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  ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  

   به آسانی باز نمی شودمشکل افغانستان،ِگره 
  د؟بآيا اين کشور می تواند از چنگال اسالم بنياد گراخالصی يا

  
عقايد برابرعلمای دينی که در . شش سال بعدد از سقوط شان هنوز هم طالبان بنياد گرا از افغانستان دست بردار نيستند

  . ايستادگی داردند، حيات شان به خطر مواجه استطالبان طی افرا
  
  
  
  
  
  

در افغانستان شمال به رخ زنان که برقع آنرا شدت 
  .می بخشد، می وزد

  
  

. روی الغرش با ريشِ  سفيدِ  برف مانند احاطه شده است. و عالم دين است) ساله٧۵(، مرد سالخورده مولوی ُخمارو
مارو در نگاه اول جلب تو  مولوی ُخ.پوشانيده شده استو تنگ، ال پوش بيش رنگ ا يک ب باک اين عالم دين تن باري

وقتی سخن از هدايات اسالمی در ميان .  در مرکز مذاکره قرار داشته باشدميل نداردجه نمی کند و ديده می شود که او
.  نمايدم دين اسالم دعوت میاز فهمارو، به حيث يک نطاق جدی و هيجانی عرض وجود می کند که باشد، مولوی ُخ

مراتب بری، مال محمد عمريا مال داد اهللا از قبيل الظواهنام نهاد  ینظر وی از عقايد بنياد گرائی مالها و شيخ ها
 انتحاری را تحليل و تجزيه می نمايد، زيرا یاو از يک سال به اين طرف، ايديو لوجی سوء قصد ها. متفاوت می باشد

رسمی   هایمارو در پهلوی مصروفيتمولوی ُخ . بقتل رسيدنددر افغانستاننفر  ١٢٠   م٢٠٠۶در اثر آن در سال 
 که حاوی آيات نتايج مطالعات وی. اش در کميسيون مصالحۀ ملی، موضوع قتل های انتحاری را به بررسی می گيرد

 : کهاين نتيجه می رسداو به . درج گرديده اند  يک کتابچۀ آبی رنگ کوچک  درقرآن و احاديث حضرت محمد است،
حث کردن درين زمينه ب.  سوء قصد های انتحاری خالف اساسات دين اسالم است که در آن شک و ترديد راه ندارد«

  » خياِت است در برابر دين اسالمیسوء قصدهای انتحار.  گنجايش نداردی نيست چون درعلوم دينزمجا
  

  بمب در برابر مالهای ميانه رواستعمال 
 مالها و امامان در کشور جنگ زدۀ افغانستان مانند اين امام سالخورده فکر می کنند ولی جرأت نمی کنند بسياری از

 برای شخص  تنها اين چنين اظهارات نظر، نه،استمجازبا آنکه آزادی بيان . ورندبيادر مالی عام به زبان آن را 
روحانيون زياِد ميانه رو با بيان عقيدۀ شان جان های .  بار می آورداظهار کننده بلکه برای اطرافيانش نيز خطر جانی

  .  زياد ريختانده شده است هایخود را از دست داده اند و خون
 نه اينکه ديگر راه رفته نمی تواند بلکه ، جان به سالمت برد، هيبت اهللا فاضلی که از يک سوء قصد صورتبه همين

 در خزان سال گذشته در  تقصيرش اين بود کهسال دارد۴۵ه فاضلی ک. برای ادای نماز نيز به کمک احتياج دارد
 و نصيحت های روز جمعه ظ می رسد، بحيث امام مسجد در يکی از وع١٢مسجد جامع هرات که تاريخ آن به قرن 

امام در سوء قصد يک پای خود را ازدست داد و پای ديگرش در اثر .  را غير اسالمی خوانده بودسوء قصد انتحاری
 نفر ٣٠  در افغانستانتا حال:  يگانه قضيه نيستیاين تراژيد. از فعاليت ماند ی انفالق بمب شديدًآ مجروح وپارچه ها

اسباب اين قتل هارا اکثرًا مسايل کوچک مثًال عضويت در شورای غير وابستۀ علمای . از علمای دين بقتل رسيده اند
 هزار دالر می پردازد که  در ۴ اين علمای دلير تخمينًا حکومت برای باز ماندگان. افغانستان می تواند تشکيل دهد

 يک  تشکيلدر حال حاضر در حلقات معين در کابل روی. افغانستان غريب هم  چندان جبيره  قابل اکتفا نيست
  يکبطور مثال قابل تقدير است که در چوکات.  در جريان است مذاکراِت سوء قصد ها،صندوق کمک به قربانيان

 و افغانستان پول جمع  در آلمان از طرف طالبان بقتل رسيده است، که برا ی فاميل بی بضاعِت سيد آقا"يدابتکار جد"
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. بود که در ماه مارچ اختطاف گرديده بود" ماستروجيا کومو"سيد آقا دريور ژوناليست ايتا لوی  .آوری می شود
  . جياکومو آزاد گرديد ولی دريور و ترجمان وی سربريده شدند

 در برابرعقايد ، تروريستی و در عقب آن ايجاد خوف ورعب، می باشد تا هيچ کس جرأت نکند هایاز تکتبکهدف 
ترس صدمه  امام يک مسجد بزرگ درکابل که از. دانش دينی نديده اند، اظهار نظر نمايده ای  که اساسًا تربينطالبا

هرکس ميداند « : اظهار نظر می نمايداين طور زمينه  رسيدن بخودش و فاميلش اسم خود را نخواست فحش کند، در
ولی هيچ هفتۀ نمی گذرد که ما تهديد بمرگ نشويم اگر در مورد آن . که سوء قصد های انتحاری خالف اسالم است

 تيز شده ما چنين تهديد می شويم که برای کشتن ما مصرف يک مرمی ضرور نيست زيرا کارِد. بيانی داشته باشيم
  ». بريده شود با آنااست تا سرمآماده 

  

  تصميم در برابر ترور
 گوريالئی  نه تنها به ناتو و ايساف چلنج داده اند بلکه با  هایافراطی های اسالمی در سال جاری با تکتيکظاهرًا 

مايوسی  .بخود اختصاص داده اند و  ميانه رو سلبعلمای را از   اسال م  دين ازحيت تفسيرپخش ترس و خوف صال
و اکادمی ديده ها که در يونيورستی مشهور کرده است  اختيار ی را افغانستان جای وسيعانشمندان دين درات ددر حلق

ازهمين . دست بزنند» آهن داغ « اين جمعه بهیاالظهر تحصيل کرده اند جرأت نمی کنند در خطابه های روز ها
 علمای مذهبی را داير نمود تا در  و معززيندر ماه می جلسۀ از" K. Adenauer Stiftungموسسۀ کنراد آِد ناور"لحاظ 

 انتحاری بحيث خيانت در برابر  یهاسوء قصداتخاز گردد که در آن " تصميم کابل"بنام ای چوکات آن  فيصله 
اين اقدام به حيث آخرين وسيله در قد علم کردن مالهای ميانه رو در برابر ترور افراطی . بشريت و اسالم خوانده شد

  . تخمين می گردددر افغانستان
 است، از لحاظ حفظ  يعنی کشتن وی مجازمارو که باروش ميانه اش از طرف طالبان ياغی اعالم گرديدهمولوی ُخ

رئيس مشرانو جرگه صغت اهللا . ، بود وباش داردقوای امنی است نظارتجان در منزل رئيس مشرانو جرگه که زير
مارو تسليم نشده و  مولوی ُخ،با وجود تهديد شديد. سالمت برد م از يک سوء قصد جان به ٢٠٠۶مجددی خود در سال 

 به يا اجبار  مرگ همراهان زيادی خود را درصلح و: " نظر خود را درمورد اسالم معتدل با اين کلمات بيان می دارد
 وجود  در آنۀديگر پرندِ  که ه پرندۀ باشم دربا غنر می رسد، احساس می کنم يگاه آخحال که عمرم ب. چشم سر ديده ام
 اسالمی که با قتل های –را راجع به اسالم  ولی تا آنگاه که درين باغ اجازه دارم باشم شعار خود. داشته نمی تواند

   ". می سرايم-انتحاری سر و کاری ندار
 هم آهنگی امنيت و سياست انکشافی در افغانستان اهميت بسزای دارد زيرا در دراز مدت يکی بدون ديگری بی دوام

وقايع در هفته ها و ماهای اخيرنشان دهندۀ آن است  که درين معادله يک عنصرمتغير ديگر رول عمده  .خواهد بود
 تا وقيکه تناسب تشنجهای فعلی بين تجدد و عنعنه. خواهد بود" هويت مذهبی جامعه "عبارت از  آن خواهد داشت و

بيشتر مراعات اجتماع از نظر سياست سپب موضوع دين  در افغانستان مورد رسيدگی قرار نگيرد و درين ُکنپرستی 
  . داشت طويلتر خواهد عمرنگردد، بنياد گرائی همه روزه زيادتر قوت گرفته و در اخير

  

  نفوذ فکری
ه َل ديده نمی شود بلکه در کۀ در روی هيچ نقش،بعضی نقاط  می انجامددر و با تسلط شود نمی غلبۀ طالبان که احساس 

خوشبينی  اند ازۀ با اکنون نفوذ فکری با وسايل جبری، ترس و رعب و تا. جات جای داردهای مردم قريه 
)Sympathie ( تصميم ". افغانستان، بايد جلو گيری بعمل آيددر نه تنها  از اين انکشاِف خطرناک.  شهرها می رسدبه

در جامعه است که برای افغانستان درمودر نفرت از قتل های انتحاری نشان دهندۀ  شروع يک تفاهم و مذاکره " کابل
  . دقت است قابل، مذاکرات و مناقشات در امور امنيت و سياست انکشافزبيشتر ا

  
  پايان

  
  :نويسندگان اين مضمون

   آمر موسسۀ آِد ناور درکابل و ،بابک خلعت بری -
  . عهده دار استن را در افغانستا پروژه های کمک در امور بشری، از سالها به اين سو،محمد بالل المجديدی -
 


