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 سيدھاشم سديد

  ٢٠١٢ جون ٢٩

  

  !قيام مردم يگانه شرط پيروزی بر طالب است
  

ی اطراف اين دو و دھکده ھا" گيرو" و " اندر"قرار بود اين نوشته را ديروز برای نشر بفرستم و قيام مردم 

ولسوالی عليه طالب را برای آن ھا تبريک گفته ضمناً آن ھا را نسبت به حمالت انتقامجويانۀ طالب ھشدار بدھم، اما 

  .مول نتوانست در ھمان روز جامۀ عمل بپوشدأبنابر معاذيری متأسفانه اين م

ت که طی بيشتر از يازده سال، از  طالب واقعاً مسرت بخش ترين حرکت و خبری بود و اسهعليقيام مردم غزنی 

  .زمان شکست و فرار طالب به پاکستان، مأوای اصلی اين گروه متحجر و ضد ملک و ملت، شاھد آن ھستيم

واقعيت اين است که تا زمانی که خود مردم طالب سياھکار و بيگانه پرست و تاريک انديش را با تمام سياھکاری ھا 

 ی ھايش شکست نداده نابود نکنند، ھيچ مرجع و منبع و مقام و نيروی ديگر نمیو بيگانه پرستی ھا و تاريک انديش

  . تواند آن ھا را کامالً و يکسره مضمحل و نابود سازد

طور اخص، در ھمين است که  باالخره مردم اين واقعيت را با تمام حواس و تجربۀ ه مسرت بخش بودن اين خبر، ب

د و از زن و فرزند و خانه و کاشانه و ملک و دارائی و حق و امنيت و که بايد از خو کامل درک نمودند که آن

  . استقالل و آزادی خويش دفاع کند، تنھا و تنھا خود مردم است و نه کسانی ديگری

دانند که اگر مردمان شجاع و سلحشور  خوبی میه له را بألب و حاميان خارجی وی نيز اين مسناگفته پيداست که طا

شھر ھا و واليات افغانستان به تأسی از مردم غزنی در صدد دفع و نابودی طالب و دفاع از حق و ھمۀ روستا ھا و 

ه اين موضوع را ھم طالب ب. ی را توان آن نخواھد بود که آن ھا را سرکوب کندئزندگی خويش برآيند، ھيچ نيرو

  !داند و ھم پاکستان خوبی می

ه اميدوار ساخته، اگر تداوم پيدا کند، و اگر سائر محالت و مناطق قيام مردم غزنی ھمان اندازه که ما را به آيند

زيرا با استمرار و . کشور بدان تأسی بورزند، به ھمان اندازه سبب نگرانی و خوف طالب و حاميانش شده است

  .گسترش اين قيام نه بقای طالب ديگر ممکن خواھد بود و نه دست اندازی ھای غرض آلود و بی شرمانۀ حاميانش

به ھمين دليل طالب، قرار خبری که امروز در سايت بی بی سی به نشر رسيده است، پنج نفر از جمله کسانی را که 

  . در ولسوالی اندر واليت غزنی ديروز در برابر ايشان قيام کرده بودند، به ضرب گلوله کشته است
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دگان بايد، اگر از قبل نمی دانستند، حال بدانند قيام کنن. بايد چشمان زندگان ما را بگشايند) کشته شدگان(اين مردگان 

که،  طالب باز ھم، اگر دستش برسد، می کشد؛ شايد به فجيع ترين و بی سابقه ترين شکل ھم دست به کشتار مردم، 

  . در ھر کجا که باشد، بزند

طالب حتی در شرايطی که مردم با وی .  طالب تبديل شده استۀکشتن، خصوصاً بعد از اين ھمه سال، به کار روزان

سر جنگ ندارند، دست به وحشت آفرينی و ھراس افگنی و کشتار مردم می زند، چه رسد به آن وقتی که حضور و 

  . خودش در خطر حتمی ببيندهوجود و بقای خويش را در اثر قيام مردم علي

داند که ھر وقتی که اين ترس از دل و دماغ  طالب می. دم استبقای طالب در وجود ترس وی در دل و ضمير مر

 تا جائی که برايش ممکن و ميسر است از طريق ترور و ءً مردم از بين رفت، عمر وی ھم به پايان خواھد رسيد، بنا

  . کند در ميان مردم ايجاد ترس می... اختطاف و آتش سوزی و حمالت انتحاری و سر بريدن ھا و 

د جنگی را که مردم به حق با وی شروع کرده است، با بيرحمانه ترين شکل سرکوب کند و آنچه را خواھ طالب می

  . درآوردءخواھد بر مردم تحميل کرده به اجرا که خودش و اربابش می

ديروز مردم عوام عکس العمل اين چنينی عليه طالب نشان نمی . شرايط امروز نسبت به ديروز فرق نموده است

ه مردمی که در بسا موارد از طرف طالب ب. کردند رابر طالب و دولت بيشتر نقش بيطرف را بازی میدادند و در ب

  .  گرفتند مثابه سپر در برابر حمالت نيرو ھای دولت و نيروھای ائتالف مورد استفاده قرار می

. ی طالب مطرح است مرگ و زندگألۀاما امروز و با قيام مردم غزنی که رخنۀ مرک طالب را باز نموده است، مس

  .تعجبی نخواھد بود، اگر طالب برای زنده ماندن خويش با تمام خشونت و قساوت در پی تخويف مردم برآيد

پس، حال که مردم قيام را عليه طالب آغاز نموده اند، اگر چه کمی دير، برای پيروزی کامل بر طالب و دسترسی 

پايدار، الزم و ضروری است که مردم دو مطلب را جداً در نظر تام و تمام به زندگيی آرام و بدون دغدغه و صلح 

  :داشته باشند

عقب . جنگی را که با طالب آغاز نموده اند، به ھر قيمتی که شده، تا شکست نھائی طالب، ادامه بدھند )١

 آن ھا حس انتقام جوئی طالب را تشديد هنشينی در برابر طالب بعد از دست بردن به سالح و جنگ علي

اين امر سبب می شود که طالب زندگی مردم را بيشتر از پيش دشوار و اوضاع را کماکان . استکرده 

  .و به بدترين وجه بر مردم تنگ و تنگتر بسازد

 مردم سائر مناطق و محالت نبايد برادران با احساس، مسئوليت پذير و دلير واليت غزنی را در برابر  )٢

  . تنھا بگذارندجانيان خونخوار و کھنه انديشان عصر حجر 

شکست مردم يک روستا شايد برای طالب چندان دشوار نباشد، اما شکست تمام روستا ھای کشور بدون 

ترديد و به ھيچ وجه برای طالب، حتی اگر تمام نيرو ھای متعصب جھان و تمام نيرو ھای نظامی پاکستان 

 . در عقب آن ھا قرا داشته باشد، ممکن نخواھد بود

 طالب نه از نظر سالح و مھمات، و نه از لحاظ پرسونل چنين ظرفيتی را دارا نيست که دانيم که ما می

  .افغانستان را زير فشار قرار دھد) مردم(ھمزمان تمام خاک 

  !    به پيش برای نابودی ھر بيشترھمه دشمنان ملک و ملت؛ در ھر شکل و شمائل و رنگ و لباسی که ھستند

٢٧/٠۶/٢٠١٢  

 

 


