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  ماستری در مطالعات تحليل استخباراتی

  منطقه ای/ماستری در مطالعات امنيت ملی

  فارس/خليج عرب/مرکزی/تمرکز در آسيای جنوبی

  

سلسله دوامدارتحريف اس�م ، سوء استفاده از اس�م ،قتل نفس بدون 
تحقيق ثبوت و حکم محکمه شرعی توسط علم الدين که اقبال +ھوری 

  برايش گريست ، انعکاس و خطرات ستراتژيک آن برای افغانستان

  

  
  

  پوستر اقبال )ھوری و علم الدين نجار بيسوادی که با شنيدن آوازه بی حرمتی

  .ناشر کتاب را به قتل رساند) ص( حضرت محمدبه

  

اقبال +ھوری و ديگر نظريه پردازان در تنظيم نظريه پاکستان در نوع فعاليت شعله ور ساختن نفرت دينی و 
استفاده نامشروع از دين مبين اس�م نتايج نامأنوسی را به بار آورده اند ، به شکلی که در نتيجه آن امروز يک چھره 

 دين مبين اس�م تمثيل شده ميتواند ،  تروريزم توجيه شده ميتواند و قتل نفس بدون محکمه و ثبوت توجيه نادرست از
ملت مسلمان افغانستان که در اساس اس�م را در مناطقی که امروز پاکستان گفته ميشود استحکام دادند ، . شده ميتواند

از ھر . گر با خون و زنده گی خود  احساس و تجربه مينمايندامروز رنج تروريزم بنام اس�م را زياده تر از ھرکس دي
نظر که ديده شود؛ چه از نظر خانواده فرخنده مظلوم و بيچاره که بدون محکمه شرعی و بدون ثبوت صرف با يک 
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آوازه بی حرمتی به قران شريف وحشيانه کشته شد ، و چه از نگاه منافع ملی و ستراتيژيک افغانستان در واقعات 
ًويق  قتل خاصتا در حم�ت عساکر و پوليس افغان بر ھمکاران خارجی آنھا که باعث دلسردی قوای بين المللی  از تش

افغانستان شده بر تصاميم ستراتيژيک بين الملی تاثير ميگذارد ، و البته خروج بی موقع قوای بين المللی بر ضد منافع 
  . افغانستان و به نفع پاکستان و ايران تمام ميشود

  
   دو ھمکار امريکائی خود را در فارياب به قتل رساند٢٠١١ثمرالدين پوليس ملی افغان که در سال 

                

اگراين نوع نظريات تحريف شده و سوء استفاده از دين مبين اس�م را در ارتباط با نقشه ھای تخريب و 
برای  امنيت ملی و تماميت ارضی افغانستان درھمين تضعيف افغانستان در نظر بگيريم ، يکی از عمده ترين خطرات 

به صورت مثال در اوايل قرن بيستم مي�دی . مفکوره ھای تحريف شده از دين مبين اس�م قرار داده شده است
مطالعات تحقيقی و مستند نشان می دھد که غازی امان O خان که از پدر پدر مسلمان بود و برای استق�ل و ترقی 

ن ھمت و سعی را آغاز کرده بود توسط فعاليت برتانيا استعماری ھمسايه افغانستان با استفاده از نام اس�م افغانستا
توسط عمليات حبيب O کلکانی ازبين برده شد، و ھمچنان اولين خطرات برای دولت جمھوری ملی داود خان شھيد که 

نارشی و فساد و رشوتخواری قدم ھای مثبت را آغاز در راه ترقی و پيشرفت اقتصادی ، صنعتی افغانستان و ختم ا
  .کرده بود توسط عمليات گروپ ھای اس�می تربيه و تمويل شده ميراث استعمار برتانيا يعنی پاکستان صورت گرفت

ًدر مطالعات و مباحث امروزی در مورد جنبش اس�می عمدتا بحث بر اخوان المسلمين ، حسن البناء ، سيد 

ھمانطوری که بحث مفکوره ای .  آغاز ميگردد که آن بحث يک بحث مفکوروی و عقيدوی استقطب و مصر وغيره
اما مطالعه استفاده از اس�م . شکست خورده ای مارکسيزم و مارکس و انگلز  در زمانش بحث مفکوروی بوده است

ه اختراع شده بود و منحيث يک پوشش مفکوره ای برای پاکستان که در اصل برای حفاظت منافع برتانيا در منطق
ًخاصتا  تحريف ھای استفاده از احساسات مردم بيخبر و بيسواد و شعله ور ساختن ھيجانات دينی و جنگ ھای دينی 

برای رسميت دادن اين پايگاه باقيمانده استعمار در منطقه ، برای افغانستان از ھمان آغاز تا امروز بحث ستراتيژيک، 
بخاطری که  ايجاد پاکستان در بطن خود ادامه مداخله ھای برتانيه در .   استامنيت ملی و تماميت ارضی بوده

ًھمانطوری که بايد بحث بر مفکوره ھای لينن و مائو صرفا . افغانستان و دوام دعوی ھای ارضی را در بر داشته است

واقب خطرناک استراتيژيک، از نظر مفکوروی ديده نميشد و تاريخ ثابت کرد که مفکوره لينی و مائو برای افغانستان ع
  . امنيت ملی و تماميت ارضی را دربر داشت

اس�می پاکستان که تا امروز خطرات ،تاثيرات و ضربات بزرگی به –يکی از جنبه ھای خاص افراط سياسی 
 است  امنيت ملی افغانستان وارد کرده است در داستان علم الدين و موقف اقبال +ھوری در آن مورد انعکاس يافته است
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ما منحيث مسلمانان افغانستان ھر نوع توھين به دين اس�م . که تا امروز در خود پاکستان و در افغانستان انعکاس دارد
 O را ، در ھيچ صورتی قبول نداريم و ) ص(خود را، به قران پاک خود را و به پيغمبر خود شاه انبيا محمد رسول

 ، کدام توھين يک آوازه سر چوک ًواقعا توھين صورت گرفته است که آيا  و درک اينطرز تقبيحاما . تقبيح ميکنيم
است و کدام توھين يک نقشه سياسی است که احساسات دينی را شعله ور بسازد؛  برای مابحث است که  اھميت حياتی 

ت عام دارد ، راه اقبال و نظريه پردازان پاکستان که مقاصد سياسی داشته اند و در داستان علم الدين شھر. دارد
ضرورت به تحقيق و درک دارد و بايد پرسيد که آيا اين راه اس�م است؟ آيا نص قران شريف و احاديث نبوی در اين 

  مورد چه حکم ميکنند؟  

  ملک ممتاز قادری يکی از عساکر تعليميافته گارد خاص محافظ ٢٠١١خوانندگان به ياد دارند که در سال 
 مرمی ماشيندار از فاصله نزديک بنام دفاع از اس�م و ٢٧ن تاثير، گورنر تاثير را با فير گورنر پنجاب پاکستان سلما

بنام خداوند و پيغمبراس�م به قتل رساند ، جمعيت عظيمی از پاکستانی ھا به شمول تعليم يافتگان که نظريه پاکستان که 
نه کرده است، ممتاز قادری را منحيث غازی و اقبال +ھوری رول بارز در تنظيم آن داشته است در مغز ھای آنان خا

در موقع حاضر شدن ممتاز قادری در محکمه وک�ی محکمه به گردن وی اميل ھای گل “ . قھرمان اس�م تجليل کردند
يک نشانی قابل پريشانی که طرفداری از ممتاز قادری بسيار وسيعتر از طبقات پائين . انداختند و رويش را بوسيدند 

  ." تان در طبقات بلند جامعه پاکستان موجود ميباشدمردم پاکس

  

    
  استقبال وکي;ن محکمه از ممتاز قادری در پاکستان

  

  ملک ممتاز قادری گورنر تاثير را بخاطری به قتل رسانده بود که به عقيده وی و ديگر ھمفکران وی ، با 
 متھم به توھين به اس�م ، گورنر تاثير به دين  اسما بی بی يک زن مسيحی پاکستانیدر مورد جرم از تحقيقحمايت 

ترجمه متن نوشته بشير {: بشير احمد گواخ در راديو آزادی اروپا در مورد چنين مينويسد. مبين اس�م توھين کرده است
  } احمد گواخ در ذيل است

 خشونت قات;نه ايجاد کرده ًافراطی ھای دينی و گروپ فشار آنھا که اص; فتوی آنھا زمينه اين فضای آتشزا را برای«
بود، از اين ترور سياسی استقبال کرده اند ، اع;ن کرده اند که نماز جنازه خواندن بر ميت گورنر تاثير حرام است و متھم قتل 

اين معضله که در اين ھفته در پاکستان به وقوع پيوست مرا بياد  يک قتل ديگر . گورنر را منحيث يک قھرمان ستايش کرده اند
در آن وقت يک نجار بيسواد که بنام علم الدين شناخته ميشد يک ناشر کتاب ھندو .  صورت گرفت١٩٢٧می اندازد که در سال 

ن گفته شده بود که دراين کتاب به به قتل رساند که برای علم الدي>> رنگي; رسول<<بنام راجپال را بخاطر نشر کتابی بنام
ًاخبار ھای مناطقی که بعدا پاکستان شد  اخبار پر زرق و برق و ھيجان انگيزی در مورد . توھين شده است) ص(حضرت محمد 

سجده کرد و از حظور ) ج(آن واقعه نوشتند و مدعی شدند که بعد از اينکه علم الدين راجپال را به قتل رساند به حظور خداوند 
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علم الدين توقيف شد و حبس » .من انتقام پيغمبر خود را گرفتم، من انتقام پيغمبر خود را گرفتم« الھی شکرگذار شد و صدا کرد

  }ختم ترجمه {».شد و بعد از اينکه به جرم خود اعتراف کرد حکم اعدام برايش صادر شد

 در شعله ور ساختن آتش کينه و نفرت   تنظيم کنندگان نظريه پاکستان در  سوء استفاده از دين مبين اس�م
داکتر پرويز ھودبای که . تشويق به قتل نفس بدون حکم شرعی  و ديگر تحريفات در واقعه علم الدين نقش فعال داشتند

خودش يک پاکستانی است ، پروفيسر مشھور فزيک ميباشد و فع� در ملل متحد کار ميکند و از مخالفان سوء استفاده 
د در مورد واقعه علم الدين و اين که در کتاب ھای مکاتب ، نه مدرسه ھای دينی، بلکه مکاتب پاکستانی از اس�م ميباش

ترجمه متن نوشته پروفيسر {: در مورد چنين مينويسد. از علم الدين چگونه تجليل  ميشود مضامين زيادی نوشته است
  } پرويز ھود بای در ذيل است

. يال پلو ھای جامعه لبرال عقيده دارند بايد با گذشته خود ھم دست و پنجه نرم کنندآن پاکستانی ھای که ھنوز ھم به خ«
 ساله ای که راجپال ناشر کتاب رنگي; رسول را ١٩آن بيسواد . قادری اولين قاتل کفاری نيست که در پاکستان تجليل شده است

توسط بنيانگذاران پاکستان محمد اقبال و محمد علی جناح ًبه قتل رسانده بود و بعدا توسط برتانيا اعدام شد با عاليترين درجه 
وگفته ميشود که  اقبال که منحيث يکی از معتبر ترين فيلسوفان . جناع وکيل غازی علم الدين در محکمه بود. تجليل شده بود

جاری شده بود گفته اس;م در قرن بيست شناخته ميشود ، تابوت علم الدين را  در قبر گذاشت و در حاليکه اشک در چشمانش 

  }ختم ترجمه{».  »يافتگان سبقت جست  اين جوان از ما تعليم«:بود

باوجود ايمان کامل من به دين مبين اس�م، معلومات من در مورد قران شريف و احاديث نبوی محدود است ،    
در قران شريف به ) ج(اوند اما اگر آيات متبرکه ذيل را که خد. بناًء بحث عميق در اين مورد از توان من خارج است

پيغمبر اس�م فرستاده اند در نظر بگيريم ، اعمال علم الدين ،ملک ممتاز قادری ، و انعکاس ان ) ص(حضرت محمد 
  :در قتل فرخنده مظلوم و عمل ثمرالدين شايد مطابقت نداشته باشد
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  عفو پيشه کن به نيکی فرمان بده و از نادانان روی بگردان:ترجمه استاد  کشککی 
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  ريشخندگران را از تو برطرف خواھيم كرد] شر[كه ما : ترجمه استاد کشککی 

  

وعده صريح ) ص( داده است که از نادانان روی بگردان و به محمد به صراحت در قران شريف تذکر) ج(اگر خداوند 
داده است  که شر توھين کنندگان و ريشخند کنندگان را خود خداوند متعال از پيغمبر برگزيده و عزيز خود دور ميکند روش 

عی و ثبوت به نام اس�م مسلمانان بايد پيروی از آن باشد نه اينکه دست به خنجر شوند و قتل و خونريزی را بدون حکم شر
  .برپاکنند

ترجمه {: داکتر ياسر قاضی يکی از متفکران اس�می بعد از واقعه حمله بر مجله چارلی ھبدو در فرانسه چنين گفته بود
  } متن نوشته داکتر ياسرقاضی در ذيل است

داختن  اشيا بر بدنش  مورد حمله در مکه پيغمبر ما چندين دفعه  با سخنان مورد توھين قرار گرفته بود و حتی با ان(( 
آيا آنھائی که ديگران را . اما ھيچ وقت ھيچ کدام از ياران وی نرفتند که آن اشخاص توھين کننده را بکشند. قرار گرفته  بود

ده داشته بنام پيغمبر ميکشند اين ادعا را دارند که آنھا پيغمبر را از ياران پيغمبر زياده تر دوست دارند؟  اگر ھم تعدادی عقي
حتی در آن صورت ھم بايد سزا در نتيجه حکم : باشند که سزای کفر گوئی بايد مرگ در نتيجه موافقه تمام علمای اس;می باشد

در ھيچ صورتی اس;م اين . محکمه شرعی با قاضيان با ص;حيت باشد که يک دولت شرعی اس;می آنھا را مقرر کرده باشد
س;می به دست افراد بی مسئوليت داده شود که اينکار سبب سردرگمی بی نظمی و خونريزی اجازه را نداده است که عدالت ا

  }ختم ترجمه {.   ))شود

اگر آيات قران شريف در با+ و اين تحليل و برداشت اين عالم اس�می و ديگر علمای روشن اس�می را با 
 فرخنده مظلوم را بياد بياوريم نتيجه گيری در مورد تحليل اقبال +ھوری و محمد علی جناح مقايسه کنيم و قتل وحشيانه



  
 

 

  ٥تر ٥  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

اين سلسله دوامدار تحريف دين مبين اس�م و نقش پاکستان چھره سياه از اقبال +ھوری و پاکستان برای ما تمثيل خواھد 
  .   کرد

  
  فرخنده مظلوم ميخواست در تکذيب اتھام م; صدايش را بلند کند اما کسی به وی موقع نداد

  

ه و تحقيق و نظر دادن در مورد شرعی بودن يک چنان اعمال کار علمای روشن ضمير اس�م در مطالع
اما درارتباط با  امنيت ملی، تماميت ارضی و مشک�ت ستراتيژيک افغانستان و نقش پاکستان و . افغانستان و دنيا است

  :تعبير تحريف شده از اس�م و سوء استفاده از اس�م ميتوان متذکر شد

ًبا تشويق برتانيا با تأسی از سياست ھای تفرقه بيانداز و حکومت کن و بعدا برای نظريه ساختن برای پايگاه  -

باقيمانده برتانيا در منطقه يعنی پاکستان يک نظريه تحريفی از اس�م مورد استفاده قرار داده شد که در آن استفاده از 
  . بوده و است اساس کارفاده از ھيجانات مردم اس�م برای مقاصد سياسی با قتل و خونريزی و است

ًصدور نظريه مغشوش  از اس�م به افغانستان در راه تغير ذھنيت ھا از روز بوجود آمدن پاکستان و شديدا با -

  .استفاده از مھاجرت ھا در جريان جھاد برحق ملت مسلمان افغانستان بر ضد تجاوز شوروی

 حم�ت قات�نه عساکر و پوليس افغان بر ھمکاران خارجی آنھا از تشويق و در بعضی موارد رھبری کردن-
ھر جھت مطابق به منافع پاکستان است ، بخاطری که يک چنان حم�ت يکی از عوامل عمده در تصميم خروج قوای 

 و البته خروج .قوای بين المللی که بر ھمکاران داخلی خود اعتبار نتواند دوام خود را ناممکن ميبيند. بين المللی ميباشد
 .قوای بين المللی دست پاکستان را در مداخله ھرچه بيشتر در امور افغانستان بازتر ميسازد

  پايان
  


