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 11/01/۲01۷                           حضرت غ.
 

 ها فتوا گمرک
 

در  یا غیرهعبادی یا سیاسی اقتصادی یا لۀ أگر حکم صریح یک مسا. باشدمی مذهبی  –فتوی یک اصطالح فقهی 

کم یا ح ،اجتهاد علمی خویشکم، علمای دین با استفاده از ، برای استخراج آن حفقها یافت نشودو کتب ص متون نصو

د که نیرمی گکار صدور فتوی( ) از صالحیت قانونیله یا مسائل أمشروعیت بخشیدن به آن مسمناسب جهت  احکام

 باشد.می فتی یا مکنندۀ فتوی  صادرردن گعواقب آن مستقیماً بر البته 

ر غایشکل و ماهیت غیر یکسان و حتی مدارای های علماء  ، فتوامسألهبه وفور اتفاق افتاده که مثالً در مورد عین 

ین باشد که البته امی هر فتوا نزد پیروان خود قابل اعتبار دین، رحمانی که با در نظر داشت وسعت باشند می باهم 

 باشد.می ان نیز گدنشنو حاکم بر فتوااجتماعی و اقلیمی و اقتصادی امر وابسته به شرائط 

ذاران گانیبنرات صاحب شرع و همچنین و اظهالی دین بخصوص دین اسالم در نصوص احکام کالزم به تذکر است که 

ن قتل حرام بود حکم یک مفتی در مورد تعویضسوء تعبیر نشود که مثالً  ءً به وضاحت بیان شده بناانه گ مذاهب چند

نبودن یک امر در نصوص و کند بلکه منظور اینست که فتوا در صورت می ، فتوای جدید صادر و دزدی و خیانت

 باشد.می بل صدور و تائید قا، ان دینگنوشته های بزر

ء دفاعی بیشتر مورد توجه و اعتنا - یگجنهای  صادر شده، فتواون گوناگون که در زمینه های گوناگدر بین فتوا های 

 قبالها معموالً در  ونه فتواگاین  یرد.می گکتلۀ عظیم از مردم قرار گرفته و جمعی یک کشور یا یک و توافق 

جامعه  حاکم بر آنو شرایط قعیت ومی به گیرد که این هم بستمی گصورت فتیان وی مو حکام مستبد از س نمتجاوزی

 باشد. داشتهمی 

ی مثبت تاریخ کشور ما نظامی  - در پی کسب و صدور فتوای شرعی در عرصۀ سیاسیکه  اولین قیام مسلحانه ای

ه میرویس خان ب بود.ین گرگی یعن والی منصوب دولت صفوی ایرانقیام میرویس خان نیکه در برابر باشد همانا 

 ،ین و عساکرش نیاز به یک فتوای شرعی داشتگرگنیت و ارادۀ خویش مبنی بر قیام علیه خاطر استحکام بخشی به 

دست به کار انش گماشتگر والی و سایر گطرف دیاز می پنداشت و را مسلمان  طرف دولت صفوی خود چون از یک

یک بدون مجوز شرعی خاطر برای میرویس خان نیکه قیام مسلحانه  نازیو ضد عفت عمومی میزد های ظالمانه 

دید، رگ، راهی سرزمین حجاز ینگرگتوجیه اقدام مبنی بر قیام علیه خاطر به  ءً عمل غیر شرعی محسوب می شد بنا

د و بچه های آدم بودن سعودی،  فت اندیش امروزیمفتی های مفتی ها و علمای مذهبی حجاز برخالف البته آنزمان م

قیام مسلحانه و مقاومت در برابر ، جواز مسألهتمام ابعاد و بررسی  میرویس خان یضدادن دقیق عرا وش فراگاز بعد 
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 9از ۲

به وطن، به مردم خود متن فتوا را خوانده و  مراجعتبعد از که ایشان ردید گدولت صفوی به میرویس خان اعطاء 

 منطقۀ خود کوتاه نمود.ن و دست دولت صفوی را از ورنشیگین را گورگمردم هم دست به قیام زد تا اینکه 

 هبرخسرو جهاد علیه  گ، اعالن جنردیدگروحانیون صالح مثمر ثمر واقع های  که در نتیجۀ صدور فتوا ریگقیام دی

ملت د ئید احاأها نیز مورد ت که البته این فتوا در قرن نزده و بیستماما های تونی بلیر بود  و کاکا هاها و یازنه ها و 

 رفت.گقرار 

 .ری عمومیگیکی محلی و دی، باشندمی ها معموالً از دو جنبه برخوردار  فتوا

مرتبط به احکام و ارکان اکثراً  عمومیهای  باشند و فتوامی ی گجن - سیاسیهای محلی اکثراً همان فتوای  واـتـف

 باشند.می عبادی  - تشریعی

ر قدرت گها، دی فتوالیس( گقشون اندولت صفوی و قیام در برابر ر برابر د قیام) این دو فتواذاری مثبت گ بعد از تأثیر

ها منحیث یک آلۀ  صدور فتوااشخاص نا صالح و احمق و احیاناً نوکر از داد و خود را از دست  و اصالت سحر آمیز

وانمردانۀ های نا ج مثال زنده اش فتوا، استفادۀ ناجائز نمود که صالح و حاالت مطلوبنامشروع علیه اشخاص 

لت ع، عمومی بودن و خالص بودن آن نبود بلکه ها این فتوا علت تأثیر دلخواهبود البته خان  هللاعلیه امان روحانیون! 

فقیه ترین و مردمی ترین  ور نه، فتوا ها بودهمه جانبۀ استعمار در اشاعه و درست جلوه دادن این  کمکتأثیر آن 

 بودند. ها فتواونه گمخالف اینن آنزمان وروحانی

فتخار اوجدان و افکار عمومی ، صدور فتواردید ولی قبل از گکه نیاز به صدور فتوا احساس  ریگدیتاریخی  مقطع

 ، منتظرتیرُمفتیان تجا دفاترروحانیون نماها هنوز در دهلیز های . همانا تجاوز شوروی بودصدور آنرا کسب نمود 

و مقاومت در برابر شوروی  گجنوجدان ملی، فریاد ه ُشکم بودند که اجیر و کټبدست آوردن وقت مالقات با ُمفتیان 

ی نمود که البته در طی بازجهاد و مقاومت را صادر ، فتوای مفتُمفتیان صادر شده بود که قبالً سر دادند، فتوای ملی 

ین زخم ها هنوز و ا، ده ها زخم چرکین خورده بودند شان یفتوا هاپیکِر پاک!  کثیِف ده ساله) حضور شوروی(های 

 ، حتی چرکین تر نیز شده.هم التیام چه

ُحکم ایمان و وجدانم ه بو من منحیث عضو کوچک این جامعه باشد می جامعه، یک قشر روحانیون مثل سایر اقشار 

یک  وجود ضرورت وقائلم  احترام خاصبه مقام و منزلت روحانیون با قشر قشر این جامعه عشق می ورزم ولی 

ز نیضرورت وجود سایر اقشار سایر اقشار می پندارم هرچند را بیشتر از  و دانشمند فکر و مردمیروحانی روشن

 و روشنفکرمردمی حضور یک روحانی شجاع و دانشمند و در آشفته بازار امروز متأسفانه . باشدمی بسیار مبرهم 

ما  بهر حال. باشدمی نایاب  ،اجتماعی صالح-حضور یک رهبر سیاسییاب و حتی نایاب است کما اینکه بسیار کم

فریاد های شیرین خود  با و خوش پندار نیاز داریم کهفداکار در کنار یک رهبر خوش کردار امروز به یک روحانی 

، رستیزبان پ، پرستی نژاد، قوم پرستیرفتن و دادن، گرشوت  ، انتحاری، تجاوزویند که قتل و قتال و گبه مردم ب

هرچند هر بنی آدم ، حرام مطلق است، باشندجامعه مضر ایجاد وحدت سند که برای سمت پرستی و سایر اعمال ناپ

 .یک جرم است زشت ونه اعمالگتاً میداند که ارتکاب اینرفط

شده  ، سپریو دشمن پسند و زیر پا افتاده ی احمقانهفتوا ها راست دانستن وش سپردن و توقعگ خالصه اینکه زمان

های خبیث پاکستان که طالب افغان را  نما ُمالی فتوا هابیس و نفرت باشند مثل که مملو از تل ئیفتوا هابخصوص 

 کند.می ولی طالب پاکستانی را تروریست خطاب کند می مجاهد!!!! خطاب 

 اّما اصل مطلب: و
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ریشۀ این لفظ در افکار و ادبیات  قتثبیت ُعمبا توجه به باشد ولی می " فتوی" یک اصطالح مذهبی رچه لفظ گ

زیر ساطور داده و عملکرد بعضی از افراد را نیز توانیم آنرا به سایر زمینه ها نیز تعمیم می احاد مردم ما، رۀ روزم

 مورد بررسی قرار داد. ،فتوابررسی 

انیون نیستند تنها روحوئیم گب یا بهتر، چهار پنج ستاره( نیستالبته )فتوا صادر کردن ها فقط مربوط به قشر روحانیون

علوم  حتیشود بلکه سایر اقشار جامعه منجمله دانشمندان علوم بشری و می صادر کردن فتوا شیرین با که کام شان 

 برند.می سود و لذت  فتوا هاصادر کردن طبیعی نیز از 

  ، ید استکه خوردن کچالو مف فته یعنی اینکه فتوا صادر کرده(گالبته ) فتهگیک داکتر طب  کههر کدام ما شاهد هستیم 

ً فته نه، کچالو گری گدی ابل که تجویز انتی بیوتیک مقفته گباشد.  یکی می رخ شده سرطان زا س یکچالو خصوصا

 ، تسالمتی مفید اسفته ورزش خصوصاً دِوش برای گیکی تأثیر ندارد، اصالً ، فته نهگری گمؤثر است، دیویروس 

ول هالک فته نوشیدنگیکی . اق پا خواهند شددردهای مزمن زانو و سن مبتالء به فوتبالر ها در کبر س، فته نهگری گدی

ه یک دفعه نوشیدنش ن هفتۀ یا ماهفته نه،  گری گجرعه اش برای سالمتی ریه و کبد و مغز مضر است، دیحتی یک 

فته هنزدیک شدن به خانۀ  ش شاید این باشد که دزد جرئتیوائدیکی از فالبته )اینکه ضرر ندارد بلکه فایده هم دارد

بدون استثنی این البته داکتر های طب . رامی را ندارد(گهشت صد بوتِل  طاقت اصابت ،سر قفریچ ندارد، هخور 

تنباکو اصالً چیز خوب نیست و حتی وید که گوش مریض خود بگخود، آهسته در شهامت را دارند که در معاینه خانۀ 

مه هیع تنباکو، از صدور فتوای صنا گخوردن سوټه توسط صاحبان بزرولی بیچاره ها از ترس دشمن سالمتی است 

می از نیحی که شاید منجر به بهبودی وضع ص فتوائی . استعمال دخانیات عاجز اندیر و جهانی مبنی بر تحریم گ

 رۀ زمین شود.آدمیان ک

 عرض شود:ی صادر شده توسط دانشمندان علوم بشری فتوا هاو اّما در مورد 

تاریخ دان ، داندمی بهبودی وضع مردم پرچمدار ناجی و سیاسی را فالن رهبر  با نوشته های خود یک تاریخ دان

 جامعهیک . کندمی معرفی باعث به وجود آوردن وضع فالکت بار بعدی ، همان رهبر سیاسی را ر برخالف ویگدی

 شّر مطلق میداند.ر، عین مقطع تاریخی را گمیداند ولی جامع شناس دیخیر  مقاطع تاریخی را مقطعشناس یکی از 

د ولی میدانر و باعث ایجاد اختالف بین مردم گتوطئه ، فالن کشور استعماری را با ارئۀ اسناد معتبرک تاریخ دان ی

الف بدبختی و اختباشد و عوامل می استعماری منکر دخالت فالن کشور ،  !ر با ارائۀ اسناد معتبرگیک تاریخ دان دی

 ر می پندارد.گیک امر دیمردم را ناشی از 

ی کند ولمی و معرفی گالکشور خود، بازار آزاد را بهترین رونق بخشیدن وضع اقتصادی برای دان،  یک اقتصاد

ر یک اقتصاددان، عضویت د. کندمی و معرفی گنیمه سوسیالیستی را بهترین الوی اقتصاد گالر گاقتصاد دان دی

ر عضویت در این گدان دی اقتصاداقتصادی کشور معرفی می کند ولی  وفائیکشموجب سازمان تجارت جهانی را 

 میداند.اخلی دپویائی تولید موجب ضربه خوردن سازمان را 

 ی:گی فرهنفتوا هاو اّما در مورد 

ری گید باشد، می یک کلمۀ وارداتی زیرا این کلمه  است ملی ورزی مطلق ُکفراه" گوید استعمال کلمۀ " دانشگمی یکی 

 کنده اه" گ"نام " دانش" و ه ب یک چوبو همسایه ما مشترک باغات  ل وگجن از واردات یعنی چه،، ، نه باباویدگمی 

و دوباره مونتاژ  اه"گنام " دانشه ب لماری و غیرهاو صندلی و دروازه و ر از آن یک چوکی و میز گشده و در جائی دی

 موجودات اه"گ"دانش" و "وید نه، درست است که گری می گ، دیرفتهگما قرار مشترک مورد استفادۀ وارد شده و 
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" ظ لف شکم ، نه، ظرفیتفتهگری گدیقرار دارند،  مرموزپیام های شده،  ولی در جعبۀ این میز مونتاژ آشنا هستند

پوهنتون" نیز شاید یک تولید " و می افزاید کهنجاند گپیام های مرموز را در خود ببه اندازۀ نیست که اه" گدانش

، ویدگیکی می . بد بودن آن شئ ندارد، ربط به خوب بودن یا ک شئرغبت و میل نسبت به یمرغوب داخلی باشد اّما 

قط وید، نه فگری می گدی، پوهنتونش" بنامد" اهش" بنامد و پشتو زبانها گدانش"حالی خیر باشد برادر، دری زبانها 

 لر یک محصب تحمیِل این نظر را ائیتوان ی، نه، هیچ قدرتویدگری می گخره دیردد، بالگپوهنتون" پشتو تثبیت همین "

 غیر پشتون نخواهد داشت.

ندارد  پوهنتون( را نیز قبول) پشتو !، این لفظ اصیلآنسوی خط دیورند پشتون جانریه آور و خنده آور اینجا است که گ

جاهلیة وید "می گبه این دهد. می مورد استفادۀ خود قرار نر است، گنام اینکه این لفظ ساخت یک کشور دیه بو 

 ."االخیریه

 است،تقابلی  گحال و روز فرهن این

 دیده شود،خودی  گبه حال و روز فرهن

  دارند، وجود یا" "  حروف دو کیلوبه اندازۀ در پشتوی ما 

استفاده وید گری می گکند و دیمی اصالً به حیثیت کلمه لطمه وارد یای مناسب" " کند که نه نوشتنمی یکی فتوا صادر 

شهر پشتو از خود پدر و " در یعنی "سیب کندمی لطمه وارد ثیت جملۀ پشتو در جملۀ پشتو، به حیسیب" از لغت "

 "مڼه".نامه بمادر دارد 

 که است از یک صالبت و ثبات خاص یفارسی یا پارسی یا هر شهدبه این واقعیت باید اعتراف نمود که زبان دری یا 

از  شمالی ترین و تا نقطۀ کشور عزیز مااز جنوبی ترین به این معنی که . نظر به زبان پشتوباشد می برخوردار 

 آن مطلب، بخصوص اینکه نویسنده وهیچ خوانندۀ  ر یک کسی به دری بنویسدگ، اشرقی ترین تا غربی ترین نقطه

 درکیعنی صد فیصد یا بیشتر، به در مفهوم آن اظهار عجز نخواهد نمود باشند، اروالی ښهای  دو میرزا هرخواننده 

راه از شمال والیت ف. ولی زبان پشتو عاری ازین خصیصۀ زیبا می باشد. ل می شوندئنا رگکدیی ینوشته هاو مفهوم 

قطۀ تا دورترین ن هپکتیا و در صورت داشتن ویزتا ، مشرقی ر،گلو، گورد، غزنی، ، زابلبه استقامت هلمند، قندهار

 و همه فهم. یکسانهم نوشتۀ یک متن حد، نه لهجۀ پشتو یکسان و یک دست است و نه ایالت سر

 :و اّما 

دور ند، نه صباشمی وار گو فاقد عواقب نا و طبیعی ی یک امر بسیار معمولیگمسائل فرهندر مورد  ! فتوا هاصدور 

احساس خطر است، وجود و ولی آنچه که باعث کدام ضرِر دارد  فتوا هاپیروی ازین دارد و نه هم  مصرففتوا کدام 

 تنهاه ، نرگمشروعیت بخشیدن برای نفی یکدیدر مورد  . فتوا هاباشدمی ملی تباری و قومی و ضد ی فتوا هاصدور 

 آید. میکرامت انسانی به حساب باشند بلکه خالف می افغانیت خالف 

که  باشیم گذار این نعمت بزرگکه ما باید شکر کنم می خود خاضعانه عرض  و پشتون تاجیکمن به برادر عزیز 

 رامی داشتگجنت و جهنم بخاطر پاس داشت و ی بلندتر از این حرفها است، وجود انسانیت خیلمقام . انسان هستیم

ا از پرا با نیش زدن های خویش نیز شاید بسیاری از موجودات زنده ژدم گ و یک مار ور نه)باشد می مقام انسانیت 

سالۀ خود برای یک ی هژده گخر در طول زندکما اینکه یک  نیستردن شان گولیت بر ؤمسدرآورده باشند ولی هیچ 

در مسابقات اسب دوانی نجیب! برای یک سرمایه دار نجیب! ان حّمالی نموده و یا یک اسب گفت و رایمدهقان مسکین 

پشتون و تاجیک و هزاره و  ما ،اّما ، (باشندمی مبراء هر دوی شان از مکافات و مجازات بعدی عرق ریخته ولی 
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به درستی درک کنیم که حتی باید این پیام انسانیت و مسلمانی را نداریم را انسان و مسلمان می پ ازبک که خویش

مال وی این نیات و اعگروزی جوابردد و ما باید می گهستی ما  رت کمپیوتثبنیات سوء و کردار سوء ما کوچک ترین 

شکر "وئیم که گشتو ببه پذاریم و گی فقط این نیست که ریش بگکه عبادت و بندباشیم و این نکته را بدانیم سوء خویش 

تمجید کنیم،  به عنوان خادم دین رسول خدا و یا از مرحوم حبیب ّللّا خان کلکانی  یو" دی چه مسلمانان و پختانه! 

نادرست بلکه حرف در این است که خود ما چه آن مرحوم درست است یا  مقولۀ خادم بودنحرف در این نیست که 

د دوستان و نزباید باندیشیم که یک خادم کوچک این دین خدا اینقدر ، به این نکتۀ ظریف دین خدا پابند هستیمقدر به 

ادم خو عمل که حرف ر قرار باشد گا. باشند رامیگو  پس خود دین و خود پیغمبر چقدر عزیزش عزیز هست نمخلصی

 این مرحومر؛ گک سؤال دیاصالً یقبول کنیم، خود رسول خدا را بیشتر قبول نمائیم پس حرف دین رسول خدا را 

دعای خادم دین که ا (مخالفینش هیچ اعتقاد ندارمفتار گبه فتار طرفدارانش و نه گکه بنده نه به ) حبیب ّللّا خان کلکانی

 بلکه حرفنی، نه تاجک بود و نه پشتون یا یا پشتون؟  هست() تاجیک بود خدا رسول خدا می نمود، آیا این رسول

در  که بایدتولد یک موجود سبکدوش و پاک است انسان در لحظۀ  کهباشد می بود و این این  وارگدل این رسول بزر

 ناهگقابل بخشش اند ولی ناهان کبیره گصغیره و حتی بعضی ناهان گ. نیز همچو سبکدوش و پاک باشد گلحظۀ مر

طر قومیت و نژاد و خاه آنهم ببخشایش نیست زیرا سبک شمردن انسان یک انسان و یک هموطن قابل سبک شمردن 

رناک ر خطگو رهائی  و فرار ازین سنیرد گر شیطان صورت می گرفتن در سنگپناه ر شیطان و گحتماً از سنسمت 

 ر با توبه.گباشد ممی ان نیز بس دشوار گر در لیست عفو شوندگاین سنشمولیت  ءً بناکار بس دشوار است 

 ی خطرناک:فتوا هاو اّما 

تلویزیونی، در پهلوی  برنامه های در یکی ازباشد یا نی( می دارای وظیفۀ رسمی ون هم دانم اکنمی که ن) یک جنرال

ر گه اوید کگتکان داده و می ت خود را به طرف قوم شریف غیر پشتون صشت شگافغان ملتی کټه نشسته و انیک 

ه و، و فراری خواهند نمودآم سوی لب به آنقومی! و ملی! اش توران کند، تمام اقوام غیر پشتون را و  خشم انقالبی! 

ده سال تمام زیر قوماندۀ های تاجیک و ازبک و احیاناً هزاره،  در کنار سایر جنرالکه  ، جنرالیوه، مبارک باشد!!!!!

 بائیآوسفند سرزمین گو  واگرغ و خر و ممصروف کشتِن زن و مرد و پیر و جوان و مستقیم مستشاران شوروی 

 بر این قلب و اینببارد هزار عالم !! ، نفریِن هژده پرست!یک وطن پرست و مردم بود، امروز تبدیل شده به خویش 

 روح و این احساس و این جوارح.

با ه وئی هائی پرداخته کگبه یاوه پشتون تبار قرار داشت  موقف جنرالِ عین که در نیز در مقابل، یک جنرال تاجیک 

   ندارد.اری گهیچ منطق ساز

در انند تومی نهایت پلید و نهایت زیبای اند، هر کدامش دارای بعضی خصائل ما بدانند که پشتون برادران تاجیک و 

ه برادر ک یک خصلت پاک. را با هم تقسیم کنند پسندیدۀ خویشرا اصالح و خصائل  ایمان، خصائل زشت خویش پرتو

غلجی بودن من و مزخرف و به مرض مزخود را فقط تاجیک میداند ولی برادر پشتون ما تاجیک ما دارد اینست که 

زائی بودن و پوپلزائی بودن و توخی بودن و گباریانی بودن و گل بودن و خوگو درانی بودن و ځدران بودن و من

هیچ ظاهری و غیر نیش دار  صرف جهت تعارفانتخاب این القاب ، البته مبتالء اند ...و ...و  نورزائی بودن و ...

مق این در عشود که می آالینده و تباه کننده خطرزا و  د ولی مشکل زماندارممانعت و مشکل انسانی و معنوی ن

ران گرا باالتر و افضل از دی خویش گو سمت و فرهنیعنی قوم و نسب و تبار دست و پا بزنیم دریای شوره زار 
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را عاد محقانیت توحید و نبوت و ،  شیطان نیز ظاهراً یک موجود مؤحد است و بدانیم که این خصلت شیطان است

 کند ولی به آن مؤمن نیست.می درک 

یرد، گقرار بوی برادر تاجیک و هزاره گباید ال نیز نه هر پشتون() پاک سرشتزیبای یک پشتون همچنان خصلت 

، هر پشتون وطن دوست باشدمی دری و دری زبانان و عمدتاً تاجیک این خصلت زیبا عدم تعصب زبانی در برابر 

، بهره می جویدوحدت ملی  جهت تکامل احساس و از آن دریرد گق زبان دری را یاد می با کمال شوو انسان دوست 

 شکل یام برایشرفتن زبان پشتو گر یاد گکه ایک برادر تاجیک و هزاره نیز مکلفیت ملی و انسانی دارد ، مقابلدر 

 نکند. نسبت به آن بی ادبی و بی احترامی نیزحداقل  غیر ضرور است

بعضی یا شاید بسیاری از رهبران فکری شان همواره ادعا دارند که به برادر تاجیک این است که  حرف برادرانه ام

ذار و رهبران گبنیانبود و نه هم باید می باید نامش افغانستان ه که نیک جفای قومی بود  نام افغانستانه ب یدولتتشکیل 

 ند.بودمی پشتون تبار بعدی اش 

ین ر همگدانم که امی بلدیت ندارم و اصالً بلدیت ندارم ولی اینقدر زیاد سیاسی  - قومی – سودای تاریخیمن درین 

آنهم ) بود و دولت افغانستان فقط در حدود جغرافیای قومی تباریمی ن !!!!ی!پشتون و افغانستانمعاملۀ شراکتی 

قادر به  ،یافغانی یا به زعم شما پشتونوار خارج ازین حلقۀ گشد و شما برادران بزرمی ( تشکیل پشتونجغرافیای 

آمو و با توجه به نقشه های خرس های منتظر در آنسوی  ،  با توجه به وجودتشکیل دولت دلخواه خود تان می شدید

 و، آیا شما به سرنوشت تاجیکستانی و ازبکستانی و قرقزستانی چه تزاری چه بلشویکی هاژیک آن خرس یسترات

 ؟  دولتیتیددولت افغانستان هستجمع در زیر بیرق ر شیرینی نتیجۀ آیا شما باز هم منک می شدید؟ رفتار نگترکمنستانی 

 مؤفقو چند سال بعد از دو صد شمول شما عزیزان ه بمردمانش که  اقوام این سرزمین بود، دولتیکه متشکل از همه 

ً امپراطوری های امحای به خلق حماسه ها و  بارِز افتخارات آن سهم در امروز  شما نیز شکست ناپذیر شدند که طبعا

این بود امروز شما از داشتن می ابدالی است، نهزاره که محصول همان دولت ر اشتراک ملی پشتون و گو ادارید 

یروزی پبود، می نو هزاره برادر تاجک ر جان فشانی های گبداند که ا باید و ضمناً پشتون هم. افتخارات بی بهره بودید

صادر شده مبنی بر حذف و نفی ی فتوا هابنا بر این ا ممکن بود شوروی سخت دشوار و حتی نعلیه نیروهای متجاوز 

این لیه دهیم بلکه عنوش فرا گتنها اینکه به آن نه  ءً بنا خواهند نموددچار بربادی انسانی و ملی و ایمانی ما را ر گیکدی

 لماساین قیمتی گنینکه ، ترس از ناحیۀ ار باید سخت ترسیدگیم و ضمناً از قدرت منفی یکدیگبا جدیت بجن فتوا هاونه گ

ش به شکل یک قرن پیقومی ما درست  - ، وضع امروزی سیاسیبه نظر این حقیر. وحدت ملی( آسیب ببیندکشور و )

ین صد سال پیش تقابل الیس با این تفاوت که گ، یعنی رویاروئی دو قدرت جهانی، یعنی روس و انشباهت زیاد دارد

شود، می احساس ما  خاکمحسوس در درون  فت ولی امروز این تقابِل نارگما انجام می  سرحداتدو تا در بیرون 

لیس در حالت دفاعی گبردند و انمی بسر سوی جنوب ه انتظار حمله و پیشروی بزمان، روسها بیشتر در موضع  آن

روس د ان خوگماشتگاراده داشته و یا دارد که توسط لیس گتقریباً برعکس شده یعنی ان مسألهقرار داشت ولی امروز 

ته خپبسته و زماِن زیبا  نمایش نا بیت های ایننطفۀ ، البته نمایندو مجبور به باج دهی در غار خود محاصره  را ها

 خفی و نا محسوسمالبته از روز اول تشکیل حزب نیز دچار انشعاب دچار انشعاب شدند )شد که سردمداران هفت ثور 

رون می پنداشت ولی در د آتشین انترناسیونالیستیک ظاهراً ویش را با اینکه ختره کی  حمدم شخص نور، (دشده بودن

با اینکه خویش را یک انترناسیونالیست همچنان شخص ببرک کارمل فارسی ستیز و تاجیک ستیر بود، خود سخت 

یا  توفیق و عدم، که بهترین دلیل این مدعاسخت پشتو ستیز و پشتون ستیز بود آتشین می پنداشت ولی در درون خود 



  
 

 

 9از ۷

یکر بعد از اینکه پ. باشدمی دری و پشتو توسط این دو نابغۀ بالغه یری زبان های زیبای گبکار عدم عالقه مبنی بر

ی ، هواداران فکربه دار آویخته شد حرفه و کسب است(البته جالدی یک ) هفت ثور توسط جالدان هشت ثور ترسناک

ه ک رسوب و رسوخ نمودتشکیل شده بود مجاهدین  ،به اصطالحکه قبالً در صفوف  این دو نابغه در دو جبهۀ مختلف

برخوردار بود و نتیجۀ این لیس گمطلق ان هِ از توج ریگدینسبی برخوردار بود و  هِ روس ها از توجیکی از سوی 

، همان صف بندی های شود، سخن کوتاه اینکهمی آن چیزی شد که امروز مشاهده یریها گیری ها و موضع گجبهه 

عوام و عمدتاً بی قلم و بی که البته افغان های صالح و پاک اندیش و باشد می بلوغ  وقوع و در حال یک قرن پیش

درین جبهۀ خطرناک حضور ندارند و وجود این جبهه را خسران دین و که اکثریت این اقوام را تشکیل داده، زبان 

 داند.می دنیای خویش 

 ،خیزدمی پ گپ گبه اصطالح، از 

 ،نهفته استتاریخ یکصد ساله  کخازیر این نمایش خانمانسوز در ریشۀ  دعلت ُرش

شۀ؟ ،  کدام ریرفتهگتاریخی ما قرار ن -ران اجتماعیگتحلیل هِ ین چرا مورد توجگزهرآجای تعجب است که این ریشۀ 

 این:

ه در ک یا هسرباز مسلحانشاه امان خان را صادر نمود پشتون بود، که برای اولین مرتبه فتوای کافر شدن  فتی ایم

 پشتون قِ مناطردید گاز وجود تسلط دولت امانی پاک! که  یبه شورش درآورد پشتون بود، مناطقسر برابر قوای دولتی 

جانشین امان خان، یک برادر  دولترفت ولی در رأس گغاز و انجام آتوسط پشتون نشین بودند، ُخالصه همه چیز 

 ز،گادفی بوده؟  نه، هر، این چرا؟ آیا این یک امر تصرفتگتاجیک ما قرار 

لیس گان یبنصثمر شیرینش  بعد از یک قرن ای بود کهپالن توطئه آمیِز بود و این یک تخم افشانی تلبیسی یک این 

که توسط دولت های همچنان اسکان دادن هزاران پشتون در مناطق شمال . ردیدگمردم بیچاره نصیب ما و ثمر تلخش 

دولت داری سالم و خاطر ه ب اول روزدر  اسکان دادن پشتون تبار در شمال() این عملیهرفت، شاید گصورت  سابق

ور از ذهن ، دلیسگرفته باشد ولی با توجه به نیات خبیثانۀ انگصورت با نیت پاک دولت مردان زمان  وملی اندیشانه 

عبیه تن وقت در ذهن و سلیقۀ دولت مردا یکصد ساله() ایجاد تلخی های بعدیخاطر ه نیست که توصیۀ این عملیه ب

 شده باشد.

خشم و نفرین احتمالی برادر پاک نمودن و زدودِن عرق های جبینم که ناشی از بهر حال، من چند لحظه مصروف 

ر می گا) رانگهمراهی دیردم و بعد به تنهائی یا گمی  ا!!هوئی گخاطر این یاوه ه نسبت به خودم بپشتون و تاجیکم 

 .حضور می یابم فتوا هامرک گودی ور دردر ند( ند همراهی کنخواه

سّری و  اضطراری و ک جلسۀیوزارت مالیه، به ریاست وزیر و رؤسای مربوطه یباً سی و شش سال پیش، "تقر 

 که منحیث پیاده در مستوفیت والیتمالنصرالدین را  رکه ماستردید گتصمیم مهم اتخاذ در ختم جلسه . دایر نمودعاجل 

 ق آورد، به توصیه و تشویق، در خانه هم دردیدگماستر صاحب تقاعد . دهدبه تقاعد سوق  بادغیس مشغول به کار بود،

 ی چهارداگ دست راستچرخ یا ارابۀ . ی کهنه و یک اسب الغر خریدداگیک  ،یگخاطر بهتر ساختن زنده زن خود ب

رخطر بود با اینهم پُ سخت و داشت، یعنی راندنش  انحنا و انحرافچپ پنج درجه درجه انحناء داشت و چرخ دست 

خاطر انجام ه بدست می آورد. بعد از چندی، بی و با اسب جور آمده بود، خوب بود یک لقمه نان داگبا ماستر صاحب 

شد، تصمیم می کار به ضررش تمام کشید که این می باید دو هفته از کسب و کار خود دست یک مسافرت عاجل 

 شبنم الالی وان به نام داگیک رفت و گد، این کار انجام م کناستخدامؤقت پیدا و )گادی ران( ی وان داگرفت که یک گ
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مود، مثالً ارائه ن شبنم الالسپرد البته یک سلسله تشریحات و توضیحات و هدایات را نیز به ی را به وی داگرا پیدا و 

ر صورت داند که خورعلف زیاد یا کم ن بسای را به احتیاط براند و به داگفت که گو نرخنامه را برایش توضیح نمود 

خوراند که کلیت هم به اسب نق و چاکلیت مازاغی و ساِچق ماچِ و در صورت الغرتر شدن شود می چاقتر شدن باغی 

چاله سقوط کند ون شود یا در یک گی چپه و واژداگر گفت که اگصدمه می زند و ضمناً برایش هایش  برای دندان

ه پرسید ک شبنم الالتمام هدایات الزم را بیان و در آخر از الصه شوند. خُ مسافرین ، سعی شود که مقصر این مشکل

را شنیده و  بیاناتفت که بلی تمام گبا خونسردی تمام شبنم  الالپرسد. بتواند می ر در زمینه کدام سؤال داشته باشد گا

جا دوازده روپیه  فالن جا و فالنمسافت بین  نرخ، سؤال این است که مثالً عملی خواهم نمود منتهی یک سؤال دارم

م یا می پرداز مسافرمن به پرسید که آیا این دوازده روپیه را  شبنم الالطور است،  فت بلی همینگ، ماستر باشدمی 

ً که ؟ فت که تو چراگنصرالدین با تعجب توأم با خشم  به من خواهد پرداخت؟  ماستر مال مسافر ی م مسافر، طبعا

کند  سفری چال زده و اسب خال زده و درمانده داگکند با این می جرئت ه که کسی کفت گمتقابالً  شبنم پردازد، الال

 باشد؟می ی وان نداگمستحق پرداخت دوازده روپیه از طرف مفاجات بشتابد  گیعنی در واقع به استقبال مر

 ر قرار باشد در فکر سرنوشت مردم باشم، اسبم ازگمن ابرو برادر پُشت کارت،  بروکه فت گماستر در جوابش 

 میرد."ی می گشنگ

آیا این ما هستیم که باید قیمت مرک می پرسم که گاز رئیس  شبنم الالقای آجناب قلب خوش حال من به تأسی از 

ای صندوق برحمل و تخلیۀ این  از بابتمرک است که گاین زیم یا ارا بپرد فتوا هامحصول این صندوق های مملو از 

 خواهد نمود؟ پرداخت مزد ما

با ُخسران دین و دنیا مواجه ملزم به پرداخت محصول این صندوق ها باشیم که سراپا این باشد که ما ر قرار بر گا

یت ایماناً مکلف، خانه اش آباد، ما اخالقاً و مرک بابت حمل آن به ما حقوق بپردازدگریاست ر قرار باشد که گهستیم و ا

 پرتاب کنیم تا از شرش در امان باشیم.عتنائی دریای فراموشی و بی ا را بهداریم که این صندوق های ُسربی 

، ما فقط یک فتوا را می شناسیم که روی ی و تباری و تاریخی نداریمگی مذهبی و فرهنفتوا هاهیچ نیاز به این ما 

یوان حزمین و دریا و کوه و درخت و باغ و اشته شده و محتوای این فتوا این است که گانسانیت با قلم فطرت نکاغذ 

قوم و تبار و نژاد و کشور و و زبان و هنر و ادب و  گطال و نقره و فرهنو مادر و برادر و زن و شوهر و و پدر 

صاحبش باشد که می به مثابۀ یک خانۀ مجهز کرائی شهر و کوچه و همسایه و ُخالصه هر داشتۀ مادی و معنوی 

ا را در برابر مکه ما کرانه نشینش هستیم،  هستیم ولی مالکش نیستیم و فقط کوبیدِن یک میخ بیجا درین خانۀ کرائی

 ۴/1/۲01۷ فقط همین.. دادو قرار خواهد گپاسخ  مالک اصلی آن
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