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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ دسمبر ٢٣
  

  ! کوتاه تر از ديوار خدا نيافتندیديوار
 بی  گروهصرف اين خونين طالبان به شھر کندز، مناطقی از اين شھر به تۀدر حدود يک ھفته پيش، بعد از يک حمل

گروه طالبان که به ھدايت سازمان استخبارات نظامی پاکستان با نھايت بيشرمی . معرفت، شرارت پيشه و خونريز درآمد

برای پيبشرد مقاصد يک مشت جنرال و سياستمدار ماجراجو و يک تعداد حلقه ھای مذھبی قشری مسلک  پاکستانی و 

ست گرفته و با جنگ و انتحار و انفجار و سنگسار و گردن بريدن و شيوه ھای چند نفر عربی از خدا بی خبر سالح به د

بسيار وحشيانۀ ديگر خون ھموطنان ما را می ريزند و ملک ما را به ويرانه تبديل می کنند و می خواھند افغانستان را به 

ين امروز در شھر کندز ادامه ايالت پنجم پاکستان و مرکز تروريست  پروری در جھان تبديل کنند، با جنگی که تا ھم

جمله تعدادی از سربازان  دارد صد ھا ھموطن بی گناه ما، اعم از خرد و بزرگ و زن و مرد و پير و جوان را، من

  !روح ھمۀ شان شاد. شرافتمند و شجاع و وطن پرست ما را به قتل رسانيده اند ـ باتأسف عميق و با اندوه بی پايان

و وحشی و از مدنيت بی خبر و مزدور " ايله جار"ی مانند کندز توسط گروه ھای  تصرف شھر پرجمعيت و بزرگ

ًطالب، که اصال از فضيلت و ارزش انسان و آزادگی و افغانيت و حب خاک و حفظ ميراث نيکان با شھامت و باشرافت 

. به ھمراه داشته باشدخصوص با جنگی کوچه به کوچه و خانه به خانه، بايد تلفات سنگينی را ه خويش بی خبر است، ب

  !با چنين جنگی بدون ترديد کندز بار ديگر در خون  فرو رفته است

اين والی . ًديروز دوستی پاره ای از مصاحبۀ والی کندز را در فيس بوک خود انداحته بود، که واقعا سبب حيرت من شد

در ط طالبان را به گردن خدا انداخته ۀ ويدئوئی گناه قتل ھائی بی شمار مردم کندز توسبکرزی صفت، قرار اين مصاح

  :  يک خبرنگار می گويدجواب پرسش

به مرمی تعلق ندارد؛ ما مسلمان ھستيم و ھر وقتی که فرمان . اين فرمانی ست که از طرف پروردگار صادر می شود"

 جانب هللا کسی که کشته می شود، فرمان از. پروردگار صادر شد، اگر در صندوق آھنی ھم باشند، کشته می شوند

  ." صادر شده است، در غير فرمان هللا، نه توپ، نه تانک و نه طياره کاری کرده نمی تواند

معنی اين سخنان اين است که ما که تفنگ و ماشيندار و ھاوان و راکت انداز و توپ و زرھدار و تانک و طياره و 

بگيريم و اگر نمی توانيم با ھمه توپ و تانک و عساکر تا دندان مسلح و مجھز داريم، اگر نمی توانيم جلو طالب را 

ما مسلمان . طياره و يک عالم عسکر مجھز از شھر و از مردم دفاع کنيم، برای اين است که خدا آن را نخواسته است
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قتل اين . ھستيم، به اين امر اعتقاد داريم که ھمه چيز در دست خداست و ھيچ چيز بدون مشيت خدا صورت نمی پذيرد

  :سان، از آن ميان قتل اين اطفالھمه ان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و صد ھا طفل شيرخوار و معصوم ديگر، مانند اين ھا و ديگران، و آواره شدن ھزار ھا انسان از شھر کندز به بغالن و 

  !خواست خداست؟... مزار و خان آباد، حتی به کابل و

خيف چنين انسان ھا، به نام شريعتمداران دفاع می  و آنانی که از افکار س اين والی مزخرف، کوته فکر و مرتجع کندز

کنند، اما نمی گويند که چرا بايد خدا چنين تمايالت افراط گرايانه، مدھش، حيرت انگيز، منزجر کننده و جنون آميزی 

  ! داشته باشد

 يا چه بايد نکنند، آيا مرگ ھزار ھا طفل بی گناه که ھنوز نمی دانند دين و دينداری چيست، که ھستند و چه بايد بکنند

ًرنج مادران شان، عليل و معيوب گشتن صد ھا و ھزار ھا انسان و صد ھا مصيبت ديگر ناشی از جنگ، واقعا خواست 

  خداست؟ برای چه؟ آيا چنين خدائی می تواند خدا و قابل پرستش باشد؟

ر نايجريا، در سوماليا و در در سراسر جھان، درعراق، در سوريه، در يمن، در فلسطين، در کشمير، در سودان، د

افغانستان، مانند مرگ اطفال کندز ھزاران طفل و نيمچه جوان و جوان و زن مرد به دست طالب نما ھا به خاک و خون 

به چه دليل بايد خدا مايل به چنين وحشت و قساوتی باشد؟ آيا چنين سفاکی ھا و چنين عقل باختگی ھا . کشيده می شوند

خاطر خدا می گردد، که خدا خواھان آن است؟ منظور و ھدف خدا از اين وحشت آفرينی چيست؟ سبب خوشی و انبساط 

اگر قھر خدا به دليل مسلمانی و نامسلمانی باشد، زيرا تمام جنگ ھا و تمام ويرانی ھا و کشتار ھا در حال حاضر در 

 النصر ة ھای داعش و بوکوحرام و جبھدانيم که نامسلمان تر از طالب و گروه کشور ھای اسالمی رخ می دھد، ھمه می

و انصار الشريعه و الشباب و القاعده و شبکۀ حقانی و سپاه صحابه و لشکر جھنگوی و لشکر طيبه و جيش محمد و 

آنقدر اماکن مقدسۀ مسلمانان را که اين گروه . ، در تمام کشور ھای جھان وجود ندارد...تحريک نفاذ شريعت محمدی و

 را که اين ھا سوزانده و يا پاره نموده اند، شايد ھيچ مسلمانی در طول تاريخ اسالم و ینآ و آنقد قرھا ويران کرده اند

و باعث سوزاندن کتاب ھای مقدس در جوامع اسالمی نشده ... مسلمانان به آن اندازه سبب تخريب مسجد و زيارت و

  !!  است"نه"ت؛ و آن کلمه جواب ھمه اين سؤال ھا پيرامون تمام چرا ھا تنھا يک کلمه اس! باشد

خدا آن نيست که اديان آن . ًاصال خدا خواھان ھيچ عمل زشت و ناپسند و ظالمانه نيست. خدا خواھان چنين چيزی نيست

خدائی که از بوی گوشت سوختۀ انسان مشامش تازه شود، خدائی که صد ھا ھزار ! را معرفی می کنند؛ تشنه به خون

و صد ... يليارد ھا بار يک انسان را می سوزاند، دو باره بھبود می بخشد و باز می سوزاند وبار، شايد ھم ميليون ھا و م
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ھا ھزار انسانی نا کرده گناه به خواست او کشته شوند، يا مدرسه ھائی را به وجود بياورد که در آن ھا تنھا و تنھا ماشين 

   انسان ھای با منطق و خردگرا باشد؟ یخداتوليد شوند، نمی تواند (!) ی خدائی ئدم کشی با ايدئولوژھای آ

آيا سخنانی که طالب، و گروه ھای تروريستی طالب مانند، که به نام خدا خون می ريزند و شھرھا را ويران می کنند و 

 و خواب و آرام  برند، می زنند باارزش ترين آثار فرھنگی ـ تاريخی کشور ھای دارای مدنيت کھن را از بين می

، از نظر کسانی که به تفکر سيستماتيک و !"افکار ما افکار الھی ست: "ميليون ھا انسان را مختل می کنند، و می گويند

  خردمندانه عادت کرده اند و ھمه چيز را در روشنی ھمين تفکر می سنجند، می تواند درست باشد؟  

، که بی کفايتی "غنی"والی بی کفايت تر از رئيس جمھور !  اشد بدون شک چنين تفکر و اعتقادی نمی تواند درست ب

اش را تعيين والی ھای مانند والی کندز و ده ھا وزير و مشاور و رئيس محرز ساخته است، امر و خواست خدا را تنھا 

  برای توجيه بی کفايتی خود، بی کفايتی جنراالن اردو و در کل بی کفايتی رئيسش عنوان می کند؟ 

 نيز باشد، منطقی است از سردمداران حکومت ھای جابر عھد دقيانوس "اشرف غنی"الی کندز، که بايد منطق منطق و

و منطق روحانيت منحط و کھنه انديشی که نمی خواھد، يا نمی توانند علل اصلی و اساسی مرگ و مير انسان ھا را، چه 

ری ـ استثماری ـ استبدادی ـ دينی بھره کشی، که با طبيعی و چه در اثر حوادثی مانند جنگ و سلطۀ نظام ھای استعما

باال کشيدن حاصل کار ديگران به کمک نيرو ھای امنيتی و دستگاه ھای قضائی وابسته به نظام باعث شيوع فقر و 

و باالخره مرک ھای زود ھنگام يا آنی ... ناداری و به تبع آن سبب اشاعۀ انواع امراض مزمن ناشی از کم خوراکی و

  . ردد، در يابند؛ يا بيان کنندمی گ

برای نھان کردن بی کفايتی وعدم موفقيت خويش درعرصۀ کار و اداره و مبارزه عليۀ فقر، ناداری، بيکاری، 

 نوکران اجنبی و دفاع از خاک و مردم، خدا، و آموزه ھای نامحقق و درخور تأمل دينی، همحروميت، و جنگ علي

  . بھترين بھانه ای است

 طالب کار نمی کند، هتانک و توپ و تفنگ و ماشيندار و طيارۀ ما علي.  ھد که ھزاران انسان کشته شوندخدا می خوا

ھيچ کدام از اين سالح ھا برای دفاع از شھر و مردم کارگر . چون خواست خدا چنين است که طالب بايد پيروز شود

ھای بی شماری از باشندگان اين شھر به دست نيستند، زيرا خدا می خواھد شھر به دست طالبان سقوط کند و انسان 

چرا؟ چون خدا ! ما چه، که ھيچ کسی نمی تواند در برابر زور و کشتار بی رحمانۀ طالب چيزی کند! طالب به قتل برسد

  !ما را مالمت نکنيد؛ ما در اين ميان گناھی نداريم. خواسته است که مردم کشته و آواره شوند و طالب به پيروزی برسد

ی کندز و ھمپالگی ھايش می دانند که صبر خدا عظيم و بی پايان است؛ و خدا ھر چه، خوب و بد، به حسابش وال

بريزند، خاموشی خود را برھم نمی زند و از خود به دفاع برنمی خيزد و کار زشت کسی را که به خدا تھمت می بندد، 

اين کار .  مردم به آموزه ھای دينی و به خدا متوسل شدفاش نمی کند؛ بنابراين درجامعۀ دينی بايد برای فروکاستن خشم

از قرن ھا در کشور ما ھم به وسيلۀ بخشی عظيمی از روحانيت مردار خوار و منحط، ھم به وسيلۀ حاکمان بی کفايت، 

و بی مروت و مسئوليت گريز و ھم به وسيلۀ اشرافيت درباری و زمين دار که در تبانی با ھم از خون مردم، با شکوه 

تشريفات پرمصرف و پر زرق و برق عمر به سر می کردند، تا امروز، عملی شده است؛ ولی امروز چنين حرف ھای 

  . دور از عقل و منطق برای فريب مردم در اين عصر و زمان بيشتر از اين نه جائی دارد و نه ارزشی

ر ھا و خليلی ھا و عبدهللا ھا و مجددی حضور عمرخيل ھا و امرخيل ھا و سياف ھا و محسنی ھا و دوستم ھا و حکمتيا

 ۀھا و گيالنی ھا و کرزی ھا و قانونی ھا و غنی ھا و ربانی ھا و محقق ھا و مولوی کشاف ھا و امثال شان در صحن

بی اراده بودن مردم است، نه دليل بی عقلی و عدم شناخت مردم از ماھيت بر سياست و برمسند قدرت، دليلی 

  ! افراد و ياران شانغيرمردمی و ضدملی اين
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چنين . خدا در اين کار کاری ندارد. عامل اصلی تمام جنايات در شھر کندز طالب، دولت و حاميان طالب و دولت ھستند

با يقين و به طور قطع پای خداشناسی اديان سامی و . افعال واعمال گرگ صفتانه ھيچ وقت از خدا صادر نمی شود

، دريک جائی خوب می لنگد؛ درغير آن اين ھمه جنايت و بربريت و مصيبت را که غيرسامی، آن گونه که ما می بينيم

  !يد آن است، به گردن خدا نمی انداختندؤًتنھا انسان، و قسما ھم طبيعت، موجد و م

  : ً بنابراين از آنچه در شھر کندز ـ و کال در گوشه گوشۀ کشور ما ـ گذشته و می گذرد، اين نتيجه را بايد گرفت که

ً طالب، جنگ طلب، وحشی، بی رحم و جاھل است؛ و برای پيشبرد مقاصد پليد بيگانگان، مخصوصا برای تأمين منافع ــ

  .پاکستان وعربستان سعودی و برخی ديگر از کشورھای عربی، به کشتار مردم و نابودی کشور ما برخاسته است

ت ملی، معاونان اين ھا، افراد بی کفايتی ھستند که ولين امور، والی ھا، وزير دفاع، وزير داخله و رئيس امنيؤــ مس

توان دفاع از خاک و مردم در برابر مخالفين مسلح و در برابر توطئه ھای ھمسايگان و حاميان آن ھا در آن ھا ديده نمی 

  .شود

زی ــ رئيس جمھور و رئيس اجرائيه قصد سرکوب جدی تحريک طالبان و دفاع از خاک و مردم و قطع جنگ و خونري

و آشفتگی در کشور را ندارند؛ چرا اگر چنين قصدی وجود می داشت، اول کسانی را در اين سمت ھا می گماشتند، که 

و . خواست، اراده، توانائی و قدرت سرکوب طالب و سائر مخالفان مسلح دولت و دفاع از ملک و ملت را می داشتند

حکومت و در شورای ملی و سنا و در ادارات قضائی کشور دوم، جلو طالبانی مانند کرزی و کسان ديگری را که در 

  . ليس، می گرفتندووجود دارند، يا در ارتش و پ

کرزی با صراحت و صدای بلند بدون ترس و ھراس از مردم، خواھان تجزيۀ کشور می گردد و بدون اندگی تشويش 

 با آزادی کامل ھم مصاحبه می دھد، ھم در ؟ باز ھممن از وقت طالب بودم؛ شما حال متوجه شده ايداعالن می کند که 

جلسات اشتراک و سخنرانی می کند و ھم مصروف سياست و مصروف توطئه عليه حاکميت ملی و تماميت ارضی و 

  .موجوديت کشور می باشد

طبيب : " اين شلختگی ھا که ديده می شود، می تواند کار حاميان خارجی دولت باشد؛ زيرا ھمان گونه که گفته اندۀـ ھم

، شايد بيماری نفاق و قومگرائی و مزدوری که سبب ھمه بی نظمی ھا و جنگ ھا در کشور "بد ھمه را بيمار می خواھد

است، به ھمين دليل باشد که خارجيانی که در اين منطقه اھدافی دارند و حضور شان در اين منطقه ضروری می نمايد، 

  !   شته باشنددليلی برای تداوم موجوديت شان در افغانستان دا

 ٠٩/١٠/٢٠١۶  

  

  

  

 


