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" دام زتوری مکن چون درگان رقان را "

تظاهرات چند روز اخیر در پی بی احترامی نظامیان امریکایی به قران عظیم الشان  ،در نقاط مختلف کشور
که چند کشته و تعداد زخمی از خود به جا گذاشته و خسارات اقتصادی بیشمار ی در نتیجه ویران کاری و
خشونت تظاهر کننده ها به جامعه ومردم تحمیل گردید  .خشونت ،ویران کاری و آتش زدن  ،پدیده هایی اند
که متاسفانه اگر از یک طرف بیانگر عدم شناخت جامعه بین المللی علی الرغم در بیشتر از ده سال
موجودیت شان در کشور ما است از طرف دیگر در دهه های آخیر به دالیل پایین بودن فهم سیاسی  ،عدم

درک درست و واضح از منافع ملی وبیت المال  ،بی پروایی و بی تفاوتی در برابر دارای ها وملکیت های
عامه و شخصی  ،عدم درک درست از دین ومذهب و مصالح ملی  ،تحریک بیگانه ها وبدبختانه نفوذ اسالم
افراطی در جامعه به عادت تبدیل گردیده است  .هیچ یک از هموطنان یکبار از خود نمی پرسند که آیا
درست ومعقول است که بخاطر عمل شنیع و نا شایست بیگانه ها ما وطن و داشته های مادی و معنوی خود
را ویران کرده و به آتش بکشیم ؟ به خصوص که اخیر ادعا هایی وجو دارد که عمل شنیع قران سوزی کار
استخبارات کشور های منطقه بوده که در صدد اند تا با استفاده از عقاید مردم  ،احساسات ضد موجودیت
جامعه بین المللی رادر کشور ؛ بین مردم بیشتر تحریک نموده و فاصله بین مردم و جامعه جهانی را
عریض تر سازند .
بیکاری و بی روزگاری در جامعه  ،بی سرنوشتی و بی اعتمادی به اینده  ،عدم قاطعیت رژیم بر سر اقتدار ،
ناکامی جامعه جهانی جهت کمک جدی به بازسازی جامعه و اقتصاد ویران شده آن باعث گردیده که کتله
های بزرگ مردم که از نبود مشغولیت و ثقلت بارزنده گی عقده مند شده اند به کوچه ها ریخته  ،خشم
وغضب خود را نمایان سازند  .گروپ های افراطی در کمین نشسته ای داخل وخارج قدرت و طالبان از
احساسات پاک مردم استفاده برده به اتش افروخته شده بنزین پاشیده و در صدد بهره برداری از خشم
وغضب مردم اند  .به هیچ صورت نمیتوان از نقش همسایه های شر طلب ما در چاق ساختن این پیش امد
و تیره وتار ساختن فضای سیاسی در کشور چشم پوشی کرد .
مردم باید اگاه بوده وفراموش نکنند که همین گروپ های افراطی که درپشت سر تظاهرات خشونت بار چند
روز آخیر پنهان شده و به شعله ور ساختن بیشتر خشم وغضب مردم متوصل میشوند تا دیروز مکتب
ومدرسه اوالد وطن را که در آن صد ها جلد قران عظیم الشان  ،تفسیر شریف و پنج سوره و دیگر کتب
دینی وجود داشت  ،سوختاندند ؛ همین ها خانه های شهریان کابل و سایر والیات کشور را که حداقل در هر
خانه یک جلد قران وجود داشت  ،راکت باران و ویران کرده و صد ها جلد قران عظیم الشان را زیر اوار
دفن و بی عزت کردند ؛ مردم افغانستان وبخصوص شهریان کابل به یاد دارند که همین اسالم فروشان در
پیش روی قران که تزین کننده ای خانه هر مسلمان است به عزت و ناموس شان بی رحمانه تجاوز کرده و
به حرمت قران وقع نگذاشتند  .ولی امروز مردم ساده دل وپاک طینت ما را پیش انداخته اهداف شوم خود
را برآورده میسازند .
حمالت وحشیانه باالی پوسته های امنیتی و موسسات دولتی و تخریب وبه اتش کشیدن آن  ،تولید وحشت و
نا آرامی در بین مردم  ،حراست از قران نه  ،بلکه توطیه و دسیسه ای بیگانه و بیگانه پرستان است .
خداوند خودش نگهبان دین و قران است  .نیاز به بنده های مظلوم و بیچاره وجود ندارد که از دین با این
عظمت و قران عظیم الشان که ما هر آن به او پناه برده و مدد می خواهیم  ،دفاع کنند .
با وجود اینکه ریس جمهور امریکا از ریس جمهور افغانستان معذرت میخواهد وسوختاندن نسخه های
قران را ناشی از نادانی شخصی می انگارد  ،که گرچه می توان بااین مساله( عدم آگاهی شخصی ) ،
توافق داشت ولی دست هایی را نمیتوان نادیده گرفت که خواهان تشنج افرینی های بیشتربه خاطر تداوم
حضور خود در کشور ما و آنهم برای توصل به اهداف ستراتیژیک خود اند .و از جانب دیگر قوماندان
عمومی قوای ناتو در افغانستان ضمن ابراز معذرت از عمل ناشیست نظامیان امریکایی وعده داد تا در آینده
نزدیک سمینار ها و کورس های اشنایی با رسم ورواج ها و مقدسات مردم افغانستان برای نظامیان
سازماندهی ودایر نمایند  .قابل یاد آوری است که نظامیان مذکور قبل از ورود به افغانستان چنین کورس ها
و سمینار ها را در کشور های مربوطه سپری می نمایند  .پس چه باعث میشود که با وجود اشنایی های
الزم باز هم دست به چنین اعمال می زنند  .بی پروایی کلتوری ویا خود بزرگ بینی نظامیان امریکایی و
بی توجهی به مقدسات و حساسیت های مردم  ،احتجاج ها و راه پیمایی ها و تظاهرات را در پی داشته و نه
تنها زمینه بهره برداری مافیایی دین ومذهب را مساعد میسازد بلکه نا آرامی های روانی  ،بی ثباتی و بی

اعتمادی را در میان توده های مردم بیشتر ساخته و ساحه را برای سربازگیری دشمنان و مخالفان
دموکراسی و آزادی های اجتماعی مساعد تر میسازد .
خروج قبل از وقت قطعات المانی از تالقان مرکز والیت تخار سگنال دلگرم کننده ای دیگریست برای گروپ
های افراطی و طالبان مبنی بر اینکه در صورت تحریکات ایشان برعلیه قوت های مذکور  ،آنها را مجبور
به خروج از کشور خواهند کرد  .ترس و تزلزل نظامیان ناتو میدان را برای گروپ های افراطی باز تر
ساخته  ،امکانات همکاری شهروندان را با آنها مساعدتر و زمینه فرار نیرو های پولیس و قوت های مسلح
افغانستان را که بدون آن هم چندان پابندی به خدمت به مردم و وطن ندارند  ،فراهم میسازد که این نه به
نفع مردم افغانستان  ،نه به نفع دموکراسی نو پا در کشور  ،نه به نفع آزادی های اجتماعی و حقوق بشر و
نه به نفع آزادی مطبوعات و نه هم به نفع آزادی و حقوق زنان  ،است .
وکالی ملت در شورای ملی با کشیدن نعره های هللا اکبر آتش خشونت را در میان مردم شعله ور تر ساخته
و معترضان خشمگین را براشفته تر نموده و در زیر پا گذاشتن مفاد قوانین و تخریب ملکیت های دولتی و
شخصی که خود جرم بزرگ است تشجیع و تحریک نمودند  .این اعمال هیچگاه با نورم های دموکراسی و
آزادی تظاهرات تطابق نداشته  ،نوع از بی بندو باری  ،خودسری و قانون گریزی است که برای جوامع
چون افغانستان خیلی مضر بوده وعواقب ناگوار در پی دارد.
آنچه میتوان به حیث نتیجه گیری نوشت این که :
ـ جامعه جهانی بعد از ده سال موجودیت در کشور ما  ،تازه به این نتیجه رسیده اند که  ،باید عنعنات  ،رسم
و رواج  ،دین و مذهب افغان ها را به رسمیت شناخت و به آن حرمت گذاشت .
ـ افراطیون مذهبی چه طالب چه مجاهد در کمین اند و ازکوچکترین روزنه برای برانگیختن احساسات
مذهبی مردم و استفاده ابزاری از دین اسالم برای شعله ور ساختن جنگ و دشمنی میان مردم افغانستان
زمینه می جویند .
ـ کشور های منطقه مخصوصا پاکستان وایران که منافع خود را همیشه در نا آرامی و تداوم جنگها در میهن
ما می پندارند  ،با استفاده از کانال های استخباراتی و از طریق گماشته گان شان  ،تحریکات میکنند که این
تحریکات به احتمال قوی حتی شامل سوزاندن قرآن پاک نیز میتواند  ،باشد .

