرفته تا تخم مرغ کافی و نان خاصۀ وطن، ما را گرامی داشتند، بلکه در مھمان نوازی به خصوص تھيۀ غذا

که وی نيز  از جمع رفقای ما به " تورن صاحب"را سرفراز، شوھر ھمشيره اش " قومندان قادر"را خجل ساختند و 

" بيتک"در ھمان اتاق کوچک مھمانخانه که در پشاور به آن " ندان قادرقوم"برادران شمار می رفت، با پسرش و 

  .گويند، با تمام صميميت در خدمت به ما می خواستند، گوی سبقت از ھم بربايند

که شخص تحصيل يافته اما سخت مذھبی بود و ساليان طوالنی بر مسند قضاء در افغانستان در " قومندان قادر"پدر 

ً نموده بود، وقتی از نماز جماعت به خانه برگشت که ما تقريبا نان را خورده و دسترخوان جمع مقامات گوناگون خدمت

ايشان نيز ضمن ابراز محبت پدرانه به ھمۀ ما و خوش آمد گفتن ھای مکرر و شکر گوئی از اين که به سالمت . شده بود

  .رسيده ايم، خودش را با تسبيحی که در دست داشت، به ذکر مشغول ساخت

ًمن که تقريبا استراحت نموده و شکمم ھم سير شده بود، طبق معمول که با کودکان و جوانھا زود رابطه برقرار نموده، 

 اين که زندگانی را چگونه می  درس و مکتب شان و در کلع بهبدون آن که از سؤاالتم ناراحت شوند، از آنھا راج

بود و " تواب"که اسمش يا " تورن صاحب"اد رابطۀ حسنه با پسر ًگذرانند، مختصرا می پرسم، بعد از چند دقيقه و ايج

 سال عمر داشته باشد، ديالوگی ۴٠ً و فعال ممکن است در حدود - اگر اشتباه نموده باشم پوزش می خواھم-"عابد"يا ھم 

  :را آغاز نمودم که شما را نيز در جريان آن قرار می دھم

   جان کاکا مکتب ميری؟-

   بلی کاکا جان؟-

   صنف چند ھستی؟-

  ٢ صنف -

   با درسھايت چطور ھستی؟-

  . جور ھستم-

   از کدام مضمون خوشت می آيد؟-

   از ھيچ کدام شان نه؟-

   چرا جان کاکا؟-

  . با لحن سخت ناراحت کننده توأم با انزجار و نفرت-. مضمون علوم دينی می خوانيم۶ -

 جريان صحبت اما و مشغول خواندن ذکر و اوراد است، که فکر می شد سرش به کار خودش گرم" قومندان قادر"پدر 

 صحبت نواسه اش به نقد از نصاب تعليمی حاکم در مدارس پشاور رسيد، با ما را ھم تعقيب می کرد، به محض آن که

  .عتاب کامل وی را مخاطب قرار داده با لحن درشتی امر به سکوت نمود

  :ًقوت قلبی احساس می نمود، تقريبا با لحن بی پروا جواب دادو از موجوديت ما در خود نيرو  کهپسرک 

  "موبابه جان بان دگه، پيش تو خو گفته نمی تانم، پيش کاکايم خوبگوي "-

***** 

مطرح و با عتاب پدر کالنش نتوانست ادامه دھد، درواقع " تورن صاحب" سالۀ ٨- ٧ سال قبل، پسرک ٣٣انتقادی را که 

وری است که اينک بعد از سپری شدن بيش از سه دھه، مردی در پنجمين و يا ھم ششمين انگشت گذاشتن بر زخم ناس

  .ًدھۀ حياتش مجددا آن درد را احساس نموده، آن را بر زبان می آورد
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در يک فاميل روشنفکری با " تورن صاحب" طيفی مطرح می گرديد که به مانند پسر اين قضيه اگر باز ھم از طرف

مسايل سياسی و طبقاتی رشد و پرورش می يافت، زياد سؤال بر انگيز نمی بود، زيرا ھمه می گفتيم پدر و مادر آگاه به 

بيان داشته است، مگر وقتی مسأله از زبان يک تن از اخوانی ھای را او به حکم درک و جدانی اش چنين مسأله ای 

خورد ابزاری نسبت به اسالم، خدا و جميع  دھه، با بر٣سابقه دار، يعنی از زبان فردی که حد اقل در جريان بيش از 

ارکان اسالم، نان خودش را از تنور داغ و سوزان اوضاع اجتماعی افغانستان که ھيزمش چيزی نيست مگر گوشت و 

در بحث توجه خواننده را به خود جلب می که استخوان توده ھای ميليونی ما، بيرون کشيده است، نخستين مسأله ای 

 چنين بحثی است؟ انگيزۀ اين که چه شده و آفتاب از کدام طرف طلوع نموده، که يک اخوانی مکتبی، نمايد، انگيزۀ طرح

  .داندمی گرايان درسھای اسالمی انتقاد نموده و دوام آن را مايۀ تشويش از بابت خوراک تبليغی شدن آنھا برای افراط از 

نيم که به عالوۀ يمی آيد، می ببر" حفيظ منصور" آقای تا جائی که از مطالعۀ ساير نشرات ھمزمان با اين ادعای درست

 پای به ميدان گذاشته، به زعم خودشان می خواھند "توابان ديروزی" و "اسالم پناھان"از  ھم چند تنی ديگری  ،ايشان

ارد، را ھم د" خانقاه گزيدن"و " صوفی شدن"عليه افراط گرائی موضعگيری نمايند، از جمله يک تن از آنھا که ادعای 

تخم "و " رقرص کم"آنھا به شکل تمسخر آميزی از کمبود "  ھای انار مانندپستان"و " غلمان"و " حور"با طرح مسألۀ 

پناه و يک اخوانی سابقه م اين ھمزمانی و ھم صدائی بين عده ای تواب و اسال. در بھشت موعود ياد می نمايد" مرغ

  . چنين مواضعی معطوف نگردانددار، نمی تواند ذھن انسان را به طرف علت اتخاذ

 در مکتب اخوانيت دارم به جرأت می  ھابا شناختی که من از ھر دو طيف، ھم اسالم پناه ھا و توابان و ھم ذوب شده

توانم بنويسم که انگيزۀ آنھا از شرکت در چنين حرکتی، به ھيچ وجه، پاسخ به ندای وجدان به منظور خدمت به مردم 

ست، چه آنھا از دير زمانيست که ديگر ھيچ نوع تعلق و ارتباط با توده ھای افغانستان و منافع افغانستان نبوده و ني

در نتيجه می توان انگيزۀ آنھا را از طرح چنين مسأله ای، اگر پای تصفيه حساب ھای . تاريخی آنھا نداشته و ندارند

 در افغانستان و منطقه ی حرکت اسالم زدائیدرونی نيروھای اخوانی در ميان نباشد، دورنگری آنھا از آغاز احتمال

  .دانست

طرح دورنگری بدان معنا نيست که آنھا خود متوجه شده اند، که در آيندۀ قريب، اسالم زدائی در افغانستان آغاز خواھد 

ر پايۀ  روابطی را که طی اين ھمه سال با نھاد ھای استخباراتی دور و نزديک داشته اند، و ب،يافت، بلکه بدان معناست

 دين و ديانت پرداخته اند، به آنھا  نامھمان روابط در تمام اين سالھا، به تبليغ بدون وقفۀ عقب مانده ترين افکار زير

يعنی ھمان اربابانی . فھمانده اند که سمت حرکت قطار تغيير خورده و نبايد بيش ازاين به مانند سابق طی طريق نمايند

، تا از طريق افکار اخوانی و اسالم ناب محمدی، مردم ما را قرنھا از کاروان تمدن به که تا ديروز به آنھا پول می داد

می دھند، تا خالف تبليغات گذشتۀ " جرأت"عقب بکشانند، اينک به آنھا پول می دھند، امکانات می دھند و از ھمه اولتر 

ء بگيرد و آن ديگری، موجوديت را به باد استھزا" ثقافت اسالمی"شان دست به تبليغ زده، يکی دروس مضمون 

  .را مورد تمسخر قرار دھد" حورھای انار پستان"

ثقافت "به ارتباط مضمون " منصور"از بحث انگيزۀ چنين طرحی اگر بگذريم، می بايد تذکار دھيم که آنچه را آقای 

اين مخروط با تمام مطرح نموده اند، فقط بخش رأس مخروط واقعيت را نشان می دھد، در حالی که قاعدۀ " اسالمی

به نظر من . ًطول، عرض و پھنای آن در جا ھای ديگريست که يا ايشان نديده اند و يا ھم فعال اجازۀ طرح آن را ندارند

ھيستری "به وجود آمده و اعمال معتقدان به دين اسالم در پناه ھمان " ھيستری مذھبی"آنچه باعث شده تا در افغانستان 

ايجاد شده در سطح جھان را به خاطر جلوگيری از "ھيستری مذھبی"بررسی نقش فضای بروز نمايد اگر " مذھبی
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در  "ثقافت اسالمی"بيشتر از مضمون ھم سان و چه بسا نکات آتی طوالنی شدن بحث به زمان ديگری موکول نمائيم، 

  :داردداشته و  گرويرانشکل دھی ذھن ھموطن بی خبر ما و ھدايتش به سمت افراط گرائی مذھبی نقش 

  

  :يادداشت

  .بود" ساما" قادر، اسم مبارزاتی يک تن از رفقای نظامی -*

  موسوی

  

  


