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 26/03/2018                                                                                                   حمید انوری 

 سخنی با "هدایت هللا ذاهب"

از نظر گذشت  در همین صفحه 2018ماه مارچ 23، مورخۀتحت عنوان "دهکدۀ جهانی و آیندۀ اسالم" نبشته ای

 و کمی هم  که به قلم هموطنی بنام" هدایت هللا ذاهب" روی صفحه ریخته شده بود. نبشته اندکی طوالنی بود

 دینی و از فهم من فراتر. -گویا فلسفی

 دانند."گفته اند "خسروان کار خویش   چه ،نویسندۀ مضمون کاری نیست  چند و چون و طرز دید مرا به

مگر و اما یک پاراگراف اخیر نبشتۀ متذکر را نمی شود اندکی ته و باال ناکرده گذشت، ورنه غوره به دل می 

 ماند.

 د سخن میدهند:شان چنین داهللا ذاهب" در پاراگراف اخیر نبشتۀ جناب"هدایت 

 حقیقت ما چه و نکنیم چه و کارکنیم ما چه نباشیم، چه و باشیم خوش ما چه :بگویم خواهم می پایان در ولی"... 

 است نزدیکی آیندۀ جهان وارث و بوده حرکت در نهایی پیروزی سوی به سرعت به اسالم خیال، یا و کنیم فکر

 نه هوشیارانه، دید طرز با ما که زیباست چه اما است، خویش طالیی عصر منتظر آن در کس هر که

 دست به را نهایی پیروزی پرچم که باشیم کسانی جمله از بدانیم، باطل خود غیر را مسلمانان همه که احساساتی

 ".گیرند می

پس اگر چنین است و چنین خواهد بود، از روی لطف به این "طالبان کرام"،"القاعده"،"داعش"،"جندهللا"،"حزب 

 بوده حرکت در نهایی پیروزی سوی به سرعت به اسالمهللا"،"بوکو حرام" و...، ندا دهید و بشارت دهید که: " 

از سر مرحمت از  تا "است خویش طالیی عصر منتظر آن در کس هر که است نزدیکی آیندۀ جهان وارث و

و کنار این دنیای پهناور و بخصوص در کشور های اسالمی دست بردارند، خون  کشتار مسلمانان در هر کنج

، مسلمانان را پارچه ورزندمسلمان و غیر مسلمان را نریزند، از حمالت وحشت انگیز انتحاری خودداری 

ننشانند، ده ها و صد ها هزار عزیزان و جگرگوشه های شان پارچه نکنند، هزاران هزار خانواده را در ماتم 

از نعمت داشتن پدر و مادر محروم نسازند، مادران مظلوم را در غم فرزندان را مسلمان  ه هایفامیل و خانواد

دلبند شان ننشانند، فرزندان مسلمانان را مجبور به جمع آوری پارچه ها و توته های گوشت سوخته و خونین 

، کشور ها را غرقه در خون نسازند و از هزار و یک نکننداهر و برادر و دختر و پسر شان مادر و پدر و خو

نهائی جرم و جنایت دیگر دست نگهدارند؛ آخر قرار فرمودۀ جناب "ذاهب"،اسالم به سرعت به سوی پیروزی 

 .در حرکت است
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است، با انفجار و انتحار و  در حرکتاین سرعتی که اسالم به سوی پیروزی  اپس چه دلیل تواند بود که ب

کشتار و سنگسارو...، گویا به سرعت آن هرچه بیشتر بیفزائیم و هزاران هزار زن و مرد و پیر و جوان و 

دگان خدا را گوشت دم ها سازیم. درحقیقت می توان گفت که بناین سرعت بخشیدن  یکودک و طفل را قربان

ماشین های غولپیکر جنگی انسان کشی های خود می سازند تا  تخسو موادتوپ می سازند و از انسانها گویا 

 " بیفزایند.عصر طالئی" به سرعت رسیدن به

 چه و باشیم خوش ما چه" در حرکتیم و "پیروزی نهائیبه سوی" "باسرعتاگر بگفتۀ جناب "ذاهب"، ما "حال 

 نهایی پیروزی سوی به سرعت به اسالم خیال، یا و کنیم فکر حقیقت ما چه و نکنیم چه و کارکنیم ما چه نباشیم،

این همه جنگ و جدال و خونریزی، این همه جرم و  پس ،"است نزدیکی آیندۀ جهان وارث و بوده حرکت در

تهدید و بریدن، این همه دست و پا و گوش و بینی بریدن، این همه  سرجنایت و وحشت، این همه سنگسار و 

 تجاوز و توهین و تحقیر؛ دیگر برای چه؟!

می روزی نهائی را یاگر این همه جرم و جنایت و خطا و خیانت فقط برای این است که این سرعت به سوی پ

 و جدا باید نوشت. جدا است یبرسانند، سخن خواهند به سرعت"نور"

ما چه کار بکنیم، چه نکنیم، چه خوش باشیم، چه نباشیم و...، اسالم با سرعت به "...به گفتۀ"ذاهب" صاحب، 

، پس چه بهتر که از کشتن و قتل بندگان خدا دست برداریم و اگر نمی ".سوی پیروزی نهائی در حرکت است

هر حال به سرعت به سوی  مردم نگردیم؛ اسالم که در سبب آزار و اذیتالاقل ، به دست آوریمتوانیم دلی 

که حج  آر تو به این هم باور داریم که" دل به دس پیروزی نهائی در حرکت است و بهشت موعود هم در راه

 ."اکبر است

یت و وحشت آفرینی که احزاب، سازمانها، حرکت ها، امارت ها و حکومت های من اما نمی دانم با اینهمه جنا

 انتظار داشت که" می تواناسالمی در سرتاسر کشور های اسالمی و غیر اسالمی براه انداخته اند، چگونه 

 ؟باشد "اسالم با سرعت به سوی پیروزی نهائی در حرکت 

و سازمانهای اسالمی و حرکت های اسالمی و امارت های ی ماسالیا اینکه اینهمه حکومات اسالمی و احزاب 

دین  ،در این عصر و زمانهو از راه اسالم هم نگذشته اند، یا هم اینکه  اسالمی و...، هیچ یک اسالمی نیستند

ما چه کار بکنیم، چه نکنیم، چه خوش باشیم، چه ..."،عایداتی است و این گفتۀ نا سفتهخوب یک منبع  فقط

منبع متذکرۀ  هم جزء الیتجزای همان ،"نباشیم و...، اسالم با سرعت به سوی پیروزی نهائی در حرکت است

 و دگر هیچ. بود پرسود مذهبی تواند یک تجارت فوق بوده و در نتیجه

 

 گر مسلمانی همین است که حافظ دارد

 ییود فرداــروز بـاگر از پی ام آه

 

 


