
• در ابتدا خودتان را اجماال معرفی بفرمایید. 
شـمال  در  ای  منطقـه  از  هسـتم  خـان  علـی  نـوازش  کاچـو  بنـده 
کـه طلبـه شـده ام.  کسـتان نزدیـک مـرز چیـن. نزدیـک ده سـال اسـت  پا
نجـف  بـه  آن  از  بعـد  و  خوانـدم  درس  کسـتان  پا در  سـال  دو  ابتـدا  در 
کنـون  رفتـم. یـک سـال در نجـف بـودم و سـال 84 بـه ایـران آمـدم. هـم ا
درس  فلسـفه  گرایـش  معـارف  و  فقـه  رشـته  در  البیـت  آل  مدرسـه  در 
می خوانـم. تحصیـات دانشـگاهی ام نیـز فوق لیسـانس رشـته جغرافیا 

اسـت. 

کســتان و تقســم بنــدی هــای آن چگونــه  • فضــای دینــی و مذهبــی پا
اســت؟ 

کشـور اسـامی اسـت و  کسـتان بعـد از اندونـزی پرجمعیـت تریـن  پا
حـدود 180 میلیـون نفـر جمعیـت دارد. اکثـر مـردم 
 20 و  سـنی  درصـد   75 نزدیـک  یعنـی  کسـتان  پا
درصـد شـیعه هسـتند و مـا بقـی هـم از ادیـان دیگر 
هـم  سـنت  اهـل  یسـم.  هندو و  مسـیحیت  مثـل 
دو دسـته هسـتند: حنفـی و حنبلـی. حنبلی هـا 
درصـد  ده  کـه  هسـتند  حدیـث  اهـل  همـان 
کستان هستند و اکثریت اهل سنت  جمعیت پا
گـروه هسـتند:  حنفـی هسـتند. حنفی هـا هـم دو 
بریلویی هـا و دیوبنـدی هـا. بریلویی هـا از لحـاظ 
فقهـی حنفـی هسـتند ولی از لحـاظ عقاید و تفکر 
یه  صوفی هسـتند. سلسله های صوفیه مثل قادر

و نقـش بندیـه بـه آنها بر می گردد. دیوبندی ها هم از لحاظ فقهی حنفی 
ولـی از لحـاظ عقایـد سـلفی هسـتند. حنفی هـا اکثرا بریلویی هسـتند و 
کسـتان را  کمتـر دیوبنـدی هسـتند. بریلویی هـا 60 درصـد جمعیـت پا
تشـکیل می دهنـد یعنـی بزگتریـن جمعیـت مذهبـی را بریلویی هـا دارا 
هسـتند و بعـد از آنهـا شـیعیان قـرار دارنـد. بریلویی ها نزدیـک ترین گروه 

به شـیعه هسـتند به طوری که محب اهل بیت علیهم السـام هسـتند 
و در مجالـس عـزاداری شـیعیان و محافـل آنهـا شـرکت می کنند و حتی 
بـا شـیعیان ازدواج می کننـد. دیوبندی هـا که سـلفی می باشـند هم سـه 
قسـم هسـتند: سـلفی تبلیغـی، سـلفی جهـادی و سـلفی تکفیـری. در 
کسـتان شـیعیان و اهـل سـنت بـه صـورت ترکیبـی  همـه ایالـت هـای پا

حضـور دارنـد. 

گذشـته و حـال  کسـتان در  پا اهـل سـنت  و  • نحـوه تعامـل شـیعیان 
اسـت؟  بـوده  چگونـه 

در  هنـد  از  آن  شـدن  جـدا  و  کسـتان  پا کشـور  تشـکیل  هنگامـه  در 
اسـتقال  موافـق  و  متحـد  هـم  بـا  یی هـا  بریلو و  شـیعیان   1947 سـال 
کار مخالـف بودنـد. بـا ایـن  بودنـد ولـی دیوبندی هـا بـه دالیلـی بـا ایـن 
کسـتان تـا چندیـن سـال  حـال بعـد از تاسـیس پا
در آنجـا هیـچ مسـاله طایفـه ای وجـود نداشـت. 
در  متاسـفانه  کـه  یـم  بگو را  مطلـب  ایـن  البتـه 
کسـتان بیشـتر مداحان سـواد درست و حسابی  پا
بدعـت  و  خرافـات  صحبتهایشـان  در  و  ندارنـد 
لعـن  و  سـب  و  می کننـد  مطـرح  را  یـادی  ز هـای 
کسـتان امری شـایع  صحابه توسـط مداحان در پا

بـوده اسـت.  و عـادی 

• یعنـی بـا اینکـه سـب و لعـن امـر عـادی بـوده 
اسـت اختالفات مذهبی وجود نداشـته اسـت؟ 

کـه اوال،  خیـر، وجـود نداشـته اسـت. دالیـل آن هـم ایـن بـوده اسـت 
دیوبندی ها که در مجالس شیعیان شرکت نمی کردند و خبر نداشتند 
کـه در ایـن جلسـات چـه می گـذرد. بریلویی هـا هـم که شـرکت می کردند 
کنـار ایـن توهین هـا  کـه بـه اهـل بیـت داشـتند از  یـادی  بـه دلیـل ارادت ز
می گذشـتند و چشـم پوشـی می کردنـد و موجـب عـدم حضورشـان در 

فتوا از قم،
کستان! شلیک در پا

کستانی مقیم ایران کاچو نوازش علی خان، طلبه پا مصاحبه با 

مـن یـک حـرف در دلـم مانده 
کـه مـی خواهـم آن را بیـان  هسـت 
کـه ایـن همـه  کنـم. و آن ایـن اسـت 
کسـتان  پا در  کشـتار  و  درگیـری 
کـه لعن  ریشـه در قـم دارد. آنهایـی 
کـه از عالمـی  گوینـد  کننـد مـی  مـی 

در قـم فتـوا داریـم.



ایـن جلسـات نمـی شـد. ثانیـا، ارتباطـات رسـانه ای مثـل امروز گسـترده 
نبـود و اگـر حرفـی زده می شـد در همـان جـا دفـن می شـد و ثالثـا، بـر فرض 
یـع ایـن سـب و  یـج و توز وجـود ارتباطـات رسـانه ای، انگیـزه ای بـرای ترو

لعن هـا و تحریـک اهـل سـنت وجـود نداشـته اسـت. 

• پس اختالفات مذهبی از چه زمانی و چگونه شروع شد؟ 
خاصـی  سیاسـی  فعالیـت  کسـتان  پا شـیعیان  انقـاب  از  قبـل 
که انقاب اسـامی  نداشـتند. این وضعیت ادامه داشـت تا هنگامی 
ز شـد. بـا وقـوع انقـاب اسـامی و بـه واسـطه سیاسـت  در ایـران پیـرو
بـه جهـان، اسـتکبار جهانـی  انقـاب  ر  بـر صـدو امـام مبنـی  حضـرت 
می کردنـد  بینـی  پیـش  آنهـا  کـرد.  خطـر  احسـاس  ملت هـا  بیـداری  از 
کسـتان و لبنـان می تواننـد پذیـرای ایـن  کشـورهایی مثـل عـراق، پا کـه 
انقـاب اسـتکبار سـتیز باشـند. در زمـان وقـوع انقـاب، رئیـس جمهور 
کسـتان شـخصی بـود بـه نـام ژنـرال ضیـاء الحـق. او از لحـاظ فکـری  پا
دیوبنـدی بـود. ضیـاء الحـق بـه تحریـک عوامـل خارجـی خبـر از اجرای 
کسـتان. و همانطـور  یـج نظـام مصطفـی در پا برنامـه ای داد بـه نـام ترو
یـج نظـام مصطفـی رسـمیت  کـه خـودش توضیـح داد منظـورش از ترو
کسـتان و بـه عبـارت دیگـر، همـان اعام  بخشـیدن بـه فقـه حنفـی در پا
مذهـب حنفـی بـه عنـوان مذهـی رسـمی کشـور بـود. بعـد از اعـام ایـن 
شـروع  را  ای  گسـترده  اعتراضـات  یکپارچـه  طـور  بـه  شـیعیان  برنامـه 
کردنـد کـه در نهایـت بـا تصـرف پایتخت قدرت خـود را به رخ حکومت 
ایـن  از  بـا شـیعیان شـد. بعـد  بـه مصالحـه  کشـیدند و دولـت مجبـور 
قـدرت نمایـی، حکومـت و پشـتیبانان خارجـی آن از ناحیه این قدرت 
بالقوه شـیعیان به شـدت احسـاس خطر کردند و به فکر مهار شـیعیان 
راه  بـه  اقـدام  ایـن راسـتا  افتادنـد. در  آنهـا  بـه  و تضعیـف و ضربـه زدن 
انـدازی گروهـی بـه نـام سـپاه صحابـه کردنـد. رئیـس سـپاه صحابه یک 
عالـم دیوبنـدی بـه نـام حـق نـواز جهنگـوی بـود کـه توسـط ضیـاء الحق 
گـروه را راه بینـدازد. شـیوه کار آنهـا هـم ایـن بـود  خریـده شـده بـود تـا ایـن 
کـه بـا جـذب جوانـان دیوبنـدی و پخـش صـوت سـب و لعـن صحابـه 
توسـط شـیعیان بـرای آنـان، آنـان را بـرای کشـتن شـیعیان توجیـه و تهییـج 
گرفتـن  می کردنـد. پدیـده سـلفی تکفیـری از ایـن زمـان شـروع بـه شـکل 
گـر هـم بـود محـدود  کـرد. پیـش از ایـن پدیـده تکفیـر وجـود نداشـت و ا
کشـتار شـیعیان در  کـه  بـود  از آن زمـان  نـه عمـل.  بـود و  بـه حـوزه نظـر 

کسـتان شـروع شـد.  پا

گروه هـا همیـن  کشـتار شـیعیان توسـط ایـن  • یعنـی عامـل اصلـی در 
سـب و لعن هـا اسـت؟ 

در  اصلـی  سـبب  ولـی  دارد  وجـود  هـم  دیگـری  عوامـل  البتـه  بلـه. 
کار  کشـتار شـیعیان همین مسـاله سـب و لعن اسـت. متاسـفانه بعضا 
کـه خیلـی بـا شـیعیان  کـه یکـی از بریلویـی هـا-  بـه جایـی رسـیده اسـت 
کراچـی شـده اسـت. تکفیـری  خـوب هسـتند- رئیـس سـپاه صحابـه در 
شـدن او و عـده ای از بریلویی هـا هـم بعـد از ایـن بـود کـه فهمیدنـد عـده 

ای از شـیعیان بـه ام المومنیـن عایشـه توهیـن می کننـد. 
صوتـی از رئیـس لشـکر جهنگـوی کـه جایگزیـن سـپاه صحابه شـده 
گـر روزی شـیعیان بـزرگان مـا را لعن  یـد ا اسـت وجـود دارد کـه در آن می گو

نکننـد مـا هـم کاری به آنهـا نداریم. 

کنونی جریان سب و لعن چگونه است؟  • وضعیت 
کاهـش اسـت ولـی  کمیـت رو بـه  بعـد از ایـن درگیری هـا از حیـث 
کارهـای  گـر  کار خـود را افزایـش داده انـد. و ا همـان عـده قلیـل شـدت 

کـم می شـد. افراطی هـا  کشـتار شـیعیان بـه شـدت  ایـن عـده قلیـل نبـود 
- چـه شـیعه و چـه سـنی- واقعـا در اقلیـت هسـتند. مثـا تکفیری هـا 
دارنـد  قـوی  ای  رسـانه  ابـزار  چـون  ولـی  نباشـند  هـم  درصـد  ده  شـاید 
یی  کارهایشـان را بـزرگ جلـوه می دهنـد و طـوری وانمـود می شـود کـه گو

کسـتان تکفیـری هسـتند.  کثـر سـنی ها در پا ا
کـه تـا بـه  یـم و آن اینکـه مـن اطـالع نـدارم  یـک نکتـه جالـب هـم بگو
حـال کسـی از ایـن افـرادی کـه لعـن می کننـد کشـته شـده باشـد و فقـط از 

مـردم بیگنـاه کشـته می شـوند. 

• در سطح علمای شیعه و سنی مساله به چه صورتی است؟ 
اکثـر علمـای طـراز اول بـا هـم خوب هسـتند. مثا آقای سـید سـاجد 
نقـوی رهبـر نهضـت جعفریـه با علمـای دیوبنـدی رابطه خوبـی دارد و به 
طـور مثـال کنفرانـس وحـدت اسـامی کـه در تهران برگزار می شـود سـران 
از آن طـرف هـم  کنفرانـس مـی آورد.  بـه  و  را دعـوت می کنـد  دیوبنـدی 
سـران دیوبنـدی و بریلویـی و حتـی اهل حدیث- حنبلی ها- شـیعیان 
را تکفیـر نمـی کننـد و حرفی بر خاف وحدت نمی زنند. تشـکلی وجود 
کـه در آن از همـه سـران مذاهـب  کسـتان  دارد بـه نـام شـورای مذاهـب پا
مختلـف حضـور دارنـد. نکتـه جالـب هـم این اسـت که سـران افراطیون 
یادی هم ندارند.  شیعه و سنی از علملی طراز باال نیستند و طرفداران ز

گرایـش مذاهـب دیگـر بـه تشـیع تاثیـری  • آیـا پدیـده سـب و لعـن در 
داشـته اسـت؟ 

درصـد   15 حـدود  شـیعیان  کسـتان  پا کشـور  تشـکیل  اوایـل  در 
بیسـت  گذشـت  از  بعـد  ولـی  می دادنـد  تشـکیل  را  کشـور  جمعیـت 
سـال بـه واسـطه تبلیغاتـی کـه میشـد ایـن رقـم به بیسـت درصد رسـید. 
ولـی متاسـفانه بعـد از شـروع درگیریهایـی کـه ذکـر آن گذشـت ایـن رونـد 
متوقـف شـد و بدتـر آنکـه حتـی عـده ای از شـیعیان سـنی شـده انـد! 

• به چه علت؟ 
یان- قشـر نخبـه- شـیعیان بـوده  کثـر ایـن افـراد اسـاتید و دانشـجو ا
کـه از شـیعه در اطـراف خـود می دیدنـد بـه ایـن  انـد. آنهـا بـا تصویـری 
نتیجـه رسـیدند کـه تشـیع چیـزی جـز عـزاداری و قمـه زنـی و خالصه یک 
سـری وحشـیگری نیسـت و چنیـن مذهبـی بـه درد زندگـی نمی خورد و آن 

کردنـد.  را رهـا 
گر تشـیع بـه طور صحیحی بـرای اهل تسـنن تبیین  امـا بـا ایـن حـال ا
گرچـه بـا ایـن جریـان سـب و  گرایـش بـه تشـیع وجـود دارد  شـود زمینـه 

کار سـخت شـده اسـت.  لعـن 

• در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید. 
مـن یـک حـرف در دلـم مانـده هسـت کـه می خواهـم آن را بیـان کنـم. 
یشـه در قـم  کسـتان ر و آن ایـن اسـت کـه ایـن همـه درگیـری و کشـتار در پا
یم.  دارد. آنهایـی کـه لعـن می کننـد می گوینـد که از عالمی در قم فتـوا دار
گـر ایـن علمـا از آنهـا پشـتیبانی  کـه قمـه می زننـد همیـن طـور. ا آنهـا 
کـم می شـد. البتـه ایـن علمـا  فکـری نمـی کردنـد اینگونـه کارهـا خیلـی 
نیت شـان خوب اسـت و قصد دارند که تشـیع را گسـترش بدهند ولی 
گرفتـه انـد. مسـیر صحیـح همـان مسـیری  مسـیر اشـتباهی را در پیـش 
اسـت کـه امـام و رهبـری در پیـش گرفتـه انـد. از همیـن مسـیر اسـت که 
کشـور نیجریـه چهـل میلیـون نفـر شـیعه شـده انـد و یـا در  می بینیـم در 
کثـرا بـه خاطـر افـکار امام و  کسـتان کسـانی کـه شـیعه می شـوند ا خـود پا

رهبـری و حـزب اهلل اسـت. 


