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 سيدھاشم سديد

  ٢٠١٢ اپريل ٢١

  

  "!کنم طالبان را ھمچنان برادر خطاب می"

  خواھد رکورد صبر ايوب را بشکناند کرزی می

  

افغانستان، در سيمناری که پريروز به مناسبت سالروز تولد عبارت فوق، از سخنرانی آقای کرزی، رئيس جمھور

محمود طرزی در کابل دائر شده بود، درست يک روز بعد از محشری که طالب، مزدور پاکستان، در شھر کابل و 

  .راه انداخت، نقل گرديده استه سه واليت ديگر ب

را برادر خطاب . آی. اس. ه در مھمانخانه ھای آیميد بار نيست که کرزی اين جانيان آرنا گفته پيداست که اين اولين

، جنايات و با ھمه قساوت و خشونت شان، باوجودی که بر زانو ھای شقی ترين ئیکند و آنھا را با ھمه درنده خو می

دشمن ما با ناز و غرور، مانند کودکی که بر زانوان دايۀ مھربان غنوده و به خواب خوش رفته است، سر نھاده اند و 

 زنند، برادر خطاب می ريزند و تيشه بر ريشۀ خود و مردم خود می دستور آنھا خون ھزاران ھموطن ما را میبه 

  . کند

علت اين نوع برخورد يا موضعگيری کرزی را در مقابل طالب چگونه بايد تعبير کرد؟ کم ھوشی؟ ابله گی؟ تداوم 

رفتر از برادری تنی بدل شده است که ھنوزھم از رابطۀ عميق و مستحکم دينی ـ سياسی که به نوعی از برادری ژ

ھمان استحکام و قوت بھره مند است؟ بزرگی و شرافت و نجابت؟ شور و شوق ديوانه وار و توھم انگيز و با ھر 

قيمتی برای دست يافتن به صلح؟  محبت بی پايان و گذشت و بخشش مسيح گونه؟ ترس از آينده؟ طمع و اميد؟ يا 

  به صبر و انتظار ايوب؟ صبر و انتظار مشا

توانم علت واحدی را برای اين پندار و گفتار و کردار کرزی از ميان اين ھمه داليل  کنم، نمی ھرچه فکر می

دامان حدس و گمان زده از ميان عللی که در باال رديف شده است، چھار تا را ه  دست بءً بنا. استخراج و انتخاب کنم

  :عبارت اند ازاين چھار علت . نمايم انتخاب می

  .ـ داشتن صبر و انتظار پايان ناپذير١

  .ـ وجود ترس از آيندۀ موھوم٢

  .ـ طمع و اميد٣
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  .  کند ـ کمبود عقل ـ که کم ھوشی و ابله گی را نيز احتوا می۴

  :به توضيح داليل چھارگانه به ترتيب ميپردازيم

  

  : الف ـ صبر و انتظار

کار بستن ھر دو مفھوم حد و ه دمند و خردمندانه است که برای بصبر و انتظار چيزھای خوبی ھستند، اما سو

  .  صبر و انتظاری بی انتھا و بدون حاصل نشانۀ ھوشمندی نيست. ن گرددييحدودی الزم و ضروری تع

درد ھا، مصائب، مشکالت، ناراحتی ھا و جور و مزاحمت ھا گوناگون ھستند؛ برخی عالج پذيرند و برخی عالج 

  . پذير نيستند

ی که باشند، نيازمند تحمل اند، زيرا چارۀ آن رنجھا از حيطه و محدودۀ اپذير نيستند به ھر اندازه  که عالج ئیرنجھا

  . باشد اختيارات و توانائی ھای انسان ـ البته تا ھمين لحظه ـ بيرون است و عاقالنه ترين کارھمان تحمل آنھا می

 دادن عزيزی و اتفاقاتی از اين قبيل، مشکالت و مصائبی مصاب شدن به بيماری ھای غيرقابل عالج، از دست

ی که از اپديده ابراز عجز و اظھار تسليم در برابر  . ھستند که ھر کدام ما انسان ھا در برابر آن ھا عاجز ھستيم

امده، ميان نيه ر اين حالت بييوقوع و وجود و عدم آن، از نظر زمانی گريزی نيست و تا زمانی که در انسان توان تغ

  . کاری است منطقی و بجا

 سوی مردن و نيستی در ذات انسان، به عنوان يک موجود زنده، از روزی که انسان چشم به جھان میه حرکت ب

  . گشايد، ھمزمان با فرايند بالندگی و رشد وجود دارد

 شود، اما از بين شايد زمانی اين حرکت در اثر رشد دانستنی ھای علم طب خيلی ھا کندتر از آنچه امروز است،

  . کنم به ھيچ صورتی، حداقل در آينده ھای نزديک، ممکن نباشد رفتن آن فکر می

  . بنابراين در حال حاضر ھيچ راھی غير از پذيرش اين واقعيت و صبر و تحمل در برابر آن وجود ندارد

 ۀشد و خوانديم مجموعشود به يکی از دو مجموعۀ اصلی مصيبت ھا، اما طوری که گفته  مثال باال مربوط می

باشد و جائی  ن حد و مرزی بوده و مقرون به زمان میييديگری از مصائب ھم وجود دارد که تحمل آن خواھان تع

  . مشخص و معينی بايد برای عدم قبول آن وجود داشته باشد

ته شده از جنس ايستادگی طالِب ساخ! نام طالبه دوشانی به ب طور مثال مصيبت ھای ناشی از جنايت ھای ماره ب

سنگ در برابر خواسته ھای مشروع قاطبۀ ملت، يعنی دست کشيدن از خدمت به بيگانگان، پايان جنگ و آدمکشی و 

  ! مثابۀ يک ضرورت شايسته و حتمی امری نيست که غيرقابل دسترسی باشده تخريب ملک و انتخاب صلح ب

رد، ولی طالب با ھمه تمايل و کوشش طرف مقابل امکان دسترسی به اين مقاصد در نفس اين خواسته ھا وجود دا

بنابراين ممتد شدن انتظار از طالب برای پذيرفتن خواست الزمی و . خواھد که چنين خواسته ھا تحقق پيدا کنند نمی

معقول اکثريت ملت و صبور بودن بيش از حد کرزی در برابر کله شخی ھای طالب ـ فراموش نکنيم که بيشتر از ده 

عمل می آورد تا به ه کند و از طالب دعوت ب که بر گردد برادر خطاب می رزی طالب را به اميد اينسال است ک

ـ بايد ما را به اين نکته متقاعد ساخته ! ده سال انتظار و صبر مدتی کمی نيست. پروسۀ صلح بپيوندد؛ بدون نتيجه

  . باشد که اين صبر آن صبری نيست که ثمری شرين بدھد

 تاريخی خويش غرض ۀکه با توجه به سنن و آداب پسنديد نخست اين:  ما دو راه داريمئی ھابرای چنين حالت

برای رسيدن به يک تفاھم، دانستن مواضع متقابل، شناخت " ھمزيستی"و " گفت و گو"حراست بنای زيبا و عظيم 

 کشور، بايد راه درست يک ديگر و قطع مخاصمه و ايجاد زمينۀ ھمکاری مشترک برای عمران، ترقی و اعتالی
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دو پا "که، اگر يک طرف به اصطالح  ديگر و اصالح را در پيش بگيريم، و دوم اين نشست، سازگاری با فکر يک

و به ھيچ امری حاضر به ھمکاری و سازگاری و صلح و سلم و کنار آمدن نيست، و تنھا " کند را در يک موزه می

ت قاطع مردم نيست، به کرسی بنشاند ـ طوری که طالب تا خواھد خواست خود را، باوجودی که مطلوب اکثري می

وقت را تلف نکرده راه ديگری را که نتيجۀ بھتری . امروز عمل کرده است ـ بايد دست از صبر و انتظار کشيد

  .داشته باشد و به سود مردم و کشور باشد در برابر چنين افراد پيش گرفت

طاب ميکند، و طالب، جوابش را با ماشيندار و بم دستی و گويد و طالب را برادر خ کرزی از صلح سخن می

  ! آنھم نه يکبار و نه دوبار که صد، و ھزاربار. دھد می... حمالت انتحاری و 

" رکورد"با چنين موضعی که طالب اختيار نموده است، آيا ضروری، عقالنی و منطقی است که برای شکستاندن 

در امر دست يابی به صلح با طالب ـ سر و دست بشکنيم و ھزاران انسان بی گناه را قربانی تمايالت صبر ايوب ـ 

  غيرقابل دسترسی خود کرده به کام اژدھای مرگ بيفگنيم؟

 خاص خودش را دارد کرزی ھم روش. ی را انتخاب ميکندارای رسيدن به ھدفی که دارد شيوه دانم که ھر کس ب می

ھم داشته باشد؛ ولی آيا عقالنی تر نيست که بعد از صد ھا و ھزار ھا بار آزمون و شکست، بايد. و داشته است

  باالخره کرزی راه و شيوه ديگری را در برابر طالب انتخاب کند؟ 

چه چيزی در اخالق و بينش طالب وجود دارد که کرزی را به اين حدی از تفکر يا اعتقاد جنون آميزی نسبت به 

بار ھم که  کند؟ يک  که با ھمه سيلی خوردن ھا از طالب، يک بارھم از طالب علناً انتقاد نمیطالب رسانيده است

دست از برادری با طالب بر فرمايد که  عکس میه کند؟ ب شده جنايات وحشيانه و شرم آور طالب را محکوم نمی

  ! دارم نمی

  !! می آزمايدبار آزمود، فوقش دو بار، برای بار سوم ن انسان عاقل کسی را که يک

اساس گزارش بعضی از منابع خبری، بيشتر از يکصد نفر، اکثراً افراد ملکی و بی گناه، در اثر ه روز سه شنبه، ب

  . حمالت تروريستی طالب و ھمگنان وی تنھا در شھر کابل جان ھای شان را از دست دادند

جاه دختر در يکی از مکاتب در رستاق قول منبع ديگری، کم و بيش يکصد و پنه يک روز بعد از اين حادثه، ب

  . واليت تخار از سوی ھمين جانيان مسموم شدند

ه چنين جناياتی، ھم حمالت انتحاری، ھم مسموم ساختن آب و ھوا، ھم اسيد پاشيدن به چھره ھای دختران و زنان ب

سه و کسب علم و منظور ھراس افگنی و در غايت به قصد مانع شدن دختران و زنان از رفتن به مکتب و مدر

دانش، يا کار در خارج از خانه، و اختطاف و سربريدن ھا توسط  افراط کاران مذھبی در کشور ما سابقۀ طوالنی 

  ! دارد

، ...جناياتی که ده ھا سال قبل از حادثۀ ليسۀ ثريا، و بعد از آن، ھمچون حوادث قندھار و کاپيسا و ھرات و غزنی و 

ی در واليت لوگر و ده ھا حمله اشفاخانه کی در جالل آباد، مسجدی در شھر تالقان، حوادث دلخراش ھوتل کابل، بان

و انتحار و خشونت و جنايت کور ديگر، باوجود دعوت ھای مکرر کرزی از طالب و حاميان خارجی شان 

 صبر و انتظار تا چه وقت اين! برای پيوستن به روند صلح، اتفاق افتيده است، نبايد فراموش ما شده باشد) پاکستان(

  !بايد ادامه يابد؟

کند که اين حادثه کار  که خود طالب بعد از ھر حادثه واضح و با افتخار و گردن برافراشته اعالم می جالب تر اين

  اعالم کردند که اين حمالت شروع حمالت بھاری ما می١٧/۴/٢٠١٢ما بوده است ـ چنانچه در ارتباط با حمالت 
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توجه کنيد . ، حاضر نيست اين حمالت را کار طالب معرفی کند(!) جمھور منتخب مردم باشد ـ، ولی کرزی، رئيس

  ..."نام تو شده، اگر تو کردی يا نکردی ه از اين اقدامی که ب ... : "به اين سخن او

آقای کرزی کار شما بيشتر به کار ديکتاتوران يا خائنين به خاک و ملت شباھت دارد تا يک رئيس جمھور منتخب 

  آيا شما متوجه اين امر شده ايد؟؟ !!  سوی مردم و يک خادم مردم و ملتاز

 که در پشت طالب برای تخريب و ئیمردم با شناخت درست و قطعی از اھداف مکتوم و مکنون طالب و دست ھا

ده و نی شامحای کامل افغانستان فعال است، بار، بار اعالم داشته اند که انتظار کرزی از طالب بيش از حد طوال

  . ی را که او برای رسيدن به صلح با طالب در پيش گرفته است نه عملی است و نه به سود ملک و مردماشيوه 

پذيرد که چيزی را که ما طالب ميناميم لشکری است از چند ھزار  چرا کرزی اين حقيقت مسلم و آشکار را نمی

ی که به ھدف نابودی و اپاکستانی شده و غيره ئی .. .افغان ناافغان و عرب و پاکستانی و فليپينی و ترک و کشميری 

  ! وجود آمده است؟ه محو کامل کشور ما ب

  

  :ب ـ وجود ترس از آيندۀ موھوم

خواھد در صورت پيروزی طالب   کرزی میءً چون امکان پيروزی و شکست طالب در جنک فعلی برابر است، بناا

راھی را . ر آينده به وجھی از وجوه نجات داده تبرئه کندبا توسل به اين روش، خود را از عتاب و عقاب طالب د

  ! که اگر طالب دوباره برگردد، او بتواند، زنده بماندئیفردا. برای فردای بی کش و گير و اطمينان آميز خود باز کند

آتش وجود شود، بايد  از جائی که دود بلند می/فھمد، که در انسان عادی اگر آتش را ھم نبيند، از روی دود آتش می

  . داشته باشد

  

  :ج ـ طمع و اميد

  .گردد کرزی رشتۀ الفت و دوستی و برادری با طالب را نگسلد طمع و اميد يکی از داليل ديگری است که سبب می

. کند" مات"تواند شاھی را  داند که در شطرنج سياسِت کشورھای مانند کشورما بعضاً يک پياده می کرزی خوب می

شود و روز ديگر فرزند پدر  روز فرزند مجددی می گيرد و يک ه از دورانديشی کار میبه ھمين دليل است ک

ھم يار سکندر در ... در دربارش راه دارند و ھم رھين و بيات و... ھم خرم و وردک و ... مالعمر مزدور پاکستان 

  . غرب است و ھم ياور داراب در شرق

خصوص در اين اواخر، برای ه آشتی ھای جھادی ھای ديروز، ببستن و شکستن و دوباره بستن پيمان ھا و قھر و 

  !! يا باالی آن مھم نيست، تقريباً سنت شده استهدست يافتن به چوکی و مقام، ت

  

  :دـ کمبود عقل

  : اين دو نوع عقل عبارت اند از. رسد که ھر دو نوع عقل انسانی درھم بياميزند عقل انسان ھا زمانی به کمال می

  .ـ عقل طبيعی١

  .ـ عقل اکتسابی٢

اما عقل اکتسابی تنھا و تنھا از راه . عقل طبيعی ھمان عقلی است که ھر انسانی که مغز سالم دارد، دارای آن است

يد که انسان برای درک و فھم پديده ھا، حواث و اتفاقات و پندار و گفتار و کردار ی آدست مه تجربه، و زمانی ب

  .ندازدکار بيه ش را آگاھانه و ھدفمند بديگران تمام محسوسات و مدرکات خوي
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کار بيفتد، خيلی از ه ی که اگر بھوشمندي. گردد وجود آمدن منتھای ھوشمندی انسان میه ترکيب اين دو عقل سبب ب

  . مجھوالت را به معلوم ھا بدل می کند

 ملموس از پابندی مصرانۀ کرزی به دوستی يا برادری با طالب، باوجود داشتن تجارب عملی و محسوس و

 طالب با وی و با ملت  اگر ناشی از سه دليل باال نباشد، به يقين دليل فقدان ترکيب دو نوع ۀبرخوردھای غيربرادران

  . عدم ترکيب و تلفيق دو نوع عقل، برابر است با کمبود عقل. باشد عقل ياد شده در باال می

و انسانی که نتواند اين دو نوع عقل را به . ھاستخصوص تلفيق آن با عقل طبيعی، مخصوص انسانه عقل اکتسابی، ب

  !عقل سنجشگر تبديل کند، دچار کمبود عقل است

تواند، ھمانطور که گفته شد، ھمين  يکی از محتمالت در بارۀ موضع گيری خدشه ناپذير کرزی در تقابل با طالب می

اند که انتظار اصالح شدن طالب دور از در غير آن، اگر داليل ديگر صحت نداشته باشند، کيست که ند! نقيصه باشد

  !تصور است؟
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