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  ٢ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږل، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

 ٢٠١٣/ ٢٨/٧                                                                                                      سيدھاشم سديد
                                                                    

  ...من ھنوز ھم بر آنم که 
  

، حس عجيب و غريبی است که استمرار آن آرام آرام روح و جان ترس از استبداد، ھرگونه استبدای که باشد

و مردم ما، متأسفانه، شش سال تمام با محشری که استبداد سياه طالبی، در امتداد استبداد سرخ و . انسان را نابود ميکند

 صدای سرفۀ اين ترسی که با شنيدن... سبز در کشور ما بر پا کرده بود، با چنين ترسی  بسر بردند و بخود لرزيدند
بت شکنان الھی، اشک در چشمان طفل و پير و جوان ميخشکيد و صدا ھا، به لب ھا نارسيده، از نفس ميفتيد و جان 

  . ميداد و پا ھا سستی ميکرد
  

اين بار، اگر طالب بيايد، ديگر <زم نيست بت ھا شکسته شوند؛ زيرا ھمۀ بت ھا به محض شنيدن صدای نفس 

  . خود از ترس فرو خواھند غلطيدو تپ تپ پای طالب،
  

طالب اگر ھزار بار مانند . فاجعه و محشر دوران امارت اسCمی را با آوردن دو بارۀ طالب، نبايد تکرار کرد

مار پوست بيندازد، باز ھم ھمان طالبی است که بود؛ با ھمه وحشت و دھشت و ترشرويی و شدت؛ و بزن و ببند؛  

  ! رار سلطۀ سکوت قبرستان ھا در ھمۀ شھر ھا و روستا ھا به نام اسCم و امنيتتکرار عذاب و حادثه ھا، و تک
  

تکرار شش سال ھراس و اشک و اندوه و شCق و سلول و محکمه ھای صحرائی و سرپايی بدون پرس و جو 

و شش و بدون وکيل و بدون دليل و در نتيجه سر بريدن و سنگسار و ديگر شيوه ھای وحشيانه و ضد بشری اعدام؛ 

؛ شش سالی که خاطره ھای دردانگيز آن از حافظۀ ...سال دم فروبستن و انزوا و خودخوری و در خود فرو رفتن و 

  . ًمردم، مخصوصا از حافظۀ مادران و خواھران و زنان و دختران ما محو نشده است؛ و ھيچگاھی ھم محو نخواھد شد
  

نه دستی . ه و شفقت و مھر و دلسوزی و مھربانیشش سالی که طی آن نه از عشق خبری بود و نه از عاطف

افتاده ای را اين مناديان خود پسند دين گرفتند و نه اشکی طفلی را پاک کردند و نه به دلجويی بيوه ای بی بھره و بی 

  ...پناه و ناتوانی پرداختند و نه دستی بر سر يتيمی کشيدند و 
  

د است و ھر روز بدتر خواھد شد تا اين که بدترين اتفاق رخ امروز ب ":که ميگويد" شوپنھاور"من با اين سخن 

چنين سخنی قائل به تفصيل است؛ اما وقتی آمدن دو بارۀ طالب را پيش چشمم مجسم ميکنم، . ًاصو< موافق نيستم" دھد
  . فکر ميکنم که فيلسوف مذکور حق داشته است، که چنين حرفی را بزند

بارۀ جھال سيه کار و ھيو< ھای مانند طالب و طالبان ما را در زندگی شايد او ھم ظھور و زوال و ظھور دو 

خويش بگونه ديگری ديده و تجربه ھای متناوب از کارنامه ھای چنين مردان عصبی و ديو فکر و شيطان صفتی داشته 

  . است
  

و ناکردۀ بد ، خشونت ھا و بدی ھای ناديده "ِصدای پای غزا<ن در خواب را ميشنوند"يا مانند کسانی که 

  !کرداران  و بد انديشان را پيش از پيش و قبل از آن که عملی گردند، می ديد و حس ميکرد

ًصلح با طالب، که زمينۀ به قدرت رسيدن دو بارۀ طالب و برگشت فضای دوران امارت اسCمی را مجددا مھيا 

  ...! شايد بدترين بدترين ھا . رداست، که شوپنھاور از آن ياد ميک" بدترين اتفاقی"بسازد، برای ما ھمان 
  

در مورد طالب، ". عادت چو کھنه شود، به طبيعت بدل ميگردد: "يکی از مردان جھان ديدۀ با تجربه ميگفت

بدون ھراس ميتوان گفت، که خشونت و سختگيری و تعصب و علم ستيزی و دشمنی با جنس زن و مخالفت با مظاھر 
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يشان و ضديت با حاکميت مردم و آزادی ھای فکری و اجتماعی و سياسی و ترقی و تمدن و کينۀ ابدی با دگراند

  .فرھنگی، از عادت گذشته؛ و جزئی از طبيعت او شده است؛ آنھم به شکل بسيار تند و افراطی و تغيير ناپذير آن
  

طبيعتی که مصداق ھای مانند مسامحه و مصالحه و مسالمت و مساعدت و بردباری و آسان گرفتن و 

ديشی و دگرپذيری و زيست باھمی و احترام به ديگران و افعال و اقوالی از اين قبيل، ديگر نه برايش آشنا است و دگران

  !نه از آن ھا خوشش ميايد؛ اگر آن ھا را بشنود
  

صلحی که آزادی ھای فردی و . صلحی که تکرار امارت اسCمی را با خود به ھمراه بياورد، صلح خوبی نيست
، صلحی نيست که بتوان آن را صلح يا محدود بسازداجتماعی و سياسی و اقتصادی و فرھنگی مردم را از بين ببرد، 

باب ميل و خواست انسان ھای صلح دوست و متمدن و آنانی که بجای زور گفتن و بستن و کشتن، ميخواھند با چراغ 

  .  انسان و انسان گرائی، تاريکی ھايی نفرتزا را بزدايند، بناميمعقل و دانش و دلبستگی و تعھد به
  

صلحی که مردم ناگزير شوند، مانند طالب بپوشند و مانند طالب بخورند و بنوشند و مانند طالب فکر کنند و 

يد صلحی سخن بگويند و بنشينند و برخيزند و راه  بروند و از خود، به تمام معنی، غافل و بيگانه شوند، بدون ترد

  .  خواھد بود بسيار زشت و تھوع آور

َصلحی که در نتيجۀ آن درھای کانون ھای آموزشی بسته شوند و جھل در برابر علم  قد علم کند، صلحی نيست  َ ِ
  .                     که بايد برای آن سر و کله بشکنانيم

 باشد، ارمغان خوبی برای مردم، صلحی که تفريح مردم ديدن کشتن انسان ھا در ميدان ھای ورزشی شھر
ًخصوصا دست آورد خوبی برای کودکان ما، نخواھد بود؛ از ھمه گذشته صلحی که دست بيگانگان بدخواه را در کار 

  . ھای ما بيشتر از پيش باز کند، صلحی نيست که بتوان آنرا به حال مردم و کشور بX کشيدۀ خويش مفيد بخوانيم
  

 آزاده مردی شريف و بزرگواری، که ھنوز ھم در افغانستان زندگی ميکند و رنج ديروز با دوستی خوش قلب،

ھای دوران حاکميت طالبان را با ھمه سختی ھا و سنگينی ھای آن از سر گذشتانده است، و رويداد ھای سی و اند سال 

 را تحليل و بيان مينمايد ـ گذشته را نه به وزن و قافيۀ شعر شرق تول و ترازو ميکند و نه به فکر و زبان غرب قضايا

  . به اصطCح نه به راست خط کشيده و نه به چپ ـ صحبت تيلفونی داشتم
  

دعا کن : "کوتاه و مختصر، ولی با تأثر عميق و درد جانکاھی گفت. از او در بارۀ آمدن دو بارۀ طالب پرسيدم

رگ صفتان و آمدن دو بارۀ شان ـ که سھم ھر وقتی که به اين گ... که بر سر مردم ما سنگ ببارد، ولی طالب نيايد

مردم از آمدن شان، مثل گذشته، جز ترس و رنج و درد و تازيانه و اعدام، و سھم کشور جز فقر و مذلت و انزوای 

مزيد، چيز ديگری نخواھد بود ـ می انديشم، بخود ميلرزم و دستی به آسمان ميبرم و التجأ ميکنم که خداوندا اين ملت 

  ...  چاره را از شر اين آفت بی درمان در امان داشته باش و دردکشيدۀ بي

تو که اين را خوب ميدانی، اگرچه در آن دوران اينجا نبوده ای و وحشت طالب را با چشم سر نديده ای و 

خودش چيزی نميگفت، اما صدای . برای لحظه ای سکوت کرد، تا کمی آرام شود. نا آرام شده بود !" تجربه نکرده ای

ه و به ديوار خوردن مرغ ناآرام و مضطرب و منقلب ويرانۀ سينه اش که از شنيدن نام طالب به پرپر افتيده بود، نال

  .بخوبی شنيده ميشد

راستش، از اين سئوال خود، با شناختی که از وی بعنوان يک انسان با معرفت و نيک انديش و متمدن و ضد 

ن امارتش بر مردم روا داشته بود، بخود خنديدم، و از بی عقلی جنگ و ضد بربريت داشتم، و آنچه طالب طی دورا

  . خود کمی منفعل شدم

ًصحبت را به سرعت به مسير ديگری کشاندم، اما حقيقتا با اين ھمه تجربه و شناخت از طالب، چنان سئوالی از 

  ...!!                   نمی يابم چه بگويم که گاھی حرفی برای گفتن به اين چنين ساده لوحی ھای خود ...  چنان انسانی 

  

       
  


