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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
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 Political سياسی

 

  موسوی

  ٢٠١١سوم دسمبر 

  

  ؟ ناميد"حاجی استخباراتی"چه کسی را می توان 
  

  "!امان"خواننده و ھمکار نھايت عزيز خانم

" آزاد افغانستان- افغانستان آزاد" و پورتال که در حق اين قلم درود ھای گرمم را تقديم داشته، از لطف و مرحمتی

اميد به عالوۀ تندرستی و سالمتی، فرصت آن را داشته باشيد تا ھميشه با . ، سپاسم را ابراز می دارم ايدابراز داشته

  .تنھا نگذاريدرا نوشته ھای پر محتوا و قضاوت سالم تان به ما و خوانندگان پورتال ياری رسانيده در اين نبرد ما 

  :بايد نوشت" حاجی استخباراتی" به پرسش تان راجع به وجه تسميه و اما در پاسخ

اکثر شان، در داخل افغانستان مکتب در اين مختصر فرض را بر آن قرار می دھم که خوانندگان عزيز پورتال چون 

در اسالم به مثابۀ " زيارت حج" می دانند که ندن را فرا گرفته اند، لذا به يقيرفته و از آن طريق سواد نوشتن و خوان

 به ھمين مناسبت -.يکی از فرايض پنجگانه به شمار رفته و افراد در تحت شرايط مشخصی واجب الحج می شوند

 در آرشيف پورتال وجود دارد که مطالعۀ آن به دور " کھن در ديانت جديد، رسمحج"مطلبی از ھمين قلم زير عنوان

  .ددلچسبی نخواھد بو

رايط جسمی چون بالغ، عاقل و توانمند بودن بگذريم، زيارت حج برای کسانی واجب می گردد، که نخست از شاگر 

  .مسلمان باشند و در ثانی استطاعت مالی حج را از طريق پول حالل داشته باشند

ختصر بايد ھرچند در اينجا تمرکز فقھی بيشتر روی پول حالل، موضوع بحث ما نيست مگر به صورت بسيار م

، تقلب، احتکار، جاسوسی، قمار، تشبث به دزدی مال ديگران، رشوت، راھگيری، خوردن سوداز بيفزايم، پولی که 

به نظر می خورد، " واجب الحج" جمع شده باشد، ھرچند در ظاھر امر چنان فردی ی نزد کس،يک عمل و فعل حرام

  . را تحقير نمايدانگانۀ مسلمانيکی از فرايض پنجا رفتن به حج،  از آن پول حرام حق ندارد بمگر در اصل

که بحث آن به ميان آمده مگر اکنون با آن که مکث در اين مورد به صورت صريح به بحث ما ارتباط نمی گيرد، 

  :در نظر بگيريمرا  ظرافت مراعات قواعد اسالمی  با ذکر چند مثالی بودبيجا نخواھد

  رامله کانادا، نسل اول پناھندگان افغان روی ده ھا دليل، توان و امکان آنتا حدودی در اکثر کشور ھای غربی من ج

، ندارند و اکثر ھمچو افراد از جانبی با تکيه بر اعاشه نمايند با کاری که انجام می دھندکه خود و فاميل شان را 
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را شغل دايمی ه کار سياه کمک ھای اجتماعی و سوسيال و از جانب ديگر کار سياه نه تنھا روز گار می گذرانند بلک

پولی را که آنھا از اين طريق به دست می آورند به اصطالح مردم کابل به در يک نگاه ظاھری . خود نيز ساخته اند

نيز را در بدل کاری که انجام داده اند و استثمار ظالمانۀ صاحب کار چه حالل به نظر می خورد، "شير مادر"مانند

ت آورده اند و بر مبنای حکم قرآن که ھرکسی مالک و صاحب حاصل کار خود است، تحمل نموده اند، پولی به دس

 پول حالل در اسالم آنھم بر ۀکدام خطائی از آنھا سر نزده است، مگر با اندکی دقت در قضيه روشن می شود که تھي

ی کار خود را به  اگر از يک سو مزد کار و فروش نيروچه فرد مورد نظر. مبنای ضوابط فقھی آنقدر ساده نيست

دست می آورد، از جانب ديگر چون از کمکھای اجتماعی و سوسيال نيز بھره می برد، در اينجا مشکل چگونگی بر 

چه در حالی که فرد مورد نظر با استفاده از . نسبت به جامعه مطرح می گرددفرد خورد به حقوق و وجايب 

ه اش در قبال ف نموده سود می جويد، خود به وظيتعيينيال از حقوقی که جامعه برايش سکمکھای اجتماعی و سو

جامعه که پرداخت تکس از عايدش است پشت پا می زند، در چنين موردی ساده نيست تا به پول جمع شده نزد ھمچو 

  :و يا مثال ديگری. افراد، کلمۀ پول حالل را به کار برد

روش اشتغال دارند، فکر می کنند چون خريد و عدۀ زيادی از کسانی که به امر کسب و کار تجارت و خريد و ف

در حالی که . صورت می گيرد، در نتيجه پول حاصل از آن امر باز ھم حالل استطرف فروش به رضايت ھر دو 

  : به صورت مثالدر اساس قضيه ظريفتر از آن است که در ظاھر به نظر می خورد

ست و نه ھم چار طرف خود را به صورت دقيق تشخيص می فردی که تازه به کانادا آمده و ھنوز نه به جامعه آشنا

اين شخص که ھنوز خود را قادر . ت رفع نيازمندی ھای خانوادگی تصميم می گيرد تا يک موتر خريد کندھدھد، ج

، تالش می ورزد تا کمبود شناختش از جامعه را با اعتماد بر فرد و يا رو ند خاصی به معامله در بازار آزاد نمی بيند

  .فوع نموده به کمک آن شخص موتر مورد نظرش را خريد نمايدمر

از  به صورت غيابی در جرايده با مطالعۀ يکی دو نوشتو تنھا ندارد کامل چنين شخصی که از فرد ديگری شناخت 

 تا وی به سراغ می رود، از دھان فروشنده می شنودشناخت دارد ، به اعتبار حرفھای قلمبه سلمبه ای که آن فرد  

 از بی اطالعی فرد مورد نظر خواسته باشدھرگاه در ھمچو شرايطی .  خريد نمايداووتر مورد نظر را به کمک م

 صد دالر ارزش ندارد، بر وی به ٨ الی ۵ بيش از خود می داند را که شو موتر طرف مقابل سوء استفاده نموده

مله کمترين زوری به مشاھده نمی رسد، مگر ، با آن که در ظاھر دربين اين معاد دالر به فروش برسان٣٠٠٠قيمت 

چه وقتی . با آنھم در اين که آن پول حالل باشد و بتوان با آن به حج رفت، اشکال فريبکاری به جايش باقی می ماند

ربع قيمت فروش ارزش دارد، با آنھم از عدم اطالع خريدار سود جسته، مال خود را با فروشنده خود بداند که مالش 

چھار چند به فروش برساند، بايد در و يا ھم چند قسم و قرآن  مبارزاتی –عتماد خريدار بر طيف فکری تکيه بر ا

با دقت برخورد نمود و به ھمين سان ده ھا مثال ديگر در زندگی اجتماعی و فعاليت آن قسمت آن پول و حالل بودن 

  .ھای اقتصادی آنھا

، "حاجی حرام خور"، "ی دغلکارحاج"ما به صورت معمول به نام ھای چنان نوع حاجی ھا که در جامعۀ از اگر 

  :بگذريم، در خطوط کلی خود حاجی به کسی می توان گفتياد می شوند، و امثال آن " حاجی کالھبردار"

  . معتقد به اسالم بوده، ادای فريضۀ حج را به مثابۀ يکی از پايه ھای اساسی اسالم پذيرفته باشد-

  .از لحاظ مالی وجب الحج باشد عاقل، بالغ و -
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، مصارف واجبی را که بر آن پول الزم می افتد چون ادای قرض،  پول حج را از ممر حالل به دست آورده-

 شخصی، فاميلی و اجتماعی بر گردن نداشته به ی و ساير ضرورت ھا-  در تشيع خمس و سھم امام-پرداختن زکات

  .کرده باشد" پاک"اصطالح فقھی پولش را

ه نيت حج و ادای آن فريضه عزم سفر نمايد نه اين که ھم چشمی با از خود و يا بيگانه و يا خريدن يک اعتماد  ب-

  . باعث آن مسافرت شده باشدکاذب به منظور فريبکاری ھای بعدی، تجارت و سود بردن و يا ھم جھان گردی

نای نيتی و ت می نمودند، افراد را بر مبصحبج اندان غدار طالئی، وقتی در مورد حمردم ما تا قبل از حاکميت خ

قصدی که از حج می داشتند، به بخش ھای مختلف تقسيم بندی می نمودند و اين درست ھمان است که شما ھم بسيار 

  .و يا امثال آن صحبت به ميان آورده بوديد" حاجی دبه"دقيق در نوشتۀ ارزشمندتان به آن اشاره نموده و از

مزدوران روس، از آن جائی که آنھا به مثابۀ دشمنان آن ئی بر اريکۀ قدرت و به دنبال با تکيه زدن خاندان طال

ملی، عنعه ئی و مذھبی مردم ما ھای سوگند خوردۀ مردم ما، با خود و باداران شان عھد بسته بودند تا تمام ارزش 

 بدون وقفه  جمله زيارت حج نيز من،اعتقادی مردمھای را با ضد آن جايگزين سازند، حمالت آنھا بر مجموع بنياد 

  .آن حاجی را به ھمان نامھا مسما می نمودند  مردم، ادامه يافته متناسب با آن

و امثال آن ياددھانی نمود که تا " حاجی روسی"، "حاجی پرچمی"و يا " حاجی التری"به صورت مثال می توان از 

  .امروز از طرف مردم کسانی به ھمان نام ياد می گردند

 ، به خوبی می دانند که قرآن قرعه کشی و التری را به مانند شرابآشنائی دارندبيشتر از اين قلم ی که با قرآن آنھائ

 مگر چون – ٩٠ آيت - سورۀ المائده- می دھدھادانسته و فرمان به دوری از آن" جسرِ "،  و نصب تصاويرقمار

اد ھای فکری و اعتقادی مردم خطر بطالن بکشند، خاندان طالئی ھمان طوری که نوشتم، به عمد می خواستند بر بين

آن روز، گنجانيده در عمل از مردم می خواستند با فعلی که قرآن به " سره مياشت"بردن جايزۀ حج را در التری 

به " حاجی التری" دوری از آن حکم نموده، راھی حج بگردند و از ھمين جاست که آگاھانه و يا نا آگاھانه اصطالح

 شيادچه ای که می خواست ، نجيببه ھمين سان بعد ھا و به خصوص از زمانی که جای ببرک شياد را. وجود آمد

 شروع کرد به پول دولت افراد را به حج در افغانستان گرفت،دست استادش ببرک را در شيادی از پشت ببندد، 

 چه دولت از اين امر فقط می .ج بود رفتن به حچيزی که در اين ميان ھيچ مطرح بحث نبود شرايط اصلی. فرستادن

 جای پائی برای خودش دست و پا نمايد، با در خواست در کنار آن که به چشم مردم خاک پاشيده با مسلمان نمائی

شانۀ برخی از بر نظرداشت تشديد احتمال باختن قدرت به حريفان برخاسته از اسالم سياسی، سخت در تالش بود تا 

، قبای حاجی را انداخته، به ه و بوی روسی بودن آنھا از دور استشمام نمی شداعضای حزب که زياد مشھور نبود

چنانچه ھمين اکنون افرادی با نامھای حاجی بسمان و حاجی بھمان، . اصطالح آيندۀ افراد حزب را تضمين نمايد

و " رچمیحاجی پ"حزب جانشين پرچم را از مسکو رھبری می نمايند، مردم ما به اين نوع حاجی ھا، لقب ھای

  .را داده آن افراد را به ھمان نامھا ياد می کردند" حاجی روسی"

حاجی "يک نوع ديگر از حاجی ھا که از دير باز در جامعه وجود داشت و با تأسف افراد کمی متوجه آنھا بود، 

  .ھا بودند" استخباراتی

رول و دادن راپور عملکرد حاجی ھا کسانی بودن که از طرف دولت ھای وقت، به منظور کنت" حاجی استخباراتی"

اين . بدانجا فرستاده می شدند" جاسوسی در احوال مسلمين "ھا بعد از مراجعت به وطن يعنی با ھدف ضد اسالمی

 به مرور زمان با افشاء شدن آن چھره ھا و در نداستخدام می شد" ضبط احواالت"افراد که در آغاز بيشتر از ادارۀ 

 یمل ھاابه حساب تع ارشان، قسمی سازماندھی گرديد که افراد معينی بدون آن کهنتيجه کاھش ضريب مؤثريت ک
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 وزارت خانه ھای طرفبيروکراتيک کمترين شانسی را برای رفتن به حج داشته باشند، حين انجام مراسم حج از 

  .معينی بدان سمت فرستاده می شدند

ج نبود و گذشته از آن به قصد باطل و به منظور علت و غرض از مسافرت آن افراد ادای فريضۀ حکه از آن جائی 

می بايد من بعد به نام را  به عالوۀ آن که ھمچو افراد ضرر رسانيدن به مردم کشور بدان مسافرات فرستاده می شدند

ش افشاء نمود، بلکه بايد بر آنھا آنقدر فشار آورد تا به استفاده از کلمۀ حاجی و يا الحاج در پي" حاجی استخباراتی"

چه در واقعيت امر استفادۀ آنھا از کلمه ھای حاجی و يا الحاج در يک جامعه ای . نام شان خود داری نيز بورزند

برخ عظيمی از مردم ھنوز ھم از اعتبار خاصی برخوردار نزد مانند جامعۀ افغانستان، که اسالم و ارزش ھای آن 

 به اعتقادات مردم نيز به شمار می اند، به نحوی توھين تقلب را می رس، به عالوۀ آن که استمرار سود جوئی واست

  .رود

شخصی است که از طرف استخبارات ھمان " شبنامه"تا جائی که شواھد، اسناد و داليل حکم می نمايد چون نويسندۀ 

مورد اميد است چنين گزينشی در . نام برده ام" حاجی استخباراتی"زمان به حج رفته است لذا اين قلم از وی به نام 

اين شخص و افراد مشابه آن باعث شود تا مردم ماھيت کثيف و ضد انسانی اين عوامل استخبارات را بھتر شناخته 

  .در حدی که برای آنھا مقدور است با فاصله گرفتن و طرد آنھا، خويش را مصون نمايند

  

  

  

  


