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 2۷/12/2۰1۸                                                                                              حنیف رهیاب رحیمی

 اسالم عملی می شود! فتوای علمای
 

 

در یکی از ولسوالی های ناامن والیت ننگرهار، به تعداد  که:  ها دیدم و شنیدم تلویزیوندر خبرهای شب پیش چند 

برداشتند و به دولت  جنگ و آدم کشی دست از ،تن از طالبان مسلح که تا امروز علیه دولت و مردم می جنگیدند ۵۴

 .پیوستند

د ور آرزومندر کشخوش شدم. کیست که زیاد هموطنان از شنیدن آن  ئرمن هم مانند سا و امیدوار کننده بود، خبر خوب

قوماندانی آنها را  که ِسَمت  در ادامهٔ خبر یکی دو تن از این به اصطالح جنگجویان طالب صلح و آرامش نیست.

 در برابر کمرهٔ تلویزیون از کردار گذشته ندامت کشیده و گفتند: داشتند، به نمایندگی از دیگرهای شان

 و انتحاری را در افغانستان جنگ  عربستان سعودی باهم جمع شدند ومه در معظ ۀمک سر دنیا در عالمان اسالم از سرتا

 با دولت خود یکجا شویم.جنگ را بس کنیم و بناًء ما الزم دانستیم که  . . غیر شرعی و ناروا خواندند .

یادم آمد که ه طور اتومات یک فکاهی به با شنیدن این اظهارات قوماندان صاحب گروپ پنجاه و چهار نفری طالب، ب

 ید شما خوانندهٔ عزیز از پیش آنرا شنیده باشید ولی به ارتباط موضوع نقلش می کنم:شا

 خوشی و تفریح بگذراند. همینگونهه شخصی رفت در باغ وحش منطقهٔ شان تا روزش را با دیدن حیوانات گوناگون ب»

حیوانات خنده می کنند بار متوجه شد که تعداد زیاد  یک حیوان به دیگری می رفت و نظاره می کرد یک قفس که از

 و تنها گاو خاموش و آرام در جایش ایستاده است.

 لبه سیهم را فردای آنروز  نیمه تمام مانده بود و بیکار هم بود، یر و سیاحتش در داخل باغ وحشاین شخص چون سَ 

دیروز خنده سرداده  با کمال تعجب دید که تمام حیوانات که ،بر عکس دیروزامروز . اما اختصاص دادباغ وحش 

مرد متعجب شد و رفت تا از مدیر باغ وحش بپرسد که موضوع از چه قرار  ند و تنها گاو می خندد. بودند خاموش

 است؟

 اما گاو .شدحیوانات مدیر باغ وحش در جواب گفت: دیروز شادی یک فکاهی مزه داری گفت که باعث خندهٔ همه 

 «بیچاره امروز معنی آن فکاهی را فهمیده و می خندد.

 .میشه باال سرویس به خود خر همرای پاکستانی یک »  قرار بود: ینا فکاهی از
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 2از 2

 .بتی کرایته میگه موتروان شدن پایین وقت

 بتم؟ چقه میگه پاکستانی

 …افغانی پنجاه خرت کرایه افغانی صد خودت کرایه میگه موتروان 

 کنی؟ حساب خر رهما دوی هر که نمیشه میگه پاکستانی

ی ختم جنگ و انتحار مورد درکه کنفرانس علمای اسالم  ستا خاطریه بین تسلیمی جنگنده های طالب ا تشویش من از

ر گردیده بود و این طالب ئدادر عربستان سعودی در افغانستان در ماه جوالی امسال یعنی درست چهار ماه پیش 

 ند و درک کردند.ه اباغ وحش، امروز معنی آنرا فهمید مانند گاوتسلیم شده صاحبان 

تخریب  دست آوردن ولجه وه برای غافلگیر کردن دولت، ب یکی باشدتنند گذشته ها یک ترفند کهنه و تکهم ما نشود این

 پا درآوردن نیروهای امنیتی از داخل؟  و از

چند میل سالح زنگ زده و کهنه را  اند،تجربه به تکرار نشان داده که اشخاص و گروپ های زیادی اینگونه آمده 

 ها نشان داده شده اند. مورد استقبال قرار گرفته اند و در تلویزیونند، ه اند و به اصطالح تسلیم شده اباخود آورد

ی را در نیروها ها گروپقسم این  ولی درسی از آن نگرفته دولت ساده لوح که بارها این اشتباه را مرتکب شدهبعد  

ناه و ند، فرزندان بیگه او زمینه را مساعد دید هبرابر شد این تسلیم شدگانو به مجردی که وارهٔ  کردهامنیتی استخدام 

خواب، قتل عام نموده و با سالح  وطنپرست را که در صفوف نیروهای امنیتی می رزمند، در دنیای بی خبری و یا در

 .گشته اندو به اصل خویش بر گذاشتهت بیشتر، دوباره پا به فرار مدرنتر و جدید تر و از لحاظ کمی

تفکیک دوست از دشمن ند و در کنونی چنانچه در هر زمینه از ضعف و بی ارادگی کامل برخوردار است مداراندولت

 پ را تحت نظراین گرو ند، با کمال اطمینان می توان ادعا کرد که قادر نیستند یا خود را به خرفهمی زدههم  یا عاجز

 و تعقیب نگهداشته و از خطرات تخریبی بعدی آنان جلوگیری نمایند. 

نگ و حمالت انتحاری در افغانستان، از کار کنفرانس علمای اسالم در مورد قطع جفتوای اینها تنها چهار ماه بعد از 

اده از تجربهٔ خود در مورد به اصطالح دست کشیدند ولی شاعری با استفبود قتل و آدم کشی  زشت شان کهو کردار 

 چنین گفته که منهم با او اگر هم نظر نیستم، مخالف هم بوده نمی توانم:

 «ید هنوز خر باشدآاز چون ب –خر عیسی گرش به مکه برند »

 

 

 

 
 

 تذکر: 
مطالعه کنند، می توانند با را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

 رهنمائی شوند!" شان به فهرست "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس اجرای "کلیک" بر


