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  سيدھاشم سديـد

  ٢٠١۵ جوالی ٢١
  

  کدام يک مسلمان است، انتحاری يا قربانی انتحاری؟
  

ستم آن را قبل از روز ھای عيد اين مقاله را بايد پنج ـ شش روز پيش می نوشتم، اما چون فرصتی مھيا نشد، نتوان

  . در روزھای عيد ھم برو و بيا ھا چنان مصروفم ساخت که وقتی برای برداشتن قلم و نوشتن باقی نماند. بنويسم

امروز صبح، وقتی اين مقاله را آغاز کردم، ھنوز سری به رسانه ھای تصويری و گفتاری و نوشتاری نزده بودم و نمی 

جنگ، اين پديدۀ نفرت انگيز، بدون شک در برخی مناطق کشور ادامه دارد . گونه بوده استدانستم اوضاع در کشور چ

ويژه در شمال کشور گسترده تر می سازد و مردم باز ھم و بيش از ه و سايۀ شومش را ھر روز بيشتر از روز قبل، ب

تحاری نيز تا کنون، بعد از يک وقفۀ به گمان اغلب يکی ـ دو حملۀ ان. پيش از اين ناحيه تحت فشار اند و رنج می برند

سه روزه، در يکی دو محل صورت گرفته است و باز ھم تعدادی از ھموطنان ما که خود را پيرو دين محمدی می 

 می خوانند و ھم نماز، ھم روزه می گيرند، ھم زکات می دھند و ھم به زيارت خانۀ خدا رفته اند، يا هخوانند، ھم کلم

ان مقدس را دارند، قربانی وحشت طالبانی شده اند؛ حمالتی که ھرازگاھی توسط فرستادگان مال آرزوی رفتن به آن مک

 ديگر، به نام اسالم، يا به نام دفاع از دين، در اين گوشه يا آن گوشۀ ۀمحمد عمر رھبر طالبان، يا عمال خود فروخت

 در خوست، در کابل و در فارياب، و حملۀ کشور به انجام می رسد؛ مانند، حملۀ انتحاری دو ـ سه روز قبل از عيد

که منجر به کشته شدن ده ھا انسان، اعم از زن و مرد، و ...  در پلخمری ویانتحاری خونينی حين افطاری در مسجد

  . کودک و پير و جوان شد و تعداد کثيری را ھم مجروح ساخت

سالی از شکست و فرار طالب به .  تازگی نداردناگفته پيداست که حمالت انتحاری چند روز گذشتۀ طالبان در کشور ما

پاکستان، مرکز تمام مخالفين دولت ھای مشروع و نامشروع افغانستان و طراح اصلی تمام کشتار، ناآرامی، بی ثباتی و 

بی امنيتی در کشور ما، نگذشته بود، که طالب اين شيوۀ خشونتبار و غيرانسانی کشتار و دھشت افگنی را در ميان 

برای وادار ساختن دولت دست نشانده به کرنش در برابر خواسته ھای خويش و خواسته ھای بادارانش، به مردم، 

  . دستور پاکستان روی دست گرفت

چھارده سال از آن زمان می گذرد و طی اين چھارده سال به ھزاران افغان در اثر اين گونه حمالت وحشيانه جان ھای 

ن طوری که گفته شد معتقد به دين مبين اسالم، و مسلمان بوده ان و مجروحمۀ مقتوالھ. رين شان را از دست داده انديش

 و جنگی را که به راه انداخته  از طرفی طالب نيز خود را مسلمان می نامد. اند ـ خواه زن خواه مرد و خواه کودک

نتحاری و جنگ مدلول و مقصود طالب در پشت تمام حمالت ا. است، بيشتر به نام دين و به نام اسالم به راه انداخته است

  . دفاع از اسالم گفته شده است
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کند ھم جنس "مگر نگفته اند که ! فکر نکنم که کاسه ای زير نيم کاسه نباشد! مسلمان در برابر مسلمان؛ آن ھم ھموطن؟

 دست به کشتار مسلمانان ممکن نيست که مسلمانان" ؟!کارد ھيچ وقت دستۀ خود را نبريده است" يا " با ھم جنس پرواز؟

مگر اين که يا قيامت نزديک شده باشد؛ و يا اين که بپذيريم که يکی از دو طرف به ناحق دعوای مسلمانی می ! بزند

  !کند

کالم طالب، ھرحرفش، مطابق ھدايات اسالم و فرمايشات قرآن . ًدر مسلمانی طالب اصال شک و شبھه ای وجود ندارد

َوقاتلوھم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين  فإن انتھوا فال عدوان إال على الظالمين": خداوند می فرمايد. است َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َْ َّ ِ َِ َ َْ َ َُ ُ َُ َ ََ َ ََ َ َِ ّ ِّ ُ ُ ٌَّ ْ ْ ُ." 

 تجاوز جز ]از کفر[اى نباشد و دين مخصوص هللا گردد پس اگر دست برداشتند  آنان تا ديگر فتنه و بجنگيد با( .١٩٣/بقره

  . طالب به اين آيت استناد می کند و می کشد.) "نيستبر ظالمان روا 

ًوأن المساجد  فال تدعوا مع هللا أحدا: "يا به اين آيت َ َ ََ َِ ِ َِّ ََّ َُ ْ ََ َ َ ِ ْ َّ کس را ھمراه هللا  ومسجدھا خاص هللا است، پس ھيچ. (١٨/جن." َ

  ! هللا برده می شودطالب مساجد را به خاطر ھمين انفجار می دھد که در آن نام غير!") صدا نزنيد

َالذين آمنوا يقاتلون في سبيل هللا والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان : "يا َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ َْ ْ َّْ ََّّ ِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َّ ْ ُْ ُ َُ َ َ َ َُ ُِ ُِ ُ َُّ ََّ ّ َ
ًضعيفا ِ جنگند    میشيطاناند در راه   جنگند و كسانى كه كافر شده  هللا میاند در راه   كسانى كه ايمان آورده( .٧۶/ نساء.َ

در شيطان بودن کرزی و احمدزی و عبدهللا و ياران و ) . ياران شيطان بجنگيد كه نيرنگ شيطان ضعيف است]با[پس  

  !حاميان شان کدام يک از ما می توانيم شک کنيم؟

درمسلمانی طالب ھيچ ! مبر و شک کردن به وحی استشک کردن در مسلمانی طالب، شک کردن به قرآن و پيا

.  می کند ـ خط به خطاءجراطالب اسالم را مطابق به ھدايات الھی و برحسب دين . وسواس و ظن و ريبی وجود ندارد

زن را در خانه زندانی می کند؛ مکاتب را می بندد؛ مدرسه ھای دينی را بازگشائی می کند، گمرھان را با تأديب 

می خواند؛ ادارۀ امر به " اميرالمؤمنين"می نامد؛ مسؤول اول امارت را " امارت" راه می آورد؛ دولت را محتسب به

معروف و نھی از منکر را ايجاد می کند؛ ازدواج دختر نه ساله را شرعی و مجاز می داند؛ ريش کمتر از يک قبضه را 

 اين دساتير ۀ، ھم... می کند واءحرائی را اجرغيراسالمی می خواند؛ دست سارق را می برد؛ سنگسار و محکمۀ ص

  . طبق ھدايات قرآن و پيامبر است

و دشمنی با . پس طالب را نامسلمان خواندن، در واقع بی خبری انسان از اسالم و دشمنی با طالب را نشان می دھد

قربانيان حمالت انتحاری اسالم ھمان است که طالب می گويد؛ نه آن که . طالب در اصل و اساس دشمنی با اسالم است

  . قبل از مرگ شان مدعی آن بودند

در . معيار طالب برای اسالم قرآن و اوامر الھی، بدون کم و کاست، بدون اھمال، بدون درنگ و بدون علت تراشی است

ًطالب اصال اين ادعا که ! واقع معيار ھر انسانی که خود را مسلمان می نامد، طبق اوامر الھی، بايد قرآن و حديث باشد

اسالم ھمين است که طالب می گويد؛ و اگر اسالم ! وجه درست نيست نه مسلمان است و نه از اسالم خبر دارد، به ھيچ

و چون مسلمان خواندن آن ھا صحيح . ھمين است، پس ديگران نمی توانند، ھرقدر ھم ادعا کنند، مسلمان خوانده شوند

  !!!دلخراش باشد، ماتم کردن روا نيستنيست، پس در مرگ شان ھم، ھر قدر فجيع و 

٢٠/٠٧/٢٠١۵  

    

  

  

 


