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 08/11/2016                  م. اسحاق نگارگر

 َضَرَب یضِرُب َضرباً فهوضاربُ 

 ولی 201۴به سوی پاکستان نوشته بودم یعنی نومبر  جمهور سرئی هنگام سفر جناب سال پیشدو من این یادداشت را 

اء ضی"دست پروردگان از که یکی  "نوازشریف"نه و را به طور جدی با پاکستان مطرح کردیم خود  نه ما مشکالت

ش افغانستان نیست که همسایه ا مصلحت به. دوام سیاست های او دست کشیداز اسبق پاکستان است  کتاتورید "الحق

 هر در ود کهش افغانستان نیز به نفع پاکستان نیست اما معلوم می وضع خراب داخلی بسوزد چنانکه جنگ تنور در

همان و د نیفتاو ندامت خانه  پاکستان حتی یک کهنه خشت هم نشکست از فتنه رفت ولی  به باد کشور هزاران سر دو 

ت. پاکستان را نیز گرفته اس تان ادامه دارد که بدبختانه دامنافغانس نه تنها در "قضیاء الح"مدرسه سازی های  استسی

تکرار  وهی ریش بجنبانند  گوشه بمانند وتعقُل و فلسفه و علوم معاصر از به مال بچه های خام اجازه ندهید که  دیگر

ار این تکراز ندانند که مقصود و  ضروبُ ُضِرَب یُضرُب ضرباً فزاک مو َضرباً فهوضارُب  کنند که َضَرَب یضِربُ 

 .شهر مزار شریف 201۶نومبر ۵چیست! نگارگر 

** * ** 

 .دهدمی آنچه سیاستمداران امروز می کارند سی سال بعد ثمر 

 عبرت بگیرند؟ دو از اشتباهات خود درس افغانستان هرو رسیده است که پاکستان آن ن وقت آیا

اردوی پاکستان برگزیده بود که خود  مردم پاکستان مردی را به حیث لوی درستیز رهبر حزب "بوتو ذوالفقارعلی "

خودش خواهد بود. نام این مرد  به دست کرد که ریسمان این میمون همیشهمی  فکرو خواند می را میمون خود و ا

و را به دار بزند خود فکر نمی کرد که آن میمون میمون باز  هرگز "بوتو ذوالفقارعلی "بیچاره و ضیاء الحق بود 

ن پاکستا ابوجهل در مردم تربور به اصطالح عوام چنان حنظل یاو خود بگیرد  انحصار قدرت را برای یازده سال در

به  یزمهاجران افغان را ن بلکه کشور انصار پاکستان را برای مدتی طوالنی تلخ نماید کشور اآن نه تنه بکارد که زهر

 .زهر بیاالید

 افگند و قدرت فرو رچپ میانه را از سری شد که یک جنرال اردو یک صدراعظم انتخابی و ماجرا بدین گونه آغاز

 خویشتن را چیف مارشل ال ادمنستریتر کرد ومحکوم به اعدام  صادق کاسی محاکمه و به نام به جرم قتل مردی

(chief martial law administrator) غیر و انتخابی  دولت قدرت را به یک د روزوعده سپرد که در طول نو خواند و

قدرت و وعده کند  خالف خواستمی چون  طبعاً او کودتای خویش را از موضع راست کرده بود وو نظامی بسپارد 

نوعی ریاکاری را بر جامعه مسلط می گردانید. و کرد می استفاده  از اسالم سؤ این باید بر بنا داردخود نگاه  را نزد

 دسردار محمد داؤ شوروی با یک کودتای نظامی طرفدارافغانستان یک دولت  هنگامی زایید که در "ضیاءالحق"گاو 
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ه مردم مجبور شدند که بو افغانستان در افتاد  با مردم اصطالحات کمونستیو در نتیجۀ بازی با الفاظ و خانواده اش را ُکشت و 

 امپراتوریبه نام مهار کردن  "ضیاءالحق". ایران بنمایندو دو گوش عزم مهاجرت به سوی پاکستان و اصطالح با یک سر 

ری ه طوخود را نیز بو کشور های عربی را به سوی پاکستان جلب کرد و کمونستی شوروی کمک های امریکا، متحدان غربی 

تا بدانجا پیش و حق سرفراز کردند. ا را به لقب مرد مؤمن مردو افغانستان نشان داد که طرفدارانش او قهرمان دفاع از اسالم 

ان بلکه خود نه تنها برای افغانست مسلمانی ثبوت الاله الی هللا( را برافراشت. او برای ++  رفت که شعار )پاکستان کا مطلب کیا

این مدرسه ها سخاوتمندانه برایش  سعودی ها نیز به خاطرِ و کردن گرفت از ز مدرسه های طالب پروری را ببرای پاکستان نی

ل می گردیدند به ئشکوه دستار بندی ها به افتخار فراغت از این مدرسه ها نا این طالب ها که در مراسم بسیار با. پول دادند

کستاندن را از شخود  کار شیوۀ مبارزۀ افراطی را تبلیغ می کردند. اینانیک نوع و صفت گروه های تبلیغی در مساجد می رفتند 

جنرال  که خود بعد در حالیو  فلم بودند آغاز نمودندو کار پخش موسیقی و که سرگرم کسب  یهای حریق دکانو ویدیو تیپ 

ها که همه  افغانو اختند مسلمانی س اصلی را شرط مال پروری ریش طالبان دستگاه کرد اینمی ضیاء هر روز ریش تراش 

یب بود که تتر بدینو این مورد از همتایان پاکستانی افراطی تر عمل می کردند  کردند درمی پاکستانی تقلید  را از انصار چیز

 .های مهاجر کسب سلمانیان بیچاره از رونق افتاد میان افغان در

ن است عجیب ایو تربیۀ دختران بلند کردند و ضد تعلیم  بررا خود آن منگوره صدای  شهر بزرگو طالبان پاکستانی در سوات 

علیم برای زنان تگفته بود که: " طالبان سوات مولوی صوفی محمد بدون پرده پوشی رهبرو خواندند می که تعلیم زنان را حرام 

من  شری برو بیاید ریخ اسالم نشانی از مدرسۀ زنانه یافت تأ اگر کسی در. تربیه حتی در مدارس دینی هم ضرورت نیستو 

 "!بشاشد

مدرسۀ  ومولوی عبدالرشید و برادر یعنی مولوی عبدالعزیز دو اکنون که جناب رئیس جمهور عزم سفر به پاکستان دارد داستان 

نوازشریف صدراعظم پاکستان بدهد. اینان که باسواد شدن را اد سرخ را حتماً به ی مسجد ماجرای الل مسجد یاو حفصه  راندخت

شنا می آ گریزو با فنون جنگ و دهند می تربیۀ نظامی و مدارس تعلیم  جوان را در خود دختران دانندمی برای زنان حرام 

یز به وجود جناب رئیس جمهور خوب خبر دارد که مدارسی نظیر مدرسۀ حفصه در برخی از شهر های افغانستان نو سازند 

 .خطر می بینم در تربیۀ زنان راو من آیندۀ تعلیم و آمده است 

 این هر کس با اندک معلومات در کتاب های بر سال های اخیر کسبی سخت نان آور بوده است بنا فکر می کنم چون مالیی در

ن را آو این  کفرقبا فتوی های و عبا  وآن دو کتاب  به مددو پا کرده و قبای مالیی برای خود دست و )قدوری( عبا و الصه( )خ

که همیشه بالی ایمان مردم استند باید  امال هنیمچه و شورای علمای افغانستان برای جدا کردن عالمان واقعی  . صادر می کنند

م طرح ریخ اسالهمه تأاز مهمتر و نحو زبان عربی و صرف و یک سیستم امتحان در سیر تحوالت علم فقه، حدیث، تفسیر، کالم 

به آنان حالی کند که فتوی دادن در امر و اکادمیک برای داوطلبان تصدیق بدهد  آن امتحان نمودن تنها بعد از سپریو نماید 

آرا پذیرفته اند کسانی مانند صوفی محمد  تآنچه را کشور های اسالمی به اکثریو چون تعلیم دختران کار یک فرد نیست  یمهم

  باطل گردانند. نمی توانند بدون نص صریح یا مولوی فضل هللا

ود پاکستان از حنظلی که ضیاءالحق کاشته بو دو کشور یعنی افغانستان  جمهور می تواند به نواز شریف حالی کند که هر سرئی

اشتباهات کشور دو  اگر هرو آن اشتباهات را برچینند  است که دامن حاال فُرصت آن رسیدهو به قدر کافی مسموم شده اند 

ن دو بازی را به تجزیه طلبا پاکستان هرو افغانستان و دهد می  ضیاءالحق را بازهم ادامه دهند کشت اینان نیز سی سال بعد ثمر

سورۀ  94آیۀ و خود مبالغه مکنید!"  ندی ای اهل کتاب در: "نفاق افگنان خواهند باخت. کالم خدا)ج( برحق است که می گویدو 

تسلیم فرود آرد مگویید که مؤمن نیست!" وهللا اعلم  به شما سرِ و "آنرا که تمایُل به صلح داشته باشد  گوید:نساء نیز به ما می 
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