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  سيدھاشم سديد 

  ٢٠١٧ جون ٠٨
  

  يکی از خصلت ھای خوب دانشمندان
  

 دانشمندان در برابر افسانه سرايان، يا کوته بينان اين است که برای بيان يک مطلب يکی از خصلت ھای خوب

 بيھوده ادعای دانشمندی کنند، گذشته از اين که آن مطلب را تا ھمان جائی که ھمواره، مگر اين که دانشمند نبوده

برای شان مفھوم و قابل درک و معلوم است، توضيح می کنند و ھيچ وقت در درستی و نادرستی آن پافشاری نمی 

اده ھای علمی،  علت و معلول را در نظر می گيرند و از ديگران ھم می خواھند برای شناخت درست دۀنمايند، رابط

به طور مثال و برای اثبات اين . رويداد ھا و موضع گيری ھا، قبل از اظھار نظر، اين رابطه را در نظر داشته باشند

 کابل را آبستن تغيير ۀ گذشتۀسخن اگر به يک دانشمند يا به يک انديشمند گفته شود که برخی ھا مظاھرات روز جمع

 معقول و شائسته نمی دانند و از او پرسيده شود که نظر خودش را در اين باره منفی در کشور می دانند و آن را کار

  : ابراز کند؛ خواھد گفت

با توجه به شرائط موجود کشور ما اين نظر کامالً درست است، اما بايد ديد و بايد پرسيد که چرا مردم مظاھره می "

  ! کنند

ھيچ مظاھره چيی در بروز اعمالی که .  آن می باشدمظاھره مولود حاالت و اعمال خاصی است که دولت مسؤول

اين اولين باری نيست که مردم . مردم کشته و زخمی داده اند. سبب مظاھره ھا شده و می شود، نقشی نداشته اند

تنھا در يک يا يک و نيم ماه گذشته در حدود چھار صد نفر در قول . کشته و زخمی می دھند و خساره می بينند

کشته شدگان حادثۀ . کشته شدگان شفاخانه سردار محمد داوود خان نيز در ھمين حدود بود. کشته شدنداردوی شاھين 

سه راھی دھمزنگ، مسجد باقرالعلوم، اکادمی پوليس، رياست دھم امنيت ملی، شاه شھيد، حمله برمجلس شورای 

دم گنگس و پخمه و از جان خود ھر قدر مر... ملی، رياست رجال برجسته، چھارراھی زنبق، ترور ھای انفرادی و

به سير آمده باشند و ھر قدر تحمل داشته و به دليل اوضاع خاص کشور و حس مسؤوليت ملی حاضر باشند جام 

دولت و . کاسۀ صبر مردم لب ريز شده است. زھر را سر بکشند، باالخره مردم را به دادخواھی مجبور می سازد

ائط حساس و شکنندۀ موجود کشور از مردم در ھر حالتی انتظار داشته باشند حاميان گوناگون آن، نبايد به بھانۀ شر

مردم و . که ھر فشار و بيداد و مصيبت را تحمل کنند و ھر کم کاری و غفلت و گريز از وظيفه را ناديده بگيرند

باشد تعھدات خويش اگر دولت نتواند، يا نخواسته . دولت به طور مساوی و مطابق قانون در برابر ھم تعھداتی دارند

درستی انجام بدھد و به وعده ھای خويش عمل نکند، آيا مردم حق جدی بگيرد و وظايف خود را برا در برابر مردم 
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ندارند که اين سستی يا فراموش کاری عمدی يا غيرعمدی را به رخ دولت بکشانند و يا دولت را متوجه سھو و 

  اھمال در کار ھايش کنند؟  

 دولت نتوانسته است امنيت مردم را چه در پايتخت و چه در شھر ھا و واليات ديگر کشور تأمين ھمه می دانيم که

عالوه بر اين که دولت قادر به تأمين امنيت مالی و . تأمين امنيت مردم يکی از مھمترين وظايف دولت است. کند

ھای ميان خالی و ادعا ھای بی جانی مردم نيست، ھمواره با احساسات مردم با دلداری ھای غيرواقعی و وعده 

. پشتوانه و دروغيِن سرکوب تروريستان و قطع جنگ و کمک به خانواده ھای زيان ديدگان بازی نموده است

 ھم خوردن روال عادی هکشمکش ھا بر سر قدرت و تقسيم کرسی ھا و حمايت از مفسدترين عناصر، که سبب ب

ور شده است، بيشتر از اين برای مردم قابل قبول و قابل تحمل حکومت داری و موجب تمام بدبختی ھای مردم و کش

وجود صد ھا انسان خود فروخته در دستگاه دولتی، قوم پرستی و انحصار قدرت و وجود فساد و عدم تعقيب . نيست

ن و زورگويان و اختطاف کنندگان و رشد روز افزون خطر طالب و اجاسوسان، جنايت کاران، مجرمان و مفسد

 می یجاه تروريسم و ده ھا نقصان و خطا و رسوائی ديگر که به گونه ھای مختلف بر زندگی مردم تأثيرات منفی ب

  . گذارند و دولت بايد جلو آن ھا را بگيرد، تاب و توان مردم را به کلی از بين برده است

ای حفظ ثبات و امنيت و برای اين که شرائط کشور از اين بدتر و شکننده تر نشود و برای دفع آيا تنھا مردم بر

اگر دولت وظايف خود را جدی می گرفت و در حفظ امنيت مردم کوشا . خطرات احتمالی در آيند مسؤوليت دارند

دم دست به اعتراض و می بود و مردم کشته و زخمی نمی دادند و زندگی و کار شان برھم نمی خورد، آيا مر

  مظاھره و زنده باد و مرده باد می زدند؟ 

آقای الکوزی، يکی از کارمندان اتاق ھای تجارت و صنايع می گويد که در طول يک ھفتۀ گذشته دکانداران شھر 

   !مگر مردم اين را می خواستند يا می خواھند؟ به ھيچ وجه. کابل بيشتر از دوازه ميليون دالر خساره ديده اند

 و هوظيفۀ تأمين امنيت مردم به دوش چه کسانی است؛ به دوش مردم يا به دوش دولت؟ وقتی دولت به کار ھای محول

  ! مسؤوليت ھای خود رسيدگی نتواند، مردم چه کنند؟

مظاھره معلول بی کاری و غفلت، . تأثيرات منفی مظاھرات را به دوش مردم انداختن کار اصولی و شائسته نيست

 دولت هبناًء بھتر است در پی يافتن علل اعتراضات مردم علي.  ديگر، نتيجه يا پی آمد بی کفايتی دولت استبه مفھوم

باشيم و بر آن ھا انگشت انتقاد بگذاريم، نه اين که وقت خود را به کاوش معلول و تأثيرات آن ــ که بدون ترديد می 

به نوبۀ خود قابل تشويش و تعمق می باشد ــ بيشتر از تواند علت يا علل برخی از کار ھای خوب و خراب باشد و 

  ."مصروف کنيم) به ھر دليل روا و ناروا که است(علل 

و با اين جواب، سر وجدان ما را، به ھر دليلی که علل اعتراضات و مظاھرات يا شکوه ھا و شکايات و مخالفت 

ابل نقد و اعتراض دولت، ناموجه می خوانيم، به با دولت را، پيش از نظر انداختن به کارنامه ھای ق/ھای مردم از

جيب تفکريک انسان پاسخگو و ملی در برابر خود و مردم و خدا فرو می برند و ما را مجبور می سازند که از خود 

ميل به انجام وظيفه نداشته باشد و تکاليف خود را جدی ) دولت(بپرسيم که اگر مسؤول امور و سرپرست کارھا 

ا در برابر مردم و وظيفه ای که به عنوان پاسخگو دارد، نداند، مردم چه کنند؟ توصيۀ ما به مردم چه نگيرد و خود ر

ی را که بر آن ھا روا داشته می شود، تحمل کنند و دست به ھيچ شکوه و شکايت و دادخواھيی لم؟ ھر ظ!است

  نزنند؟؟؟

، به خصوص در کشور ھائی که دولت ھا  سياسی، از جمله در مظاھراتاين را می پذيرم، که در ھر حرکتمن 

تکرو و زورگو و فتنه جو و توطئه گر و فاقد توانائی انجام وظيفه ھستند و فضای سياسی کشور را با اين گونه 
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استفاده ساخته اند، يک تعداد انسان يا برخی از گروه ھائی توطئه وءاعمال شان آماده برای توطئه و فساد و فتنه و س

حق و مسالمت آميز و مردمی نفوذ کرده می خواھند مظاھرات را در مسير ه ون مظاھرات بگر و موذی در در

دلخواه خود بکشانند، اما در اين مورد خاص ھم اولتر از ھمه بايد به عامل و منشاء اوليۀ و انگيزۀ اصلی بروز يک 

  !حادثه فکر کرد تا به تحليل و تشريح معلول

 عده از رسانه ھا ضروری است که ھمواره و به يک زبان بر طبل ملی چنين برخوردی، علی الخصوص برای آن

  !!    گرائی و وحدت می کوبند، ولی درعمل خود باعث شقاق و نفاق و درز افکندن ميان مردم می گردند

٠٧/٠۶/٢٠١٧  

  

  

 


