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 لشکرکشی های خیابانی در شهرکابل:
 

 .گردیدمیطی سالیان متمادی در کشورما برگذاری مراسم  دینی همیشه در داخل محدوده ها و اماکن مقدسه انجام    

خویش در آرامش و بدور  متبرکهرا در اماکن شانهموطنان شریف ما پیرو هرمذهب و فرقه ای که بودند  مناسک دینی 

حساسیت های مذهبی در جامعه کثیرالمذهبی و  بروز ه ازکآنظاهری انجام میدادند این امر برعالوه  تظاهراز ریا و 

 و احترام متقابل نسبت به مناسک دینی همد یگر نیز میگردید. اجتماعی نظمقومی ما جلوگیری نموده باعث ایجاد 

 

شانرا در ر باشنده گان این سر زمین روز های مذهبی ئما مانند سا تا جایکه نگارنده بیاد دارد برادران اهل تشیع و هزاره  

را در و عاشورا در شهر کابل ایشان مراسم محرم  از جمله داخل تکیه خانه های مناطق مسکونی شان برگذار می نمود،

نگارنده بارها مانند  تجلیل و و حسینیه های محله  شیعه نشین چنداول، افشار، کارته سخی، دشت برچی های تکیه خانه

چون در آن سالها از روزهای مقدس مذهبی نه برای ، راسم اشتراک ورزیدهآن م صدها هموطن دیگر پیرو اهل تسنن در

اهداف سیاسی و نمایش قدرت بلکه  بمنظور بزرگداشت از خودگذری های یاران و اهل و بیت پیغمبرگران مایه ما تجلیل 

ی بود و نه از در آن ایام نه از نصب  دروازه های پراز شعار در جاده های عمومی شهر کابل خبر .بعمل می آمد

 نشانی.کاروانهای وسایط نقلیه با هزاران بیرق و شعار درسرک های عمومی شهر

 کاروان  دها آمد رفت و برعالوه   عاشوراسال گذشته در مراسم  لشکرکشی های خیابانی در این اواخر بجای رسیده که

وسایط نقلیه با هزاران شعار که در نقاط 

بوده صدها  و گذار گشت در مختلف شهر

تکسی و موتر های شخصی نیز به کرایه گرفته 

مختلف شهرکابل  بخش هایشده بود تا در 

گردش و شعار ها و بیرق های سیا را با خود 

 رفت وآمد به هر طرف حمل نماید، مصارف

نصب صدها هزار بیرق و شعار  این وسایط و

در دو طرف جاده عمومی از قصر داراالمان 

 از سرک گردنه باغ باال الی منار دهمزنگ و

الی میدان هوائی  به استقامت سرک چهل متره

کیلو متر و  ۴۷بین المللی کابل در مسیر قریب 

هزاران  ها دروازه، صد ها غرفه،ه دمصرف 

شعار و بیرق)هنگام تجلیل عاشورای سال 

به ملیون ها دالر پول نیاز بدون شک گذشته ( 

یطه داشته که پرداخت این همه مصارف از ح

قدرت برادران شریف هزاره ما که مانند 

ما به مشکل مصارف نان شب و روز خویشرا بدست می آورند باال بوده،  شاید در این   هموطنان زجر کشیده   اکثریت

که باری در پاسخ یک خبرنگار در مورد  مورد نیز یک عده در چشم مردم خاک ریخته مانند جناب آیت هللا محسنی

که پول ساختمان این مرکز عظیم از زمان جهاد باقی  رکز اسالمی خاتم النبیین اظهار داشته بودمصارف تاسیسات م

از زمان جهاد باقی  خاتم النبیین مرکزف پول مصار مانده بود، ولی پاسخ هرچه باشد حقیقت اینست که نه ملیونها دالر
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ته شده، از دوره جهاد اگر حبه و دیناری هم پرداخ ایشانمانده و نه این مصارف ملیون دالری از کیسه شخصی جناب 

باقی ماند بود درخرید جنگ افزار ها هنگام جنگهای تنظیمی در دهه نود بمصرف رسیده است، این پول های بی حساب  

بخشی  از پطرو دالر های  ایرانی است که طی ده سال اخیر برای نفوذ فرهنگی و تبدیلی شهر کابل به یک شهر تمام 

 . کشور مصرف میگردد آن نشین  از طرف هععیار شی

 

 : چراغ سبز دولت

نه تنها سکوت کامل اختیار نموده بلکه با بدسترس   اضافه روی هاطی ده سال اخیر مقامات دولتی  در برابر این همه 

ترویج ی ها و اماکن تاریخی شهر در اختیار برگزارکننده های مراسم زمینه هارقرار دادن همه جاده های عموی چهار

همین اکنون هنگام تحریر این  .فراهم نموده است ،بیشترهمچو مراسم را که در کشور ما در گذشته هیچ سابقه نداشته

سطور منار تاریخی عبد الوکیل خان در سه راه )دهمزنگ با هزاران بیرق و شعار ) یا مهدی یا عباس...( بکلی پوشیده 

. استفاده صورت میگرد  ی ملیاماکن عمومی صرف در روزها ها وکشور های جهان ازسرک  تمامگردیده است. در 

هنگام انتخابات برای کاندیدان احزاب در استفاده از رسانه های دولتی و ملی به اندازه فیصدی کرسی در اکثر کشور ها 

عامه را برای  با ده فیصد ترکیب همه امکانات نه اینکه یک گروه  مثالا  ها و اعضای آنها وقت سخنرانی داده میشود.

 .تبلیغات خویش بکار گیرد

ما با شعارهای پیش کشیده شده در مراسم  فیصد از جامعه   ۰۷اید بدانند که باز جانبی دیگر سازمان دهنده گان این مراسم 

  ،داشتهو ارادت مخالف بوده اهل تسنن در حالیکه به همه اهل و بیت رسول خدا ج احترام  ...یا مهدی و یا عباس و  چون

یا   شعار  تنهاجایز ندانسته و بجای یا عباس و یا مهدی را کمک خواستن بجز از پروردگار عالم از کسی دیگری ولی 

درحقیقت بی  کابلمردم در هر گوشه و کنار شهر باورهایمخالف  لذا نصب هزاران شعار می دانند.را جایز   (ج)هللا 

اینکه اکثریت اهل تسنن  تا کنون در برابر این همه  .محسوب میگردد نیز شهریان کابلفیصد از  ۰۷اعتنایی به معتقدات 

زیاده روی ها و نادیده گرفتن باور های مذهبی آنها از صبر و شکیبائی کار گرفته  نباید از این تحمل و استقامت آنها 

 استفاده ناجایزصورت گیرد.  

 

 عبرتی از حوادث شهر کویته:

در آنجا نیز تشنجات فرقه ای در پی  چه ی است که باید از آن آموختپاکستان درساخیر شهر کویته  حوادث ماه های 

دیگر گردید بروز و در   افراطی اهل تشیع که سبب تحریک گروه های پیروانلشکرکشی های خیابانی  نمایش قدرت و

وسیله برای عملی شدن هموطنان اهل تشیع ما نباید  اختطاف وبقتل رسید. جریان آن صد ها نفراز پیروان اهل تشیع 

به کشورهای غربی زهر   سازمان دادن و تمویل این مراسم  ایران نه تنها میخواهد با .گردند اناغراض سیاسی دیگر

چشم نشان داده بلکه با تسلیح نمودن و ارسال سالح و جنگ افزارها به مخا لفین دولت،)گروهی که هموطنان هزاره  و 

برای دوام خونریزی و بی   آنها خساراتی بزرگی جانی و مالی را متقبل شده اند( عمالا  اهل تشیع ما در دوره زمامداری

مقامات ایرانی با مهاجرین و رد مرز نمودن هزاران خانواده افغان  ظالمانه  برخورد  .ثباتی در کشور ما تالش می نماید

استقرار صلح و ثبات در آنکشور برای  حقیقت است که ما از ایران  همه و همه بیانگر این بشمول هموطنان هزاره  

جامعه ما عالقۀ نداشته و حاضر است  برای تحقق پالن های خویش از هموطنان هزاره  ما به مثابه گوشت دهن توپ نیز 

 استفاده نماید.

هموطنان اهل تشیع و هزاره ما باید درک نمایند که اگر خدای نخواسته فردا در کشور در اثر همچو حرکات تحریک 

 شریف اهلآمیز مانند شهر کویته و کراچی پاکستان  جنگ های مذهبی و فرقه ای درگیرد در قدم اول این هموطنان 

 واقیعت های جامعه کثرالمذهبی و باید حساسیت ها ایشان لذا .ایرانی هانه  شدهقربانی ما خواهد بود که   تشیع و هزاره 

تصور از اعمالی که ثبات شکننده قومی  مذ هبی جامعه ما را بمخاطره می اندازد جداا پرهیز نمایند.  درک نموده را  ما

ه ن چنانیکه طی دنمیگردد اکثریت هموطنان ما با تجلیل مراسم دینی برادران اهل تشیع  در تکایا و محالت مسکونی شا



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ولی  که از روزهای دینی خویش تجلیل بعمل آرند این حق مشروع  آنها بوده .رایج بوده مشکلی داشته باشند قبل ها سال

به منظورتبلیغ راه   شهر کابل را دربست ی عمومی و همهجاده ها و چهاررائی ها، کشانیدن این مراسم به اماکن عمومی

پاه را از  باشندگان دیگر و نمودن در حقیقت بی اعتنائی به اعتقادات نود فیصد از استفادهو رسم دینی خاص خویش 

عواقب خطرناکی را در بدون شک  خویش بیرون کردن بوده که ادامه این وضع و مشروع قانونی سرحد  محوطه و 

 . قبال خواهد داشت

مذهبی  و تشنجات اجتماعی در کشور مقامات مربوطه بخصوص شاروالی کابل باید برای جلوگیری از حساسیت های 

بایستی تنها  در روز های و  متعلق به  پیروان همه مذاهب بوده ملکیت عامه و نباید جاده ها و اماکن عمومی شهر را که 

بخصوص که شعار های آن در تناقض با  برای تبلیغ  یک گروه معیننه   مورد استفاده قرار گیرد کشور و میهنی ملی

حتی  و خطر بروز تشنجات و نا آرامی های مذهبی نیز متصور باشد قرار دهد،  فیصد باشندگان وطن بوده ۰۷معتقدات 

در پهلوی ناامنیتی های موجود و هزار و  یک حادثه کوچک تحریک آمیزمیتواند آرامش فعلی در جامعه را برهم زده

 بزرگی دیگری را نیز در کشور بیافزاید. یک مشکل کشور معضله

داشته ولی تا کنون  زندگیاهل تشیع  پیروان عین فیصدی کم وبیش نیز کشورهای اسالمیتعدادی از شهرهای سائردر  

 .بدسترس ایشان قرار دهد غ راه و روش خاص مذهبی آنهارا برای تبلی شهر ۀدر هیچ جا دیده نشد که مقامات شهری هم

پیروان اهل تشیع تنها در مناطق مسکونی خویش در جنوب لبنان مراسم مذهبی شانرا برگزار  شور لبنانبطورمثال درک

در شهر کابل از هر ده باشنده آن  نموده نه در همه شهربیروت. اگر ترکیب مجموعی نفوس کشور در نظر گرفته شود

به یک شهر شیعه نشین نه تنها منطقی وعملی  لذا تالش برای جلوه دادن شهر کابل بوده یک یا دو نفر پیرو اهل تشیع

 نبوده بلکه عواقب زیانبارغیر قابل پیشبینی را نیز در قبال خواهد داشت. 

 والسالم

 

 

 

 

 

 

 

  

 


