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  سيدھاشم سديد

٢١/١٢/١٠  

  

  !طالب و مليگرائی؟ چه طنز بی مزه
  

ا در برابر بار ھا شنيده شده است که افراد به شکل منفرد و گروھی از طالب که بعد از ھجوم امريکائی ھا به خاک م

امريکائی ھا سالح برداشته است و به جنگ با امريکائی ھا و ھمپيمانان شان پرداخته است به عنوان نيروی ملی يا 

اين نوع ارزيابی از طالب در . نيروی مقاومت ياد کرده و به تمجيد و تحسين و بزرگداشت وی مبادرت ورزيده اند

  . چشمگير بودحال حاضر زياد نيست، ولی در گذشته ھا بيشتر

تاريخ طالب از بدو تولد تا امروز حاکی از آن است که .   استهًالق کلمۀ مليگرائی به طالب واقعا يک طنز بی مزطا

ھيچ انسانی نمی تواند از اين واقعيت . طالب ھميشه مانند ابزاری در دست و در خدمت پاکستان قرار داشته است

سير ابتدائی رشد اين حرکت در پاکستان و به ھدايت و .  گرفته استانکار کند که تولد طالب در پاکستان صورت

 به مشورۀ دوستان شان ءًھدف به کارگيری اين ابزار را نيز قبال پاکستانی ھا بنا. حمايت پاکستان  پيموده شده است

ستقيم نيرو پيروزی چشمگير و سريع طالب بر برادران ھمکيش و ھم آئينش نيز نتيجۀ حمايت م. تعيين کرده بودند

در امر اداره و سياست پردازی طالب، مستشاران پاکستانی، تا . ھای پاکستان و ساسيت مداران آن کشور بوده است

در . زمانی که طالب به خاطر رابطۀ نزديکترش با القاعده از فرمان پاکستان عدول کرد، دست باز و وسيعی داشتند

دانه مواد خوراکه برای پائين نگھداشتن قيمت و حصول رضايت مردم ـ امور امنيت و اقتصاد ـ با امداد ھای سخاوتمن

امروز نيز شکل گيری مجدد طالب بعد از فرار از .  پاکستان زمينه استحکام امارت طالبانی را تا توانست مھيا کرد

ر تبانی با ًافغانستان در نتيجۀ تالش و سياست پاکستان صورت گرفته است و ھمان کشور ھائی که قبال طالب را د

تی پاکستان ھم اطالب به ھدايت سرويس استخبار. وجود آوردند باز ھم طالب را تجھيز و تمويل می کننده پاکستان ب

علت افراطگرائی ھا شده است و ھم علت دھشت افگنی و نزاع ميان مردم؛ امری که در صدر سياست ھای پاکستان 

  ...  و ...  و . بات ساختن افغانستان قرار داردبرای آشفته ساختن و ايجاد نزاع و در نھايت بی ث

 که خواھان به توبره کشيدن خاک ه ایآيا با وجود ھمه اعمالی که طالب انجام می دھد ـ قرار گرفتن در خدمت بيگان

کشور ما وارد نموده است به شمول گذشتۀ ھراس انگيز وی در ه افغانستان است ـ و آسيب ھائی ديگری که طالب ب
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ه خصوص نام بدی که طالب ـ افغان ھای تروريست ـ برای ما به ارمغان آورده است و ده ھا حرف و سخن کشور، ب

  ديگر، حق داريم که از طالب آن ھم به عنوان يک حرکت ملی يا جنبش مقاومت پشتيبانی کنيم؟

ربلندی کشورش به معنی مليگرائی اين است که انسان به فکر مردم و ملت خود باشد و برای اعتال و آزادی و س

در تاريخ جنگ ھای . امری که در شأن طالب نه وجود دارد و نه ديده می شود. اتکای ملت و مردم خودش، بکوشد

مقاومت يا جنگ ھای آزادی خواھی و استقالل طلبانه، حتی به گونۀ نمونه ھم، يک حرکت ملی و استقالل طلبانه يا 

ابزار و آلۀ ... نام جنگ رھائی بخش يا استقالل طلبانه يا مقاومت و هجنگ مقاومت را نديده باشيم که اين حرکت ب

جای برآورده ساختن اھداف خود به ديگران خدمت و کمک کنند؛ که به مقاصد ه دست ديگران قرار گرفته باشد و ب

  .خصوص زمانی که بی ثبات کردن کشور خود شان مقصد و ھدف اين کشورھا باشده ب.  خود برسند

اين .   که از طالب يا حکمتيار و حقانی پشتيبانی ميکنند اين است که  طالب عليه تجاوز امريکا می جنگنددليل آنانی

 و آزادی کامل ءدليل در صورتی می توانست مورد حمايت ما قرار گيرد که طالب به اتکای مردم و برای اعتال

  . استپا می خه به ھر نام و ھر رنگ به کشور از يوغ ھر مھاجم استعمارگر و بيگان

البته دراين سؤال . از ما بار ھا پرسيده می شود که تفاوت ميان تجاوز شوروی و تجاوز امريکا به افغانستان چيست

حال ما از ! ھيچ: اوز، که ميگويمجو نه دليل نھفته در پشت اين دو تنوع و ماھيت تجاوز مدنظر گرفته شده است 

سوس و نامحسوس يا آشکار و پنھان پاکستان به کشور ما و تجاوز ديگران می پرسيم که تفاوت ميان تجاوز مح

عريان روس و امريکا به افغانستان چه بود و چيست، که ما يکی را تقبيح و محکوم می کنيم، ولی در برابر ديگری 

  نه تنھا سکوت می کنيم، که از عوامل و جاده صاف کن ھای آن ھم استقبال می شود؟ 

تجاوز امريکا ھم کم و بيش ده سال است که ادامه دارد، ولی تجاوز آشکار . ه داشت روس ده سال ادامزتجاو

  .  پاکستان از سی سال و تجاوز خزنده و پنھان آن از شصت سال بدين سو به کشور ما وجود و ادامه دارد

موجوديت کشور ھمکاری طالب با پاکستان در راستای برآورده ساختن اھداف  آن کشور و به خطر انداختن منافع و 

بنابراين حرکت طالبی را عليه امريکا نمی توان يک حرکت ملی يا آزادی خواھانه و . خود شان يا کشور خود ماست

ن از زير بارا: " حرکت طالب به آن می ماند که. چنين نامگذاريی صد در صد اشتباه است. استقالل طلبانه خواند

طالب با کرزی و . موضعگيری طالب در قبال افغانستان موضعگيری مثبتی نيست"  .برخيزيد و زير ناودان بنشينيد

کارمل در حقيقت برای تأمين منافع شوروی می جنگيد و کرزی . کارمل و ربانی و خليلی و دوستم ھيچ تفاوتی ندارد

ساير برادران تنظيمی چيزی بيشتر از آلۀ دست امريکا نمی باشد؛ ھمانگونه که طالب مريونتی پاکستان است؛ مانند 

  !ھستند و بودند... اش، که آله دست ايران و پاکستان و 

زيرا با کشيدن يکی و آوردن ديگری شرف و . مقاومت طالب برای شرف و حيثيت و آزادی مردم و کشور ھم نيست

الب با جنگ ط.  حيثيت و آزادی کشور اعاده و حفظ نمی گردد؛ بلکه ھمۀ اين ارزش ھا دست به دست می شوند

کرزی يا با امريکا در يک نگرش کلی عالوه بر نيابتی بودن آن ـ جنگ برای حفظ منافع و تأمين مقاصد پاکستان ـ  

زيرا کشتن مسلمانان بی گناه ـ نمازگزاران در اماکن . ًخالف آنچه طاھرا ادعا می شود، جنگ برای اسالم ھم نيست

ناه و بی خبر از ھمه چيز و ھمه جا ـ  در قرآن گورد و بزرگ بی ن خااطفال و زنان و عابرمقدس مسلمانان، کشتن 

  !ولی طالب به اين کار طوری که انکار از آن ممکن نيست، دست می زند. در ھيچ جائی اجازه داده نشده است

جنگ طالب عالوه بر اين که جنگی نيابتی و برای انجام دادن نيات پاکستان است، يک جنگ تمام عيار مادی و 

زيرا طالب نه به انسان و آزادی و حقوق انسان ارجی . اين جنگ به ھيچ وجه علل معنوی ندارد.  طلبانه استقدرت

در باب اول شش سال حاکميت . قايل است و نه به استقالل و آزادی کشور و نه به اسالميکه از آن حرف می زند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ت و انسان ستيزی اين گروه متحجر و خصوص محروم ساختن زنان از ھمه حقوق شان، خود گويای وحشه طالب، ب

درباب سوم ... در باب دوم وابستگی آن به پاکستان و عربستان و امريکا وانگليس و . سختگير و کھنه انديش بود

  .   حمالت انتحاری بی رويه و بی مرز و حد و کشتار وحشيانه و غيرانسانی وی نمايانگر اين ادعای ماست

رخی ھا نظر مساعد نسبت به طالب داشته باشند؟ به نظر من حداقل دو علت بايد در چه چيز ولی باعث می شود که ب

يکی اين که يک دسته از نوچه پھلوانان تنظيم ھای به اصطالح جھادی که خود را اکنون . اين امر مضمر باشد

و چوکی ھستند و حمايت پھلوان ميدان فکر می کنند و از نواله و قدرت دور مانده اند و در صدد دست يافتن به نواله 

از طالب را به عنوان آخرين راه و آخرين تالش  برای رسيدن به مقاصد ناپاک شان تشخيص داده اند و باوجود ھمه 

بدی ھای طالب از طالب پشتيبانی می کنند و حرکت طالبی را برای خوشی طالب يک حرکت ملی يا مقاومت ميھنی 

می کنند ... ، با آن که تظاھر به انسان دوستی و اخالق و ديـن و مذھب و ھدف اين ھا ھم ھدف مادی است. ميخوانند

و تظاھر به پايبندی به معنويات می نمايند؛ و دوم، آنانی که در حد تعصب با امريکا دشمنی می ورزند و در اثر اين 

 پاکستان نسبت به ما دشمنيی بی حد و مرز نمی توانند يا نمی خواھند که متوجه عواقب ناگوار تالش ھای دشمنانه

  . شوند

من با نظام اقتصادی، با سياست ھای انسان ستيزانه غرب، با حمالت و تجاوزات و زورگوئی ھای امريکا و با 

گسترش لجام کسيختۀ سياست اقتصادی ليبرال به ھيچ وجه توافق ندارم، ولی اين عدم توافق يا بدبينی نسبت به اين 

مايم ـ به اين دليل و نآرزوی آمدن دو باره طالب را بچ رو سبب نخواھد شد که کشور و سيستم اقتصادی آن به ھي

  !نه کل و نه کدو، خاک بر سر ھر دو. فکر که اگر طالب آمد باز می بينيم

ًطالب قبال آزموده شده است و . نگوئيد که ما طالب را می آزمائيم.  آن اشتباه استپشتيبانی از طالب به ھر شکل

 ميلياردی برای مصارف ١۶٠بودجه . امريکا دير يا زود از کشور ما می رود! دن خطا و گناه استآزموده را آزمو

صاد امريکا را می تنظامی امريکا در افغانستان عراق با مشکالت اقتصاد ـ مالی ـ پولی امريکا باالخره کمر اق

د که از افغانستان خارج شوند؛ ولی مردم خود امريکا و اروپا باالخره اروپا و امريکا را مجبور می سازن. شکند

طالب اگر بار ديگر قدرت گرفت، کسی نخواھد بود که به داد ما برسد و پس کردن طالب از قدرت ھم ـ مانند 

  . حکومت ماليان ايران ـ ممکن نخواھد بود

طالب آمد، : " ندما آن روز ھا را فراموش نکرده ائيم که انقالبی ترين افراد بعد از به قدرت رسيدن طالب می گفت

فاتحۀ سياست و سياست بازی ھا را بخوانيد و آن را ببوسيد و . ديگر کاری از ھيچ کسی ساخته نيست. گپ تمام شد

  ! " کنار بگذاريد و برويـد پی زندگی و يک کار و بـار ديگر

ھمان !  موش کنيماين حرف را نبايد فرا. اين ھمان طالب است؛ ولی ھفت برابر تيز تر و ھفتصد برابر وحشی تر

  !!وسيله و ابزار دست پاکستان؛ مانند دوران اول حاکميت شان

  حافظ وظيفۀ تو دعا گفتن است و بس

  در فکـر آن مبـاش کـه نشنيد يـا شنيد

  

   

  
  
  


