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 Political سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  ٢٠١٠ نومبر ٣١برلين ــ 
  
  
  

  

  "طالبان"برگی از کتاب 
  

  " پاکستانیاحمد رشيد "نوشتۀ
  و

  :تبصره بر آن 
  

  )١(!!!ۀ عابد نماز کردغافل مشو که گرب
  

  : چاپ المانی اين کتاب چنين آمده است١٣٥در صفحۀ 
در جهان اسالم کمتر . دين اسالم در زندگانی مردم عادی افغانستان از موقعيت مرکزی برخوردار است« 

، چنين  روزۀ ماه رمضان و يا ادای زکاتمردمی سراغ ميگردند، که بمانند افغانان در ادای نمازهای پنجگانه يا
اسالم هستۀ وحدت اقوام را تشکيل ميدهد و در اثنای جهاد، فکتور برانگيزندۀ . صادقانه و با تقوا عمل کنند

  .مقاومت ملی افغانان به مقابل انگريزها و روسها شمرده ميشد
تی در سال وق. ، در اين امر تفاوتی ندارند)٢(افغانان اگر درويش اند و يا غنی، کمونيست اند يا شاه و مجاهدين

 پادشاه سابق و سالخوردۀ افغانستان را در روم مالقات کردم، در هنگام مصاحبه به اتاق مجاور شتافت تا ١٩٨٨
رزم آوران مجاهدين در وقت نماز . وزرای کمونست در دفترهای خود، نماز ميگزاردند. به ادای نماز بپردازد

 ميگذراند و بعد در همانجا به پرورش افکار مال عمر ساعتها را بر سجاده. جنگ را متوقف ميساختند
احمد شاه مسعود عمليات جنگی را در وقت نماز قطع ميکرد و بعد به خاموشی . ستراتيژيک خود ميپردازد

  )٣(». روحانی ميرفت؛ حتی در وقتی که فير تفنگ و يا  آواز مخابرات بيسيم،  در فضاء می پيچيد
  

  : تبصره بر گفته های احمد رشيد
انی را در مورد افغانان و  در سطور باال از نظر خوانندۀ گرانقدر گذشت، عصارۀ برداشت احمد رشيد پاکستآنچه

  .ين و سرشت و تعلقات ذات البينی شان ميرسانددين و آئ
اين ژورنالست نامدار پاکستانی از شهرت خاصی برخوردار است و تحليالتش در بين فرنگيان حکم نص مقدس 

بگذاريد که نظرياتم را . وقتی سطور باال را در کتابش خواندم، انگشت حيرت بدندان گزيدم. را پيدا کرده است
  : بنگارم هدر زمين

انگيزه های . اول از همه بايد به صراحت و به جرأت بگويم که دين اسالم انگيزۀ اتحاد اقوام افغانستان نيست
افغانان اگر در هر چيز . ادی پرستی ايشان  دانستدر وطندوستی و آزبدرجۀ اول واقعی پيوند افغانان را بايد 

. ديگر اختالف نظر پيدا کنند، وقتی پای حب وطن و حفظ و حراست ميهن به ميان آيد، دست بدست هم ميدهند
افغانان از مال و جان و دين و . هيچ افغانی را نخواهيد يافت، که وطن خود را تا پای جان دوست نداشته باشد

اگر امروز افغانان بنابر جبر روزگار از يار و ديار . د، مگر از وطن خويش روگردان نيستندآئين خود ميگذرن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

يک باخدای افغان همان اندازه به وطن خود عشق دارد، . دور مانده اند، باز هم لحظه ای از ياد وطن غافل نيستند
  .که يک بيخدا و يک هندو و يهود و نصارای آن

 دين اسالم "حب الوطن من االيمان"عميق  در جهاد شعارهای اسالمی داده ميشده اند، بيشتر بر همان شعار اگر
  .انهماک دارد

باشندگان سرزمين افغانستان در همه زمانه ها در مقابل بيگانه و تجاوز مقاومت کرده اند؛ هم پيش از اسالم و هم 
ومت باشندگان اين خاک در سيصد سال پيش از مسيح در برابر مقا. بعد از آن؛ هم با اسالم و هم بدون اسالم

اسکندر مقدونی و فارسها و خصوصًا مقاومت دوصد سالۀ مردم ما در برابر استيالی اسالم، شاهد روشنيست بر 
به يقين که اگر انگريزها و روسها مسلمان هم . اين نکته که دين فکتور عمدۀ قيامهای ضد بيگانگان نبوده است

  .ند، مردم ما ايشان را از خاک خود ميراندندميبود
  :عمق سطحی نگری احمد رشيد به اوجش ميرسد، وقتی ميگويد که 

   
   ». وزرای کمونيست در دفترهای خود، نماز ميگزاردند« 

  
. اول اين که يک کمونيست و مترياليست هرگز به دين اعتقاد ندارد، نه به اسالم و نه به هيچ دين و آئين ديگری

را بنابر " رژيم خلق پرچم"جای تعجب است که احمد رشيد . ونيستی که نماز خواند، ديگر کمونست نيستکم
هرگز قد نميداده است، که " عميق نظر"مگر عقل اين تحليلگر . عرف و افواه عام و عاميانه، کمونيست ميخواند

  . نيرنگ بوده است و خدعه  ونماز خواندن داکتر نجيب اهللا و وزرای وی از روی مردم فريبی
 حضرت حافظ خبر ميداشت، هرگز "غافل مشو که گربۀ عابد نماز کرد"اگر او از مصراع 

  .   چنين خام پورته نميکرد
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
  : ــ مصراع دوم از بيت مشهور حضرت حافظ شيرازی ١
  

  ای کبک خوش خرام کجا ميروی به ناز
  غافل مشو که گـــــــــربۀ عابد نماز کرد

  
ا جا داده ر" غره"کلمۀ " غافل"مثًال در عوض . اين مصراع را در ديوانهای مختلف به اشکال مختلف آورده اند

و " غافل"نظر به محتوا و مفهومی که ازين بيت گرفته ميشود، کلمات ". زاهد"نوشته اند " عابد"اند و در عوض 
کبک خوش خرام هشدار ميدهد، که از نماز خواندن "چون به . همنوائی رساتر به موضوع ميرسانند" عابد"

  گربه غافل نباشد، چه چنين کاری به رقمِ  
    

  "فتن صياد آفتهاست مرغان راخم خم ر"... 
  
و عجب است که اين تحليلگر هنوز ازين باريکی .  است)در حالت مفعولی(" مجاهد"جمع سالم " مجاهدين" ــ ٢

از . را کلمات مفرد ميپندارند" طالبان"و " مجاهدين"اروپائيان هم . می انگارد" مفرد"خبر ندارد و آن را 
را به حيث کلمۀ " طالبان" ذالک مگر چه گله که برادران ايرانی ما هم فرنگيان و احمد رشيد پاکستانی و غير

  .بکار ميبرند" مفرد"
 "طالبان" ترجمۀ المانی کتاب احمد رشيد پاکستانی، زير عنوان ١٣٥ ــ صفحۀ ٣
  

Taliban 
Verlag C.H.Beck oHG München ٢٠١٠ 

  


