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 سيدھاشم سديـد

  ٢٠١١ می ٢٩

 

  !بازگشت طالب يک کابوس ھولناک
  

نيا  خبری در بريتاجلسه اطالع رسانی افغانستان، بارک اوباما، رئيس جمھور امريکا در يک ۀقرار گزارش شبک

  .تأکيد ورزيد که مذاکرات صلح با طالبان را در اولويت کاری خود قرار دھند

نجامد و دامن جنک و ترور و اقدامی که به صلح در کشور ما بياگرچه اين خبر نو نيست، و ما ھم از ھر مذاکره و  

ی ئ خواندن چنين خبر ھا  ولی باويرانی و کشتار ھا را از اين کشور بال کشيده برچيند با تمام وجود استقبال می کنيم،

فتد که پس اين ھمه دعوا، اين ھمه مصرف، اين ھمه جنگ، اين ھمه  اانسان بخواھد يا نخواھد گاھی به اين فکر می

ويرانی و اين ھمه کشتار برای چه بود؟  يا اين که مردم افغانستان در اين ميان چيزی يا حقی برای گفتن و انتخاب 

  وجود آيد؟ ه  يا اين که صلح ميان کی ھا و به چه قيمت بايد بکردن دارند يا نه؟ و

آيا امريکائی ھا که در حال حاضر خود را به مثابه قيم و ولی و وصی مردم افغانستان به حساب می آورند، 

ھا، تنھا در فکر خود ھستند يا در فکر اين ملت بينوا که طی ساليان درازی زجر و  آنۀھمينطور دولت دست نشاند

نج می کشند، ھم می باشند؛ و می دانند که اين مردم بيچاره چه می خواھند و چه خاطره ھای تلخی از طالب ر

  دارند؟    

ھر وقت نامی از طالب برده می شود بی محابا تصويری از مردانی با تفکرات قرون وسطائی، خشن، زن ستيز، 

و دستار ھای بزرگ، در حالی که " برزده "ھایضد فرھنگ و ضد آزادی و دموکراسی با ريش ھای دراز و پاچه 

برای تنبيه مردمان بر روی ديوار دريای کابل نشسته اند، مردانی که نه " کيبلی" از آن ھا به نام محتسب با برخی

دولت و کابينه و پارلمانی دارند و نه پالن و برنامه و سياست خارجی عام پسند و ارتش و نظام مدرنی در برابر 

سواد و  مردمان ستمديده ظاھر می شود؛ مردانی که با ھرگونه تفکر تجددگرايانه، با مکتب و دانشگاه و چشمان اين

وليت پذيری سر ناسازگاری و دشمنی دارند و با ھر نوع ارگان ھای نظارتی مثل ؤدانش و تحصيل و ترقی و مس

 از راديو و تلويزيون گرفته تا ر غربیشورای ملی، وسائل ارتباط جمعی، نھاد ھای مدنی و احزاب و ھر گونه مظاھ

ضديت می ورزند و نظام قضائی آن ھا طوری است که ... ديو و انترنت و روزنامه و خبر و نکتائی و دريشی و يو

ھر مال و نيمچه مال و مولوی به تنھائی و با اختيارات کامل با تدوير محاکمات در کوچه و بازار حق و ناحق به 
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سنگسار و گردن خالف سنت و  باور ھای طالبی می پردازد و حکم شالق و زندان و بررسی کوچکترين عمل 

مردانی که نه تنھا .   می کندءن را در مالء عام و بعضاً در استديوم ھای ورزشی صادر و اجراامتھم... بريدن و 

بياورند منفلق و نابود می گنجينه ھای ھنری ـ تاريخی کشور ما را با خونسردی تمام و بدون اين که خمی ھم به ابرو 

کردند، که ھر روز با اعزام ده ھا حمله کنندۀ انتحاری ده ھا و صد ھا ھم ميھن بی گناه ما را به خاک و خون می 

ه تصويری از زمان سلطه و قدرت طالب که با استفاده از رفتار و اعمال خشونت بار و وحشيگری تمام، که ب. کشند

 تأسی از اوامر بيگانگان افغانستان را به قبرستانی از مردان و زنان و اطفال زنده نام اسالم اعمال می شد، و به

  .تبديل کرده بود

آيا چنين تصويری که . ن طالبان نيستاپرداخته ذھن مخالفھمه می دانيم که چنين تصويری غيرواقعی و ساخته و 

طق عصر رسانه  معاصر و عقل و منبا نگرش مدرن وشايد نمايانگر يک گوشۀ تفکر خشن طالب باشد ھمگونيی 

يکائی يا يک اروپائی حاضر است تحت چنين عات و ارتباطات دارد؟ آيا يک امرنگاری سايبر و تکنولوژی اطال

شرايطی و زير سلطه و حاکميت چنان يک نظامی يک روز در افغانستان زندگی کند؟ اگر جواب شما منفی است، 

  .  حق را قايل شويد که در اين زمينه نظر خويش را بيان کنندپس به افغانان ھم به عنوان انسان اين

بنابراين صلح را به مثابه . اين ھا به قدر کافی از جنگ صدمه ديده و خسته شده اند. افغانان مخالف صلح نيستند

جان و دل می پذيرند، ولی چگونه صلحی را؟ آيا صلحی که ما را دو باره به عصر حجر بزرگترين موھبت الھی با 

  ! ببرد ـ غربی ھا بايد انصاف بکنند ـ قابل قبول است؟

صلحی را که بر بنياد آن طالب با ھمان افکار و ھمان انديشه ھا و ھمان زد و بند ھا با بيگانه ھائی که در آرزوی 

افغانستان بر گردد و در حکومت و قدرت سھيم و شامل شود و باز ھم با انديشه ھای قرون نابودی افغانستان اند به 

وسطائی خود قانون وضع کند و با استفاده از قوانينی که از ذھن کور اين گروه تند رو متعصب و ضد فرھنگ و 

 آيد و وضعيتی را بر می گرداند که که امريکائيان برای آن ھا فراھم نموده اند ـ بر میه ای تجدد ـ با استفاده از زمين

  . باز ھم ھمان آش باشد و ھمان کاسه، ملت قبول ندارد

جنگ عليه  "نامه ده سال جنگ ب. امريکائيان ھم بھتر است که بيشتر از اين با سرنوشت ملت ھا اين گونه بازی نکنند

ده جدا بود و جدا است؟ چرا مردم مگر طالب از القاع! ، و آخرش ھم بازگشت طالب؟"جنگ با طالب"و  " تروريزم

  يد؟غانستان را چنين به بازی گرفته ابيچارۀ اف

زيرا کسانی که در جنگ و در صلح آسيب می بينند و . شرايط چنين صلحی را بايد مردم افغانستان تعيين کنند

ريکائيان يا قربانيان اصلی ھر جنگ و ھر صلحی جبری در افغانستان می باشند مردم افغانستان ھستند نه ام

  .   اروپائيان

 از مردمان اين سرزمين باز گشت طالب و ھر گروھی تروريست و تند رو و جنگ طلب و خشک مغز برای خيلی

 ھولناکی را دارد که بينندۀ آن در حالی که فرياد ھای دلخراش و گنگ و نامفھومی از حلقومش خارج حکم کابوس

  . ا تکان ھای قوی ھمسرش از خواب بيدار می شودمی شود، فرياد ھای ناشی از بيم و ھراس، ب

اگر چنين . فکر نکنم که امريکائيان يا اروپائيان، آن دوران و آن ھمه خشونت و بربريت را فراموش نموده باشند

 اين ملت چنين بی ۀاست، که بايد ھم چنين باشد، چرا امريکائيان و اروپائيان می خواھند با زندگی و سرنوشت و آيند

والنه بازی کنند و طالبان را دو باره بر سرنوشت اين ملت حاکم بسازند؟ يا اين است که فکر می ؤ و غيرمساپرو

کنند طالبان تغيير نموده اند و به انسان ھائی تبديل شده اند که طرفدار آزادی و دموکراسی و تجدد و درس و مکتب 
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 ترقی و وجود قضائی مستقل و جامعۀ مدنی و  و حکومت مردم و توسعه وءو تحصيل و انتخابات و تفکيک قوا

  شده اند؟ ... جدائی دين از دولت و آزادی و 

چنين تصوری را ھم با تأسف نمی توانيم بپذيريم، زيرا طالبی که تا ده روز پيش در ميان بيماران و در درون 

ر روز در ھر گوشۀ افغانستان بيمارستانی خود را منفجر می کند و ده ھا تن بيمار را می کشد و زخمی می کند و ھ

ده ھا انسان را با بم گذاری کنار جاده می کشد و عمالً با نيرو ھای دولتی در جنگ است و ده ھا کارگر بی گناه را 

خاطر آباد ساختن ملک ويران خود مجبور به کار ھستند ـ ه خاطر سير کردن شکم خود و فاميل شان و به که ب

 می کنند و به قتل می رسانند و حتی به اجساد مرده ھا ترحم نمی کنند و از شدت باوجود ھمه مخاطرات ـ اختطاف

بارگی به فرشته ھای صلح و دوستی و تساھل و گذشت و  چگونه می تواند به يک... خشم آن ھا را می سوزانند و 

  !چنين تصوری خواب و خيالی بيش نيست. دگرپذيری تبديل شود

 جلسۀ تصميم گيری در افغانستان و در جھان به حد کافی برخوردار است در اميد است غرب که امروز از قدرت

 اولی بن جلسۀدوم بن مشکالت اساسی مردم افغانستان را در نظر داشته باشد و صدای دردآلود اين ملت را مانند 

سندی برای چيزی را که برای خود نمی پ" و اين جملۀ اخالقی را در نظر بگيرد که . ناشنيده نگذارد و نگذرد

  !" ديگران مپسند

اگرچه من به اين عقيده که غرب گوش شنوا و برداشت يکسان، برای از خود و بيگانه،  از اخالق دارد، باور ندارم، 

ولی از آن جائی که اين ھا امروز ھر کاری که خواسته باشند می کنند و از جانبی برای اين که از خود در حد توان 

وليت نموده باشم، اين چند سطر را به مثابۀ دادخواستی ملت رنج کشيدۀ افغانستان ؤفع مسدر اين برش نازک زمان ر

شايد اين بار اين صدا و اين تمنای اين مردمان تھيدست، ناتوان و درمانده و قابل ترحم به گوش سنگدالن . نوشتم

  .   خودپرست اثر کند

  

  

  

 

  


