
 ! ی خشونت مذھبی  مالیخولیاو افغا نھا  جھاد راستین                      

 :پیوستھ بھ گذشتھ قسمت شصت و ھفتم 

     

       محمد امین فروتن        

 

این ن دشمنا بقیھ کنار در ی سرزمین افغانستان مجاھد نما  کاران محافظھ ھ چگون نباید تعجب کرد کھ
برای خاکستر معاندان و آتش آفروزان سوختھ ء تاریخ از دیر بدینسو آتشی را تازه میکنند کھ جغرافیای 

ھر با تأسف باید گفت کھ برخورد اکثری از  ما با این عملیھ کارساز نیست و . آن بھ انتظار نشستھ اند 
آئینھ کھ برخورد با چنین مسألھ مھم وسرنوشت ساز ی در تاریخ کشور ما دست کم ازقدرتھای بزرگ 

اکنون از این گیلھ و گیلھ گذاریھا بیاید . ندارد کھ بصورت مستقیم سرنوشت جامعھ ما را می فشارند 
واالحضرت زلمی حکمروائی ویسرای افغانی االصل گذاریم و بھ مبحث باقی مانده مان کھ بھ دوران ب

. خان خلیلزاد بر افغانستان بویژه ارتباط اش با امیر صاحب اسمعیل خان مطرح شده بود برگردیم 
برای نخستین مرحلھ پس از چندین سال والیت مطلقھ در ھرات چنانچھ قبأل تذکرداده و نوشتھ بودیم 

ا در کابل مھره ھای بومی و آنگاه کھ زلمی خلیلزاد سفیر ووایسرای افغان تبار ایاالت متحده امریک
وطنی مانند حامد خان کرزی را ھدایت و امر ونھی میکرد امیر اسمعیل خان  سلطان بی بدیل ھرات 

البتھ ھمانگونھ کھ گفتھ شد در . را درکابل مرکز افغانستان  بحیث وزیر برق وانرژی بھ کار گماشتند 



غیر عقالنی در برابر روسھای اشغالگر  تمامی نیروھای کھ با احساس ناب اما عمدتأچنین حالتی 
خود را برتر از ھمھ عالم می شمردند  وقتی با ھر روی ھمین معیار بودند و  سالح برده دست بھ 

بھ معادلھ چند مجھولھ امربھ یافتند با مختصر اندیشیدنی  میدلیلی منافع شخصی خویش را در خطر
 :بر سر بازارجار زدند و گفتند  بھ صورت علنی و. معروف و نھی از منکر رو آوردند 

https://www.youtube.com/watch?v=vU1Ny1DOb20 

 

باران دالر و دینار بر دشت ھای از ارگ سالھای سال نھ می بارید و خشکیده بود ھمان اما این بار کھ  
درراه رسیدن بھ غنیمت ھا سره ای  ساختند کھ امربالمعروف را تبدیل بھ شمشیردومعادلھ چند مجھولھ 

مورد استفاده قرار می دادند تمامی نیروھای را کھ در صحنھ جھاد و ھجرت حضور داشتند  قبوالند کھ 
بدین سان مسأ لھ تناقض مردم ساالری و مسؤلیت . ! گویا از صحنھ قدرت بیرون گذاشتھ شده اند 

و اشرافیت مذھبی مورد داوری قرارمی داد با تعبیر را با سازوکار امارت ھای استبدادی پذیری 
لَ نادرستی از آیھ ء  ُ  فَضَّ  بھ پیش برده می شود  ۚ◌  َدَرَجةً  اْلقَاِعِدینَ  َعلَى َوأَنفُِسِھمْ  بِأَْمَوالِِھمْ  اْلُمَجاِھِدینَ  هللاَّ

قیقت ھستی وتاریخ رھیافت ساکن و متناقض با حالبتھ باید گفت کھ ریشھ ھای این گفتمان بر اساس 
ریشھ ھای آن با نوک شمشیر ھای خون آلود  دیکتاتور ھای معاصر بھ مالحظھ  انسان استوار است کھ 

اما عوامل گوناگونی سبب گردید کھ ھواداران این گفتمان را بصورت مجموعی قناعت دھند تا . میرسند 
ھم آئی بزرگی از مجاھدین و انصار کھ دردھای از ھجرت مارچ سال جاری  در یک گرد ۱۸بتاریخ 

 ! نھ  شقاوت و خشونت !  را برشانھ ھایش حمل کرده بودند با شعار اسالم دین اخوت است و  رحمت 



 

در خیمھ تاریخی لویھ جرگھ افغانستان برپا دارند اما ھیچکسی نھ دانیست کھ چرا علی الرغم آن ھمھ 
         .! دویر جلسھ بزرگی از مجاھدین از تدویر آن جلسھ خبری نھ شد آمادگی ھای ضربتی مراسم ت

تمامی گروه ھای از مجاھدین کھ قبأل برای گردھم آئی در جلسھ متشکل از رھبران گوناگون  تا سرانجام 
در در تاالرتاریخی  لویھ جرگھ گردھم  آمدند و  ۲۰۱۵آپریل  ۱۲جھاد ی پیشبینی شده بود بتاریخ 

تدویر یافتھ بود ویا بھ ابتکار شخصیت ملی وجھادی آقای قطب الدین ھالل گرکت نمودند کھ اجالسی ش
و در آن مغائر با آنچھ کھ ایمان بر عدم خشونت بھ وجدان شان تبدیل گردیده باشد بصورت مصنوعی 

 ....سر دادند ! شعارھای  اسالم دین عدالت و  اخوت است نھ دین افراط و تفریط ؛

 باقی دارد 

 

 


