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 !!!ی ــقـیـقـد حــاهــجــم
 

 ،«جهاد، انسان مجاهد نمی شود تنها با سخن گفتن از» 
 

 م پورتال7117نومبر  12منشرۀ هاشم سدید،  سیدمحتوای جناب  پر ۀست از متن نوشتا کوتاه مطلبی ۀاین جمل
افغانستان  سال اخیر 71حاکمان » آن محشور که در. آقای الف نوشته ای از ، در برابرنوزین افغان جرمن آنالی

 .شمرده است« خالص را، مجاهدین ناب و
 

مختلف تنظیمی، ماهیت های نجیب وهجوم گروه  این یک واقعیت مبرهن است که با سقوط دولت کمونیستی داکتر
چرسی ها پایان آمد،  ۀو دیر افغانستان به سطح کوچه و بازار سیاستمداری در دولتداری، وطنداری، مردمداری و

 دیگر غارت منازل، راکت پرانی های خانه ویرانکن و نوامیس مردم، دزدی و بر تقلب، تشدد، خونریزی، تجاوز
 .شهرعمومیت پیدا کرد افغانی در و اخالق انسانی، اسالمی  بدعت های خارج از

 

دزدان  ۀقلم آن نظام بی نظم را دولت مجاهدین می نامند، خوش بختانه من آن دوره را دور هر دهن و هر چه از اگر
 . دانم خونخواری ها دست پاک مجاهد راستین را دخیل نمی چپاول ها و و چور آن در تنظیمی نام گذاشته ام و

 

آرزوی  خالی و انرا قربان کرد، با دست خود ناموس، جان عزیز خدا، دین، وطن و مجاهدی که خاص از برای
 نامش را بر وطن کسی اورا نشناخت و در لوح محفوظ نوشته شد،  نامش  هم در خاک خوابید و زیر بزرگ در

پاک شان حق کسانی که هدف  زبان نیاورد، اما این رهزنان حرفوی را مجاهد خطاب کردن خیانتی خواهد بود در
نشریه ها  ورای رادیوها و تلویزیون ها و از مردم را ما حال زار. ناموس وطن چیز دیگری نبود جز وطن و

کدام نوحه سرداد و خون  هر کنار زبان خودشان بشنویم باید در قصه های کابلیان را از خوانده و شنیده ایم، اگر
 کابل در باشندگانانجمن  داشتم، روزی در ل عزیزبه کاب 7112 سال سفری که من خود در گریست، چنانچه در

   .شنیدم که حتی تصور آن مو بر اندام راست می سازد جمعیتی از مردم، قصه های خونین و درد آور
 

دزدان را مجاهد نامیدن، گناهیست نا  ۀکنم که دار یید میأمن ت بهرحال جناب آقای سدید واقعیت ها را نوشته اند و
نام نمی برد، روح شان  آنها از که امروز کسی آنها را نمی شناسد و یو صادق فرزندان صالح  برابر بخشودنی در

 .باد منزلت شان بهشت برین و مقام  و شاد 
 

وزین درد دل افغان به نشر  ۀمجل که در «مجاهد حقیقی»شعری  سرودم به نام  فاجعه انگیز ۀدرهمان دور اتفاقا  
 :قصیده را یکبار دیگر برای نشر تقدیم می کنم آن جناب آقای سدید، یک بخشی ازیید نوشته أرسیده و اینک به ت

 

 مجاهد حقیقی
 

 ، ای سروسردارانسانی! کــجــــائی ای مجـــــاهد 
 کــجــــائی ؟ ای یــگــانــه پـــاســــــدارنص قرآنی
 ســـروســــردارافغانی؟؟ ، چه وصف نا بجا گفتم

 افــتـخــــارشــیـخ وشــــاب نسل انسانیتــــوتـــاج 
 کـجـائی ؟ ای درخشــان صفحه ای ازفصل آزادی
 کــجـــائی ؟ ای بــه قــیـد وبـند وزندان داده پایانی
 کـجــائی ؟ای کــمــربســتـه بـــه فــرمان خداوندی
 کــجـــائی ؟ ای بــجــا آورده امــــر پـاک سبحانی

 هللا ، کـــــردی وبه جا کردی جهـــــاد فــــی سبیل
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 روانت شـــــاد ، درایـــن آســـمـان خورشید تابانی
 اساس جــــانســـپــاری را توئی سرمشق وسرآغاز
 بــنـای جـــان نــثـاری را ، توئی مبدا ، توئی بانی
 بــتـان آذری را هـــمــچـــو ابـــراهـــیم ، بشکستی

 ــرای امر حق به قربانی، ای آمـــاده دراجــ!تــــو 
 تـــــوچـــــون خورشید تابان درقیام حق درخشیدی
 درخشـــــیــدی وعـــالــم را ، جهادت کرد نورانی

 مام وطن کردی ۀتــــوخـــــون خویش را وقف ر
 تـــوجـــــان پاک خود را اندرین ره کردی ارزانی

 قیام توتـــــوبـــرپـــا خــــاستی مــردانه ، وزفیض 
 شکست افـــــتــاد دربــنـیـاد اســـتـعـمــارشــیطـانی
 تــــوازقـــیـد جـهـان رستی ، ولی از زور بازویت
 زهــــــــــم پــــاشـــیـد زنــجـــیــراسارتهای انسانی
 بـــــه شــرق وغرب ، ازنورجهادت بهره ها بردند

 والبانیمـــجــــاروارمـــنـی وُصــــرب وپــــولندی 
 چک وســــلـــواکـــی ویــــوگـــوسـالو وازبکستانی
 گــــــروزیــنــی واســـتــونــی ولــیتوانی و رومانی
 تــــومشت محکمی بـــــودی بــــه مغزپوچ بدکیشان
 تـــــرا ازهــــــم جــــدا کـــردند ، بیدردان به آسانی

 افسوسبـــــه نـام پاک یزدان ، پاک رزمیدی ، مگر
 کـــــه بــــد نــــامت نمودند ، این برادرهای اخوانی
 بــــــه این پشمینه پوشان آبروی قوم چون پشم است
 چــــوپشـــم آلـــــود دارند ، تکیه براورنگ سلطانی
 نکـــــوشـــیــدنــد جـــــزدرتیره بختی وسـیه روزی

 ویرانینــپــــوئـــیــدنــد جـــــزدرراه جــنگ وخانه 
 تــــــرا ایـــن کــــورمغزان درفراموشی رها کردند
 یــکـــــی شـــــــد تالقانی ، دیگری شد غول پغمانی
 خـــــــدا را ســـــرزخـــــاک تــیـره آخرزود باالکن
 کـــــه جــــزتـــویارما ، کس نیست دراین عالم فانی

 ی والمانینـــــه امــــریکائی وروســـی ، نــــه چینان
 نـــــــه هــــنــدوســتانی واعراب ، پاکستان و ایرانی

 وحدت ۀتـــــوخـود مشکل گشای خویش شو درسای
 کـــــه ایـــــرانــــی نمی آرد بـــــه جزاسباب ویرانی
 زنــــا پــاکان که خود را پاک می گویند ، دوری کن

 زانی وهم جانیکــــــه آنــهــــا جــمــلـه ناپاکند ، هم 
 هــمـت آن شــــاعـــــرواال گـهـرگردم« اســـــیــر» 

 کــــــه دایــــــم درره مــــام وطـــــن دارد غزلخوانی
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