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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ اگست ٢٨
  

  دفاع از جنايتکاران و خائنان، پاسداری از جنايت و خيانت است
 حقيقت و  قلمرورا و با انصاف قرار گيرد و درھيچ بحث، يا نظر و استداللی، نمی تواند مقبول ذھن انسان ھای واقعيتگ

حقيقت پذيری استقرار و اعتبار يابد، مگر اين که در آن بحث يا نظر و استدالل از صداقت، داد، مروت و اعتدال کار 

 گرفته شده باشد و نويسنده تمام جوانب مبحث و مقال را مورد مالحظه و مطالعه قرار داده حق مطلب را، با تمام کليات

  .و جزئيات آن، ھمان گونه که بود و ھست و ايجاب می کند، با مسؤوليت ايمانی و وجدانی اداء نموده باشد

ندانانی به اصطالح جھادی، با پشتواره ھای عظيم و سنگينی از جنايات و خيانت ھای متنوع و قومستايش از رھبران يا 

ر زبان و قلم و منطقی که باشد، اين حق را از پيروان، رنگارنگ، که ھمه به قدر کافی از آن ھا مطلع ھستيم، به ھ

کاران و خائنان از روی حق و عدالت دريغ می دارد، که قلم بر دارند و صفحات  اين جنايتھواخواھان و مدافعان

 پاکدامن و عفيف کاغذ را با بی حيائی و سنگدلی، غافل از محکمۀ وجدان و ھراس از خشم يزدان و توجه به تقدس قلم و

  .حرمت کاغذ، در دفاع از اين جنايتکاران و خائنان و لشکر شر و فساد آلوده بسازند

ی به اصطالح جھادی بر رژيم منفور  تنظيم ھاًجنگ ھای مدھش و خونين و ويرانگر کابل، مخصوصا، بعد از پيروزی

نايت پيشه و مزدور تمام ندانان جو قومنجيب، صرف نظر از اين که از خباثت درون و روان عليل و بيمار رھبران 

تنظيم ھای به اصطالح جھادی ناشی می شد، وقايعی دلخراش و غيرقابل بخششی بودند، که در اثر تحريک کشور ھای 

ندانان تشنه به به وسيلۀ ھمين رھبران و قومھمسايه، چه عرب و چه ايرانی و پاکستانی، و قدرت ھای منطقه و جھان 

ھمه؛ بدون استثناء در اين جنگ .  به راه انداخته شدند،ار افغانیتخ بيگانه با عزت و افخون و مشتاق قدرت و بندۀ پول و

ھا و بيداد ھا مقصر بودند، و در خون ھائی که در خالل اين جنگ ھای  نفرت بار و منزجر کننده ريخته شد و انسان 

  !  ابل نکوھش ھستندھائی که به ھالکت رسيدند؛ ھمه از که تا مه گناھکار، رو سياه و جوابگو و ق

 و ندانانوع رھبران و قومقلب يا جعل اين حقيقت، با ھمه تجربه ھا و شواھد و مدارکی که از جنايات و خيانت ھای مجم

ی به اصطالح جھادی ـ اسالمی موجود است، نه تنھا تالش تنظيم ھاندانان و سالح به دستان بی باک و وحشی نائب قوم

قت و اقدامی در جھت تاريخ نگاری عاری از غرض و خدمت به مردم و وطن نيست، که ھای مسؤوالنه برای بيان حقي

ًاساسا کوشش ھای شرمگينی ھستند، که عمدا برای دور کردن بيشتر مردم از ھم، و ايجاد نفاق و خصومت مزيد و  ً

ی و تباھی صورت می بحرانی ساختن ھر چه افزون تر اوضاع خراب مملکت و سوق دادن فزايندۀ کشور به دامان ناامن

  .گيرد
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 سال بدينسو در )پناه بردند " آی. اس. آی" زمانی که داعيان اسالم سياسی به آغوش -١٣۵۴(چھل و اندیجناياتی که از 

کشور ما جريان دارد، ھمه خرابی ھا و ناآرامی ھا، ھمه بدبختی ھا و آوارگی ھا، ھمه جرائم و فقر و فالکت و 

ورزی و بيدادگری ھائی که مردم ما طی اين ھمه سال با اندوه جانکاه و باری بزرگ و زورگوئی و حق تلفی و خالف 

گرانی از سختی ھا متحمل شده اند، حاصل پندار و افکار و کردار يک شخص يا يک گروه يا تنظيم و حزب خاص 

ستان در آفرينش دموکراتيک خلق افغانحزب  حزب به اصطالح ۀ احزاب به اصطالح جھادی به عالوۀنيست؛ بلکه ھم

  . آن سھيم بودند

کسانی که به تحسين و دفاع از يک شخص يا يک تنظيم و حزب می پردازند و ديگر، يا ديگرانی را به تأسی از تعصب 

لسانی و قومی يا سمتی و مذھبی و يا سائر مالحظات ناروا عامل تمام بدبختی ھای مردم ما می خوانند، دانسته يا ندانسته 

ًرديف انسان ھائی قرار می گيرند، از نظر انسان ھای دادگر و منصف و واقعا دلسوز نسبت به مردم و در قطار و ھم

 جنايتکار و  دادگری و انصاف و مروت و پاکدلی و راستی باتأسف خارج شده اند؛ چرا که حقيقتۀوطن، که از جاد

 شوخ چشميی نمی تواند، با ھر لفظ و قلمی که کاران و خائنان مانند آفتاب روشن است، و ھيچخائن بودن ھمۀ اين جنايت

  !باشد، اين حقيقت بديھی و قطعی و معلوم را منقلب نشان بدھد

ندان و تفنگ به دستی، خواه از حزب اسالمی بوده باشد و خواه از جمعيت و جبھۀ ملی و اتحاد و ھيچ رھبر و قوم

ضروری و شرارت ھائی بی حساب بعد از سقوط ، به دليل شرکت در جنگ ھائی تباھکن و غير ...وحدت و جنبش و

داکتر نجيب، و کشتار ھزاران انسان و تخريب تمام شھر کابل و به بحران کشاندن ھر چه بيشتر کشور و استمرار 

دشمنی با ملک و ملت و جاسوسی و خبرچينی به بيگانگان و تداوم فساد و آن ھمه سر و سينه بريدن ھا و رقص مرده و 

، مستحق آن نيست، که انسان به دفاع از او برخيزد و به خاطر تبرئۀ وی ديگری ...به ناموس و دزدی وزنده و تجاوز 

را، که به ھمان اندازه، شايد بيشتر، درجنگ و جنايت و فساد و وطن فروشی دست داشته زير شالق سخن و قلم بگيرد؛ 

از اين يا آن برخيزد؛ يکی را بدسرشت و خصم يا با برداشت ھای من عندی و بر طبق آرزو و ذوقيات خود به دفاع 

بخش و يار و ياور و خيرخواه مردم و خدمتگار وطن ـ با آن که شخص مورد  و ديگری را ناجی و رھائيمعرفی کند

يا جنگ و جنايت و شرارت و فساد و کشتار مردم (عالقه اش، اگر از نظر جاسوسی و خبرچينی و خدمت به بيگانگان 

ّسر و سری ) امريکا، ايران، پاکستان و عربستان سعودی(ود، حداقل با سازمان استخباراتی چھار کشور ديده ش) بی گناه

  !داشته است

اينی که آنی را جاسوس . ھمه خود فروش و وطن فروشند و دشمن ملک و ملت می باشند. ند اکارھمۀ اين ھا جنايت

ه مدت چھل و دو سال در آغوش پاکستان نخفته و جيره  تا ھمين ديروز ب١٣۵۴پاکستان می خواند، مگر خودش از سال 

 يک افسر پاکستانی که مسؤوليت برنامه ۀخور و مجری خواسته ھای اين کشور نبوده است؟ به کتاب تلک خرس، نوشت

 کنيد و هريزی ھای نظامی و خرابکارانۀ تنظيم ھای به اصطالح جھادی افغانی مقيم پشاور را به عھده داشت مراجع

ببينيد که ضياء الحق در مورد خود وی چه می گويد؛ و به کتاب ھای ژورناليستان و سياسمداران سائر کشور ھا، از 

  ! کدام يک سند را زودتر می خواھيم از انظار مردم پنھان کنيم؟!! جمله ژورناليستان و سياسمداران و دولتمردان امريکا

ان و فرھنگ و دين و مذھب يک قوم خاص می پردازد و به زبان گويای کدام رھبر و شخصيت ملی به ضديت با زب

فاشيست ھا مبدل می گردد و يک قوم را در کشور به يک چشم می بيند و قوم ديگری را، درحالی که خود را رھبر تمام 

اند و با کلمات  اقوام ديگر بشورهملت می تراشد، با چشم ديگری نگاه می کند و تالش می ورزد تا يک قوم خاص را علي

روغن بپاشد؟ ) توسط ھمين ھا(تحريک آميز روی آتش نفاق و خصومت و دشمنيی که ميان مردم به وجود آمده است 

تر است که انسانی به خاطر رسيدن به قدرت، مردم فلکزده و بدبخت  خيانت از اين جنايت و خيانت بزرگکدام جنايت و
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 يک ديگر بشوراند و کشور را به سوی سستی و فتور و تباھی بيشتر و هو خستۀ کشور را بازھم و بيشتر از پيش علي

  فزون تر براند؟

تاريخ زندگی و فعاليت ھای سياسی و نظامی و اجتماعی و فرھنگی، به خصوص اقتصادی، ھر يک از رھبران و 

چم، به اندازۀ کافی آشکار فعاالن نظامی و سياسی احزاب تنظيمی، مانند تاريخ چرکين و پر از مظالم و جنايات خلق ـ پر

انسان ھائی که خود را دلسوز به ملک و مردم می خوانند و صاحب ضمير و وجدان بيدار می . و در معرض ديد است

ندانان و دار و دسته ھای  رھبران جھادی و قومکارانه، ويرانگرانه و نفاق افگنانه و خائنانۀجنايتتراشند، ھيچ گاه اعمال 

ن که فالن رھبر يا فعال سياسی ـ نظامی فالن تنظيم مخالف چنين يا چنان گفت و کرد، توجيه نمی آن ھا را به دليل اي

کند؛ چرا که ھيچ انسانی در ميان اين ھا يافت نمی شود، که دستانش به خون صد ھا و ھزاران انسان بی گناه آلوده نباشد 

  !يشانی مردم به اندازۀ توانش سھيم نبوده باشدو در فتنه و فساد و کشمکش، تا به لبۀ انھدام بردن کشور، و پر

بنابراين خواھش من از ھمه، حتی از خازنان معابد شيطان و بيداد و پرخاش و پيکار و غزا، اين است، که جانب 

انصاف را اختيار کنند و صرف نظر از اين که به کدام قوم و مذھب و سمت و قريه و شھر و واليت مربوط و منسوب 

يروی از احساس ملی و ندای وجدان از حقيقت رو بر نگردانند و به نقد اعمال ھر انسانی که در آشفتگی ھا ھستند، به پ

و رنج ھا و درد ھا و ناآرامی ھای مردم ما نقشی بازی کرده است، با امانت داری کامل، به صفت فرزندان راستين و 

ًی آشکار و شرم آور، مخصوصا در شرائطی که کشور از نفرت پراگنی ھا. مشفق مادر وطن دست به تحليل قضايا بزند

غرق در خون و آتش است و مردم در نھايت بدبختی و پريشانی به سر می برند، مردمی که نياز به رھنمائی دلسوزانۀ 

  .راھنمايان درست پندار و درست گفتار و درست کردار و با وجدان دارند، اجتناب کند

 اعم از زن و مرد، حتی کودکان شيرخواره و کم سن و نوجوان، و افراد مسن و از کشتار دسته جمعی ده ھا انسان،

بيمار و عليل و شکسته و از پا افتاده در ميرزاولنگ، ھمچنين در ھرات، ھنوز دو ھفته نگذشته است، که اينک با حمله 

در . انسان زخمی می گرددبه مسجدی در قلعۀ نجار ھای خيرخانه کم از کم سی نفر کشته می شود و بيشتر از ھشتاد 

بيشتر از نصف افغانستان جنگ جريان دارد و ھر روز از اين سو يا از آنسو، ھمچنين از مردمان عادی و غير نظامی، 

ده ھا انسان، چه در جنگ، چه در ترور و انتحار و چه در وحشت و سر بريدن ھای طالبانی و داعشی و افراد حقانی 

  ... ی ملی يا تخريب می گردند يا تاراج می شوند وھمه سرمايه ھا. کشته می شوند

تا چه وقت بايد حقيقت را کتمان کرد، و تا کی بايد از قوم و نژاد و يار و رفيق و ھمکار و ھمراه جنايت پيشه و خائن 

  خود دفاع کرد و به تشييد نفرت و دشمنی به نام قوم و زبان و سمت و دين و مذھب مبادرت ورزيد؟ 

ه درھمين مقال بار بار ياد شد، ھيچ رھبر به اصطالح جھادی و متقارنين و ملتزمين شان، به ھيچ وجه قابل ھمان گونه ک

تمجيد و توصيف و حمايت و دفاع نيستند، چرا که ھيچ يک به خاطر خدا و به خاطر ملک و مردم طی چھل و دو سال 

ای وطن و مردم نزده است و ھيچ يک در گذشته دست به جنگی مبراء از خودمحوری و قدرت طلبی و خاص از بر

، محض به خاطر دين و وطن و ناموس به دفاع ...برابر توطئه و تعرض و تھاجم بيگانه، خواه ايران بوده يا پاکستان و

برنخاسته است، آنطور که نياکان ما با بذل سر و مال شان با خلوص نيت و صفای باطن در ھر برشی از زمان به دفاع 

ندانان به  و چرا که ھمۀ رھبران و قوماستقالل و ناموس وطن، بدون چشم داشت خاصی برخاسته اند؛از آزادی و 

از دور دستی در آتش و تخريب داشتند، که اصطالح جھادی، چه آن ھائی که بالفعل در ميدان جنگ بودند و چه آن ھائی 

  !دانيدباقی خود ...  مرتکب جنايات سنگين و خيانت به مردم و کشور شده اند

در اخير خواھشی دارم از آنانی که با خاموشی چنين تالش ھای زيانبار و غرض آلود را نظاره می کنند؛ مقاله ھا را می 

خوانند و فکر می کنند تنھا چند انسانی مسؤوليت نقد اين مقاله ھا را دارند و تنھا چند نقد برای رفع چنين تالش ھای 
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ی که چنين نيست، و ای کاش چنين می بود و يک يا دو نقد اين ھا را سر عقل می زيان بخش کافی و وافی است؛ در حال

  ! آورد و سر جای شان می نشاند

و اين خواھش اين است، که اين خاموشی را حداقل در برابر اين گونه انسان ھا، که يار و ياور اشرار و جنايتکاران و 

نگذاريد . د نموده باشيد، در موقع لزوم قلم برداريد و پا پيش بگذاريدبرده ھای بيگانگانند، بشکنيد، و حتی اگر سوگندی يا

اين ھا در ميدان قلم و نوشته و تبليغ، مانند دوستان جنايتکار و خائن شان که در ميدان ھای جنگ و قتال ھر چه دلشان 

 گمراھی بکشانند و يا به خواست و می خواھد کردند و می کنند، ھرچه دلشان خواست، بگويند و بنويسند و مردم را به

  !!! تمسخر بگيرند

پيش از اين که گپ به پشيمانی و حيف و افسوس برسد، بايد جلو اين انسان ھای شر افگن و خادمان معبد جنايت و 

... می گويد، به ھيچ وجه حق ندارد ديگران را به غفلت و ندانم کاری و!" به من چه"کسی که . خيانت و فساد را گرفت

  !!!   ـ امری که در ميان ما افغان ھا باتأسف معمول شده استمتھم کند
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