
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره
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 ۸۱/۸۸/۲۱۸۲          سیدهاشم سدید

 مکثی کوتاه بر نوشتۀ آقای الف. محشور

کیست؟" نوشته آقای الف.  مجاهد که نگفت کسی انجام سربرخی از سایت ها چشمم به مقالۀ "دیروز ضمن مرور 

محشور افتاد. چون عنوان مقاله مانند خود آن جالب بود، آن را با عالقه خواندم؛ ولی دریغا که برخالف توقع نتیجه ای 

که آقای محشور از مقدمه و متن نوشته گرفته بودند، چیزی نبود که از شخصی معمر، بامعرفت و آموزگار اشخاصی 

 ر می رفت.  عزیز انتظا عروسسنگمانند 

 پرسشی پاسخ به فرجام جناب شان در آخرین سطر نوشته، که به عنوان نتیجه گیری از متن نموده اند میفرمایند که "در

 از))  و اند خالص و ناب مجاهدین ،رخیا سال ۲۸ حاکمان که شود گفته تردید بدون باید کیست؟ واقعی مجاهد که،

 "، درحالیکه هیچگاه چنین نیست! ((. دروست که تراود همان کوزه

من با جناب شان، مانند همه انسان های با عاطفه ای که به نحوی درد وطن دارند و با اندوه و حسرت بی پایان 

بیچارگی مردم و وقایع سی و اند سال گذشتۀ کشور را دنبال می کنند و جنایات ددمنشانی مثل سیاف و خلیلی و ربانی 

و حکمتیار و فرید و دنگر و اسمعیل و ... را با نفرت و انزجار تقبیح و محکوم می کنند،  و مجددی و فهیم و عمر

همآوا هستم. همینگونه جنایات آنعده از حیوان صفتان خلق و پرچم را که پیش از اشخاص مزبور بر اریکه قدرت تکیه 

ئر همپالکی های شان را به هیچوجه از زده بودند، ولی مجاهد نامیدن سیاف و فهیم و کرزی و مجددی و عبدالحق و سا

روی حق و عدالت نمیدانم و فکر میکنم که با مجاهد نامیدن اینها به شکلی دانسته یا نادانسته نسبت به ده ها و صد ها 

هزار هموطن خویش که در راه دفاع از کشور شان بدون کدام انتظار، با شکم گرسنه و پا های برهنه سالح بدست 

دند و با افتخار برای آزادی کشور شان جان دادند، مرتکب اهانت شده اند، همینگونه نسبت به هزار ها گرفتند و جنگی

سرباز و مدافع قلم بدست این کشور که بیشتر از سی سال را علیۀ متجاوزین و بر ضد نوکران و همدستان و جاده 

که اولین شرط جهاد را با مهاجرت خویش صاف کن های چپ و راست آنها نوشتند و مینویسند و میلیون ها مهاجری 

بر  و اسالم کلمه اعتالی راه در جان و مال از گذشتن فقها، یعنی اصطالح در پذیرفتند، ظلم نموده اند. زیرا جهاد

ایمان میباشد. و مجاهد به کسی میگویند که به غایت سخت کوشی و تالش بی ریأ و با تمام توان و  شعائر پاداشتن

شانه در راه هدف خویش برزمد. هدف جهاد را در تعریف جهاد از دید مسلمانان در باال ذکر کرده ام: امکان بی آالی

گذشتن از مال و جان!! همه میدانیم که اشخاصی را که نام بردیم با چنین هدفی، یعنی با گذشتن از مال و جان، دست به 

 پیکار ـ جهاد ـ نزده اند. 

مجاهد نمی شود؛ همانطوری که تنها با سخن گفتن از تقوا و پرهیز انسان متقی و  تنها با سخن گفتن از جهاد، انسان

پرهیزگار نمیشود. برای شناخت انسان و شخصیت و اخالق وی باید از همه اولتر اعمال او را مورد نظر قرار بدهیم. 

منزلت بود و هست و انصاف نیست که بخاطر صد دو صد انسان ناانسانی که همه هّم و غم شان شهرت و ثروت و 

بخاطر دست یافتن به این سه آرزو دست به هر نوع خیانت و جنایت زده اند، استحقاق مردمی را که با صفای قلب و 

ایمان خالص و مسئولیت اجابت شده، بدون انتظار مزد یا پاداش، شریفانه به دفاع از آزادی و خاک و ایمان شان 

 یر چکمه های بیداد و بی مروتی پامال کنیم. پرداخته اند و قربانی ها داده اند، ز

چه تعداد افغان پاک سرشت بی مدعا علیه متجاوزین شوروی و دست نشاندگان شان سالح بدست گرفتند و به جنگ تا 

شکست متجاوزین ادامه دادند؟ آیا حق آن نبود که از این انسان های شریف و متعالی هم ذکری بمیان میامد و از 

اینها نیز یادی میشد؟؟ اگر ربانی و سیاف و گیالنی و محقق و کرزی و امثالهم مجاهد هستند، پس آن  درستکاری و حق
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اکثریت عظیم شریف و گمنام را چه باید بنامیم؟ فراموش نکنیم که این اکثریت فراموش شده هم دوست دارند که خود را 

ان اینها و شیادانی مانند سیاف و عبدهللا عبدهللا و نور مجاهد بنامند و میخواهند که حداقل چیزفهمان ما فرقی موجود می

 و کرزی و... را در نظر بگیرند! 

همه مانند سیاف و ربانی و مجددی و اسمعیل و قدیر و محسنی و دیگر خود فروختگان جنایت پیشه و وطن فروش، 

 دند و نیستند. دزد و فاسد و انتحاری و دست پروردۀ دستگاه های استخباراتی این و آن کشور نبو

همین اکثریت خاموش و گمنام و دردمند ـ مرده و زنده ـ بودند که با گذشتن از مال و جان شان و با غایت سخت کوشی 

و توان ـ به معنای واقعی کلمۀ جهاد ـ برای زنده ماندن نام کشور و نام من و آقای محشور و حفظ حیثیت و وقار همۀ 

 نمی شان برای را حق این چرا شوند، نامیده مجاهد میخواهند اینها اد ـ پرداختند. اگرملت به نبرد ـ  بزعم خود شان جه

 دهیم؟

چرا به ارزشگذاری این نبرد و نتائج آن، نظر به عملکرد این توده های ژنده پوش پابرهنه بینوا و شرافتمند پرداخته 

اعتبار است، یا کار نامه های بزرگ و بی مثال نمیشود؟ آیا دعوای صد دو صد دزد فاسد جنایتکار بی سر و پا مدار 

 یک ملت پاک نهاد قابل تحسین و تمجید؟ منظور و هدف از این مغالطه کاری ها چیست؟؟

من فکر میکنم هر یک از ما به نحوی مدیون همۀ آن سربازان گمنام و شریفی هستیم که برای استرداد آزادی این 

 ه استقالل آن بر زمین ریختند. کشور به پا خاستند و خون خود را در را

از من مپرسید که کدام استقالل؟ فرزندان واقعی ملک استقالل کشور را گرفتند. چرا آن استقالل حفظ نشد، دلیل آن را 

سائر جنایتکاران قطاع الطریق مردارخوار بی وجدانی که خود را  و ربانی از مجددی و مالعمر و کرزی و وارثان

 مینامند و برخی از ما ها هم به این اعتقاد هستیم، باید پرسید.ناحق مجاهد و انسان 

 پایان

 

 

 


