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 21/۰۹/2۰2۰             غالم سخی زاهدیان
 

 پاکستان و طالب از حذف فقهه جعفری چه می خواهند
 

( یکی شرایط اساسی خود را مبنی بر آغاز مذاکرات، اصول فقهه  2۰2۰/ ۰۹/ 21طالب ها در نشست امروز خود )
 را به حیث محک مسایل مورد موافقه پیشنهاد نمودند. –مذهب امام اعظم رح  –حنفی 

– 4مذهب شافعی. و – 3مذهب مالکی.  – 2مذهب حنفی.  – 1ما در دین اسالم  چهار مذهب رسمی  می شناسیم؛ 
 می باشد.یعنی مذهب اهل تشیع ما مذهب جعفری 

به مذهب حنفی معتقد اند و مناسک مذهبی خود را مطابق به دساتیر  –و نه همۀ آنان  – مسلمانان افغانستاناکثریت  
 ُسنی تعلق دارند.مذهب همین مذهب ادا می کنند، پیروان مذهب حنفی اساساً به اهل تسنن یا 

بعداً مذهب جعفری در کشور ما میان وطنداران اهل تشیع ما به حیث مذهب شان مورد اعتقاد است و مراسم ادای 
 طبق همین مذهب اجرا می شود.مناسک شان بر

اگر بر معتقدان یکی از این دو مذهب، احکام و دساتیر مذهبی که به آن باورمند نیستند، اعمال گردد، چه ُرخ 
 میدهد...؟؟

واضح است  به نابرابری، تفوق مذهبی واستبداد فرهنگی و مذهبی منجر می شود و در نتیجه اختالف و تصادمات 
 .مذهب را مساعد خواهد ساخت گروه های پیرو این دو

آن قانون  131و  13۰ه ش، افغانستان طی مواد  1382به همین جهت تسوید و تصویب کنندگان قانون اساسی سال 
هردو مذهب حنفی و مذهب جعفری را به رسمیت شناخته به محاکم صالحیت داده است تا در احوال شخصیۀ هر 

ل و فصل نمایند. یعنی مذهب حنفی و مذهب جعفری دو مذهب رسمی متکی به احکام همان مذهب ح را مذهب، دعوی
 و قانونی مردم افغانستان است.

قبل از درج و انفاذ رسمی مذهب جعفری در قانون اساسی افغانستان، مذهب جعفری بدون کدام ایجاد مشکل و بدون 
 کدام ممانعتی در میان مردم شریف شیعه مذهب ما تعمیل واجرا می شده است.

ساختن مذهب در افغانستان چه می خواهند، چه منفعتی بدست می آورند یکه سوال اینجاست که طالب های کرام از 
در می آورند، آیا حضور مذهب شیعه کدام عیب و خطر سیاسی برای آنان  نیآیا شیعه مذهبان ما را به مذهب سُ 

 دارد...؟
از آغاز رسمی مذاکرات میان طرف دولت جمهور اسالمی حقیقت این است که پاکستان یا ولی نعمت طالب ها، قبل 

ۀ دامن بزنند، تا وطن خست افغانستان و تحریک طالبان، می خواهند  شقاق، بی اتفاقی و برادرکشی را میان افغان ها
ما هر چه بیشتر در ضعف و ناتوانی بغلتد، پاکستان که سال هاست میدان جنگ گروه های مختلف مذهبی ) اعم از 

ی، هندو، مسلمانان ُسنی و شیعه و شاخه های دیگر ادیان( بوده است، می خواهد از ایجاد این مصیبت اختالفات مسیح
ی غیر امذهبی به نفع تأمین تسلط مزدوران خود یعنی طالبان استفاده ببرند، ارائۀ چنین اصلی از سوی طالبان چهره 

 ملی از آنها را معرفی میکند.
ها مشابه قاعدۀ "شرط ناممکن" است، زیرا از یک سو فقهه جعفری مذهب مقبول چند این اصل پیشنهادی طالب 

میلیون افغان هموطن ما می باشد و نیز پذیرفتن فقهه جعفری از یک نگاه امکانی برای تحقق حقوق یک اقلیت مذهبی 
فغانستان و رعایت آن حقوق شهروندان را تأمین می کند و این حقوق در مواد قانون اساسی ا یاست که هدف برابر

 تعهد شده است.
از همه اساسی تر این که نقض و حذف و زیر پا کردن احکام قانون اساسی حتی در ید صالحیت رئیس جمهور نیز 

 نیست، تا چه رسد به اینکه هیأت مذاکره کننده اختیار و صالحیت نقض و یا حذف آنرا داشته باشد.
ان متوجه جدی باشد، که به اندازۀ یک دهم یک ملی متر، از اصول و باید هیأت دولت جمهوری اسالمی افغانست

مندرجات قانون اساسی افغانستان به عقب نه رود و نه چنین حق و صالحیتی را خواهند داشت که به چنین توقعات 
 دهد. در استعماری هیأت طالب تن 
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دام های استعماری را برای جانب دولت  چه جالب است که هیأت طالبان چنین عریان و لُچ خواسته های مغرضانه و
 ،مطرح می نماید؛ پاکستان و طالب باید بدانند و میدانند که مردم افغانستان در برابر هجوم مستعمره ساختن کشور

لی محیالنۀ پاکستانی را نمی پذیرند، مطرح کردن چنین د و این چنین پیشنهادات طفالنه ویک پارچه و متحد استاده ان
 آور چهرۀ مستخدمین بیگانگان را بیشتر عریان خواهد ساخت. متوقعات شر

ر طالبان را ه ،پاکستان می خواهد با نشان دادن راه های غلط و بر ضد منافع ملی افغانستان و وحدت ملی این کشور
چه بیشتر در میان مردم افغانستان منفور سازد تا نه شود که روزی طالبان وطنخواه و افغان، از پاکستان روگردان 

 گردند.
طالب دست خالی و بدون کدام بدیل و  عرضه میکند؛ به گفتۀ صاحب نظرانمی را ب چنین پیشنهادی لاما چرا طا

 به همین سبب دست به عرضۀ چنین خواسته های غیر عقالنی میزند. ،طرح مشخص در مذاکرات حصه گرفته است
 همچنان طالبان به دالیل زیر از آتش بس فوری امتناع میکنند:

زیرا طالب به جز جنگ و ادامۀ خون ریزی و کشتار انسان های بیگناه هموطن ما کدام نقشه راه، پالن  -
 مه میدهدات یگانه روش طالبی است که به آن ادجنگ و خشون عمرانی و کدام پروژۀ دیگر ندارد، ادامۀ

طالبان تصور میکنند که در میدان جنگ با کشتار، خونریزی، تخریب و دهشت و وحشت طرف دولت  -
مجبور خواهد ساخت، به همین خاطر در  ریز و اسارت گرنافغانستان را مجبور به تسلیم شدن به خواسته های خو

دفاع ما حمالت تروریستی و قتل و قتال را به راه انداخته است. اما دولت و هر گوشه و کنار وطن بر مردمان بی 
مردم افغانستان در مورد قبول نکردن بندگی به بیگانگان و متحدان داخلی آن، به طور مستحکم با هم متحد و یک 

 پارچه اند و طالب و پاکستان قادر نیست که بر کشور ما مسلط گردد.
نیستند؛ بعضی از شاخه های آنها با این صلح و مذاکرات و موافقه با امریکا مخالف طالبان یک پارچه و متحد  -

بوده اند، بناًء از جنگ دست نمی کشند، به همین لحاظ است که شورای کویته و شورای پشاور مربوط به طالبان 
رهبران ساختگی  هراس دارند که اگر دستور آتش بس بدهند، صفوف شان این دستور را نه پذیرند و آبروی این

طالبان به دلیل بی رابطه بودن شان با صفوف آنها بریزد و در مذاکرات و موافقات اعتبار و وقار شان به خاک یک 
 سان شود.

دلیل دیگر امتناع از آتش بس از سوی طالبان این است که تعداد زیادی از طالبان از جنگ و خونریزی خسته  -
هر دلیلی و شاید به دلیل آتش بس متوقف گردد. اما رهبران طالبان هراس  و بیزار اند و می خواهند که جنگ به

هرگز دوباره  اگر ضرورت آغاز مجدد جنگ الزم آید، ،دست از جنگ گرفتند ،دارند که وقتی این جنگجویان خسته
 دست به تفنگ نه خواهند برد.

ار، سعی به پارچه کردن و نامتفق سازی لذا مردم ستمدیده و شریف وطن باید بیدار و هوشیار باشند که دشمن مک
آنان دارد، مخصوصاً هموطنان اهل تشیع ما بدانند که برادران  و خواهران اهل تسنن آنان نه خواهند گذاشت، آزادی 

 و استقاللیت مذهبی شان لطمه ببیند.
ر همین اتحاد مردم مردم شریف کشور باید از اتحاد و همبستگی خویش جداً حفاظت و حمایت نمایند، در حال حاض

ً یگانه عامل حفظ وطن و وسیلۀ استقالل ما می باشد، اجداد شجاع ما برای حفظ وقار وطن  هر قربانیی را  تقریبا
 متحمل شدند، ما باید میراث اجداد مان را عمل و محافظت کنیم. 

 انشاء هللا 
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