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  م٠٥/٠٦/٢٠٠٨                           سيدهاشم سـديد
  
  
  

  »نه کل بانه و نه کدو، خاک به سر هر دو «
  
  

کشور ما  از چندين دهه به اينسو در وضعيت اسفناک، !  چرا ما به افغانستان، کشور خود مان دشمنی  ميورزيم؟
طرناکتر، آشفته تر و ناميمون تری را به دنبال داشته بحرانی و شکنندۀ قراردارد که ميتواند پی آمدهای بسيار بسيار خ

سهل انگاری های ما باعث شد که ميدان داران . پی آمد هائيـکه اصالح آن شايد ازدست هيچ يک ازما برنيايد. باشد
طماع  و کودن سياست طی سی سال گذشته کشور ما را به حمام خون تبديل کنند و مردم ما را درعمق تاريک بحری 

کامی ها، بيچارگی ها و بدبحتی ها غرق سازند و بار بار پای بيگانه ها را هم مستفيم و هم غير مستفيم به خاک ما ازنا
  .بکشانند

    
فکر نمی کنيد که وقت آن، باالخره رسيده باشد که همه به يک بازنگری دلسـوزانه، عميق،  دقيق و همه جانبه  در 

قتصادی ـ ملی،  يک بر خورد بسيار بسيار محتاطانه و هوشيارانه و توأم با تمام ابعاد زندگی سياسی ـ اجتماعی ـ ا
تاجائيکه ديده می شود، با تأسف، هنوز چنين درک و احساسی در !  مسئوليت در قبال کشور و مردم، محتاج هستيم؟

  :ميان خيلی از ما ها بوجود نيامده است؛ زيرا
 کلبدين حکمتيار بسته است و ديگری به امريکائيان و مؤتلفين يکی  تمام اميد هايش را به طالب و حزب اسالمی

اينکشور؛ برخی هم به جبهۀ ملی که متشکل از قسمتی زيادی از گروه ها يا احزاب آزموده شدۀ اند کـه تا ديروز 
ن مرتکب هزار ها نوع  خيانت و جنايت و جفا و بيداد  نسبت به  کشور و ملت شده اند و فعالًَ نيزهر کدام ضم

همکاری با  نيروهای ائتالف بين المللی درکشور، هنوزهم با کشورهای همجوار بده و بستان های پنهان و عيان 
  .دارند

  
آنانی که راه حل بحران کنونی افغانستان را در وجود و در پيروزی طالب می بينند و ميخواهند طالب را با وجود زد 

يگانه نيروی نجات بخش کشور معرفی کنند، يا آنانيکه دانسته يا نا دانسته قهرمان ملی و ...  و بند هايش با پاکستان و 
آب به آسياب چنين افرادی می ريزند، فراموش نموده اند که طالب با پشتيبانی کدام نيرو ها و کدام کشور در افغانستان 

امان کدام کشور افتاده است؟ يا به پيروزی رسيد و بر اريکه قدرت تکيه زد؟ اينها مگر نميبينند که طالب فعالًَ در د
نميفهمند که طالب و حکمتيار  در تبانی و توافق های محرمانه با کدام کشورهای عليه کشورما و برای انجام کدام 
مقاصد رزميده اند و هنوز هم ميرزمند؟  آيا اين ها اين کشور ها را، بخصوص پاکستان را بدرستی می شناسند؛ يا 

صت سال تجربه، بخصوص تجربـۀ سی سال اخير بايد چشمان کند ذهن ترين افراد را نيز باز بدرستی شناخته اند؟  ش
رابطۀ طالب ـ حکمتيار را باپاکستان چه نوع رابطۀ بايدخواند؟ چه نامی به اين رابطه بايد داد؟ مناسبات !  نموده باشد

 افکار طالب و حکمتيار و گروه های کهنه و يا اين که!  و رابطۀ ما طی اين شصت سال با پاکستان چگونه بوده است؟
  !پرست، متعصب و مطلق گرای ديگر را بدرستی متوجه شده ائيم؟

  
 بر آئيم،  بدون شک و با اطمينان کامل ١٩٤٧اگر در پی يافتن علت العلل تمام بد بختی های کشور خويش بعد از سال 

اصلی همۀ بدبختی های ما تا امروز، حتی  وجود و و با زبان دراز ميتوانيم بگوئيم، که يکی از اسباب اساسی و 
حضور نيرو های خارجی، و اشغال کشور در گذشته و حال، حکومت پاکستان و سياست های غرض آلود و منفعت 

  .جويانۀ آن کشور در برابر کشور ما بوده است
همچنين ! شور خويش مرور کنندلطفاًَ يک بار تاريخ و سياست شصت سال گذشته پاکستان را در ارتباط ، و در قبال ک
  !رابطه چرکين اين احزاب يا گروه ها را با اين کشور يک بار از نظر بگذرانيد؛ لطفاًَ 

ستايش طالب و گلبدين به عنوان شخصيت های ملی در واقع دانسته يا نادانسته توهين به شخصـيت های ملی اين 
اين کشور ازبيگانگان دســتور گرفته يا منافع ملی کدام يک از شخصيت های ملی کشوردرطول تاريخ . کشوراست

  کشورش را در ازای پول و قدرت فدای منافع بيگانگان نموده است؟
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تاجائيکه تاريخ کشورشهادت می دهد هيچ يک . شخصيتهای ملی ما اتکای شان به مردم بوده است! به تاريخ نگاه کنيد
ور ما به دامان بيگانه ها نيافتاده اند؟ شاه شجاع و کارمل و از شخصيتهای ملی کشور در هيچ دورۀ از تاريخ کش

کرزی را به چه دليل شخصيت های غير ملی و مزدور ميخوانند؟ فرق بين طالب و حکمتيار و ربانی و دوستم و 
و شاه شجاع و کارمل و کرزی در کجاست؟  مگر در دوران امارت طالبان و حکومت ربانی ... سياف و

حب منصبان، مشاورين و افراد سرويـس استخباراتی پاکستان در افغانستان و درخدمت دولت ها عساکرمليشا،  صا
قرار نداشت؟  مبارز در يکی از کتاب هايش از قول همايون آصفی ازحضورنماينده پاکستان دريک جلسه رسمی 

 افروخته و خشمگين با وزارت خارجه افغانستان دردوران حگومت ربانی ياد ميکند که درحضوراحمد شاه مسعود بر
را که ظاهرتر و آشکار ... کارنامه های دوستم و خليلی و.... مشت به روی ميز ميکوبد و معترض کاردولت ميشود و

  !  تر از آن است که به آن ها پرداخته شود، ميگذاريم و ميگذريم
  

در پاکستان بسر ميبردند در موجوديت مالعمرو حکمتيار، همينطورموجوديت گروه های ديگری که در دوران جهاد 
تمام طول عمر اقامت شان در پاکستان و هم آنانيکه امروز در افغانستان هستند ولی هنوز با دستگاه های امنيتی و 
استخباراتی پاکستان همکاری دارند، در گذشته و حال در گرو تصميم و خواست و اراده پاکستان بوده و هنوز هم 

  !سر و سری داشتند و دارند...  که با ايران و روس  و همين گونه آن هائي.  ميباشد
  

هريک ازما مدت های کوتاه يا درازی را . حکومت و پوليس و سرويس های استخباراتی پاکستان راهمۀ ما ميشناسيم
آيا  امکان دارد که کسی بدون مشوره و اجازه، يا صواب ديد حکومت پاکستان .  در پاکستان به سر برده ائيم

فی يا علنی در آنکشورزندگی کند، يا فعاليت سياسی داشته باشد؟ آنهم با وجود همۀ اين فشارهای بين المللی و بطورمخ
  !  نياز پاکستان به کمکهای مالی و نظامی غرب و به قيمت بدنامی آنکشور در سطح جهان؟

  
نامه ها درافغانسـتان به دستياران يا و برای پيشبرد اين بر. پاکستان برنامه های خود را درافغانستان و درمنطقه دارد

تا اين ها تعهداتی را در برابر آرزومنديهای . ضرورت دارد... مجريان اين برنامه ها مانند مالعمر وحکمتيار و
پاکستان قبول نکنند امکان ندارد که حکومت پاکستان به اينها اجازه اقامـت و فعاليت درخاک پاکستان را بدهد؛ يا به 

طالب و حکمتيار و افرادی از اين دسته و رسته مهره های .  های الزم را برای رسيدن به قدرت بنمايداينها کمک 
  . هستند برای پيش برد مقاصد پاکستان نه تنها در افغانستان، کـه در منطقه نيز

 بيگانۀ که ما هيچ فرقی بين کسانی که در خدمت بيگانگان قرار دارند و مقاصد  بيگانگان را مجری می شوند، هر
چه روس باشد، چه امريکا، چه چين، چه ! بيگانه، بيگانه است! باشد و هرکس و گروه و سازمانی که باشد، نميبينيم

  ... .  پاکستان، چه ايران، چه انگليس و آلمان و جاپان و فرانسه و چه 
ی می خوانند، حتماًَ بايد غرضی اگر با اين هم اشخاصی افراد از اين رده را افراد مل. تعريف مفهوم ملی روشن است

  !در کار باشد؛ يا عيبی در ذهن و عقل
  

نکتـۀ ديگر در باره طالب اين است که سياست های افراطی  و تفکر قرون اوسطائی طالب کـه در طول دوران 
نه تنها قابل قبول و امارت و زمامداری شش سالۀ شان همه شاهد  آن بوديم  در عصر حاضر و با ايجابات کنونی 

  .درک نيست که حالل کار و مشکالت  بيشمار ما نيز نميتواند باشد
زمانی ديکتاتوری ها گذشته است، اما طالب با آن افکار کهنه و غير عملی خويش و با تجربه شش سـال امارت آزادی 

که بدترين نوع ديکتاتوری ها بوده کش و زن ستيز طالبی يقيناًَ نظامی را دو باره بر گردۀ مردم سـوار خواهد کرد 
است؛ نظامی را که درآن باز هم نه راديوی خواهد بود و نه تلويزيون و تيأتر و سينمای، نه روزنامۀ دولتی و 
غيردولتيی خواهد بود و نه احزاب و سازمانها و نهاد های مدنيی، نه تجمعی خواهد بود و نه اعتراض و مظاهره و 

ی خواهد بود  و نه  مبارزه  برای  حقوق بشر و حقوق زن و کودکی، نه انتخاباتی خواهد بود اعتصابی، نه آزادی بيان
و نه پارلمان و دولت مدرنی،  نه تکنوکراتی خواهد بود و نه ديموکرات و سيال ديموکرات و سوسيالست و کمونستی، 

ه اتمری خواهد بود و نه فرهنگ و نه ماللی جويايی خواهد بود و  نه  بشر دوست و اخگر و صافی و استانکزی، ن
  ... .اسپنتا و دادفری، و نه  

  
علت به قدرت رسيدن .  اگردرپی يافتن علت ها باشيم، خواهيم ديد که هر معلولی علتی دارد:  تکرار ميکنيم که 

علت آمدن طالب . احزاب اسالمی، در پهلوی علل ديگر وجود حزب و دولت ديموکراتيک خلق افغانستان بود
سرقدرت  ندانم کاری، کم کاری، سياست های غلط داخلی و خارجی، افراط ، فساد، جنگ ها، چور و چپاول، بر

  و باالخره رو گردانيدن ربانی از پاکستان، و نزديکی وی به روس و تاجکستان و ايران و هند  بود؛  ...  زورگوئيها و 
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ۀ از علتهای مخرب و غير ملی دست به دست هم زنجـير! و علت وضع موجود نيز سياست های افراط گرانه طالب
  ! دادند تا وضع موجود بوجود آمد

  بعدازاينهمه تجربه وبرروی خوردنها حاال بايد وقت آن رسيده باشد که همۀ اين علل نابايست و ناشايست
  موجب بوجود آمدن يک معلول شايسته و بايسته گردد؛ نه اينکه بازهم همان عوامل ناشايست و نابايست

  .دو باره از بطن شرايط موجود قد علم کنند
انتظار بر آمدن از اوضاع اسفناک موجود، چه نيرو های ائتالف در کشور باشند و چه نباشند، از طالب و حکمتيار و 

  .گروه های متشـکل جبهه ملی، يا انسان های مزدور يا غيرمليی ديگر انتظاريسـت عبث
  

ه انسانی وی را از دست و دهن گرگی نجات داده بود، ولی خودش گرگی شد اين انتظار، انتظار گوسـفندی است ک
  :سعدی اين صحنه را با زيبائی، لطافت و بيان گيرا و شاعرانۀ چنين به تصوير می کشد.  برای گوسفند

  
  شــــنيدم گـوسـفندی را بزرگی
  رهانيد از دهان و دست گرگی
  شبانگه کارد  بر حلقش بماليــد

  د از وی بناليـــدروان گوســـفن
  که ازچنگال گـرگـم در ربودی
  چو ديدم عاقبت گرگـم تو بودی

  
دوست و دشمن . انتظارازامريکائيان نيزکه بملت يامردم افغانستان کمک خواهند کرد، انتظارزيادی و بی جايست

تصميم روسای جمهور و در امريکارا منافع اينکشور تعيين ميکند، و منافع امريکا نيز تابع زمان، شرايط، انتخابات، 
  . بسا موارد فشار های مردم امريکا برحکومات اين کشوراست

اميد خوانندگان اين رقم  تصورنه کنند که ما درشرايط جهانی شدن می توانيم فقط  و فقط به اتکا خود و با امکانات (
منظور و هدف تنها .  کنيـمدست داشته خويش جدای از جهان با همه مشکالتی که روبرو هستيم دست و پنجه نرم

بيداری ملی، داشتن استقالل، کوتاه نمودن دست بيگانگان از کشور، شناخت مزدورـ ان بيگانه، داشتن توجه به منافع 
بناًَ خواهش نگارنده اين است که بيشتر از اين .)   ملی و حق تعيين سرنوشت مردم  اين کشور بدست خود مردم است

ر ظلم روا نداريم و مکرر در مکرر، چپ و راست، مردم را گمراه نکنيم و نغمه و ساز در حق اين ملت و اين کشو
سيهچال طالب ـ گلبدين سيهچاليست که اگر . طالب و افرادی مانند آنها را به نام نيــروهای ملی و مقاومت سر ندهيم

  !يک بار در آن افتاديم، بر آمدن از آن کار حضرت قمبر خواهد بود
  

به جای . يات، رنگ، صورت، خاصيت  و فرهنگ  نيروی مقاومت را آن گونه که هست بمردم معرفی کنيمما بايد ادب
طالب و حکمتيار و جبـهه ملی و افرادی از اين دست و بست  از يک طرف،  و نيرو های خارجی مستقر در کشور 

و به آرامی  و آزادی مردم و کشور از جانب ديگر به مردمی که واقعاًَ به کشـور و فقط به کشور و اعتالی  کشور 
ادبيات مقاومت مردم را درميان مردم رواج بدهيم و به مردم اتکا کنيم و مردم را برای بيرون ! ميانديشند، رجوع کنيم

رفت از اين بحران ويرانگر بعنوان اصلی ترين نيـرو به ميدان فرا خوانيم، نه اين که آن ها را  بدامن  طالب  يا 
  ! بياندازيم...  حکمتيـار و 

  
نگارنده اين سطور هيچگاه به اين باورنيست که در ميان طالب و ساير احزاب اسالمی يا ديگر گروه ها که تاکنون در 
گفتار و کردار و پندار به اين کشورضربه های کشنده و مهلک وارد آورده اند افراد يافـت نميشوندکه احساسات يک 

اين ها بايد متوجه معنای ملت ومليگرائی و مليت و منافع ملی و حق و ناحق و سود . دفرد اصيل افغانی را نداشته باشن
ما بايد اين تفکررا درميان مردم . و ضرر مردم و کشور شوند و دوست و دشمن کشور بايد به آن ها معرفی گردد

رق مليگرائی و ف.  ببريم که هيچ کشوری بيشترازمردم خود آنکشور نمی تواند برای آنکشورمصدرخدمت شود
  !شئونيزم و فاشيزم را بايد در نظر داشته باشيم

  .درسی که کارمل در زندگی به عنوان تنها حاصل عمر خود از آن ياد نمود، بايد درسی باشد برای همه
بزرگترين درسی که در زندگی گرفتم اين بود :" کارمل به جواب پرسش خبرنگار راديو بی بی سی درباره چنين گفت

بايد به اراده مردم  .   کشوری نمی تواند به اتکای نيروی خارجی به آزادی  و استقالل و پيشرفت دست يابدکه هيچ
 ." هر ملتی  بايد  روی پای خود بياستد.  احترام  گذاشت و از استقالل  کشور دفاع نمود
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  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

   به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدلطفًا. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 خبرنگار راديو بی بی درسی را که کارمل ازتاريخ آموخت، گرچه برای خودش سودی درپی نداشت، همان گونه که
سی گفته بود، اما ميتواند برای حريصان قدرت درزمان ما که خود هم تجارب زيـادی دراين راستا اندوخته اند، اگر 

  . نگذارند که دير شود، فوايدی زيادی در قبال داشته باشد
ت، همان گونه  که  از لقمان نگارنده به اين اعتقاد اس!  اميد با آوردن اين مثال صاحب اين قلم را مالمت نکنيد

پرسيدند که ادب را از که آموختی، گفت از بی ادبان، که زندگی و تجارب اشخاص بد  نيز در بسا موارد ميتوانند 
گذشته از اين بايد ديد که چه سخنی از دهن خارج .  رهنمود و تجربه های خوبی باشند برای اهل بصر و مردمان آگاه

تجربه ديگران، چه خوب و چـه بد، بايد برای ما هم تجربه !  ز کدام  دهن خارج ميگرددمی شود، نه اين که سخن ا
از نيکان همه پند ميگيرند، بهتراسـت که از بدان و تجارب بدان  نيز پند بگيريم، اما پيش از آن که خوبان از ما . باشد

  ! پند بگيرند
  !  به ملت تکيه کنيد، پيروز ميشويد

  !فقط به ملت
  ی و طالب ـ حکمتيار؟ امريکائ

  ... . نه کل بانه و نه کدو  خاک 
  

  پايان
   
  
 


