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 سید هاشم سدید

 خواهند! یچه، اگر مردم ترا م یو جنگ و تفنگ برا فیتخو
 

شان، آناً و   یگذاشتن سالح ها  نیو به زم  یمیپس از تسل   ابی و دو کماندو را در فار  ستیطالب ب  یروهاین  دمیشن
   دند؟ینموده به شهادت رسان ربارانیدرمحل ت

و  زیو خونر  رحمیب یرو ین نکهیموثق است؛ چون طالب عالوه بر ا ادیبه احتمال ز ز،یخبرتکان دهنده و غم انگ نیا
 نیا  یاست، برا  ینید  یو ضابطه ها  یصفات انسان  ، یزندگ  نیآئ  ،یاعتناء به همه اصول اخالق   یو ب  شیخشک اند

 هم، البته به زعم خودش، دارد. یلی کار دل
  س یاردو و پول  یها  رویو ترور و کشتن مردم، مخصوصاً کشتن ن  یرانگریبا و  ینظام  ری مردم غ  انیخوف در م  جادیا

در برابر طالب افراط گرا و جنگ طلب و آله دست    ر یکم نظ  یکشور، که  با شهامت و از خودگذر  یمل  ت یو امن
  لیاز دال  یکینموده و کمر همت بسته اند،    مقد عل  شی پاکستان به دفاع از خاک و مردم و استقالل کامل کشور خو

 باشد. یزشت م تیبه غا ییها تی جنا  نیو عمده طالب از توسل به خشونت و جنگ و چن هیاول
ساده   ای  سور،یبه گردن دکتر و پروف   ییسوداگر نکتا  یها  یغاتچیو تبل  انیاز حام  ی)و مشت  یخارج   انیو حام  طالب

  ه یخورند و هم صفت معاو  یم  یکه هم نان عل  یمسلکان چپن پوش  یکلب  ایعمامه به سر و    ینوا یلوحان ژنده پوِش ب
دشمنان   یو هولناکش که از سو  وبیمع  یباور ها   ن عجوبه هزاره ها، با آ  نیدانند که طالب، ا  یکنند( خوب م  یم

چون   ک،یدموکرات  یکه از باور ها  یقیندارد و مردم، با درک عم  یشوند، در افغانستان جا   یم  کتهید  شیما برا
همه آحاد کشور   یاحترام به حقوق بشر و برابر  ته،یوجدان، انتخابات، مدرن  یرسانه ها و آزاد  یو آزاد  انیب  یدآزا

سال صورت گرفته   نهمهیا  یکشور ط   یآبادان   یکه در راستا  یمؤثر  یدارند، و با توجه به کار ها  انوندر برابر ق
صورت خواهان   چیپرورانند و به ه  یا به سر نمو بازگشت طالب ر   یروزیپ  یهرگز آرزو  رند،یگ  یاست و صورت م

و زبان و   ینیدست و گوش و ب  دنی ربزند و با ب  هیقدرت تک  کهیدر کشور شان بر ار  گریکه طالب بار د  ستندیآن ن
 بر مردم امر بچالند.  ،ییخود سر و صحرا یو دار و سنگسار و محکمه ها بلیگردن مردم، و با زور ک

  ی و  دنیکنند و خواهان آمدن و به قدرت رس  یم  یبان یپشت  شیو از پندار ها  یدانست که مردم از و  یاگر م  طالب
 ر،ی سختگ ش،یخشک اند  ز،یگروه خونر کیبه صفت  انی خود را در انظار جهان نکهیو بدون ا د،ی هستند، بدون ترد
صوص مخالف زن طائفه نشان  بشر، به خ  قو حقو  یها و جامعه مدن  یو مخالف آزاد  کیدموکرات  یضد سازوکار ها 

ب و  پ  شتریبدهد  حقان   شیو  دادن  نشان  با  بسازد،  مبن  یپندار  تیبدنام  مردم    یخود  همه  قلوب  در  داشتن  جا  بر 
داشت و با توسل و مراجعه به آرا و انتخاب   یو ترور و انفجار و انتحار بر م  بیافغانستان، دست از جنگ و تخر

 دییسا  یم  شیمردم را به محک آزما  انیخود در م  تی محبوب  زانیانتخابات، م  قیبه قدرت از طر  دنیرس  یمردم برا
کشور    یعنیکشور،    نیدر ا  یآمدند و دفتر  یبه افغانستان م  ته ینشستن در کو  یبه جا  ،یجمهور غن  سیو به گفته رئ

 کردند.  یخود )!(، باز م
و دست از جنگ و تفنگ و کشتن  دیآ یرا ترک کرده به افغانستان نم تهیکو یعنیکند؛  یکار ها را نم نیطالب ا چرا
 دارد؟  یدر افغانستان بر نم یرانگریو و

. چون  ستیماندن و جنگ را قطع کردن هم به نفعش ن نی. در افغانستان جا ندارد. تفنگ به زمدیگو یدروغ م چون
همه    نیو ا  کیتار  یها  شه یو اند  تیسبع  نهمه یداند در دل مردم، با ا  یتواند به قدرت برسد. چون م  یکار نم  نیبا ا
آن ها   یادآوریکه    ییخاطره ها را، خاطره ها  نیندارد. و چون هولناک تر  یجا  ،یپرور   گانهیو ب  انتیو خ  تیجنا
 تیشش سال حاکم  شی ده هستند و آنچه در کم و بکنند، هنوز هم در اذهان مردم زن  یرا بر بدن انسان راست م  یمو

 شان در افغانستان گذشت، هنوز از مغز ها و خاطره ها محو نشده اند. 
است    ینمانده است، هرچند راه جنگ هم راه  یباق   یگریراه د  شیاز جنگ برا  ریداند که غ  ی داند؛ و م  یرا م  همه 

 به قول مردم به ترکستان! 
فراموش    دیشوند؛ و نه با  ینه فراموش م  ،یدادگریجور و ستم و ب  یروز ها  ز،یانگ  دشوار و تلخ و غم  یروز ها  آن

 شوند! 
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دختران و ده ها گونه   یعلم و هنر و دانش و فرهنگ بر رو  یزنان، بستن دروازه ها  انهیو سرکوب وحش  یدشمن
با جنس زن، از خرد و بزرگ، که نه از نظر عرف و شرع مجاز بود و نه از نظر  یانسان  ریو غ یاصول  ریرفتار غ

و ناروا بود و تصور دو باره    یده شود، ناانسان یکه سنج  یو احترام به حقوق و قانون، با هر منطق  تیاخالق و انسان
 ! زیخوف انگ م،یاست بس پرب یزنان کابوس یالخصوص برا یهمه، عل یآن برا
معنا و لجوجانه   یب  یر ی ، به خصوص زن ست  ی و  یه اعمال دور از شرع و اخالق و کردار ضد انسانداند ک  ی م  طالب

و نفرت    یاز دلخور  یحد  نیحد ممکن در جامعه صدمه زده است و با ا  نیاش وجه و منزلتش را به شدت و به آخر
 رسد. ینم ییت به جابه قدر دنیرس ربه خاط کیکه مردم از طالب دارند، در عرصه مبارزه نرم و دموکرات

جوان   یکماندو ها  نهیس  روزیکه د  یناچار راه جنگ و تفنگ و زور و ترور را انتخاب کرده است. تفنگ  نیبنابرا
 ی شدند، نشانه گرفت، ب  یکشته م  دینبا  یعنوان  چی" بودند و به هیجنگ  رانیرا، که در واقع "اس  ینظام  یروهاین

به خاک و خون خواهد  زیرا ن گرانیگرفت و د اهندنشانه خو زیرا ن گرانید یها نهیگمان فردا ها و پس فردا ها س
 اگر طالب سرکوب و نابود نه شود! د؛یکش
چه   یپرطمع و موذ  گانهیو آله دست ب  رانگریو و  شهیپ  تیو جنا  شیو خشک اند  ی گروه وحش   نیدر برابر ا  پس

 کرد؟   دیبا
 راه وجود دارد:  کیو  جواب کی فقط
 . میستیبا یا لهیعمالً و با هر ابزار و اسباب و وس  شیخو یتیامن یها رویو ن سی پول ،ینظام یها روی کنار ن در
خشونت و   میو تسل  می با دل و جان و تمام توان دفاع کن  شیسال گذشته خو  ستیب  یوطن و از دست آورد ها  از

کنند،    م یخواهند خاک ما را دو دسته به آن ها تسل  یقرار دارند و م  یپاکستان   یکه در خدمت کثافت ها  یاسلحه جهال 
 . مینشو

است؛ مگر    یوستنیکه به راه انداخته است، در هر حال به وقوع پ  یو ناصواب  یابتیجنگ ن  نیطالب در ا  شکست
هنِر بخن    یموجود ب  نیا  یبدهبم و راه را براترس را به خود راه    م،یبساز  ییوالیاز طالب در ذهن خود ه  نکهیا

 . میی هموار نما دهیو پاچه پر دهیدر
  ی توأم با ذلت و خفت خوار یگریو آبرو و عزت است و د یهمراه با سرافراز یکیدو راه، که  نیاز ا یکی انتخاب
 ها، به دست ما است! یپاکستان یو بندگ

mailto:maqalat@afghan-german.de

