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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

  ٢٠١۶ سپتمبر ١۵
  

  !آنانی که جنايت و خيانت کرده اند، ھيچ تفاوتی با ھم ندارند
  

 ھادی را که در دوران جھاد مورد حمايت ايران وبه اصطالح اسالمی ـ جۀ رھبران تنظيم ھای پانزده گان که یکسانآيا 

قرار داشتند و تعدادی از آن ھا ھمين اکنون ھم مورد حمايت اين ) محور امريکا وعربستان سعودی و پاکستان (پاکستان

دانند، درحدی که يکی را فرشتۀ ملکوتی و ديگری را شيطان لعين و  دو کشور قرار دارند، از ھم مغاير و مباين می

از نظر آنچه اين ھا در طول حيات  پانزده تنظيم ني ا رھبراناني م کهندي توانند بگوی مورند، آحق آتش به حساب میمست

 وجود یچه تفاوتًسياسی و نظامی شان، مخصوصا بعد از سرنگونی نجيب در کشور و به ارتباط با مردم انجام  دادند 

  تر از خنزير و خبيث می خوانند؟ برند و ديگری را بد را به عرش معال می یکيدارد که 

 به اصطالح  که برای دفاع و پشتيبانی حاکميتی شورو قوای متجاوز حکومت دست نشانده وهي مبارزه علر نظاگر از

پروراند کار نامه ھای اين  بود و آرزوی اشغال دائمی افغانستان به دل میداده خلقی ھا کشور ما را مورد تجاوز قرار 

بايد تمام رھبران اين پانزده تنظيم مستحق تعريف و تمجيد باشند؛  زرسی قرار داده شود، در آنصورتتنظيم ھا مورد با

چرا که اگر اين کار، يعنی مبارزه عليه مھاجمين و حکومت دست نشانده کار نيک بوده، بايد ھمۀ رھبران اين تنظيم ھا، 

جمين و حکومت دست نشاندۀ آن سھم گرفته اند، جزوی ھمراه با مبارزين گروه ھای ديگری که در امر مبارزه عليه مھا

از ميھن پرستان شمرده شوند و ھمه سزاوار تحسين و ستايش باشند؛ نه اين که يکی مجاھد و مبارز و مدافع و پاسدار 

  ! کشور خوانده شود و ديگری را به ديدۀ حقارت و دشمنی نگريسته به او بد و رد گفت

 که  وجود داشت و وجود دارد واقعيت به دور ـ رھبران تنظيم ھای به اصطالح اسالمیی ـ ازوطن پرست در یچه تفاوت

  استدهي بود و افتدهي افتراني در دامان ایکي؟ اگر ما يکی را پاک و پاکيزه و ديگری را زشت و پليد و ناپاک می خوانيم

سازمان ( یآ. اس. ی سر در آخور آیگري، دّو تمام ھم وغمش خالف منافع کشورخودش تأمين منافع ايران بود و است

 و تا ھمين اکنون مجری خواسته ھای اين دو   داشت و ھنوز ھم داردو عربستان سعودی)  پاکستانی نظامیاستخبارات

   !کشور است و به شنيع ترين و فظيع ترين کارھا به دستور اين دو کشور در خاک خود دست می زند

ان مبذول داشته است که طرفداران تنظيم ھای ھفتگانه يا طرفداران طالب و چه دوستيی پاکستان درحق مردم افغانست

حقانی و گروه ھائی از اين صنف و طائفه برحسب آن می توانند ادعا کنند که پاکستان خواھان آرامی و آبادی و پيشرفت 

 محور پاکستان ـ عربستان و ترقی و سربلندی افغانستان است و آن ديگری نيست؛ و بر اساس آن آنانی را که به دستور

  کنند، خدمتگاران ملک و ملت به حساب آورد و ديگران را نه؟  سعودی عمل می
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آيا پاکستان می خواھد در افغانستان صلح بر قرار شود و جنگ خاتمه يابد و افغان ھا قوی و ملک شان آباد و معمور 

 گفتيد؛ مزاری" ايران زدگی"ان توقع و انتظار دارد؟ از باشد؟ آيا کسی چنين چيزی را از جانب پاکستان در قبال افغانست

کسی از نزديکی حزب وحدت با آخوند ھا انکار نمی کند؛ اما آيا الزم نبود در برابر اين حقيقت از پاکستان ! خوب کرديد

   ھم چيزی گفته می شد ـ يا چيزی گفته شود؟ حقانی و طالب و سيافزدگی و عرب زدگی 

آنچه اين ھا می . ھمسايه نمی خواھند شاھد تعالی و توسعۀ  افغانستان و نيک بختی مردم آن باشندھيچ کدام از اين دو 

ار و نه خواھند يک افغانستان ضعيف، ويران، محتاج، منزوی و وابسته به خود شان است که نه در داشته باشد و نه ديو

! د و پايان ناپذير و بيجای اين ھا ايستادگی کندی که در برابر دخالت ھای متفاوت و متعدنيروی منظم و منسجم و قوئ

در حال حاضر قاعده در جھان ھمين . ھمسايه ھا ھميشه آرزو دارند ھمسايه ھای شان نسبت به آن ھا ضعيف تر باشند

  !  است

ن  به ما نگاه می کنند، چگونه به سرسپردگان خويش توصيه خواھند کرد که برای تأميوءکشورھائی که با چنين نيت س

صلح، قطع جنگ، تالش در راه اعتالی افغانستان و خوشبختی مردمان آن جد و جھد بنمايند؟ اين دو کشور و کشورھای 

  . ِ و منافع اين ھا در افغانستان آرام و مترقی و قوی تأمين نمی شود مانند اين ھا در پی منافع خويش ھستند

جنگ ھای ميان . ما، به دستور ھمين کشورھا آغاز شدجنگ ھای بعد از پيروزی مجاھدين بر رژيم خلق در کشور 

 از عربستان سياف.  پايۀ اعتقادی داشت و جنگ ھای نيابتی بودسياف و حزب اتحاد اسالمی مزاریحزب وحدت 

مندی عربستان سعودی دست ايران را از افغانستان کوتاه کند و ه سعودی دستور می گرفت و می خواست مطابق عالق

افغانستان پايمال رقابت ھای اين دو کشور و پاکستان و امريکا و روس و چين و .  ايران دفاع می کرد از منافعمزاری

   !بودند و نه افغان ھستند و در واقع نه افغان  ھند به وسيلۀ کسانی شد که خود را افغان می خواندند و افغان می خوانند

بيگانه پرست و جنايتکار به دستور اربابان شان، به يک ھر دوی اين انسان ھای خود فروخته، بی احساس، ناانسان، 

اندازه در کشور خود وحشت آفريدند؛ ھم به زنان و دختران مردم تجاوز کردند، ھم دست و پا و گوش و بينی و سينه 

 ھا را بريدند، ھم به دار آويختند و گردن زدند، ھم چور و چپاول کردند، ھم زنده و مرده را رقصاندند و ھم خانه... و

خراب کردند؛ يکی سه ـ چھار در صد بيشتر و ديگری سه ـ چھار در صد کمتر، اما در کل در وحشتی که اين دو، مانند 

حرف واقع ھمين . ديگر ھمپالکی ھای شان بر پا کردند، و جناياتی که مرتکب شدند، مباينت و مغايرتی وجود نداشت

  !  حکم اخالق و وجدان و به حکم خدا بپذيرند و تقبيح و محکوم کننداست که بايد حق پرستان وروشن ضميران آن را به

اين حق پرستی و گفتن حق نيست که سنی کار ناشائست سنی را پرده پوشی کند و شيعه کار ناشائست شيعه را و ھر 

.  جلوه بدھديک در صدد دفاع از ھمکيشان، ھمزبانان و ھم مذھبی ھا و قوم و خويش خود بيفتد و واقعيت ھا را معکوس

  !!اين گونه بر خورد با قضايای ملی ـ ميھنی نه شريفانه و افغانی است و نه انسانی و اسالمی و اخالقی

 که ،در جنگ ھائی که بعد از سرنگونی نجيب رخ داد، رھبری نبود از ميان رھبران تنظيم ھای ھفت ـ ھشت گانه

ی که در آن زمان در کشور ما به وقوع ئازی جنگ ھامرتکب سودجوئی و وحشت و جنايت نشده باشد و در راه اند

  . پيوست، نقشی بازی نکرده باشد

ھمه، ھر يک به نوبۀ خود، نه تنھا در آشفتگی ھا و مصايب و جنگ ھای آن دوران نقش داشتند، که عامل مصيبت ھای 

بنابراين با .  نيز ھستندرنگارنگ امروزی ما، از جمله حضور نظاميان چھل ـ چھل و پنج مملکت جھان در کشور ما،

ِيک بررسی سرانگشتی بايد گفت که ھمۀ اين رھبران، از که تا مه، نزد ملت مظلوم افغانستان يک برابر و يکسان   ِ
  ! گنھکارند و مستوجب مجازات
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 کسی که از خدا ترس دارد، اين سخن بيشتر متوجه کسانی است که خود را مسلمان می خوانند، مانند کسی که ھنوز بر

به امر قضاوت می پردازد، بھره ای ھر ) نيروی شريف باطنی که خوب را از بد تمييز می کند(حسب حکم وجدان 

کسی را به اندازه و درخورعملش کف دستش می گذارد، خواه آن کس خوب باشد خواه بد؛ از خودش باشد يا از خودش 

  !  نباشد

گفته می شود که جھاد پايۀ اساسی و يکی از ارکان بسيار مھم ھمچنان .  از اعظم فرائض اسالم است جھادی دانيم کهم

از ديد دين، شکی در اين باور وجود ندارد؛ اما ضروری است دانسته شود که جھاد شرط و شروطی ھم . ايمان می باشد

و نظامی ن سياسی  رھبران و فعاال اگر جھاد!راه خدا باشد  تنھا درديباعمده ترين شرط آن اين است که جھاد  دارد؟

 اين ھمه جنگ و آدم کشی و اين ھمه خودخواھی و جاه اي آبود،ی  تنھا در راه خدا متنظيم ھای به اصطالح اسالمی

 و "غنی" و"عبدهللا"طلبی وجود می داشت؟ کدام آن ھمه جنگ به نام وطن و به نام دين بوده است؟ يا ھمين اختالفات 

  !  ياران شان؟

ًما جھاد کرده ايم، بناء مستحق : "گويند ، ھمين گونه ده ھا تای ديگرش می"طا محمدع" و "اسماعيل خان" و "سياف"

 جھادی را که در راه خدا باشد، خدا بنابر برداشت ما از دين، پاداش" !اصلی کرسی و مقام و امر و نھی تنھا ما ھستيم

  ! برعھده دارد، نه مردم

 توانند مصدر خدمات شائسته ای در کشور شوند، انسان ھای ھزارھا انسان صاحب دانش و مسلک را، کسانی را که می

. نام اين که مجاھد بوده اند با توسل به زور کرسی ھا را اشغال می کننده زنند و خود ب ملی و ميھن پرست را عقب می

تند، تا  و امثالھم، که کم ھم نيس"فھيم" و "دوستم" و "سنا" ھا و رئيس "سالنگی" و "عطامحمد نور"تحصيل و مسلک 

  !کجا و چه است که دعوای کرسی و مقام و رھبری يک کشور را دارند؟

نبود و نيست، ھمه ...  و"ربانی" و "حکمتيار" و "مسعود" و "سياف" يا تنھا "مزاری"عامل مصيبت ھای عديدۀ ما تنھا 

  ! سھمی و دستی در خلق مصيبت ھا در کشور ما دارند

 که تنھا به يکی از رھبران به اصطالح جھادی تاخته است، پرسيدم که آن يکی درھمين تازگی ھا از يکی از ھموطنانی

من نمی جواب اين بود که ! چه کرد، که اين يکی نکرد؟ حال که بد اين يکی را گفتی، کمی از خوب آن ديگری ھم بگو

انتظار اين ! اين ھم شد جواب؟! ؛ ھمين و ختمتوانم اين را با آن برابر بدانم و انتظار ندارم شما ھم مانند من فکر کنيد

. بود که کار ھای ستوده و نکوھيدۀ ھمه بيان شود، نه اين که گفته ھای قبلی تکرار گردد، يا به دھن کسی زده شود

ًقاعدتا وقتی چيزی برای عامه نوشته و نشرمی شود، نويسنده بايد پای آنچه نوشته است با مسؤوليت ايستاده شود و اگر 

در دنيای امروز حساب، حساب منطق و سند و . الی به وی راجع شد، بدان پاسخی قانع کننده، مسؤوالنه وجامع بدھدسؤ

من ھنوز ھم طالب توضيح موجبات و داليل !!  با دزد گفتن کسی را به چوبۀ دار باال کردناين کهمدرک است، نه 

ن سياسی و دوگانۀ اين ھموطن در مورد رھبران و فعاال، و ديد ... و "دوستم" و "سياف" و "مزاری"تفاوت ھا ميان 

  :به ھر حال!!  نظامی به اصطالح جھادی ھستم، ھکذا تفاوت طالب با ديگران 

به   که ايران و پاکستانیرھبران مجاھدينحکومت افتاد به دست .  کارشیخلق شکست کرد و رفت پرژيم به اصطالح 

فتخار و برای افتخار و آزادی و استقالل کشور و سربلندی مردم اھه ھا با  مجاھدين حقيقی که در جب.وجود آورده بود

ًاين افراد که واقعا مجاھد و ! خون داده بودند به شھر و ده و خانۀ خود برگشتند و به کار و زندگی خود مصروف شدند

 عام و تام نيروھای آزادی  و به آزادی خود و ملک شان می باليدند و اکثريتدافغان بودند و وطن شان را دوست داشتن

خواه را تشکيل می دادند، نه جنگی را به راه انداختند و نه ملک را ويران کردند و نه در خدمت کشور ھای بيگانه قرار 
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 رھبران تنظيم ھا و فعاالن سياسی ـ نظامی آن "نجيب"تمام جنگ ھا و ويرانی ھا و کشتار را بعد از سرنگونی . گرفتند

  ؟ تند؟ چراھا به راه انداخ

شکی نيست که دست ھای زيادی ..."  دست بيگانگان در کار بود و.ما را در برابر ھم قرار دادند": دي گوی م"اريحکمت"

کدام انسان و  ؟ که شما را در برابر ھم قرار دادنددي بودشيرخواره يا مجنون و مخبط مگر شما کودکان در کار بود، اما

 و مستحق تر  برترکدام خود را نسبت به ديگری ھر ، شما را در برابر ھم قرار داد؟کدام کشور غير از نفس امارۀ شما

يد؛ مستحق تر برای کرسی رياست جمھوری، نه مستحق تر برای دوستی خدائی که به ديدبرای مقام و چوکی و نام می 

ًآن ظاھرا ايمان داشتيد و ظاھرا او را می پرستيديد و خود را بندۀ او می خوانديد و   . ً ظاھرا در راه او جھاد کرده بوديدً

سالح ھای شان را به سوی يک ديگر دور دادند و  نگذشته بود که شان نشستن ی و بر کرسدني روز از به کابل رسکي

و  نابود دم دست شان قرار گرفت  راو ھرچهچھرۀ اصلی و کريه و ناپسند خويش را به ھمۀ جھانيان برمال ساختند 

 ـ چھاره سال به خون زدهي که سی کشور. ھزار انسان را در جريان يک يا دو ھفته به قتل رساندند ھفتاد.دکردنمضمحل 

 و "خليلی" و "محسنی" و ھم "مزاری" به دست رھبران مجاھدين، ھم  دو باره، به آرامش داشتازيخفته بود و ن

 در ه گاھی با اين بود و گاھی با آن،، ک"دوستم" و "حکمتيار" و "سياف" و "مجددی" و "ربانی"، و ھم ... و"انوری"

   .فرو رفتآتش جنگ 

او می گفت که .  آغاز کرد"دوستم" را قراری که خودش بار ھا می گفت، به خاطر "مسعود" جنگ با "حکمتيار"

 کمونيست است و سال ھا مجاھدين و مردم بی گناه و بی دفاع افغانستان را به قتل رسانيده و مرتکب ھزاران "دوستم"

 بوده و به "ب. جی. ک"م و جنايت شده است و سال ھا برای استحکام نظام کفر و طاغوت جنگيده است و نفر جر

 بخشی از حکومت است و ھمکار "دوستم"دستور شوروی عليه منافع کشورعمل کرده و عمل می کند و تا زمانی که 

 "مسعود ـ ربانی" از "دوستم"؛ ولی ھمين که  سر سازگاری و آشتی ندارم"مسعود" و "ربانی"، من با "مسعود ـ ربانی"

 که در دوران رياست "مجددی" جنايات و بدی ھايش در آغوش گرفت و يکجا با ۀ او را با ھم"حکمتيار"جدا شد 

 قرار گرفتند و در جنگی "مسعود ـ ربانی" نموده بود در برابر "حکمتيار"جمھوری خويش رکيک ترين الفاظ را نثار 

   .بی گناه ما را به خاک و خون کشاندندتند ده ھا ھزار ھموطن که به راه انداخ

يالنه تر از اين رسوائی در جھان وجود دارد؟ در ذآيا رسوائی بيشتر و ر! باشد؟ آيا مسلمان و مسلمانی ھمينطور می

ی يک اينجا از بلندی مرتبت انسانی، علو ھمت و ارجمندی انسان که حق و ناحق و خوب و بد و درستی و نادرست

موضوع و يا يک کار را با مسؤوليت و شريفانه تعيين و بيان می کند و گناه و بی گناھی يک انسان را مشخص می 

 رسد؟ ی به مشام میئسازد، بو

 و  ند شتافتی به کمک و"یربان" و "مسعود"ً که بعدا ،"افيس"  و حزب اتحاد اسالمی"مزاری" حزب وحدت جنگ

  .  ھا به کابل بودني و آمدن اني مجاھدیروزي بعد از پی جنگ ھاۀمل از جدندي آفرھا ني که ایوحشت

م و نه از مردمان ھست نه ھزاره ، چنانچه بار ھا غرض باز کردن مغز ھای پوسيدۀ کور دالن و بھانه جويان گفته ام،من

ه اين دو تنظيم آفريدند وحشتی ک در ، اخالق به حکم انصاف وو تي و انسانتي و به حکم افغان افغانم و انسان. عياھل تش

 ببينم و  گروه راکي  وحشت و جناياتتنھا بگذارم و یوجدانم را زير پا توانم ی نمو جرم و جناياتی که مرتکب شدند،

  .  و ديگری را برائت بدھم و يا از آن ذکری به عمل نياورم محکوم کنميکی را

 مرتکب  ھانياو جناياتی که  وحشت ی و ابعادچگونگ و  ھر گروه با ديگری و با مردم، نوع برخورد دردرست است که

، از نظر ذاتی و از نظر  ھا در کل مرتکب شدندني که ا و وحشت و جناياتی، اما وقاحتھائی ديده می شود تفاوت شدند

 و "افيس" ھم  و"ی ربانـمسعود "ھمه، ھم . ديده نمی شوددر آنھا  باھم ی تفاوتچي ھجرم شناسی و وحشی گری
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 برابر کي آن ھا رخ داد انيم...  ویافشار و کوته سنگدر  که ی در جنگ ھائاين ھاھای  و دار و دسته "یمزار"

  !  ھيچ کدام قابل تبرئه نيست. شدند و بی آبروئیدادي مرتکب باندازه کبه ي و   کردندتيجناوحشت آفريدند و 

آن ھا، از نظر پی آمد ھای  ماناني و ھمپ"یمجدد" و "اريحکمت" شان و ني و مؤتلف"یمسعود ـ ربان" ی جنگ ھاميان

 "حکمتيار" با جنگ ھای پيروان "مزاری ـ سياف" تنھا تفاوت ميان جنگ ھای .خونبار جنگ، ھيچ تفاوتی وجود نداشت

 اين بود که يکی مبنای مذھبی داشت و نيابتی بود و ديگری بر بنياد اھداف سياسی ـ "ربانی ـ مسعود"و پيروان 

  !طر دست يافتن به قدرت به راه انداخته شده بودخاه اقتصادی و ب

 از نظر  که در باال از آن ھا اسم برده شده استیگراني و دی واني در کل می بود و است، ولگري قماش داز "دوستم" 

کدام  چي ھ.وحشت آفرينی و کشتار و ويرانگری و کشور را به سوی تباھی کشانيدن و وطن فروشی فرقی وجود ندارد

 با غرور يک افغان و با عزت ، نگذاشته و برای سربلندی وطنی به عنوان يک افغان آزاده به ميدان سياست پااين ھا

 کارنامه ھای .ستندين و ستايش و تقديس دي و تمجفي ھا قابل تعرنيکدام ابه ھمين دليل ھيچ . نفس مبارزه نکرده است

در پيوند بودند ... ستخبارات ايران و روس و عرب و امريکا وسياه اين ھا که يکی با استخبارات پاکستان و ديگری با ا

 ،ی مذھب،ی قوم،ی اگر انصاف وجود داشته باشد و اگر تعلقات زبان ـ برابرکي ھمه !از چشم ھيچ انسانی پوشيده نيست

 و ديل تنقبا قبر روی صداقت و وجدان و ايمان و مسؤوليت ھای انسانی و ملی ما پرده نيفگنده باشد ـ یاسي و سیسمت

   ! و ھمه يک برابر جوابگو ـ اگر روزش برسدسرزنش ھستند

 در کشور ما غرس کرد ــ ھرچند خاک آن از ساليان دراز توسط حاکمانی  را خلق و پرچمی، افتراق و جنگنھال دشمن

 تاريخ به دوش که نخواستند وظايف و تکاليف شان را در برابر خاک و مردم به درستی به عھده بگيرند و رسالتی را که

رھبران جھادی و  آن به دست یاري آبی ولشان گذاشته بود به وجه احسن به سر رسانند، در کشور ما مساعد گشته بود ــ

  . ، صورت گرفتمربوط به ھر حزب و گروه و دسته که باشند، شان دستياران سياسی و نظامی

 و "یالنيگ" و "مسعود" و "یربان" و "یمجدد" و "افيس" ی ھای گری ھا و الابالی مباالتی ھمان بۀجي نتیاوضاع فعل

 و "مزاری"  و "محقق" و "محسنی" و "خليلی" و "انوری" نقش. استشان و نظامی  یاسي و وابستگان س"اريحکمت"

 "دوستم" و "مجددی" و "ربانی" و "حکمتيار" و ياران غار شان درغائله و مصيبت موجود کمتر از نقش "سيد حسن"

ــ ھمينطور نقش اکثريت خاموش و بی تفاوت در برابر اين ھا و در برابر حاکمان زورگوی و عياش و  نيست ... و

روزگذران اين کشور که ھرگز نخواستند مردم افغانستان بيدار شوند، خود و جھان پيرامون خود را بشناسند و به يک 

  . ملت واحد و قوی تبديل گردند

  و تعصب مذھبی ـ قومی ـ لسانی ـ سمتی خواندن به نظر من از خبث درونطانيش را یگري را فرشته و دیکي نيبنابرا

فقط و  که  واقعی و نيک پندار و مسؤوليت پذير افغانکي پاک تي نه از نگردد،ی  میناشبرخی از ھموطنان سيه دل ما 

ی که نه پشتون می بيند و ؛ کسور استش تابناک کۀندي آ تماميت ارضی و ویوحدت ملو   افغان و افغانستاندر فکرفقط 

آنچه ... ، نه سنی و نه شيعه و ھندو و سيکھـ و عيسوی و يھودی و زردشتی و...نه ھزاره و تاجيک و ازبک و ايماق و

 است و بس؛ و قضاوتش مبنی بر واقعيت و از روی عقل و خرد است، افغان و انسانمی بيند، در سراسر کشور تنھا  

 !!!!تعلقنه مبتنی بر عاطفه و انواع 

١٣/٠٩/٢٠١۶  

 

 
 


