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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  سرما

 ٢٠١٢ نومبر ٠٩

  

  شيطانۀ خدا يا النۀخان

 مرنجان و رنج تازه اش
 

د سيه و سيه سپيد اگر خاک زبان باز کند و قصه کند ، چه بوالعجبی در ھر کجا بلند خواھد گشت و چه روھای سپي

ھرچند خبری از عمران و ساختن است و نه ويران شدن و خراب کردن باز دلشوره ای شله و مزاحم . بدرخواھد شد

 اما بھتر آنست که با شما ،بيخ گلويم گير کرده و تشويش ھا را بر فکر و ذھنم جاری ساخته که مبادا اين و مبادا آن

 اخير با ۀ سه دھ- مرنجان که نامش در اين دوۀتپ. کند  گرفته و کندو کاونيز قلم   شايد کسی ديگر؛شريکش سازم

 بود و باز پيکر شاه برگشته از خواب غفلت را در ء يا شھدا"شودا"جنگ ھای تنظيمی يکجا بود و گوشه ای از آن 

ک مرکز به خود گرفت و شاھد شادمانی ھای کودکان با گدی پران ھای رنگارنگشان نيز بوده است، برای ساخت ي

 . کمک عربستان زير چشم شده است

عمران مسجد برای کشوری مسلمان مثل افغانستان که يکبار ھم کانديد مسجد فيصل بود و بعد مثل ھمه چيز ھای 

فرارداده شده اش به پاکستان رسيد، نه کاری درخور نقد منفی است و نه ھم قابل تشويش و اما آنچه ما را که در 

ای پای کشور ھای چون ج، ورده از ھمسايگانمان بی خانمان و دربدر ساخته و آبديده کرده است جنگ ھای آبخۀکور

مردم . عرب و پاکستانی و ايرانی است که تخم نفاق وشقاق را کاشته و با آبياری ھميشگی بارورش نگھداشته است

  گير کرده و شکار چنبره زدگان میسفانه مسلمانان سنتی و ساده پندارند زود در دام ھای گستردهأافغانستان که مت

 . گردند

زيست دارند نيز از ھمين دست در آنجا يع بل است و بيشتر کابليان پابند تشدرگوشه ای ديگری از کابل که غرب کا

شود بر  سنن که نمیدر بحث تعادل وحقوق ھردو مذھب تشيع و ت. بنای علميه بنا يافته و شمار زيادی مراجعين دارد

 سنتی و مسلمان يک کشور شديداً  ه گرفت، حاال که قرار بر اين شده تا ما از موضع اسالم به عنواناين کار خرد

مطرح گرديم چه بھتر که اين اسالم مکتبی، مدرسه ای و جامعه ای باشد، بامنطق الزم و مدلل برای جويندگانش نه 

فند يا غيرخودی يکريز شيخ و مفتی و که در کنار مدرسه ھای پاکستانی و حوزه ھای ايرانی با ھزاران تر اين
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داشتن مراکزعلمی دينی ھمچو االزھر مصر، دانشگاه اسالمی بين المللی مالزيا، . معتصب به افغانستان ارسال شود

دی باشد به سوی رسيدن به عقالنيت و باورمندی ھای اکادميک و تعريف  اميۀتواند نشان عليگر ھند و يا ترکيه می

بود مثل ماليزيا   می"بی غرض تری"شده از دنيای اسالم و اما چيزی که آزار دھنده است، کاش اين بانی کشوری 

ور کش. داشت  درمنطقه از سرنای مذھب و دين در افغانستان نمی"حد اقل اھداف مستقيم"يا ترکيه و ھند که 

 از طالبان داشته  افغانستان بعدۀعربستان سعودی با ثروت ھنگفتش کمترين سھم را در بازسازی حيف و ميل شد

ی در جمع کشور ھای ھمسو و سرجنبان با طالبان بود، ھوا و فضای عربستان سعودی با آن شيخ ئاست و ھم از سو

 افغانستان کامالً   تساوی مدنی زن و مرد در حقوق بشر وۀھای شکم قطورش فرسنگ ھا با مسايل تازه راه يافت

 . تفاوت آسمان تا زمين دارد و ترس و ھراس نيز بيجا نيست که گمانه ھا را تقويت کند

کردند در تمام مسجد ھای کابل ديده شده بود و در   وھابی ايست و خيز میۀدر زمان طالبان نماز خوانان که بر شيو

  . اضطراب و تشويش بودۀاي م،صحبتھای سرگوشی مردان خموش شھر

تواند درپی داشته باشد که  ين دست با پول ھای عربستان الاقل اين دلخوشی را میاسرمايه گذاری ھای ميليونی از

حتی اگر برای حفظ مسجد بزرگ و قيمتی خود ھم شده ديگر از جنگ در افغانستان خبری نباشد، يعنی ھرقدر پول 

   خوب است و بد نی،يه گذاری گردداين قماش مردم در افغانستان سرما

از مدرسه ھای انتحار پرور و خرابکار   باش يا نوکرش ھرچه نباشدپھلوان" پالوان"اما برمصداق قديمی که يا 

  پاکستان که بھتر است و شايد نويدی خوش باشد

 بود که مزد رود که باری ھراسش از مردن در سرزمينی ھرچند شعر شاملو در گوشه ھای مغزم ته و باال می

  . ھراسم ماندنۀگورکن بيشتر از بھای آزادی بود و من نيز نوميدان

مسجدش بيشتر از روشنفکر، معلم ، شاگرد و مکتب باشد و دکان ھای بنجاره به  مال ، طلبه و در سرزمينی است که

 اگر چنين است تباشير سپيد برای شاگردان سرمه ھای سياه مردانه برای طلبه ھا در دکان قطار کند و عوض

فرجامش چه بھترکه اين تپه تنھا شاھد کاغذ ھای رنگی پرانی باشد که کودکان چرک روی با بوت ھای سوراخ و 

  .چپلک ھای پالستيکی با انگشتان بريده به دنبالش بدوند

  سرما

  عقرب١٣٩١کابل 

 

 


