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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ اپريل ٢٣
  

  !به عقل طالب و حاميان طالب بايد حيران ماند
  )مفکورۀ اين نوشته در وقت حملۀ طالب برچھار صد بستر به ذھنم خطور نموده بود(

 انسان به بی عقلی کسانی که خود را صاحب عقل می خوانند و با اين ھم از طالب  دفاع وحمايت می کنند، بعضی اوقات

نمی دانم اين ھا از طالب چه ديده اند، که  مقاله و سرمقاله از پی مقاله و سرمقاله به حمايت و به دفاع . حيران می ماند

  از طالب نوشته می کنند؟ 

از طالب اين باشد، که ديگران نيز مانند طالب به نوعی با ممالک خارج ارتباط دارند و با اگر استدالل شان در دفاع 

دوستم و نور و صالح و " تا "عبدهللا و کرزی و احمدزی"بيگانگان در داد و ستد ھستند و ھمانطور که ديگران، از 

ان و ھند و عربستان وغيره وغيره ارتباط  و اين و آن، که يکی با ايران و ديگری با روسيه و تاجکستان و ازبکست"اتمر

دارند و از سوی اين کشور ھا برای بی ثبات ساختن بيشتر افغانستان حمايت مالی و سياسی و نظامی می شوند، بنابراين 

ما ھم از طالب، که شما می گوئيد با پاکستان و نمی دانم کجا و کجا رابطه و زد و بند دارد و به دستور اين کشور ھا 

  . انستان را ميدان جنگ و حمام خون ساخته اند ــ بھتانی شرم آور و غير قابل قبول و بخشش ــ حمايت می کنيمافغ

بين اين ھا و طالب، وقتی خوب فکر کنيد، ھيچ تفاوتی وجود ندارد، غير از يگان بار سنگسار و ترور و انفجار و انفالق 

 زيادی از اشخاص معلوم الحال در ادارات  وطن فروشی برخیجنايت وو انتحار، که آنھم در برابر فساد و بد رفتاری و 

و کشتار ھای بی حساب نظاميان دولت و حاميان آن و بم ھای خرد و ميانه و بزرگ و بسيار ... دولتی و مجلس شورا و

  ! بزرگی که بر سر مردم فرو می ريزند، به قدر پشه ای در برابر فيل نيست

ه شما اين قدر بد و بی راه می گوئيد، در مقايسه با ھمگامان و ھمعنانان دولت مزدور بدتر چيزی بيشتر که طالب را، ک

و خشن تر و فاسد تر و بيگانه تر نسبت به افغانستان و مردم آن نشان بدھد، ما سراغ نداريم، غير از اين که طالب در 

 دوست و دشمن از ميان اين ھمه کشور در شناخت از اسالم دقيق و در مسلمانی خود محکم تر می باشد و در انتخاب

  . جھان، بھترين ھا را بر گزيده است

 کشوری که در عدالت و عدالت پروری، پيروی از تعاليم اسالم و راه و روش پيامبر و سائر ــعربستان سعودی 

 با سائر انسان ھا بزرگان دين، احترام به حقوق زن و کودک، برابری مطلق ميان شاه و خانوده و دوستان و نزديکانش

در کشورعربستان به متابعت از احکام دين، کمک ھای بدون مطلب وغرض به سراسر مسلمانان جھان جوره ندارد و 

به خاطر وجود مقدس ترين و مکرم ترين اماکن اسالمی در اين سرزمين به صفت يگانه مرکز عالم اسالم دانسته می 

ًو پاکستان، که واقعا پاک ترين و بی آزار ترين کشور . رھای جھان است از جمله بھترين و بی غرض ترين کشوــشود 
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ی بدون طمع و مقصدی که اين کشور به افغان ھا در دوران اشغال افغانستان توسط  و کمک ھادر جھان می باشد

بدون کدام شوروی نمود و امروز ھم در برابر امريکا و متحدينش با پيروی از مکلفيت ھای اسالمی و وظيفۀ ھمسايگی 

چشمداشتی خاص از برای خدا از تمام افغان ھا، به شمول طالب ستم رسيده به عنوان يک حرکت ملی حمايت می کند 

در مقايسه با تمام کشورھای جھان کشوری است که ھمۀ ما افغان ھا بايد با تشکر و تحسين قدر کمک ھا و مھربانی 

  ...ی بی حساب و کتاب تا ھستيم و ھستند اداء کنيمھايش را بدانيم و پاس نمکش را با سپاسگذاری ھا

اگر حجت و دليل ھمين باشد و جنازۀ انصاف را ھنوز به خاک نسپرده باشيم، بايد اعتراف کنم که در مقابل اين استدالل 

ر قوی و مدلل و منطقی حرفی و دليلی بر زبان آوردن عين آن است، که آدم سبک عقلی، مانند من در مجلس و در براب

بزرگانی مثل سقراط و بقراط زانو بزند و از اخالق و منطق و سياست سخن به ميان بياورد؛ و به تأويل و توضيح معنا 

يلت ھا ذو مفھوم عدالت و فضيلت و شرف و تقواء و کمال و معرفت و احسان و خوبی و بدی و سائر حسنات، يا ر

و اين ھمه خوبی ھای طالب و پاکستان و عربستان سعودی کور شود، اگر کسی منکر حق و حقيقت شود . مبادرت ورزد

  ! را ناديده بگيرد

اعتراض من بر سر اين مطالب، بر سر مسلمان و ملی بودن طالب و خوبی ھا و کمک ھای عاری از غل و غش 

 کمک می و اين که چرا طالب از پاکستان و قطر يا سرمايه دارھای عرب. پاکستان و عربستان سعودی و قطر نيست

طالب ھر قدر می . دست می زند... گيرد و چرا به سنگسار زنان و فرستادن کودکان به جبھات جنگ يا برای انتحار و

کشد، بکشد؛ ھر قدر انتحار می کند، بکند؛ ھر قدر سنگسار می کند، گردن می زند، به دار باال می کند و به آتش می 

مکتب رفتن بچه ھای مردم می شود، شود؛ آزاد است، در اين دنيائی که کشد و ويران می کند و مانع درس و تعليم و 

آزادی شعار و ورد زبان ھمه شده است و قوی ترين کشورجھان حامی آن است، ھر کاری را دلش می خواھد، چه از 

ريکا ھم پول ام. آبادی در افغانستان زياد است. روی رقابت با ديگران و چه بدون رقابت با ديگران انجام بدھد، بدھد

 سوختانده شود و راه و پل و پلچک و خانه و مسجد و درمسال و هزياد دارد و ھر قدر مکتب و مدرسه و مسجد و خانقا

ًآدم ھم در اين کشور، خصوصا . کليسا و جاده و بند فابريکه که ويران شود، باز ھم پول می دھد و از سر آباد می کند

زار و نزار و الغر و نحيف و مردنی و جنگ زده و گرسنه و درمانده و پودری و  بی کار و بی روز گار و خسته و آدم

  ! ن خان گفته بود، کم نيستا، ھمانطور که اميرعبدالرحم"سير از زندگی"بی خانه و بی لحاف و تشک و بيوه و يتيم و 

و فرزندش ھم از دست اين کسی که نان و لباس و دارو و درمان و کار و سرپناه و امنيت ندارد، ملکش اشغال و زن 

  ! ھمه زورگوی در امان نيست نبودنش از بودنش بھتر

گپ، وقتی از بی عقلی طالب و حاميان طالب سخن می زنم، سر اين چيز ھا نيست، بلکه سر اين است، که چطور و 

ه ھا را از بين می برای چه طالب به شفاخانه ھا حمله می کند، و شفاخانه ھا را ويران می سازد و وسائل طبی شفاخان

  برد و داکتر ھا و نرس ھا و سائر عمله و فعلۀ شفاخانه ھا را می کشد و مجروح و معيوب می سازد؟ 

آيا اين کار، در صورتی که خود طالب در شفاخانه ھای کشور بدون پرسان و جويان، و بدون پرداخت پول، با احترام و 

 تحفه و اعزار و اکرام دو باره توسط موتر يا به ذريعۀ طياره به خانه يا عزت تمام تداوی می شود، و بعد از تداوی ھم با

به جبھه يا برای گذشتاندن دورۀ نقاھت و يا گذشتاندن دوران تعطيالت به پاکستان و عربستان و قطر و اروپا و امريکا 

  فرستاده می شود، با جيب ھای پر و لنگی و چپن نو، کار عاقالنه است؟ 

 صاحب عقل سالم وسائل آرامی و رفاه و بھبودی و آسودگی و سالمتی خود را به دست خود نابود می آخر کدام انسان

  سازد و انسان ھائی را که می توانند او را از مرگ حتمی نجات بدھند، می کشد؟



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ردند و حمله ک" بی بی مھرو"در دامنه تپه " چھار صد ستر"چندی پيش چند نفر از اعضای تحريک طالبان به شفاخانۀ 

ضمن کشتن تعداد زيادی از داکتر و نرس و کارمند و مستخدم و محافظ اين شفاخانه، خرابی ھای زيادی را به وجود 

آوردند، درحالی که بعد ازھمين حمله، قرار خبری که از تلويزيون ھای وطنی نشر شد، يک نفر از اعضای برجستۀ 

 دو ماه معالجۀ رايگان، بستر گرم و خوراکه ھای مقوی و لذيذ و طالب ازھمين شفاخانه، اگر غلط نکرده باشم، بعد از

  ! رنگارنگ و ميوه و کلچه و قند و نبات وافر صحت و سالمت با کف و دف و شور و ھلھله رخصت می شود

حال شما خود قضاوت کنيد، که با وجود چنين خدمات و پذيرائی ھا و سھولت ھا و امکانات بيشمار و ضروری و 

 تيمارداری و ادب و سالم در مقابل طالب، حمله بر شفاخانه و داکتر و نرس و تخريب وسائل طبی و از بين استقبال و

بردن ادويه و سائر امکانات برای عالج خود طالب، و کشتن داکتر و نرس کار خالف عقل و علم و تشخيص درست و 

  ! به جا است؟

د بزند و وسائل آرامش و رفاه و سالمتی خود را نيست و نابود آيا کسی که مصلحت خود را نداند، و تيشه بر ريشۀ خو

  ! کند و کسانی را که می توانند او را از مرگ نجات بدھند، بکشد، آدم بی عقل و کم شعور است يا نه؟

اگر است، پس با چه منطق و عقل و خردی مدعيان عقل و خرد، پروفيسور ھا و داکتر ھا و استادان و عالمه ھای ما 

ِ از چنين آدم ھای بی عقل، که عالوه بر دشمن جان ديگران بودن، دشمن جان خود نيز ھستند ــ خاک به سر ديگران بايد
  ــ حمايت و دفاع می کنند؟ 

يافتن پاسخ برای اين معما، يعنی ستايش و حمايت و دفاع از طالب با چنين بی خردی از سوی بزرگان عاقل ما، برای 

  .  ھر قدر بر ذھن فرسودۀ خود فشار می آورم، بسيار مشکل استمن، ھر قدر فکر می کنم و

ّاستدعای من از عاقالن روزگار، که مشمول عاقالن حامی طالب نيز می گردد، اين است، که اين سر را از پرده بيرون 

  !بيندازند و من بی چاره را از اين ھمه شوريدگی نجات بدھند ــ ممنون خواھم شد

 ٢٢/٠۴/٢٠١٧  

  

           

 


