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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ اگست ٠٩
  

  منطق طالبانی برای تثبيت حق حاکميت
  

ھار صد نفر حملۀ انتحاری حوالی صبح روز قبل در سرک سوم شاه شھيد، که در اثر آن ھشت تن کشته و در حدود چ

  .  اھالی منطقۀ شاه شھيد در خواب عميق فرو رفته بودندۀزخمی شدند، در حالی اتفاق افتاد، که ھم

 برخی از منابع، بيشتر از يک ھزار منزل مسکونی در اين گزارش قوی و ھولناک بود، که قراره ایاين حمله به انداز

  .  ھم زدهًکه خواب تقريبا تمام اھالی شھر کابل را بصدای انفجار به حدی بلند بود، . منطقۀ شھر تخريب شدند

نانکچی  ديگری بر اکادمی پوليس در نزديکی پولی تخنيک کابل در منطقۀ افشار ۀچند ساعت پس از اين حمله، حمل

  . در نزديکی ميدان ھوائی کابل صورت گرفت حملۀ ديگری ، و ساعاتی پس از آن)سيلو(

بيشتر از پنجاه نفر و تعداد زخمی ھا، نظر به برخی منابع، در کل به پنج صد نفر می مجموع تلفات اين سه حادثه چيزی 

  .رسد

منابع خبری می گويند، که مسؤوليت دو حملۀ انتحاری، حمله بر اکادمی پوليس و حمله بر تأسيسات نظامی جوار ميدان 

  . ھوائی کابل را طالبان به عھده گرفته اند

گرفته است، اما با تجربه ای که طی اين ھمه سال به دست آمده  ھرچند کسی به دوش ن را تا ھنوزحمله به شاه شھيد

طالبی که طی . است، با اطمينان می توان گفت که مسبب اصلی آن نيز، غير از طالب نمی تواند کس ديگری باشد

 کودکان را به خاک و خون ه سال حمالت انتحاری به ده ھا ھزار انسان بی گناه اين مرز و بوم، از جمله زنان ودچھار

برای گرفتن قدرت : برای چه؟ خواھند گفت: اگر پرسيده شود.  و ھزار ھا خانواده را در غم و اندوه نشانده است کشيده

  !و انفاذ قانون و شريعت اسالم در افغانستان

و حمالت انتحاری می با اين منطق طالب دست به جنگ در افغاتستان، بريدن سر ده ھا انسان، اختطاف، دھشت افگنی 

زند، و بدون جدا سازی افراد نظامی از غيرنظامی، بدون توجه به اين که طی ھر حمله ای چندين زن و کودک و جوان 

 ندارند، کشته می شوند و خانه و جای شان تخريب می ی ديگرندگی و کار در کشور خود ھيچ گناهو پيری که غير از ز

  ! به ھيچ عنوانی قابل فھم و به ھيچ قاموسی برابر نيستگردد؛ به جناياتی دست می زند که 

جنگ طالب و حقانی و ديگر دسته ھائی که به نيابت پاکستان در کشور ما می جنگند، اگرچه می گويند با مھاجمين و 

  ! مردم بی گناه ما به راه انداخته شده استه درعمل نشان داده اند، تنھا عليهاشغال گران می باشد، در حقيقت طوری ک

 خشن و خونين و جنايت کارانه و ضد انسانی وغيرقابل بخشش و فراموش م دشوار تر اينست که با چنين رويۀاز اين ھ

ناشدنی، چگونه و با چه استدالل عاقالنه و چه روئی طالب انتظار دارد، که اگر فرصت برايش ميسر گردد، قدرت را 

  تان به دست گيرد، حکومتی تشکيل دھد، بر مردم فرمان براند و امارت کند؟در افغانس
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  !آيا چنين تفکر و منطق، منطق طالب است، يا منطق دين طالب؛ يا ھر دو؟

ما شنيده ايم، که بسياری از مسلمانان می گويند، که در اسالم حکومت، حتی اگر به نام خدا ھم باشد، بايد بر بنياد رأی 

از حکومت مطلقۀ عربستان سعودی و چند امارت و متحد سلطنتی اين کشور، که بگذريم، در تمام کشور . مردم باشد

ھای اسالمی، حتی در جمھوری اسالمی ايران، اگر به گونۀ نمايشی ھم است، حکومت ھا از راه انتخابات و نظر به 

  . آرای مردم گماشته می شوند

يعنی حکومت مردم برای مردم و از طرف مردم باشد يا نه باشد، تن چنين امری، اگر مطابق با اصول دموکراسی، 

دادن به اين اصل و پذيرفتن نفس انتخاب زعيم، حتی به ظاھر از جانب مردم، می رساند، که مسلمانان جھان، به 

 زعيم استثنای چند کشوری مانند عربستان، حکومت در يک کشور را حق مردم می دانند و می پذيرند، که اصل انتخاب

  !   ، وجود دارد و بايد عملی شود]رچند وجود نداد ـ راقمھ[ در تفکر اسالم

که دست به کشتارھزارھا انسان بی گناه، به انواع  ًاگر قضيه واقعا چنين است، پس طالب با چه منطقی، درحالی

  ! گوناگون می زند، آرزو دارد در افغانستان به قدرت برسد و حکومت کند؟

را که بعد از تخريب شھر ھا و از دم تيغ ... واھد حکايت و شرارت و جنايت چنگيز و ھالکو و تيمور وآيا طالب می خ

  !ًکشيدن اھالی آن ھا بر اريکۀ قدرت تکيه می زدند ـ در يک کشور کامال ويران و خالی از سکنه ـ تکرار کند؟

عجوبه ای، که ھنوز نمی داند اخود طالب؛ بسيار امکان دارد؛ زيرا منطق طالب، منطقی است بی مانند و مخصوص به 

ياری و با شاد  نه، که با رضليت و حمايت، با ھمکاری و ھمحکومت با تخريب و فروش کشور و با بستن و کشتن مردم

  !!کردن و آباد کردن مردم، ممکن می شود
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