
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ نومبر ١٧

  !ی حل گرددمشکل تروريزم بايد به شکل ريشه ئ
حمالت تروريستی اخير در شھر پاريس طوری که ھمه می دانيم نه اولين حمالت تروريستی درسال ھا و ماه ھای اخير 

 را نقطۀ آغاز حمالت تروريستی ٢٠٠١ سپتمبر ١١اگر .  و به يقين، آخرين آن ھا خواھد بودبوده است و نه، با تأسف

سال ھای اخير به حساب بياوريم، از آن زمان تا کنون حمالت تروريستی بی شماری در گوشه، گوشۀ جھان صورت 

سيسات دولتی و غيردولتی و ھر يک از اين حمالت، گذشته از تخريب بنا ھا و منازل و تأۀ گرفته است، که در نتيج

زخمی شدن انسان ھای بی شماری، ده ھا و صد ھا انسان بی گناه جان ھای شان را از دست داده و ھزار ھا فاميل در 

  .  سوگ، و در ماتم و اندوه نشسته اند

، و چه در اين حمالت، چه در شاه شھيد کابل، شھرھای جالل آباد و تخار و مزار و ھرات و قندھار و غيره و غيره

دھلی و مومبای، يا پشاور و کراچی و کويته، يا بغداد و دمشق، و يا بالی و ماسکو و لندن و نيورياک و واشنگتن و 

زيرا در ھر يک از اين حوادث غيرانسانی و وحشيانه يک طرف . در ذات خود ھيچ تفاوتی با ھم نداشته اند... مادريد  و

شتند که ھدف شان تنھا ايجاد ھراس و کشتن بود و است، و طرف ديگر مردمان وحشيان آدم کش و قسی القلبی قرار دا

بی گناھی بودند و ھستند که غالباً ھيچ نقشی در معادالت و سياست ھای کشورھای خود، يا در معادالت و سياست ھای 

  . مرموز و پيچيدۀ جھانی ندارند

ت امريکا، قرار گفتۀ دولتمردان شان، به افغانستان حمله بعد از حمالت خونبار تروريستی به نيويارک و واشنگتن، دول

در . کردند، تا تروريستانی را که به نظر شان در حمله به نيويارک و و اشنگتن دست داشتند سرکوب و نابود سازند

 را حدود کم و بيش پنجاه کشور دوست و ھمپيمان امريکا، برای کمک به اين کشور، ابراز آمادگی کردند و عساکر شان

  . به افغانستان گسيل داشتند تا، نظر به گفتۀ خود شان، ريشۀ تروريزم را در تبانی با امريکا از بيخ و بن نابود سازند

طی اين مدت نه تنھا تروريزم در جھان ريشه کن نشده است، که دامنۀ آن ھر . تقريباً چھارده سال از آن زمان می گذرد

چرا؟ آيا غربی ھا .  ويران کننده و مھلک آن ھم، روز تا روز گسترده تر می شودروز وسعت بيشتر پيدا می کند و ابعاد

که با تروريزم و تروريست ھا اعالم جنگ دادند، از جانبی ھم از لحاظ نظامی، و ھم از لحاظ اقتصادی و سياسی و 

 در جنگ و در نابود ساختن ديپلوماتيک توانائی ھای الزم را برای جلو گيری از ترور و تروريزم دارا ھستند، واقعاً 

تروريزم و در حفظ مال و جان اتباع خود، بگذريم از انسان ھای درجه چھار و پنج افغانستان و سوريه و عراق و ھند و 

   تر از خون ھای غربيان، ناموفق بوده اند؟  و کم بھا، با خون ھای بسيار کم رنگ تر...پاکستان و
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 انسان ھای باريک بين قرار گيرد، آيا کشور ھای غربی پيرامون اين سؤال چقدر اين پندار می تواند مورد پذيرش

  کنجکاوانه گاھی فکر کرده اند؟

فرض کنيم که ادعا ھای . شب گذشته ھواپيما ھای فرانسوی غرض بمبارد مواضع تروريستان در سوريه فرستاده شد

مستقيم آفرينندۀ برخی از گروه ھای تروريستی برخی از مردمان مبنی بر اين که خود غربی ھا به طور مستقيم يا غير

مثل داعش ھستند، نادرست باشد، آيا با بمباردمان مواضع اين گروه ھا امکان نابودی قطعی و کامل و ابدی اين انسان 

 تھای شرير و بدانديش و بدکردار ممکن و ميسر است؟ فکر نکنم؛ زيرا ھمه می دانيم که دستانی در پيدائش و در تقوي

پس . ه ھای تروريستی در جھان دخيل ھستند و تا اين دستان کوتاه يا قطع نشوند، مشکل تروريزم حل نخواھد شدگرو

برای از بين بردن گروه طالب و حقانی، ھيچ . اگر واقعاً می خواھيد تروريستان را نابود سازيد، اين دستان را قطع کنيد

مدرسه ھای دينی در سرتاسر پاکستان ھمه . ينی قرار بدھيدالزم نيست طالب و حقانی را مورد ضربات ھوائی و زم

ھر قدر بکشيد، باز ھم به گفتۀ افغانان فارسی زبان طالب مثل گل ارغوزک . ساله به صدھا ھزار طالب توليد می کند

 اين مدرسه ھا از عربستان سعودی تمويل می شوند و پاکستان آن ھا را. چوچه می دھد" خسک"سر می زند و مانند 

ھر کدام اين دو کشور، و برخی از کشورھای ديگری که برای احداث چنين مدارس کمک ھای مالی . حمايت می کند

کشورھای غربی نيز، بالاستثنأ، . می کنند، ھمچنين ما، می دانيم که اکثريت اين تروريستان مخلوق ھمين مدارس ھستند

پس چرا .  شوم و خطرناک فقط و فقط پاکستان استۀن پديداز اين حقيقت آگاه ھستند و می دانند که سرچشمۀ زايش اي

جلو توليد اين ماشين کشتار بی گناھان را در سرتاسر جھان، از جمله در کشورھای خود، يعنی جلو پاکستان و عربستان 

  را نمی گيرند؟ و چرا غربيان در برابر اين دو کشور خاموش ھستند؟؟

در فکر آن ... ند؟ ما انتظار نداريم که سياستمداران امريکا و انگليس و فرانسه وآيا اين ھا واقعاً در فکر مردم خود ھست

آيا اين اشک ھائی که سياستمداران غربی . ی بی ارزش و بی مقدار باشند...عراقی، آن سوری، آن ھندی، آن افغان و

   از روی دلسوزی و واقعی ھستند؟ المناک نثار ھمشھريان، ھمتباران و ھمزبانان مقتول خود می کنند،ۀبعد از يک حادث

چنين کاری بر دوام اين دور باطل ــ . بمباردمان مواضع تروريستان راه حل واقعی رھائی از اين مشکل نيست

برای رسيدن به اين مأمول، اگر واقعاً ! تروريست ترور می کند و غربی ھا ھم بمباردمان ــ نقطۀ پائين نمی گذارد

  :رخش بی حاصل ھستند، چند کار بايد صورت بگيردغربيان در صدد پايان اين چ

ـ اگر اين سخن درست باشد که خود عامل به وجود آوردن اين ھيوالی سنگين قلب و خون ريز ھستيد، بايد به ھوش ١

زياد . عاقب اين بازی باالخره به تباھی جھان منتج خواھد شد. بيائيد و دست از اين بازی خطرناک و غيرانسانی برداريد

از ريزه بال « : افغانان در چنين موارد ضرب المثلی خوبی دارند که می گويند.  قدرت و تدبير خود مغرور نشويدبه

  ».آتش که گرفت، خشک و تر را می سوزاند«: و ھم» .خيزه

ـ اگر خود در به وجود آوردن اين ننگ بشريت به طورمستقيم دست نداريد، جلو حاميان آن را که با شما ھا روابط ٢

اين کار آسان ترين راه برای نجات تمام مردمان بی گناه، در ھر گوشۀ دنيا، از شر ترور و . تنگاتنگ دارند، بگيريد

  .تروريزم می باشد

ـ اگر شما، ھمچنين ھيچ کشوی که با شما روابط تناتنگی دارند، در به وجود آوردن اين داغ بدنامی بر دامان بشريت ٣

وامل روحی، روانی و تاريخی يا سياسی ـ اقتصادی اين نفرت را نسبت به خود شناسائی دست ندارد، بايد بکوشيد تا ع

 حل کنيد، اگر واقعاً قصد هکنيد و ببينيد که مشکل تروريستان در کجاست و چگونه می توانيد آن را يکباره و برای ھميش

  ! حل آن را دارند
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فعلی غرب، و تا حدودی در تاريخ استعماری کشورھای نگارنده ريشۀ اين نفرت را در موضع گيری ھای جاه طلبانۀ 

و چون، مطابق به . غربی و در تاريخ خونبار کشورھای شمال افريقا، شرق ميانه و برخی از کشور ھای آسيائی می بيند

، به تمام سياست مداران غرب، چون امروز، از بد »خون را با خون نمی توان شست«يک ضرب المثل ديگر افغانی 

ن کننده ای را در بازی ھای چرکين سياسی جھان بازی می کنند، پيشنھاد و از ھمه تقاضا می ي غرب نقش تعيروزگار

کند، برای اين که ديگر خونی ـ به حق و به ناحق ــ درھيچ نقطه ای از جھان نريزد، به جای به پرواز درآوردن ھواپيما 

نک و توپ، با رھبران اين گروه ھا، که اغلب شان با ھای بمب افگن و شکاری و پرتاب راکت و اعزام عسکر و تا

سواد و تحصلکرده ھستند، و با حاميان شان و با رھبران واقعی کشورھای آشوب زده و بحران زا به مذاکره بنشينند و 

شتی با آن ھا آ. به نقاط نظر شان، تا آن جا که به نفع جھان و بشريت، و معقول و در خور پذيرش باشد، گوش فرا دھند

کنند و تصميم بگيرند که در آينده طوری عمل کنند که ھمۀ انسان ھا و ھمۀ ملت ھا بتوانند از حق زيستن به مثابۀ انسان 

  . ھای آزاد، يا به مثابۀ ملت ھای مستقل، برخوردار باشند

با گوشت و پوست بگذاريد مردم آن را . دموکراسی، آنگونه که واضعين آن قصد تطبيق آن را داشتند، چيزی بدی نيست

. بگذاريد مردم پس از دانستن مزايای آن، آن را در کشور خود، خود پياده کنند. خود، ھمانگونه که بايد باشد، درک کنند

 تا گلو در فساد و بی قانونی و ترور و زورگوئی  که، تجربۀ عراق، تجربۀ سوريه و افغانستانِ اتجربۀ مصر، تجربۀ ليبي

  . ، بايد برای ھمۀ ما، و بعد از  قرن ھای متوالی، کافی باشداند نام دموکراسی غرق استفاده از قدرت بهوءو س

صدور يا تحميل ھيچ سيستم فکری، يا سيستم سياسی ـ اقتصادی ـ فرھنگی، چه مارکسيزم باشد، چه ليبراليزم و اسالم 

جنگ ساالران ديروز افغانستان، که . د، با استفاده از نيروی نظامی يا قدرت پول نتيجۀ مثمری به بار نخواھد آور...و

امروز به زور پول يک شبه دموکرات شده اند، اگر فردا وضع عوض شود، ھمان جنگ ساالر متعصب و طرفدار يک 

  . حکومت تک حزبی مطلق گرای مذھبی خواھند شد و روی اصلی شان را نشان خواھند داد

ه ای که داعش يا طالب با بی رحمی کامل گلويش را بريد، و ، دختر نه سال"شکريه تبسم"بنابرين، اگر دلتان برای 

  .  ديگر از کران تا کران جھان نمی سوزد، حداقل برای مردمان خود تان بايد بسوزد"مشکريه تبس"ھزاران 

. ی نيستند که ھيچ راه حلی نداشته باشندئبحران ترويزم و سائر بحران ھا در جھان، به شمول بحران فلسطين، بحران ھا

  . نگارندۀ اين سطور ايمان کامل دارد که اگر دل بسوزد، از چشم شما غربيان ھم اشک واقعی سرازير می شود

بيائيد و به قربانيان گوناگون جھان، چه در پاريس و چه در بنگله ديش و افغانستان و بالی و مادريد و برازيل و سوريه 

 نفرت باری را که آسمان روشن و زيبا و آبی جھان ما را تيره واقعاً دل بسوزانيد؛ و اين ھمه ابر ھای مکدر و... و

ساخته است، پس بزنيد؛ و بگذاريد که آفتاب تابان و گرم و روشن، زندگی ھر يک از ما را، در ھر جائی که ھستيم، 

  !! گرم، روشن و با صفا بسازد

١۶/١١/٢٠١۵  
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