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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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 Social  اجتماعی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ دسمبر ٢۶

  
  مجاھد واقعی

   را از دزدانی که خود را مجاھد می خوانند و مجاھد نيستند، 
  !تفکيک کنيد

  

 جمع کوچک يا بزرک را، که دارای خصائل گوناگون اخالقی و صدورحکم واحد يا کلی درمورد چند نفر، يا يک

 که تنھا نوشتن و خواندن را ،می باشند، می توان از يک انسان... کارکرد ھای متفاوت سياسی، فرھنگی، اجتماعی و

ۀ تعقل و آموخته باشد، يک انسان مکتب نارفته و درس ناخوانده و نا آشنا با اصول داوری و ناتوان از به کار گيری قو

ً بعضا با تحمل و سکوت اجباری، نه به اين دليل که چنين حکمی موجه يا بر پايۀ ؛ بالترديد ھمه می توانند،تفکر و منطق

 يا ولی زمانی که چنين امر،.  بشنوند و بپذيرند ـ يا با شور دادن سر از روی تعجب؛موازين عقلی و دادگرانه است

 عالی، از سوی کسانی که عمری آموزگار دانشگاه بوده يا در مراکز علمی ی از سوی افراد دارای تحصيالتداورئ

  !ًزمان می خوانند، جدا قابل حيرت و تعمق است" ادريس"ديگری در داخل و خارج کار نموده اند و يا خود را 

 هنظام و علي هبعد از کودتای خلق ـ پرچم مردمان بی شماری، که آن نظام مطابق ميل شان نبود، از سراسر کشور علي

حاکميت حزب دموکراتيک خلق افغانستان سالح برداشتند و به جنگ مسلحانه با آن نظام و حاکميت آغاز کردند؛ و چون 

برای ... را به جای جنگ يا قيام و يا نبرد و" جھاد"اين به پا خاستگان مسلمان بودند، بر طبق احکام اسالمی، اصطالح 

جای نيروھای آزادی طلب، يا ه حاميان خارجی اش انتخاب نمودند و خود را بی مسلحانۀ شان با نظام و ئرويارو

مجاھد ناميدند ــ البته يک گروپ از اين گونه انسان ھای آزادی طلب چنين ... نيروھای مقاومت يا چريک ھای خلق و يا

کشتند و نقش خود را در اين آغاز کردند و جنگيدند و کشته دادند و " مقاومت"وجيبه ای را به حکم وجيبۀ ملی به نام 

  .کارزار ملی بازی کردند

لفظ و اصطالح جھاد، ھمينطور جھاد به معنی نبرد عملی و مسلحانه با دشمن دين و خاک، از ازمنه ھای بس دور در 

يت سه جنگی، که افغان ھا عليۀ انگليس ھا برای آزادی کشور شان به راه انداختند، در واقع. اين کشور معمول بوده است

 از سر زمين اسالمی خويش، ايجاد يک نظام مستقل سياسی ـ سلمانان برای طرد نيروھای انگليسبود؛ که م" جھاد"امر 

اسالمی، نظامی که در آن فقط بندگان نيک و صالح خدا به قدرت دست يابند، که به شيوۀ عادالنه و شائسته حکومت کند، 
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ان ھم ھر بار حاصل پيروزی مردم را دزدان قاپيدند و کشور، باوجود خون به راه انداخته بودند؛ که متأسفانه در آن زم

  !ھائی که ريخته شده، مستعمره باقی ماند

در جھاد با حکومت خلق ـ پرچم و حاميان خارجی آن ھم، مانند جھاد با انگليس ھا، افراد زيادی سھيم بودند؛ چيزی با 

دند، چيزی ھم با قلم و قدم و چيزی ھم با نه گفتن به رژيم و با مبارزه مال و جان در برابر قوای اجنبی برخاستند و جنگي

  . و مقاومت منفی، و يا با ترک کردن اعتراضی خاک و دھه ھا را در غربت و خواری به سر کردن

ا نه دزد اين ھ! مجاھدينی که افتخار اين ملت ھستند!  اين ھا با تعريفی که اسالم از مجاھد و جھاد می کند، مجاھد اندۀھم

  !!   می پندارد مردم بدين فکرند"ھاشميان"، آنگونه که ...کار، نه خائن، نه بی شرف، نه فاسد، نه فاسق واند، نه جنايت

 و "اتحاد اسالمی" ، "جمعيت اسالمی" ،"حزب اسالمی"نام ه ًتنظيم اجباری اين ھمه انسان در گروه ھائی که بعدا ب

 آن، چه در آن زمان و چه امروز، در باتالقی از مرداری و کثافت و خيانت و اسالمی، که رھبران...  و..."جبھه"

جنايت غرق بودند و ھستند، به ھيچ صورت نمی تواند اعتبار جھاد و حيثيت مردمی را که در صفوف اين به اصطالح 

  .  د، خدشه دار بسازد حکومت و حاميان اشغالگر آن جنگيده انهاحزاب اسالمی به نام مجاھد يا گروه ھای مقاومت علي

، بدون انتظار مقام شھامتاين ھا برای آزادی و استقالل اين خاک صادقانه، بی ريأ، با منتھای خلوص نيت، باشجاعت و 

خانه ھا و زن و فرزند شان را رھا نموده و سال ھا با شکم . و چوکی و سائر پاداش ھای مادی و معنوی جنگيده اند

رمای زمستان و گرمای تابستان، شب و روز در سنگر خوابيده اند، و از ملک و مردم و گرسنه و پا ھای برھنه در س

خيل عظيمی از اين ھا در راه اين آرمان واال و .  باشندگان اين مرز و بوم دفاع کرده اندۀنام و شرف و عزت ھم

ر شوروی زمان را به خاک حق جان ھای شرين شان را از دست دادند، و تا پوز و دھان ارتش اشغالگه شريفانه و ب

  . نماليدند سنگر را رھا نکردند

ًسختی ھائی را که اين مردان شجاع و باغيرت و واقعا افغان، و خانواده ھای شان طی چند دھه ديدند، شايد خيلی از ما 

آنانی که از ميان اين ھا زنده ! ويژه کسانی که از اروپا و امريکا سر برآوردند، نتوانيم معين و برآورد کنيمه ھا، ب

  ! ماندند، به آغوش فاميل برگشتند، اگر فاميلی برای شان از آن جنگ خانمانسوز، باقی مانده بوده باشد

.  طی سال ھای حاکميت خلق ـ پرچم شھيد نشده باشدفاميلی در سرتاسر افغانستان وجود ندارد، که حداقل يک تن از آن

و شکست حکومت دست نشاندۀ آن، با ھمان يک ) روس(ًتقريبا اکثريت مطلق اين انسان ھا بعد از شکست شوروی 

دست لباس و يک کيش و يک لنگی و يک جوره چپلی يا بوت تکه پاره ای که به جھاد آغاز نموده بودند، به خانه ھای 

 و "د زیوداو" ،"شير زوی" ،"وردک" ،"قانونی" ،"گيالنی" ،"مجددی" ،"کرزی" ،"عبدهللا" ،"سياف". شان برگشتند

  . شايد مشمول يک ھزارم اين انسان ھای شرافتمند و پاک باز و نجيب نباشند...  و"اسماعيل"

ان ھای پاک اين ھمه  با شرف باختگی از آرم"مجددی" دزد و نانجيب و فاسد و فاسق و شيطان است، يا "سياف"اگر 

 ،"غنی" ،"قانونی" ،"قسيم" ،"عبدهللا" ،"کرزی" نموده است، يا  و خوش قلب و نيک نھاد استفادۀ سوءانسان باشرف

راه مجاھد را زده و دست آورد ھای آن ...  و"گيالنی" ،"ربانی" ،"نادری" ،"محقق" ،"قدير" ،"مسلميار" ،ستانکزی"

نامند، برماست که با مسؤوليت و از روی انصاف، شرافتمندانه و به گونۀ مشخص آن ھا را ربوده و خود را مجاھد می 

ًھا را فاسد و فاسق و شيطان، يا خائن و وطن فروش و دزد بناميم، نه خيل خروشان سر به کف گرفتگان را که واقعا و 

  !بدون مدعا جھاد کردند و قربانی دادند

مثال شان مجاھد نيستند؛ زيرا با تعبير دين مجاھد کسی است که فی سبيل هللا،  ھا و ا"هللادعب"،  ھا "کرزی" ، ھا"سياف"

  ... يعنی در راه خدا، جھاد می کند، بدون انتظار چوکی و مقام و قدرت و سائر پاداش ھای مادی و
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درت برسيم، با ، وقتی دعوا می کند که ما جھاد کرديم و به ھمين دليل حق داريم به نام و به نان و به کرسی و ق"سياف"

آن که خود را بزرگ ترين عالم دين می نامد، از اين حقيقت که جھاد اين نيست که در فکر پاداش باشی ــ و اگر پاداشی 

اميد داری، دامن خدای را بگير، که وعدۀ پاداش را داده است، آنھم در آن دنيا، نه در اين دنيا ــ يا از دين بی خبر است، 

  !"پوست پشک را به رويش می گيرد"نم، و يا که من چنين فکر نمی ک

حتا مسلمان ناميدن اين ھا ! اين ھا و امثال اين ھا نه تنھا مجاھد نيستند، که لکه ھای ننگی ھستند بر دامان جھاد و مجاھد

  ! با اين ھمه جفائی که در حق مردم، در حق وطن و در حق اسالم نموده اند، به فکر من کاری است نادرست

کسانی که با ! نيست... ه ريش و عمامه و تسبيح، و به نماز و روزه و وعظ و تبليغ و خود را مسلمان خواندن واسالم ب

 در اء اين ملت شريف  را که به نحوی از انحۀذکر نام اين ھمه دزد و جنايت پيشۀ فاسد، می خواھند دامان بی داغ قاطب

ننگ شان دفاع کردند، لکه و ايادی شان جنگيدند و از وطن و نام بازانه در برابر مھاجمان و  و پاکجھاد شريک بودند،

  !  و چه می خواھند بگويند دار بسازند، بايد بدانند که ما می دانيم گپ چيست

آره، ما می دانيم که اين گونه انسان ھا، ھمانگونه که گفته شد، يا خرد کافی ندارند، که بر باريکی ھای يک مسأله تمرکز 

.  روشن ھای آن را تشخيص کنند؛ يا قصد و غرضی دارند، که نمی توانند آن را به صراحت ابراز نمايندکنند و سايه ـ

تنھا سخنان گنگ و چند پھلو می زنند، بدون اين که متوجه شوند، که مردمان باھوش می دانند، که اين ھمه خراميدن 

 که ھنوز، باوجودی که پای شان لب گور رسيده است، ھای با رمز و راز و فتنه انگيزانۀ اين قوم پرستان تاريک انديش،

  را می بينند، از برای کيست و از برای چيست؟" کنجاره"خواب 

بالترديد، از ديد .... و  ھا "حکمتيار" ، ھا"اسماعيل" ، ھا"قانونی" ، ھا"کرزی"،  ھا"غنی" ، ھا"عبدهللا" ، ھا"سياف"

با مجاھد ناميدن اين ھا بايد به آن عده انسانانی که با نيت شريفانه و برای  ھم "ھاشميان". مردم افغانستان، مجاھد نيستند

نجات افغانستان از چنگال شوروی اشغالگر و دولت دست نشاندۀ آن رزميده و با ريختن خون خود کشور را آزاد ساختند 

اھد بنامد و نه طالب را مقاومت ملی نه اين ھا را مج! ــ تفاوت ساختند و ساخته اند را بايد در نظر گرفت ــ، توھين نکند

 و به دستور  گاھی نمی خواھند حافظ منافع بيگانگان باشند و سنگر داران آزادی، زيرا نيروھای مقاومت ملی ھيچ

  !بيگانه ھا به تخريب خاک و کشتار مردم خود دست بزند

 ــ بسيار ضروری پيشه و جاسوستفکيک مجاھد از دزد و فاسد و فاسق و شيطان و جنايت تفکيک اين دو گروه ــ 

  . است

حداقل برای احترام به خون شھدای راه آزادی ملک و ملت، و گريز ازعذاب وجدان، اگر ذره ای از وجدان ھنوز باقی 

  ! مانده باشد، بايد آن را از اين، يعنی مجاھد را از دزد و فاسد و فاسق و جنايت کار و وطن فروش تفکيک نمود

   

 ٢۵/١٢/٢٠١۵  

   

  

 

 

 
 


