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عبدالمتین فرهمند

کشتار شیعیان و مسئولیت تاریخی اهل سنت
ترور علمای اهل سنت و کشتار بی رحمانه و قتل عام آشکار نمازگزاران شیعه ،دو سوی یک سکه محسوب می شود
و بخشی از پروژه خطرناک راه اندازی جنگ مذهبی به منظور تضعیف و نابودی اسالم اصیل در افغانستان و جهان
به حساب می آید.
حمالت هدفمند تروریستی علیه نمازگزاران و غیرنظامیان بی دفاع شیعه در افغانستان تشدید شده و بر بنیاد آنچه در
رسانه های منسوب به داعش منتشر میشود قرار است این حمالت در آینده همچنان ادامه داشته باشد .به این ترتیب این
یک پروژه بسیار خطرناک و پیچیده است که امنیت ملی ،وحدت دینی و اخوت اسالمی در افغانستان را هدف قرار داده
است.
اگرچه رسانه های منسوب به داعش پیوسته تاکید میکنند که این حمالت به منظور دفاع از اهل سنت افغانستان و جهان
در برابر آنچه آنها «هالل شیعی» و قدرت گرفتن شیعیان میخوانند است؛ اما واقعیت این است که این حمالت آموزه
بنیادین اسالم یعنی وحدت میان مذاهب و فرقه های مختلف آن را هدف قرار داده و هیچ برنده ای در این جنگ خونین
وجود نخواهد داشت.
در صورتی که این حمالت ادامه پیدا کند امنیت شکننده افغانستان بار دی گر آشفته خواهد شد و هرج و مرج مرگبار دهه
 ۷0به کشور باز خواهد گشت.
خطر بزرگ تر این است که قدرت گیری داعش حتی منجر به انحراف خوانش اعتدال گرا و مسالمت جوی اسالم حنفی
خواهد شد و به این ترتیب ،ارکان اساسی اعتقادات و باورهای مذهبی اهل سنت افغانستان را که در طول تاریخ پیرو
مکتب امام ابوحنیفه بوده اند منحرف خواهد کرد و خوانشی خطرناک ،افراط گرایانه و رادیکال از اسالم جایگزین آن
خواهد شد؛ خوانشی که ممکن است هیچ نسبت معنی داری با اصل اسالم نداشته باشد و آموزه های این مکتب آسمانی و
انسان ساز را به تمامی تغییر دهد.
در طول سالیان گذشته جامعه اهل سنت افغانستان و کشورهای منطقه ،هزینه های سنگین ناشی از رشد افراط گرایی و
رویکردهای خشن برآمده از خوانش خشونت گرای گروه های تکفیری و تروریستی را متحمل شده است و اکنون در
صورتی که جامعه اهل سنت افغانستان در برابر اقدامات تحریک آمیز و حمالت مرگبار داعش همچنان سکوت کند و
کشتار بیرحمانه شیعیان را بنا به هر دلیلی نادیده بگیرد دیر یا زود با عواقب سنگین ناشی از غلبه این خوانش خشونت
بار از اسالم و مذهب و وحدت گرای اهل سنت رو به رو خواهند شد.
طی سالیان اخیر ،علمای صاحب نام و چهره های شاخص اهل سنت افغانستان قربانی ترور تکفیری ها شده و در برابر
موج حمالت افراط گرایان رادیکال جان خود را از دست داده اند .این در حالی است که وجود و حضور این علما متضمن
صیانت از اسالم و پاسداری از آموزه های بنیادین آن در برابر افراط گرایان انحرافی محسوب می شود .بنابراین نباید
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تصور کرد که کشتار و ترور هدفمند روحانیون و علمای سرشناس اهل سنت در وضعیت آشفته و بحرانی امنیت
افغانستان ،امری عادی و معمولی محسوب می شود و نباید جدی گرفت.
آگاهانی که سیر تکوین و تکامل افراط گرایی انحرافی و ظهور گروه های تکفیری و تروریستی را دنبال می کنند معتقد
اند که ترور علمای اهل سنت و کشتار بی رحمانه و قتل عام آشکار نمازگزاران شیعه ،دو سوی یک سکه محسوب می
شود و بخشی از پروژه خطرناک راه اندازی جنگ مذهبی به منظور تضعیف و نابودی اسالم اصیل در افغانستان و
جهان به حساب می آید .
با توجه به این موارد ،اهل سنت افغانستان به ویژه رهبران ،علمای دینی و روحانیون پرنفوذ و مراکز علمی فرهنگی و
مذهبی اهل سنت در این برهه حساس و تاری خی در برابر یک مسئولیت دشوار و بزرگ قرار گرفته اند .آنها باید سکوت
خود در برابر کشتار هدفمند شیعیان کشور را بشکنند و برا ی مواجهه با این موج مرگبار تکفیر و ترور که اصل اسالم
را به خطر انداخته و آینده آن را تهدید می کند با درایت ،مسئولیت و شجاعت بایستند و از القائات گمراه کننده تروریست
ها و دستگاه های تبلی غاتی قدرتمند آنان اعالم برائت نمایند .این می تواند به روشن شدن افکار عمومی در برابر موج
سهمگین تبلیغات تروریست ها کمک کرده و از جامعه افغانستان اعم از شیعیان و اهل سنت در برابر حمالت ویرانگر
تروریست های تکفیری و مزدوران استعمار ،پاسداری و صیانت کند .
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