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  سيدھاشم سديد

٢٠/١٢/١٠  

  

  کاش ديگران ھم شامل اين نامه می شدند
  

من اين .  را در کابل پرس عنوانی روشنفکران، عالمان، ماليان و رھبران جھان اسالم خواندمه اینامه سرگشاد

ئيد ميکنم و بازھم جنايات طالب را، اين بار به پيروی از اين فراخوان کابل پرس، تقبيح و محکوم می أفراخوان را ت

اين نوشته قبالً در سايت شخصی من انداخته .  دارم که ھمين امروز آن را نوشته امه ایدر رابطه با طالب مقال. ايمنم

 نيز به نشر خواھد رسيد؛ ولی چرا تنھا "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"ل شده و به احتمال قوی فردا در پورتا

  طالب؟

چرا از جنايات سيستماتيک خلق و پرچم ياد نمی شود؟ چرا از جنايات تنظيم ھای به اصطالح جھادی حرفی به زبان 

و حقانی و مجددی و ديگران نمی آيد؟ چرا در اين فراخوان نام ربانی و سياف و دوستم و خليلی و محقق و گلبدين 

دگان اين ھيوال ھای خون آشام ، از برژينف و گروميکو تا گورباچف، از سران عربيی نشامل نيست؟  چرا از آفرين

که در ريختاندن خون ھموطنان ما و تخريب بيشتر از نصف آبادی ھای افغانستان دست داشته اند، از مسؤوالن 

الحق و نواز شريف و مشرف و آصف زرداری، از ماليان ايران و از اءضي سرويس ھای استخباراتی پاکستان، از

تمام غربيانی که به نحوی در اين غايلۀ غم انگيز و خونين دست داشته اند، در اين نامه يادی نشده است؟ ھر يک از 

ی افغانستان اينان در ريختاندن خون فرزندان اين مرز و بوم،  تخريب کشور ما و ھمه شوربختی ھای مردم بينوا

تا اين جا موضوع اول؛ . طی سی و دو سال گذشته به اندازۀ طالب ـ شايد ھم بيشتر از طالب ـ گنھکار و مجرم ھستند

و موضوع دوم، چرا اين نامه عنوانی رھبران جھان اسالم نوشته شده است؟ چرا اين نامه به مال و مولوی و شيخ و 

خصوص رھبران کشور ھای اسالمی و ھمين مال ه نيد که رھبران جھان، بامام نوشته شده است؟  آيا شما فکر نمی ک

  ھمه بدبختی ھای ما بوده اند؟ اءمنش... ھا و مولوی ھا و شيوخ و امام ھا و 

  :به نظر من سه چيز بايد در اين نامه تعديل يا اضافه شود

 اخص بايد به عنوان سرحلقه اين ـ  نام ايران و پاکستان و امريکا و شوروی سابق و عربستان سعودی بـه طور١

  ماجراجويان خون آشام ھالکو صفت در اين فراخوان شامل کردد؛ 
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ـ در اين فراخوان بايد عرض حال مردمی که درھمين برھه و برش زمان از جانب دزدان و زورگويان رسمی و ٢ 

  ؛غيررسمی، و خودی و بيگانه، به گروگان گرفته شده اند، شامل گردانيده شود

 و سوم، اين نامه بايد به نام تمام ستمديدگان جھان صرف نظر از دين و عقيده و کشور و غيره و غيره آن ھا نوشته 

  . شود

ی که در ئ، ھمه نارامی ھا و ھمه بدبختی ھاما بايد با عقلی که داريم، به اين واقعيت ملتفت شده باشيم که ھمه بيداد ھا

فکر ! گونۀ مثال يکبار نظر کنيده به زندگی شيوخ و شاھان عرب، ب.  استجھان وجود دارد زير سر سياستمداران 

می کنيد که در ضمير اين ھا چيزی به نام ايمان ، به نام احساس و عاطفه و وجدان وجود دارد؟ ھمينگونه رھبران 

  ا وجود دارد؟نام وجدان و عاطفه يا ترحم و ترس از خده فعلی افغانستان، از که تا مه، در کدام اينھا چيزی ب

يکی . مردم کشور ما امروز ھم، ھمانگونه که در گذشته ميان دو سنگ قرار داشتند، ميان دو سنگ قرار دارند

کشتار خارجی ھا و فشار دولت دست نشاندۀ آنھا و سران فاسد جھادی مورد حمايت نيروی ھای خارجی مستقر در 

  .دست پاکستانيان، يعنی طالبکشور و ديگری جنگ و کشتار و انتحار و انفجار ابزار 

در اين جنگ و غايله و کشتارھا و خون ريزی ھا و تخريب ھا تنھا .   بايد ھر سه اين منابع تقبيح و محکوم شوند

طالب و يا مال و مولوی دست ندارد، بلکه دست ھای بی شماری پنھان و آشکار در آن وجود دارند، که بايد ھمه 

 عنوانی ه ایپس بھتر نيست که ما نام!  کی بايد اين ھا را محکوم و تقبيح کند؟ مردم. تقبيح و محکوم و نفرين شوند

مردم بنويسيم و از مردم جھان بخواھيم که اين ھمه جنايات را که در کشور ما يا در ھر کشوری در جھان رخ داده 

  .و رخ می دھد محکوم کنند

ه در کشور ما و چه در ساير کشور ھای جھان محکوم و نام مردم ھمه جنايت کاران را چه ت ما بقتا آن وبيائيد 

ھمۀ آن ھائی را که اين بازی ھای چرکين و شرم آور را که نتيجه آن جز اشک و آه و خون چيز ديگری ! نفرين کنيم

نبود و نيست،  بازی ھائی را که به نام آزادی و به نام انسان و به نام عدالت شروع نموده اند؛ نه از امروز و 

  !وز، که از روزی که انسان خود را شناخته است، و ھمه بازيگران آن را، محکوم کنيمدير

 


