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 ۹۱/۷۰/۲۷۹۲            صادق احمدی

 جنایت یا عدالت
 

فاجعه نفرت بار دیگری را که از از ورای رسانه های بصری حادثٔه غم انگیز و تکان دهنده،  
شمار شهکاری های گروه مزدور طالبان در ولسوالی غوربند والیت پروان بشمار میرفت بنمایش گذاشته 
شد که تعدادی از افراد مسلح و غیر مسلح دور هم جمع شده و طالبان خانمی را در آن محضر، حاضر و 

ا فیر چندین مرمی کالشنکوف دست داشته خود، از پا بال وقفه فرد مسلحی که ظاهرأ جوان معلوم می شد ب
در آورد و اتهامش را داشتن رابطه نامشروع وانمود ساختند و به اصطالح خود شان محکمه صحرایی 
کردند،  نه محکمه شرعی و اگر محکمه شرعی می بود زانی هم در محل حاضر و بعد از اثبات جرم و 

ن جبر واکراه و سائر مسایل که شاهد هیچ خصومتی با مجرمان شهادت شاهدان عینی، برضا ورغبت و بدو
نداشته باشد با ادای شهادت در حضور دادگاه و بعد به اساس حکم دادگاه به تطبیق آن اقدام میکردند. مشاهده 
این رخداد سواالتی را درذهن ایجاد میکند مثأل داشتن رابطه نا مشروع با کی؟ کجا شد زانی؟ باوی چه 

صورت گرفت؟ حال زانی به چه سرنوشتی گرفتار است؟ اگر زانی ای نبود پس زانیه روی کدام برخوردی 
دالیل اثباتی به قتل رسانده شد؟ آیا زانیه بایدگلوله باران میگردید؟ شریعت به زانیه شلیک مسلسل مرمی را 

به کدام راه روان اند؟  حکم کرده یا در صورت اثبات،  دره و سنگسار را؟ بنأ شریعت به کجا ماند و طالبان
و این حادثه ده ها پرسش دیگر را در قبال خود دارد. ولی با تعریف دقیق از روبرت اوکلی سفیر سابق 
ایاالت متحده  امریکا در پاکستان که در سیمیناری طالبان را نماینده ورود ارزشها ونگرشهای روستا به 

 چ عمل شان مطابق به شریعت نبوده ونمی باشد.شهر خوانده، کامأل در مورد شان صدق می کند که هی
طالبان حکومت زور وسر نیزه را با خشونت می خواهند در حالیکه اسالم دین رحمت وعطوفت 
است و به پیامبر بزرگوار اسالم دستور داده شده که مردم را در راه پروردگار با موعظه حسنه دعوت کند 

 حثه نماید.و با نیکو ترین وجه با آنان مجادله و مبا
گروه مزدورطالبان نه آن طالبان علوم دینی اند که مصروف فراگیری علوم اسالمی میباشند بلکه          

این گروه دست پرورده های مدارس تحت الحمایه سازمان استخباراتی آی اس آی بوده که بجز درس قتل،  
د وبس، به مردم، وطن، جامعه و غارت، تخریبکاری و در نهایت انتحاری وانفجاری را فرا گرفته ان

سرنوشت خود شان اعتقادی ندارند، بلکه باور های خود را و هر آنچه به نفع شان باشد با زور، وحشت و 
بربریت بر مردم تحمیل میکنند، طالبان نه از شریعت آگاهی دارند و نه به آن حرمتی قایل اند طالبان نه 

وقعی می گذارند و برداشت های قشری، تاویل ها، خود رایی ها و قانونی دارند و نه به قانونی احترامی و 
قیاس های خود را به گونه ای که رفتار کار گزاران آنان را توجیه کند  برسمیت می شناسند و بس یعنی 
قانون جنگل را در هر کجایی که باشند پیاده مینمایند نمونه های زیاد آن در فتوا های مال عمر در موارد 

 همگان معلوم وآشکار است که هر گز با شرع وعقل سازگاری ندارد. مختلف به
عوامل نقض شریعت و حقوق بشر از طرف طالبان در کشور ما باالی مردم مظلوم و بیدفاع در    

هر کجایی مشخص است بنأ در قدم نخست شورای عالی علما در این راستا مکلفیت دارند عملکرد طالبان 
الیت پروان  مطابق به احکام دین اسالم از محراب ومنبر، موعظه های دینی و از را در ولسوالی غوربند و

ورای رسانه های دیداری و شنیداری محکوم نموده به راه وروش شریعت اسالمی در افشانی نمایند و از 
چهره زشتی که طالبان از اسالم به مردم و جهان به تصویر کشیده اند با رسالت دینی و دنیوی خود 

گیری نمایند. همچنان نهاد های حقوق بشر و جامعه مدنی در برابر اعمال نفرت انگیز مزدوران جلو
سازمانهای استخباراتی همسایه ها همانند توده های ملکی صدای اعتراض خود را بلند نمایند چنانچه همه 

بیگانه و چوچه های شاهد اند که خیزش ها و نه گفتن های مردم در برابر مزدوران سازمانهای استخباراتی 
آی  اس آی، از ولسوالی اندر والیت غزنی آغاز گردید و دامنه آن به ولسوالی پساوند غور رسید و از آن 
پس به ولسوالی های  المار و قیصار والیت فاریاب سرایت نمود و  در تازه ترین مورد ولسوالی میرزکه 

های خود، مزدوران و متجاوزین را از مناطق شان  والیت پکتیا شاهد آن بود که اهالی با سپر نمودن سینه
بیرون راندند و دروازه های مکاتب را به روی فرزندان شان گشودند.  پس از سکوت شورای عالی علما 

 نیز دیری نگذشته است.
 
 پایان

 


