
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

  
  

 23/11/2113          جمشید آرش
 

 سوال برانگیز علما در برابر جنایات طالبانسکوت 
 

امریکا، در کابل  متحدۀقرار است که اواخر ماه جاری لویه جرگه به منظور امضای موافقتنامه امنیتی با ایاالت 
برگزاری این جرگه به ریاست تدویر یابد حسب فرمان رئیس دولت جمهوری اسالمی افغانستان کمیسیون به منظور 

از مطبوعاتی  کانفرانسطی یک حضرت صبغت هللا مجددی تشکیل گردید رئیس داراالنشای این کمیسیون اخیراً 
خواسته افغانستان را قبول نماید، که قانون اساسی  گروه های مخالف مسلح به خصوص طالبان و حزب اسالمی

و نظریات خود را مطرح سازند ولی طبق معمول، طالبان این بار است که در این جرگه اشتراک ورزیده، دیدگاه ها 
، مال عمر رهبر ندپاسخ داد تمام و این درخواست وی را با بی مهری نددست رد به سینه آقای صادق مدبر زدنیز 

االی طالبان ب ۀرد فرماندهانکه هیچ گاه چهره اصلی خود را نشان نداد و بسیاری ها حتی  دایم الغایب این گروه
، لویه انترنتی اش ۀدر صفح و مالقات داشته باشند، اینبار نیز با ارسال پیام دیدارموفق نشدند که با وی مستقیماً 

   جرگه را حکومتی خواند و از اشتراک در آن امتناع ورزید.
 

هرچند غیر از این بی مهری ها به پروسه های ملی و میهنی نمی توان از گروهی که برای ویرانی و بربادی 
، انتظار دیگر داشت آن د که از ویرانی افغانستان نفع می برندو به ساز آن هایی می رقص ستکشورش کمر بسته ا

ها که برای تطبیق برنامه های پالیسی سازان خویش، حاضر می شوند در شرمگاه خویش مواد منفجره را جابجا 
آن عزت و حرمت قایل اند انفجار داده و یا  نمایند و یا مقدس ترین کتاب آسمانی که همه مؤمنین و مسلمین به

محراب مسجد که فقط و فقط آیات و احادث از بلند گوهای آن به گوش می رسند و در آن نماز بپا داشته و کتب دینی 
حمایت  ه ایبیجا خواهد بود که از یک پروس ، هدف انفجار قرار می دهند، توقعو مذهبی در آن تدریس می شوند

ن کشور ها را مداخالت ایمحافظت و با عقد قرار داد امنیتی، دست تان را در برابر تهدیدات بیرونی افغانسد که ننمای
 که به مثابه بنیانگزاران این گروه و مهندسین اصلی آن ها به شمار می رود. ید کشور هایقطع نمای

 

د که دست از سازب؛ دولت جمهوری اسالمی افغانستان بار بار کوشیده است که این گروه را متقاعد رتوصبه هر 
کشتار و بی رحمی های بنیاد بر انداز، برداشته با پیوستن به زندگی مدنی، به جای ویرانی و بربادی، نیروهای کار 

با عکس العمل خشن د ولی هر بار ویش را کنار نهآ و مؤثر به منظور دوباره سازی کشورش، تبدیل و سالح های خ
تر از پیش آن گروه مواجه شده است. آخرین مورد انفجار بمب کار گزاری شده در البالی قرآن شریف در پل علم 

ست عید قربان به وقوع این انفجار که در روز نخ . مرکز والیت لوگر بود که از اثر آن والی آن والیت کشته شد
را به همراه داشت از آن جهت که از یک سو به قرآن به جز علمای دین های ملی و بین المللی  عکس العملپیوست 

شریف بی حرمتی صورت گرفت و از جانب دیگر این حمله در داخل مسجد که یک مکان مقدس برای مسلمانان به 
ور را از میان مطرح کششمار می رود، به وقوع پیوست و از سویی؛ این حادثه یکی از شخصیت های سیاسی 

یکه ایجاب می غیر انسانی اش نماید، در حال اعمالحد نبود که دشمن را متوجه  ها تا آن عکس العمللی برداشت و
تند تر می زد، چون افغانستان چندین مورد  کس العملعدست به آن  ارشاداتراست از دین و نمود مردم به خاطر ح

ی این مردم توهین نماید، با ه خواسته به اعتقادات و باور هاجهاد را در کارنامه خود دارد و هر بار هر کشوریک
تند توده ها مواجه و مجبور گردیده اند عقب نشینی نماید حتی اتحاد جماهیر شوروی به همین دلیل از  عکس العمل

ی البته در آن زمان علما هم پاشید چون در زمان حضورش به افغانستان، اعتقادات مردم این کشور را نادیده گرفت.
است و ا حردین سهم بارزتری ایفاء نمودند آنها مسؤوالنه عمل نمودند و به وظیفه دینی و مذهبی خویش که همان

، رسیدگی نمودند ولی دریغ که این بار در مقابل جنایت طالبان سکوت اختیار ستآن ا ارشاداتمحافظت دین و 
علمای ان آگاه نساختند در حالیکه ایجاب می نمود، عمل غیر اسالمی و انسانی طالبنموده حتی مردم را به ماهیت 

را محکوم و از مردم می خواست که در برابر این گروه مزدور، موضع گیری شفاف  طالبان این عمل شنیعدینی 
سهم خود را در را در برابر این بی حرمتی، اعالن و ، تنفر خود ها نمایند و با سازماندهی تظاهرات و احتجاج

 ایفاء می نمود.برابر دین 
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ی بی حد و سالمی دو گروه متخاصم که از اثر ندانم کاری ها و قدرت طلبی هااکنون نیز اگر طالبان و حزب ا
طی سالیان متمادی به افغانستان غم را سرازیر نموده  با پول و امکانات آن کشور، یده وتبه دامن پاکستان غل حصر

ورزند و یا از آن انکار  کساخته اند، در این جرگه ملی اشتراو موجبات حضور خارجی ها را در کشور فراهم 
ابراز د داد و با پیمود و نیک را از بد تمیز خواه دکه انتخاب نموده، خواه ی رامردم افغانستان مسیرنمایند، باز هم 

و دست  د ساختقابل تهدید های بیرونی بیمه خواهموافقت در امضای این قرار داد امنیتی، افغانستان را در م
 .مودند جوی ما را از این خطه کوتاه خواهسیطره مداخالت همسایه های 

 
 پایان

 
 

 


