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«!بربایند رامیخواهند تمدن ما تروریستها »  

ارزیابی و بررسی تعهدات قبلی دوجانبه دولت  رد هماهنگی و نظارت مشترک به منظورنشست بو

 .( در کابل برگزار گردید2016اپریل  4) 1395 حمل 16دیروز افغانستان و جامعه جهانی 

لی الملهای بیننمایندگان سازمان با حضوراین اجالس در که افغانستان مهور جرئیس غنی اشرف  آقای

 آوردهای دولتروی مشکالت و دست ، ضمن بحثکردصحبت می کننده به افغانستان و کشورهای کمک

ها س ما، آنبرعک شناسد وهیچ سرحدی را نمی ما دشمن»زمینه اجرای تعهداتش اشاره کرده گفت:  در

. دوم کنیمخیلی مهم است؛ بنا ما باید کاری  های قبلی خود آموختند که اطالعات و استخباراتاز فعالیت

ندگی که به نمای یابدمی خواهند تمدن ما را بربایند. یک اقلیت بسیار کوچک طوری جراتمی ها که این این

ایم و در برابر ایشان سکوت اکثریت ما خاموش بوده کند. اما هنوزهممیمیلیارد مسلمان صحبت  1.6از 

 .«کنیمدفاع  اسالماز این تمدن  ایم. ما بایداختیار کرده

افزود که جنگ جاری در افغانستان  و المللی یاد کردتهدید جدید بین عنوانغنی از تروریسم به اشرف

در حال حاضر تصریح کرد که او  .ای داردای و فرامنطقهداخلی نیست بلکه ابعاد منطقه یک منازعه

خود را  اکنون  اما شبکه تروریستی القاعده ،تمرکز جهان قرار گرفته است ی داعش تحتگروه تروریست

 .را از نظر دور انداختشبکه تروریستی این نباید  که ه ولی در حال انسجام یافتن استکردپنهان 

تروریست ها و ادعای نمایندگی تحت عنوان "مقالۀ دلچسپی  یغنارتباط به بیانات رئیس جمهوردر 

 ست که وزین هشت صبح به نشر رسیده ادر روزنامه روز ام آقای بیژن بقلم محترم ازیک تمدن"

اصل مقاله:برسانم. اینک عالقمندان مسائل روز در این پورتال فخیم به مطالعه خواستم آنرا   

گی از یک تمدنها و ادعای نمایندتروریست  

 بیژن - ۵۱۳۹حمل  ۱۷سه شنبه  

 کشورهای ای مهم اشاره کرد. آقای غنی آنچه را سکوتغنی در سخنرانی دیروزش به نکته جمهوررییس

های تروریستی جرات گروه ها خواند نکوهش کرد و گفت این امر بهنشین در برابر تروریستمسلمان

، های محلیدر این تردیدی نیست که تروریست . بزنند گی از یک تمدن بزرگ حرف داده تا به نمایند

 گویند با هویت رقیبآنان می کنند.معرفی می اسالم نمایندگان هویت تمدنی ای و جهانی همه خود رامنطقه

های گوید نه تنها دولتاند. اما همان طوری که آقای غنی می حال نبرد که همانا تمدن غربی است، در

، برابر داعش های معتبری مثل االزهر، زیتونه و دیوبند نیز درنشین بلکه دانشگاهمسلمان کشورهای
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ند های باورمباورهای سیاسی و دینی گروه ها افکار وهاداند. این نالتحریر ساکتالقاعده، طالبان و حزب

 .اندنکرده صورت جدی نقدبه ترور را به

ودیوبند، منشورهایی که  های معتبری چون االزهر، زیتونهتا حال دیده نشده است که از نشانی دانشگاه 

ر نقد ها دسان این نهادشود. شاید برخی از مدر کنند، نقدهای تروریستی برای جذب نیرو منتشر میگروه

 ههای مفصل بگاه نقدفرسایی کرده باشند، اما از نشانی این نهادها هیچقلم های تروریستیافکار گروه

خواهی داعش و خالفت های عربستانی هم در موردهای تروریستی وارد نشده است. مجموع مفتیجریان

 .اندکرده رهای طالبان و القاعده تا حال سکوت اختیاطلبیامارت

یتونه در االزهر، دیوبند و ز کننده پیدا کند که چرا مثالتا حال کسی نتوانسته است به این سوال پاسخ قانع

برای برپایی این خالفت و امارت از سوی برخی از  هایی کهطلبی و روشخواهی و امارتبرابر خالفت

 های عظیم بودا توسط طالبان نیزانفجار پیکرهاند. این مراجع در برابر کرده ها اختیار شده، سکوتگروه

حکم نابودی  سکوت کردند. یکی از عالمان دینی مشهور خاورمیانه در روزهایی که رهبر طالبان

تا با مال محمدعمر صحبت کند. روایت  های بودای بامیان را صادر کرده بود، به قندهار سفر کردمجسمه

که « کندمصحلت ایجاب نمی»یانه به مال محمدعمر گفت خاورم مشهور این است که این عالم دینی

 ویران شود. روشن است که این استدالل ضعیف مال محمدعمر را در موقعیت دشوار های بودامجسمه

اند. اگر آنان در زمان نکرده قرار نداد. تا حال االزهر، زیتونه ودیوبند، تخریب آثار باستانی را حرام

کرد، کردند، امروز ابوبکرالبغدادی جرات نمیاعالم می ی افغانستان را حرامطالبان تخریب آثار باستان

 .پالمیرا را ویران کند

 

ها جنگ داخلی را در گروه جنگند. اینهای تروریستی تنها به نام هویت تمدنی اسالم با غرب نمیگروه

یلسوفان، مذاهب فقهی گوناگون ها، فها صوفیاین گروه. اندانداخته راه نیز اسالمدرون همین هویت تمدنی 

 اند. دود آتش اینشان را صادر کردهکنند و فرمان قتلحساب نمی« امت»جزو  و نواندیشان دینی را هم

های این است که دولت جنگ داخلی در درون هویت تمدنی اسالم، چشم همه دنیا را کور کرده است. جالب

تروریستی ابزاری برای سیاست خارجی و امنیتی  هاینشین هم، از این گروهحاکم بر کشورهای مسلمان

دانند. عربستان، ایران، پاکستان و ترکیه هر حاال همه در مورد آن می اند. این چیزی است کهخود ساخته

ال برای عربستان مث. بجنگند هم با تا کنندمی حمایت مختلف کشورهای در را طلبخشونت هایگروه کدام

داعش است. جنگ عربستان در یمن  تر از خطر القاعده و گروه تروریستیجدی« حوثی»خطر گروه 

اصال توجهی ندارد. ترکیه هم برای مقابله با دشمنانش  سبب تقویت القاعده است، اما ریاض به این امر

 .تروریستی ابایی ندارد هایاز تقویت گروه

 بگیرند و نظام دولت طلبی موضعخواهی و امارتیوبند، به صراحت علیه خالفتاگر االزهر، زیتونه و د

مثال خالفت و امارت را زیر سوال ببرند،  ملت را به نحوی تایید کنند و مشروعیت جنگ برای برپایی -

گی جوانان مسلمان را توانند به سادشوند و دیگر نمیرو میروبه های تروریستی با مشکالت جدیگروه

چنین  خود سازند. اگر همکاری نظامی عربستان و قطر با امریکا، اشکال شرعی ندارد، ذوب افکارمج

 است، چرا مجموع عالمان دینی همکاریی میان افغانستان و امریکا هم باید اشکال نداشته باشد. اگر چنین

 .کنندند نمیصدا بل جنگ طالبان امارتی در افغانستان پاکستانی، علیه -عربستانی، مصری، تونسی و هندی
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زیتونه، علیه  ملت مشروعیت شرعی دارد و اشکالی ندارد، چرا االزهر، دیوبند و - اگر نظام دولت

کنند. خواهی آنان را نکوهش نمیخالفت کنند. چرا مرامهایی مثل داعش و القاعده صدا بلند نمیگروه

 .ندارد ها هیچ کسی پاسخ روشنبرای این سوال

 )پایان مقاله(

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

