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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶ دسمبر ٢۵

  "کورھم می فھمد که دلده شور است"

٢ 

  : مدارس مذھبی، رسانه ھا، نشر کتاب و افراط گرائی-١

شما موجود می بود، به جای آن که از دم قيزه نموده، تمام بار ھرگاه چيزی به نام وجدان در وجود " منصور"آقای 

و بدان وسيله معارف دربند تحجر اخوانيت می انداختيد، می توانستيد " ثقافت اسالمی"مسؤوليت را به گردن مضمون 

امواجی که . چشمان تان را باز نموده در گام نخست امواج سھمگين و ويرانگر افراط گرائی را در درون جامعه می ديد

امواجی که . به ميليونھا تن از طريق رسانه ھای خبری و فيس بوک ھا نظاره کردند" فرخنده"عملی آن را در قتل تبارز

ن گرديده يکی سنگسار می گردد، ديگری آھمه روزه در اقصا نقاط افغانستان، به ده ھا وصد ھا زن و دختر، قربانی 

  .دن به گلوله بسته شده و يا سربريده می شوده ھای ديگر و دگوش و بينی بريده می شو

آقای منصور، می دانم شما چرا نمی توانيد آغاز کارتان را از مطالعۀ چنين امواجی در درون بنا نھيد، زيرا وقتی 

ت و سوابق تاريخی چنين موجوديبخواھيد از جامعه شروع نمائيد، ذھن پرسشگر ھر افغانی از شما خواھد پرسيد، وقتی 

را در بستر تاريخ افغانستان نمی توان مشاھده نمود، پس چنين امواجی از کجا به وجود آمده اند؟ در پاسخ به امواجی 

می بايد زبونانه اعتراف نمائيد که سر آغاز چنين روند ضد " اسالم سياسی"چنين سؤاليست که جنابتان و متباقی داعيان 

ناگزيريد . خود را می رساند" سازمان جوانان مسلمان"به نام انسانيی به ايجاد نخستين حلقات نھادک استخباراتيی 

ھا، حبيب " عمر"ھا، " ربانی"ھا، " سياف"ھا، " گلبدين" تشکيالتی شما در وجود - بنويسيد که اين پدران عقيدتی

" یاسالم سنت"و بزرگی بوده که به جای  ھا و متباقی جنايتکاران خرد" نيازی"ھا، " سيف الرحمان"ھا، " الرحمان

زبانزد خاص و عام بود،  با استفادۀ " افغانھا نصف قرآن را قبول دارند"حامل تأمل و تحمل، اسالمی که اين حکم 

" اسالم سياسی"ابزاری از اسالم، از خدا و از محمد، به جای اسالم به مثابۀ يک عقيده و يک رابطه بين عابد و معبود،  

ل القاح نطفه ھای استعمار و ارتجاع را به شکل افراط گرائی مذھبی را نشخوار نموده، در زھدان چرکين آن، ماحص

  .پرورش داديد

، فرھنگ  تيزاب پاشی، "عيسی به دينش، موسی به دينش"، "گوسفند از پای خود، بز از پای خود"اسالمی که به جای 

دنيا و آخرت را به دنباله " اجر"سربريدن و سنگسار کردن را جای گزين نموده، آسانترين و کوتاھترين راه رسيدن به 

  .روی از اسالم سياسی، و انسانيت و افغانيت را درپای آن قربان نمودن معرفی نمود
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آقای منصور، لطف نموده يک بار دور و بر تان را نظر افگنيد و ببينيد که از آن زمان تا کنون، به چه تعداد مدرسۀ 

  . ليد افراط گرا اشتغال داردمذھبی شخصی و رسمی در سراسر کشور بدون وقفه به تو

آقای منصور، ھمين سال قبل بود که اين قلم ضمن يکی از مقاالتم به وجود سه ھزار مدرسۀ مذھبی در افغانستان اشاره 

 داشته باشد در -  بخوانيد افراط گرای مکتبی-  فارغ التحصيل١٠نموده و نوشتم که اگر ھريک از اين مدارس ساالنه 

در ھمان مقاله پيشبينی نموده بودم که سرانجام چنين روندی، کشور ما . ھزار افراط گرا می رسد ٣٠مجموع ساالنه به 

  . را به کدام ناکجا آبادی خواھد کشانيد

ن قسمتی از د آمده از طريق رسانه ھا ضمن نشاندا- شاھدی از غيب- آقای منصور، ھمين امروز به اصطالح عوام 

ه صورت رسمی اعالم گرديد که در مدرسۀ يکی از اراکين قبلی طالب به ب" مال عبدالسالم ضعيف"مدرسۀ شخصی 

 طالب و طالب بچه، به صورت شبانه روزی مصروف تحصيل ھستند، به مثابۀ فردی که اينک ادعای ٧٠٠تعداد 

  :مسؤوليت در قبال کشور و وظيفۀ تان می نمائيد، ھيچ شده از خود و يا از ديگران بپرسيد

  اده است؟دب با تمام سوابق جرمی آن اجازۀ تدوير چنين مدرسه ای را  چه کسی به يک طال-

 نفر ٧٠٠ منابع عايداتی اين مدرسه و مسجد از کجا تأمين می گردد، که آنھا توان پرداخت مصارف شبانه روزی -

  شاگرد را پيدا کرده اند؟

سرانجام کشور ما را به کدام سمت می  دروسی که در اين مدرسه تدريس می گردد، مطابق کدام نصاب تعليمی بوده و -

   نمايد؟تخواھد ھداي

 استادانی که در اين مدرسه تدريس می نمايند، چه کسانی اند و با کدام نھاد ھای استخباراتی دور و نزديک در تماس -

  اند؟

  .... و -

م به سراغ رسانه ھا، آيا آقای منصور، ھرگاه بحث به ارتباط مدارس مذھبی را در ھمين حد ناکافی بسنده کنيم و بروي

  گفته می توانيد که در آنجا چه می گذرد؟

 بھتر نوشت فريب -جھت روی نازک جنابعالی رسانه ھای سرکاری ادارۀ مستعمراتی را که تمام وقت جھت فريب مردم

 به - می گذردخود، زيرا مردم ما ديگر فريب نمی خورند، بلکه از ناچاری چنين وانمود می کنند که گويا نمی دانند چه

روی " چادر و چارچق"دستور ارباب بزرگ و اسالم نمائی ھای آن، عجوزه ھا و پتياره ھای خلق و پرچم را ھم با 

ًصحنه می آورند، می گذريم، و ھم چنين آن تلويزيونھای ديگری را که رسما به مثابۀ اين و يا آن مسجد و مدرسه به 

ًکه اگر مطلقا " خورشيد"نھا بحث مختصر ما را از تلويزيون تم، عکس آن فعاليت مشغول اند، نيز به شمار نمی آوري

يعنی نھادی که جنابعالی يکی از اعضای رھبری آن ھستيد، نباشد حد اقل نزديکترين متحد " جمعيت اسالمی"منوط به 

آغاز می نمائيم و " جمعيت اسالمی"تبليغاتی جمعيت به شمار رفته می کوشد تا وسيله ای باشد در خدمت تحقق اھداف 

حزب "لقاتی با تعرا که " نگاه"به خاطر اين که مھر تعلق مذھبی به اين ال مذھب زده نشود، ھم زمان با آن تلويزيون 

  .دارد، نيز فراموش نمی کنيم" وحدت

يد و آقای منصور، نمی دانم فرصت داريد تا لحظاتی چند از روز تان را به برنامه ھای اين دو تلويزيون اختصاص دھ

  . يا خود الزم نمی دانيد به آنھا مراجعه کنيد

خوانندگان عزيز، در اينجا شما را مخاطب قرار می دھم، ھرگاه فرصت يافته باشيد تا به پروگرامھای اين دو تلويزيون 

ا گذشته نظر اندازيد، ھيچ شده است که برنامه ھای آنھا را به حساب تقسيم بندی ساعت وار،  مد نظر قرار دھيد که آنھ

از روز به اصطالح مذھبی، در ساير ايام تلويزيون شان را به مدرسۀ ابوحنيفه و يا ھم قم تبديل نموده اند؟ آنھا به چه 
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المی و چه وچه ھمه روزه تلويزيون شان را به اسمناسبتی نيست که زير نامھای آزمايش ذھنی، شرکت در مسابقه، فھم 

  . اشندبلندگوی مدارس مذھبی تبديل ننموده ب

در کشوری که از خود تاريخ دارد و تاريخ آن به زمانی می رسد که اعراب در آن زمان از شير شتر و شاش آن لذت 

  " النبیسيرت"برده تداوی امراض شان را می نمودند، بدون آن که حتا يک کلمه از اين تاريخ ياد نمايند، زير نامھای 

ديگر راجع به ھمه چيز آنھا می " عمر"و " علی"محدود نموده  بی ادبی معاف به جز طرح سؤال طول کشالۀ ران 

ئی، چيز اپرسند و جايزه می دھند، آيا می توان انتظار داشت که ماحصل چنين طرز تربيتی، به غير از افراط گر

  ديگری باشد؟

ئيد که گويا دلتان به حال کشور و مردم آن سوخته و نمی خواھيد آقای منصور، شما که می خواھيد چنين وانمود نما

بيشتر از اين قربانی افراط گرائی مذھبی باشند، آيا ھيچ فرصت پيدا نموده ايد تا حد اقل سری به توليدات ده ھا و صد ھا 

چه تعداد مجله و جريده نيد که آنھا ساالنه چند عنوان کتاب و به يمؤسسۀ نشراتی خرد و بزرگ در تمام کشور زده و بب

  منتشر می سازند و محتوای آن مجالت، جرايد و کتب در کل در کدام سمت و در خدمت کدام اھدافی قرار دارند؟

سالھا بدين طرف کتابفروشھای خرده از در محلی که " پل باغ عمومی"آقای منصور، ھيچ شده است که يک بار در 

حيات می نمايند، سر زده و ببينيد که ھزاران عنوان کتاب، مختلف که پای، در آنجا از طريق فروش کتاب، امرار 

ن چاپ شده اند و يا ھم در پاکستان، بيانگر کدام طرز تفکری بوده و جوانان ما يرا درصد آنھا يا در ا٨٠ًتقريبا بيش از 

  را به کدام سمت می کشانند؟

 توأم با تأمل و تحمل افغانھا و جايگزينی آن با آقای منصور، نگوئيد که از اين ھمه تالش در جھت زدودن فرھنگ

ھا " بوکوحرام"ھا و "القاعده"ھا، "طالب"ھا، "داعش"از قماش " اسالم سياسی"فرھنگ قساوت، دھشت و خونريزی 

 زيرا چنين ادعائی -  بی اطالعی ھم برای کسی که در موقف حزبی و دولتی شما قرار دارد، جرم است- اطالع نداريد

ھيچ کسی بدان باور ندارد، اين را ھم نگوئيد که چنين لگام گسيختگيی محصول ادارۀ مستعمراتی و تعميل دروغيست که 

 بوده اند که مؤسسات دسياست نشراتی چنين اداره ايست، زيرا مردمی که در داخل کشور زندگانی می نمايند بار ھا شاھ

علنی عليه اخوانيت ندارند، تا چه رسد عليه دين و ًنشراتی حتا ظاھرا آزاد نيز اجازۀ نشر يک مطلب را به صورت 

  .مذھب

آقای منصور، وقتی از يک جانب خوراک مغزی نسل جوان کشور ما را اخوانيت يعنی ھمان افراطيت آماده و تعيين 

ا ب" اجر دنيوی"، "اجر اخروی"ده ای می تواند مشاھده نمايد که گذشته از نمی دارد و از جانب ديگر، در عمل ھر بين

پذيرش اصول اخوانيت و افراط گرائی چنان سريع می باشد، که راکتھای نسل پنجم امريکا و روسيه نيز به گرد آن نمی 

 تلمذ نموده اند، -  به اين موضوع بر می گرديم- رسند، از جوانی که در مدارس مذھبی و حتا مکاتب رسمی مدرسه شده

  . از آنچه ھستند و انجام می دھندچه چيزی را می توانيد انتظار داشته باشيد به غير

آقای منصور، شما و حاکميتی که در بطن آن نان تان را می پزيد، اين آش را خود آگاھانه و عامدانه برای مردم پخته 

 که نمی -ًايد، لطف نموده به جای آن که خود را از دود آن ناراحت نشان دھيد، اگر واقعا می خواھيد کور نشويد

  .که افروخته ايد، خاموش نمائيد آتشی را -خواھيد

آقای منصور، شما و ساير ھمپالگی ھايتان کار را به جائی رسانيده ايد، که حتا افرادی از قماش آن فردی که خود را 

می دانست به اصل خود مراجعه نموده وقتی متوجه می شود ." آزاد ل"ِسالھا دوست ھمکار و ھمرزم عزيزپورتال آقای 

و انقالب کسی نيامده تا چيزی بستاند، بلکه در اين مسير ھمه کسانی اند که آمده اند تا در بدل سرو که در سمت مبارزه 
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جان شان، آزادی، رفاه و سربلندی برای کشور و مردمشان به دست بياورند، راه شان را عوض نموده، با تمسک به 

  .می خواھند تمام آرزوھايشان را برآورده سازند" اسالم سياسی"معجزات 

آزاد "حال که صحبت به اينجا رسيد، الزم است ھر چند مختصر مکث کوتاھی بر نوشتۀ ھمکار و ھمرزم عزيز ما آقای

  . نيز نمايم." ل

 ٢٣به تاريخ " ؟؟!!به کی می توان اعتماد کرد! شما چيزی بنويسيد"در آخرين نگاشته اش که با عنوان ." آزاد ل"

قبگرد يک تن از دوستان سابقش را با قلم توانايش بيان داشته و از ھمه خواسته دسمبر در ھمين جا منتشر شد، داستان ع

با خواندن نوشتۀ شان ھرچند تصميم گرفتم تا در يک فرصت مناسب، پاسخ سؤال شان را . تا در زمينه ابراز نظر نمايند

مله می خواھم بدان شاره به صورت مفصل به بحث گذارم، مگر اينک که بحث آن به ميان آمده به ناگزير با چند ج

  :نمايم

زيرا در وی . آزاد عزيز، به نظر من خود می بايد از آن دوستی که بعد از سالھا رھايت نمود؛ خوشنود و متشکر باشی

ًنام گذاشته اند وجود داشت که صريحا موضع اعتقادی کنونی اش " صداقت انقالبی"تا ھنوز اندکی از صداقتی که بدان 

اين .  عمل به دوام ھمکاری بين خودش و جنبش انقالبی به نمايندگی از آن خودت، نقطۀ پايان گذاشترا بيان داشته در

ات بگردد، زيرا ه است، نبايد زياد باعث ناراحتی نقطۀ پايان گذاشتن تا زمانی که از سنگر دشمن بر رويت آتش نگشود

 روندی با اسير افراد متفاوت است، حوصله مندی تجربه ثابت نموده، به ھمان سانی که انگيزۀ افراد از شرکت در يک

  . و تحمل آنھا نيز از ھمديگر تفاوت دارد

دوست خودت نه اولين کسی بود که سنگر عوض نمود و به يقين نه آخرين آن خواھد ماند، بلکه قبل از وی ھم بودند 

گذشتۀ شان خط بطالن کشيدند و به که با مشاھدۀ حاکميت ارتجاع و استعمار، بر " غروفش"کسانی با صد ھا ادعا و 

آنچه در اين ميان به نظر من می تواند مطرح باشد، امر صداقت در آمد و . ًيقين بعدا نيز اين روند ادامه خواھد يافت

ًآنی که می آيد و بعدا صادقانه می رود و از سنگر دشمن ھم بر انسان آتش نمی کشايد، ھرچند رفتن خودش . رفت است

انگيز تر گردد، دو  می تواند دردميان مرگ يک دوست نيست، باز ھم قابل تحمل است؛ آنچه در اين چيزی کمتر از 

حالت ديگر است، يکی اين که عدم تعلقش را صادقانه و شريفانه اعالم نداشته، زير نام ماندن در کنارت، چون موريانه 

" ساما"ھا با " دادفر"تی ميھنفروش از قماش از درون پايه ھای ھستی و موجوديت تو را ويران نمايد، کاری که مش

و زرق و برق دنيا، اعم از پول و نھا در ادامۀ راه ته کشيد، آانجام دادند و آن ديگری آنھائی اند که وقتی توان و ظرفيت 

به نمکدان شاشيده، از سنگر دشمن بر تو زير نامھای ديگری جبونانه مقام آخرين بقايای وجدان آنھا را نيز نابود نمود، 

  .دمی خواست با من انجام دھ" شبنامه نويس"حمالت شان را آغاز نمايند، کاری که 

ھائی را طبيعی دانسته، بکوشيد " مد و شدآ" من از شما ھمکار و ھمرزم نھايت عزيز اين است، که چنين ایتقاض

افرادی را که ديگر توان ھمراھی با شما را ندارند، تا زمانی که از سنگر دشمن بر شما آتش نکشوده اند، به مثابۀ 

 ،گزيده اندخود لجن و باتالقی که در نھا را بگيريد تا بيشتر از اين سرباز بيماری بدانيد که نياز به تداوی دارند، دست آ

  .فرو نروند

  ادامه دارد

  

  

 


