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سید هاشم سدید

بگیریش ،که نگیرید!
چه کسانی باید اظهار ندامت کنند؟ آنانی که وقتی پای مردم و خاک و دین به میان آمده است ،راه خود را ،که راه
مردم و خاک و دینی عاری از خشونت بوده است ،از راه هر انسان و دسته و گروه و تنظیم و سازمان و حزب خطا
کار جدا کرده و به راه خود و راه مردم رفته اند ،یا کسانی که با بی حمیتی سر به آستان اجنبی ساییده و می سایند
و به دستور اجنبی ،و استفاده از نام دین ،ده ها و صد ها هزار انسان بی گناه را با بی رحمی به قتل رسانده و کشور
را با خاک یکسان کرده اند .کسانیکه همیشه آزاده زیسته اند و غیر از انتقاد از کار نادرست و رفتار ناپسند و ناسالم
و ضد ملی – ضد بشری جانیان دین فروش  -وطن فروش کار دیگری نکرده و حرف دیگری نزده اند ،یا کسانیکه
بخاطر شهرت ،قدرت و ثروت ،هم وطن شان را ،بی شرمانه ،فروخته اند و هم ایمان و وجدان شان را؟
تنهایی برخی از انسانها نتیجه اجتناب از بودن با نابکاران و نقد از کار نادرست ،جرایم ،جنایات و وطن فروشی های
این ها است ،نه نتیجۀ رفتار و کردار غیر اجتماعی و غیر مردمی و ضد ملی و یا اخالق بد آنها.
برخی از این انسان های شریف ،قبل از برآمدن از افغانستان ،تقریبا ً چهل سال پیش ،همچنان بعد از برآمدن از
افغانستان ،سال ها ،تا زمانی که به اصطالح مجاهدین به پیروزی رسیدند ،در کنار مجاهدین ایستادند ،و از داعیه
جهاد پشتیبانی کردند.
این انسان های ملی و شریف وقتی با این گروه های چپ افتادند ،که این گروه ها به کابل رسیدند و به جای احترام
به مردم ،و دست به دست هم دادن و کار مشترک را برای احیای صلح و آبادانی کشور ،همه وعده های شان را
فراموش کردند و به جنگ بر سر قدرت پرداختند و هزار ها زن و مرد و طفل و جوان و پیر را با بی رحمی و به
فجیع ترین اشکال کشتند و شهر کابل را به خاک رو به ای تبدیل نمودند و مملکت را به سوی تباهی هر چه بیشتر
سوق دادند.
به گفته یکی از بزرگان جهان اندیشه" :تنها ترین انسان ها کسانی اند ،که همیشه حقیقت را می گویند".
اینها تنها هستند چون بت نمی سازند و به خاطر خوشی بزهکاران یا منفعت شخصی خویش ،یا به دالیل قومی -
مذهبی  -زبانی  -نژادی و سمتی ناحق را حق جلو نمی دهند و جانب ظلم و بی عدالتی را نمی گیرند .
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طالب تافته جدا بافته ای نیست ،بلکه به مراتب تبه کارتر از دیگران است .من شخصا ً هر آن کسی را که از جنایت
پیشه ها و وطن فروشان فاسد ،خواه چپ و خواه راست ،پشتیبانی می کند ،به همان اندازه مجرم و جنایتکار و فاسد
می دانم ،که خود آن ها را !
کسانیکه باید ندامت بکشند و از مردم معذرت بخواهد و مورد تعقیب و پرسش قرار بگیرند ،مجاهد ،طالب و اشخاصی
اند که قبل از این دو دسته دست به جنایت و خیانت زده اند ،نه
کسانی که با احساس مسؤولیت ایمانی ،وجدانی و ملی همواره در برابر اینها ایستاده شده اند ،و بر هر خطای شان
انگشت انتقاد گذاشته اند.
این نوشته بر اساس مسؤولیت انسانی  -ایمانی  -ملی و به دفاع از هر آن کسی است که مبارزه شان تنها برای خاک
و مردم و بدون آالیش و زد و بند های چرکین با جمیع بیگانه ها بوده است ،نه به دفاع از کدام فرد بخصوصی!

برای مطالب دیگر این نویسنده ،اینجا کلیک کنید
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