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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ اپريل ١١
  

  آيا پشتون ھا يک ملت ھستند؟
 برای "نالينافغان جرمن آ" آن را به پورتال "سيد خليل هللا ھاشميان"، که آقای "ديکجکول موسف" شنھاديبه نظر من پ

  .  داردی ھائراديانموده است،  نشر ارسال

 اين "ھاشميان"، از روی نوشته ھای شان دارم، البته تعجب آور نيست، که چرا آقای "ھاشميان"با شناختی که از آقای 

 :يمنبه ايراد ھا نگاه می ک.  پيشنھاد را باوجود داشتن ايراد ھای قابل توجه و جدی تأئيد نموده اند

 قوم و بخشی کي که پشتون ھا ی، درحالناميده است" ملت"لين ايراد اين است، که کجکول موسفيد، پشتون ھا را او) ١

 بازھم ندند،يبه افغانستان بپونيز  ورندي آن طرف مرز دی پشتون ھای اگر زمانی حت، نه يک ملت،ملت ھستنداز يک 

  ! البته بخش بزرگ آن  ماند، نه يک ملت؛خواھند باقی  ملت کي از ی ھا بخشپشتون

تمام اين اقوام تشکل سياسی ـ جغرافيائی ـ ملی واحدی را به وجود آورده اند، که . افغانستان کشوری است کثيراالقوام

 سال ياد می ١۵بھتر بود کجکول موسفيد، وقتی از بدبختی مردم طی . نظر به اجماع ھمگانی، افغان ناميده می شوند

 انسان ھائی می شود، که از شمالی ترين نقطۀ ۀرا به کار می برد، که شامل ھم" افغان"لمۀ کند، به جای کلمۀ پشتون، ک

 . و از غربی ترين محل تا شرقی ترين ناحيه زندگی می کنند افغانستان تا جنوبی ترين مکان

 ی مبه مشامنفاق  تفرقه و یبونه بوی وحدت، که  ، حال ھر قومی که باشد، ده ھا قوماني از م، قومکي استعمال نام از

به ھيچ وجه  ، و آن ھا را تأئيد کردن خواندن"وطن دوستانه" اي "یمل" را دي کجکول موسفی ھاشهي اندنيبنابرا. درس

 .يستنو به سود مردم ما درست 

.  ھستندگی و مصيبت و آواری کشور دچار رنج و بدبختني اقوام اۀ ھم،پرچم کودتا کرد تا امروزـ  که خلق یاز روز) ٢

، يا از روی بی خبری است يا از روی غرض ورزی و قوم پرستی، که نه سازنده است  خواندندهي قوم را ستمدکيًبناء 

 !و نه به حال ما مفيد می باشد

تفاوت قائل .  بوستان ھستندکي ی اقوام افغانستان گل ھاۀھم. ستي ندهيمنصفانه و پسنداين نوع برخورد با قضايای ملی 

 با  را نفاق افگنانه سخنانني چنني فھمان ما ازي است که چني تر از آن اعظيم.  بسيار عظيم استیناھ آن ھا گانيشدن م

 .کنندو تبليغ  دي تأئھلھله و شور

ِداوری تاريخ .  تصور است مروت و مدھش طالب، طالب را معزز و محترم خواندن دور ازاتي جرائم و جناۀبا ھم) ٣
 که مانند طالب یگرانينه طالب مستحق احترام و اعزاز است و نه ديز ما اين است، که ًتقريبا چھل و پنج سالۀ کشور عز
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 و اري حکمتی و حزب اسالمیليوحدت خلحزب  و افيساسالمی  نظار باشد، خواه اتحاد ی و شوراتيھستند، خواه جمع

  ...  وی اسالمیجنبش مل

داشته و قرار ھا  گانهيدرخدمت بمختلف  یاھبه گونه  دست به جنايات گوناگون و عديده در کشور زده اند و که یکسان

 ی افغانستان زده و میو بقامردم  وحدت ۀشي بر رشهي تگانگانيمقاصد باھداف و  برآورده ساختن یدارند و براقرار 

 نند،يبب خود را ۀ کارانه و خائنانتي اعمال جنای و سزارنديخذه قرار بگؤا مانند آدمکشان خلق ـ پرچم مورد مديزنند، با

 .  ه به آن ھا احترام بگذاريم شامل نمودی شرافتمند و ملی انسان ھافيدر ردرا  ا که آن ھنينه ا

از نوشتۀ کجکول موسفيد چنين معلوم می شود، که ايشان بيشتر از پشتون ھای افغانستان به فکر پشتون ھای دوروبر ) ۴

چون از . رد، که شامل تمام حواشی و حوالی کشور می گرددکلمۀ دوروبر معنای خاص خود را دا. افغانستان ھستند(!) 

کجکول موسفيد شناخت ندارم، نمی توانم در مورد او چيزی بنويسم و از او سؤالی کنم، اما از کسانی که پيشنھاد وی به 

 و پشتون نشين ھستند، به طالب را تأئيد می کنند، می خواھم بپرسم محالتی را که شامل دوروبر کشور ما می شوند،

  . خوانندگان خويش معرفی کنند

اگر منظور از پشتون ھای آن طرف مرز نام نھاد ديورند است، اين ھا که در جنوب کشور ما، در داخل و در جا ھائی 

  !که جزء خاک خود ما پنداشته می شوند، استقرار دارند، نه در دوروبر افغانستان عزيز

طی سال ھای گذشته ... ، و نه تمام اقوام کشور، وقتی از بدبختی و تحمل رنج و محروميت وذکر نام تنھا يک قوم) ۵

  . سخن گفته می شود، بدان می ماند، که اين صدا ھم از حنجرۀ موالنا فضل الرحمان خارج شده باشد

ب ز کنند و شامل حموالنا فضل الرحمان از طالب ھای پاکستانی دعوت می کند، که جنگ و کشتار را در پاکستان قطع

آيا چنين دعوتی از روی عاطفه و احساس انسانی ـ !  سياسی دست بزنند ـ تنھا از طالبان پاکستانیۀاو گرديده به مبارز

  اسالمی است؟ 

اگرموالنا فضل الرحمان شخصی خوش قلب، با عاطفه، انسان و مسلمان است، چرا ھمين احساسات و عواطف را در 

 دست طالب ھا ـ ن ديگر خود، که افغان ناميده می شوند و به مراتب بيشتر از پاکستانی ھا ازمورد ھمکيشان و ھمنوعا

ـ آزار و اذيت شده اند و ملک شان آسيب ديده است و مانند خود او مسلمان ...  و کشميری و ازبک وپاکستانی و افغان

 می باشد، خواھش نمی کند، که جنگ را قطع کنند ، که خود خالق و قومندان آن ھا افغاناند، نشان نمی دھد؟ و از طالبان

  و از راه سياست و تفاھم مشکل خود را با مردم و دولت افغانستان حل کنند؟ 

، از صدمات جنگ و ترور و زورگوئی ھای متواتر "ياء"تا " الف"کجکول موسفيد ھم، درحالی که مردم کشور، از 

اند و ھر يک از انسان ھای اين کشور کم از کم يک عزيزی را از مجرمان و جنايت کاران و وطن فروشان متأثر شده 

فضل . دست داده است، با يادآوری از بدبختی ھای يک قوم نشان می دھد، که چقدر اختصاصی و غيرملی فکر می کند

فيد انتقاد من به طرز تفکر خاص کجکول موس! (الرحمن تنھا به پاکستان فکر می کند، و کجکول تنھا به قوم پشتون

  !!) در برابر پشتون ھاوءاست؛ نه به دليل دشمنی و قصد س

 اقوام، خواه پشتون و خواه ترکمن و ھزاره و ۀتقاضای من از ھموطنان گرانمايه و عزيز اين است، که با احترام به ھم

 انسان ھای ۀھم، وقتی راجع به مردم افغانستان فکر می کنند يا راجع به خود افغانستان، به فکر ...تاجيک و ازبک و

اين سرزمين باشند و از حق و حقوق، ھمچنان از درد و غم و بدبختی و رنج ھمه ياد و دفاع کنند، و از ھر طريق، و به 

  ! آحاد کشور بکوشندۀھر نوع ممکن در راستای خوشبختی و سعادت ھم

حور داشته باشند و يکی برای يگانه راه بھروزی و قوت مردم ما در اين است، که با ھمه برخورد يکسان و عدالت م

  !ھمه، و ھمه برای يکی کار و فکر کنند
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اگر ھزاره به فکر ھزاره باشد و تاجيک به فکر تاجيک و ترکمن به فکر ترکمن و نورستانی به فکر نورستانی و پشتون 

سکھـ و يھود و به فکر پشتون، و شيعه به فکر شيعه و سنی و ھندو و سکھـ و يھود و عيسوی به فکر سنی و ھندو و 

فکر ملت شدن و فکر قطع جنگ و استقرار صلح و آرامی و آبادی و قوت و دفع مداخالت فرھنگی ـ ... عيسوی و

  . سياسی و نظامی بيگانه در افغانستان را بايد از سر بيرون کرد

  !مند می گردندبا چنين تفکری ضد ملی ــ ميھنی نه ملت ھا ساخته می شوند و نه کشور ھا آباد و معمور و نيرو

پس بايد نه تنھا ريشه ھای چنين تفکرات زيان آور را قطع کرد، که دست و زبان آن ھائی را ھم کوتاه کرد، که در صدد 

 !! آب دادن به اين چنين تفکرات مخرب و زيان آور ھستند
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