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   مونشن- خالق داد پغمانی

   ٢٠١۴ مارچ ٠١
  

   خيانتيا، اشتباه »يونس«آقای 
  

ا، ب» جادو«از زمانی که  ان خارج از کشور م ه ھموطن وی آن ک رده، در پھل ری، در خانه ھا راه پيدا ک ره ھای ھن ا چھ

د  هادبی و سياستمداران تيپ جدي د، ب دا می کنن نائی پي ای داخل و آش ر تلويزيونھ اً اکث سيختۀ تقريب سار گ  اساس رقابت اف

تازه لويزيونھا به چھرۀ نامبارک يک چلی، آخند، مال و مولوی زی نيست که چشم بينندۀ آن تخارج کشور با ھمديگر، رو

  . باشدآشنا نشده

ر  و تبليغ برای اسالم از برکت، اسالم پناھی نمائیمسلماناز آن جائی که تنور ھمين جا ختم نشده، مصيبت به   وجود دال

ه خصوص  ی ب ای عرب شور ھ ار ک م و دين االتر درھ ه ب د و از ھم ای متح وروی اروپ يس، ي د انگل ائی، پون ای امريک ھ

ن (فطير تواند ھر خميری را ولو عربستان سعودی و کشور ھای خليج فارس، به قدر کافی داغ است و می افغان نويس اي

د در  عده ونارس باشد يا بی نمک، به نان تبديل کند،) قيد کرده استفتير کلمه را ه می خواھن نفکرانی ک  ای از شبه روش

ق نان اين تنور گرم  ائی روی آورده، از آن طري ه طرف اسالم نم ز ب خويش را پزيده، کالھی برای سر خويش بيابند، ني

  . برروی خويش بگشايند ترقی و کسب کرسی ھای مقامات دولتی را در افغانستان در خون تپيده یی خواھند دروازه ھام

ا » نور« طريق تلويزيون ازاست، که » فريد يونس«يکی از ھمين نوع افراد، آقای داکتر  ه، ب ر رفت نظم منب به صورت م

ته باش املی داش ات درک ک ای آي ه از معن رن تأسف بدون آن ک رن ٧د، اسالم ق اس ق يالدی را در لب ده، ٢١ م از آن  پيچان

رد يش می ب غ اسالم . طريق پرگرامھای خاص خود را پ ا تبلي غ اساسات اسالم، ب ه جای تبلي ه در اساس ب اب شان ک جن

رين اشخاص در هامريکائی شده تيشه ب اتوان ت م ن اجرای  ريشۀ اسالم می زند، در تبليغات عقب مانده ترين اقشار و يا ھ

ع دساتير عملی اسالم را مد نظر گرفته، به اصطالح سياسی با برخورد پوپوليستی ، به جای تبليغ اسالم، در بعضی مواق

  :مثالً . نيز می گردد» کوسوموتيک«مبلغ شرکت ھای 

ا و استجناب شان روی ھر دليلی که نزد خود دارند، ات وقتی راجع با آرايش خانمھ د،فاده از عطري ی  صحبت می کن  ب

د، از عط د آرايش بکنن د و رمحابا فتوا می دھند که زنھا حق دارن ار ببرن ه ک ريم ھای مختلف را ب د، ک تفاده نماين ات اس ي

   .رنگ ناخن بزنند

غ می »سياف«نمی خواھم در اينجا سوء تفاھم رخ دھد که گويا، خالق داد، به طرف   ديده، موضع سختگيرانۀ وی را تبلي

  :اھم بنويسم اين استنمايد، بلکه آنچه می خو

د روی نماي روی نمی يا فردی مسلمان ھست و يا نيست، اگرھست می بايد در نظر و عمل از اسالم اطاعت و پي ر پي ، اگ

رق می  يستم، حال اگر مسلمان نيست، مسألهکند، شجاعانه بگويد، که در اين زمينه ھا، در قيد اطاعت از اسالم ن امالً ف ک

  .ادی ھر آنچه را خود بخواھند به نام اسالم تبليغ نمايند، مثالً ھمين آرايش خانمھا نمی شود که چنين افر.کند
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ه شمار کسی که اسالم را قبول می نما ن ب املترين دي رين و ک يد، بايد بپذيرد که ديانت اسالم در بين ساير اديان، متشبث ت

سازندرفته، در تمام ساحات زندگانی دست دراز خود را داشته از پيروانش انتظا . ر مطلق دارد، تا خود را بدان متصف ب

د از خود را بخوان از . يعنی آن که مسلمان است چه زن باشد و چه ھم مرد، مکلف است تا پنج وقت نم از ب رای ادای نم ب

د ا وضو نماي ا را . ھم مکلف است ت ی صورت و دست ھ ودن يعن ه ازوضو نم اختن ب اک س اک و نجس، پ ای پ  کريمھ

  .از آن جمله ريميل ھای چرب چشم و رنگ ناخن. ر بشره ھای محل وضومنظور رسيدن آب، د

د ا حق دارن ه زنھ د ک وا می دھن ی می - وقتی جناب داکتر صاحب، فت شان معرف رای شوھران د آن را محدود و ب  ھر چن

انع رسيدن آب -٣١سورۀ نور آيت دارد اخن م ه رنگ ن د ک ن را می دانن اخن  آرايش نموده، رنگ ناخن بزنند، آيا اي ه ن ب

گرديده در نتيجه يک قسمت از محل وضو خشک می ماند، يعنی وضو ناقص می گردد، يعنی نماز مقلد ساده دلش باطل 

د از –. می گردد وده و بع اک نم اخن را پ از رنگ ن  من تا حال نشنيده ام که کدام زنی پيدا شده باشد که برای ھر وقت نم

درنگ نمايد، اگر درا ادای نماز، مجدداً آن  ز در اکتر صاحب کدام نمونه سراغ داشته باشند، می توانن ر را ني ی خب  من ب

ائی که در برخی از آنھا حتا چ به ھمين سان کريم ھای مختلف -جريان قرار بدھند واد کيمي اير م ربی خوک، الکحل و س

  .به کار می رود

  : بسازمشندر اينجا باز ھم می خواھم موقفم را رو

تفاده از  خانمھا و يا آقايان،  پوشيدن و يا نپوشيدنبه نظر من چگونگی لباس  د، اس ام می دھن ه انج آرايش و يا پيرايشی ک

ه ... کريمھا، رنگ ناخن و  ذھبی ک ن و م دارد و دي ذھب ن ن و م ه دي اطی ب يچ ارتب وده، ھ ه خود شخص ب وط ب ه مرب ھم

د، از موی سر بخواھد پايش را  دان خود دراز نماي اف معتق ر ن ردی تا موی ھای زي ام شخصيت ف ه ن زی ب د گفت چي باي

د اد باش ل اعتق ه قاب ن ک ه اي ا چه رسد ب  .برای معتقدانش قايل نبوده، برای آدمی مثل من مردود و غير قابل احترام است ت

ار  د، اينک حال با حرکت از چنين منظری وقتی خانمی و يا آقائی خود را آريش می کند، می تواند بگويد که دلم می خواھ

ای را بکنم، ه آق  اما حق ندارد بر خدا و پيامبرش تھمت بسته، عملش را اسالمی جلوه بدھد و اين درست ھمان کاريست ک

  .بدان اشتغال دارد» يونسفريد«

رن  ا فرھنگ ق د ديانت اسالم را ب ه می خواھن ر صاحب، ک اب داکت  ٢١ھر چند از مدتھا دلم می خواست، به ارتباط جن

ا نامريکائی آشتی بدھ د، ت ساعد نمی گردي د، چند کلمه ای خدمت خوانندگان عزيز پورتال بنگارم، مگر ھيچ شرايط آن م

ودم شاھده نم ال م د . اين که مقالۀ شان را در پورت تنراستش را بخواھي ام فرس ار ن د در کن ودھر چن ده ب  ويادداشت -ده آم

ن  خيلی تعجب لاوت دراما چون نمی دانستم يادداشت پورتال چه محتوائی خواھد داش -پورتال ا و اي نمودم که پورتال کج

ال؛ آن از آدم خرفت کجا؟ اين حالت با دوام مطالعۀ ھر سطری  نوشتۀ ايشان بيشتر می گرديد، تا رسيدم به يادداشت پورت

ال،ميدم، ای دل غافلوقت بود که فھ سندۀ يادداشت پورت وده ام، بلکه نوي وفتی نب ر صاحب ک  و  تنھا من باالی جناب داکت

ال از  دگان پورت ا خوانن اران قلمی و حت صديان، ھمک ام مت سا تم ه ب دا«چ انی » خ دام زم ه ک تند ک ر » دم«می خواس داکت

شان و الحق که در اين امر. پورتال گير بيندازند» تلک«صاحب را در  ه اي  آنچه را جناب داکترصاحب سزاوارش بود، ب

ال ٢٠٠٠، ضمن تأئيد آن و يادداشت نويس در اينجا به اجازۀ خوانندگان پورتال. رسانيده اند  درصد مواضع سياسی پورت

و شرکت در انتخابات را خيانت دانستن، توجه خوانندگان را به مثابۀ بحث تکميلی يادداشت نويس، به اين نکته جلب می 

  :نمايم

اب .اشديکی از مشکالت، جناب داکتر صاحب با اشرف غنی، خارجی بودن و يا عيسوی بودن ھمسر وی می ب  چون جن

ل  ا در تقاب ه تنھ ستقيم ن ر م داکتر صاحب ھميشه در حد يک مفتی، فتوا صادر می نمايند، با اين انتقاد خود به صورت غي

  :با آيت قرآن قرار می گيرد، بلکه در عمل شخص محمد را تخطئه می نمايد و آنھم بدين شکل
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ی را صرف بوده و مضمون را دارا صنف نھم آنھائی که حتاسواد مذھبی و عمومی شاگردان معارف در سطح  علوم دين

رار دھان سپرده در جايش رھنمای عملشان آن را به ذھنشه اندره پوره کردن نخوانده، بلکه می خواستبه منظور نم د، ن ق

  :ت چنين آمده اس۵ آيت ۵ که مرد مسلمان حق دارد با زن اھل کتاب ازدواج نمايد، چنانچه در سورۀ دنبه خوبی می دان

و طعام شما براى آنان حالل براى شما حالل  اھل کتابند امروز چيزھاى پاكيزه براى شما حالل شده و طعام كسانى كه «

] آسمانى کتاب زنان پاكدامن از كسانى كه پيش از شما زنان پاكدامن از مسلمان و  ازدواج بابر شما حالل است[است و

شيد نه زناكار و نه آنكه زنان  باا به ايشان بدھيد در حالى كه خود پاكدامنبه آنان داده شده به شرط آنكه مھرھايشان ر

  » شده و در آخرت از زيانكاران است تباهخود بگيريد و ھر كس در ايمان خود شك كند قطعا عملش را در پنھانى دوست

  !خوانندگان عزيز

 را بسازد، باز ھم بخوانيد و در آن دقت کنيد، طف نموده آيت فوق را که اصوالً بايد مبنای اعتقادی جناب داکتر صاحبل

کارگران می توانند اگر در جائی متوجه اين نکته شديد که غرباء می توانند با زنان اھل کتاب ازدواج کنند و اغنياء نه، 

عين و رؤسای جمھور نه، لطف نموده من را ھم در جريان قرار دھيد، در غير آن ديده می شود که اين جناب داکتر، در 

بھره مند شدن و  حالی که ادعای تبليغ برای دين را می نمايد، ھمان طوری که برای خوشنودی خانم ھای آرايش شده

و نقصان لطی غ چشمی از آنھا به ارتباط آرايش به خدا و پيامبرش دروغ می بندد، در اين مورد ھم، می خواھد ۀگوش

  .ست معرفی بداردخدايش را اصالح نموده، حالل خدا را نا درطرز ديد 

از آن گذشته، وقتی انسان به زندگانی محمد پيامبر اسالم نظر می اندازد و می بيند، که شخص پيامبر با زنان اھل کتاب 

 که آنھا الی اخير عمر از ديانت شان برنگشته اند، ديگر اين اشرف غنی سگ کی باشد که ازدواج نمودهدر حالی 

  ؟برودتر مقامش از پيغمبر ھم باال 

 گانۀ اياالت متحده، از اشرف غنی کدام بی وفائی ١٦به عالوه مگر نھاد ھای استخباراتی غرب  به خصوص نھاد ھای 

يا نقصانی ديده اند که بخواھند حاال نامبرده را از طريق زنش، مراقبت نموده و به اصطالح آنچه را خودش دو دسته و 

ط زير لحافی آن را به دست آورده تقديم غرب نمايد؟ آيا چنين طرز آشکارا به غرب نمی دھد، ھمسرش با تکيه بر رواب

 غنی و ساير ميھن فروشانی از شرفتفکری که زن را گماشۀ استخباراتی دانستن به صورت تلويحی تبليغ وطنپرستی ا

  ؟قماش وی نمی باشد

  !آقای داکتر صاحب

 تمام گناه ھا را به گردن قبرغۀ چپ بيندازی، بدون آن که حين تخريب اشرف غنی، پای ھمسرش را به ميان آورده و

 تجزيه طلبان شورای نظار علت و» اميدی« غنی و وابستگی خودت و ساير شرفرک و راست بگو، که تعلق مليتی ا

تو به خوبی می دانی » کور ھم می داند که دلده شور است«: ، و رنه ھمان طور که گفته اندصدور چنين فتوائی می باشد

ناموس ميھن، می خواھند فروش يک مشت خاين و وطن فروشی ھستند، که از طريق  نديدان بدون استثناء،که تمام کا

ند و اصوالً شرکت در انتخابات، عملی است خاينانه، می خواھد به اشرف غنی باشد و انبه چوکی و مقامی برسرا خود 

  .طن فروش ديگری وکداميا عبدهللا عبدهللا و يا 

  :به مثابۀ سخن آخر

به اين سو از طرف وطن  سال ٣٥ دارد اين است که در حراجی که از يرينيگانه امتيازی که اشرف غنی نسبت به سا

جندۀ اسالم را جاده را دو طرف ساخته، ميھن صورت گرفته، اشرف غنی تنھا کسی است که ملی با نواميس فروشان 

، پس زنده اگر اين گناه است. استجا غرس نموده و درختی در آن به صورت رسمی برافراشته »کشتزار کفر«در نيز 

 !!باد چنين گناھی؟؟


