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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ جوالی ٣١
  

  آيا نقد سخنان  فتنه انگيز آقای ھاشميان قابل انتقاد است؟
  

ند، که در پشت نقد يکی از مقاله ھای آقای  اشاره بدان داشته ابرخی از افرادی که با عمق اين بحث آشنائی ندارند،

کميسيون انتخابات يا مؤفقيت ديگر داکتر عبدهللا برای غصب "ًھاشميان، احتماال اين اشاره به نقدی که من از نوشتۀ 

 باوجودی که من عبارات و جمالت چنين افرادیکه اين  اين. کرده ام، عداوتی نسبت به قوم پشتون نھفته است" قدرت

لود و آشوب طلبانه از مقالۀ آقای ھاشميان را بدون کم و کاست در نوشتۀ خود نقل نموده ام، از کجا و چگونه به گناه آ

ًخاصتا زمانی که من به . اين فکر افتاده اند، که گويا من نسبت به اين قوم شريف عداوت دارم، برايم قابل درک نيست

 افغانی، وفاق و وحدت ملی، ھماھنگی و ھمزيستی و ۀن بر جامعوضوح مقالۀ آقای ھاشميان را برای تأثيرات منفی آ

ًتحکيم دوستی و صلح ميان اقوام مختلف کشور، مخصوصا در شرايط موجود کشور، دارای عيب و تشبث غيرقابل 

يعنی من طرفدار وفاق و وحدت و ھمانگی و .  برای ايجاد اختالف و تفرق و دشمنی بيشتر در کشور دانسته امضاغما

  !يستی مردم ھستم، نه جدائی و دوری و خصومت و دشمنی و جنگ آن ھاھمز

نظر من در نقد نوشتۀ آقای ھاشميان آن بود و است، که در قدم اول بايد ميان توده ھا، يعنی ميان مردم عوام و 

 جنايت، خيانت  بدبختی ھا در کشور، مثل انواع فساد، ايجاد دشمنی و نفاق ميان مردم،ۀسياستمداران فاسد، که سبب ھم

ھيچ يک از سياستمداران . به وطن و جاسوسی برای بيگانگان، جنگ و بی ثباتی و بی امنيتی شده اند، بايد فرق گذاشت

ًبناء اعمال قبيح و شنيع و . تبھکار و آدمکش ياد شده، و امثال شان، نمی توانند از جميع افراد قوم خويش نمايندگی کنند

 و در قدم دوم بحث   مردم افغانستان به حساب آوردۀاب ھمۀ افراد قوم شان، يا به نام ھمفظيع آن ھا را نبايد به حس

محروميت را آن طور که او مطرح نموده است، نبايد مطرح کرد، زيرا آنچه آقای ھاشميان در باره نوشته اند، گذشته از 

 اقوام ديگر است، به شھادت تاريخ زندۀ که تالش بسيار زشت و غيرقابل بخشش برای قرار دادن يک قوم در برابر اين

  ! ًکشور، قطعا درست نيست

من ھيچ وقتی نخواھم گفت که برادران پشتون ما در طول تاريخ حيات خويش محروميت نکشيده اند، اما ناديده گرفتن 

ود را عالم محروميت دو يا بيشتر از دو چند ديگر مردمان در کشور ما از سوی آقای ھاشميان، به عنوانی کسی که خ

 وقايع و پديده ھا و جريانات می خواند، امری است که قبول و تحمل آن، حداقل برای من، کمی ۀ علوم و بينای ھمۀھم

  .دشوار به نظر می رسد

 عالوه بر اين، من نوشته ام که يادآوری از سياستمداران غاصب و زورگوی و جنايت پيشه و جنايت پرور، از آنجائی

جنايت و فساد و . ان  به يک قوم معين و مشخص تعلق ندارند، نبايد به چند نام محدود و محصور شودکه اين سياستمدار
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 بسيار زيادی در ميان  که تا حدودمسائلی ھستند،... استفاده از قدرت ووءخيانت و دسيسه و فتنه و تفرقۀ افگنی و س

يکی را معين و مشخص ساختن و از ديگری حرف . ًسياستمدارانی که فعال در کشور درگير سياست اند، عام شده است

 در حق ملت سيه روز و نگون بخت افغانستان است؛ زيرا اين کار اءنزدن خود نوعی از تفرقه افگنی و گونه ای از جف

که ويژگی عصبيت افراطی و نژادپرستانۀ قومی است، سبب به مغالطه انداختن مردم درمورد  صرف نظر از اين

و کارنامه ھای آن ھا می گردد ـ کاری که برای شناخت درست سياستمدار خوب و بد بسيار زيان سياستمداران کشور 

  ! آور است

استفاده از منابع و سرمايه ھای ملی و قدرت دولتی ـ سياسی، عملی است مخالف منافع ملی کشور، وءجرم و جنايت و س

  . بايد از آن ھم گريزان باشد و ھم انتقاد کند با وجدان، وطن پرست، پاکدامن، صالح و خويشتندار نسانکه ھر ا

که به کدام دوره و به  منتقد چنين اعمالی، تنھا کاری که با انتقاد از بزھکاری ھای افراد بزھکار، صرف نظر از اين

وی  وظيفه ای را که تاريخ و وجدان سالم بشری به دوش در واقعکدام قوم و قبيله و دودمان تعلق داشته دارد، می کند، 

فراموش نکنيم که مردم به عنوان اسم جمع، اسمی که داللت به بيش از يک چيز می کند، . گذاشته است، انجام می دھد

، و قومی از آن ...در بر گيرندۀ تمام افراد، خانواده ھا، اقوام و قبايل، از کران تا کران کشور می باشد، و ھيچ فرد و

  !!! بيرون نمی باشد

ويش در مورد تفاوت مردم عوام و سياستمداران، و تعلق شان به اقوام مختلف و قضاوت بدون من، در مضمون قبلی خ

  : سنجش آقای ھاشميان درباب رھبران فاسد يکی دو قوم؛ چنين اشاره داشته ام

از ھر قومی می توان افرادی به شکل . حدود چنين يغماگری ھا تنھا به افراد مربوط به يک قوم محدود نمانده است"

استفاده از قدرت شده و وءمثال داد که مرتکب فساد و چور و چپاول و س) اشاره به سی و پنج سال گذشته است(مونه ن

ۀ غرض يا ھواداری افراطی از يک قوم و ھندمکث بر روی افراد يک قوم، نشاند. دست به جنايات نابخشودنی زده اند

ن و تعصب آلود و چرکين در کشوری که دستخوش ھرج و چنين عملی ننگي. دشمنی نسبت به قوم يا اقوام ديگر است

  ." مرج، آشفتگی و بی ثباتی می باشد، بی نھايت وخيم و ھالک است

منظور از چنين عملی اين است، که ناديده گرفتن عيوب يک قوم، يا دفاع از گناه و خطا و جرم آن و برجسته ساختن 

و " ننگين"است و از کی دفاع می کند، عملی خوانده شده است ِجرم و جنايت اقوام ديگر، حال اين شخص مدافع کی 

چرا؟ چون افغانستان را دستخوش ھرج و مرج و آشفتگی و بی ثباتيی بيشتر می سازد، که ". چرکين"و " تعصب آلود"

 دغدغۀ من اکثريت مردم بالکشيده و آفت ديدۀ کشور است، نه. در غايت به حال کشور و مردم خطرناک و کشنده است

طرفداری از ھر سياستمدار جنايتکار و خائن، خود جنايت و خيانت ! سياستمداران فاسد و خاطی و گنھکار اين يا آن قوم

  ! است

اگر نوشتۀ من، که طی آن برخی از سخنان آقای . ھدف من از نوشتن بند باال دفاع از اين يا آن قوم يا رھبران شان نيست

آرامی و بدون تعصب خوانده شود، ديده خواھد شد که من نظريات آقای ھاشميان را ھاشميان به نقد گرفته شده است، با 

اين سه کس و کسانی مانند اين ... وسيلۀ نور و دوستم و محقق، و فساد و جنايت وه در باب غصب ملکيت ھای مردم ب

ت به گونۀ نمونه تمرکز کنيم، وقتی بر جرائم و جنايا! اين نکته نه قابل تکذيب است و نه قابل دفاع. ھا رد نکرده ام

ھمچنان زد و بند ھای . خصوص در جنگ ھای کابل، به ھيچ انسانی پوشيده نيسته جنايات فراموش ناشدنی اين ھا، ب

... ضد ملی شان با کشور ھای بيگانه، کشور را به ورطۀ نابودی و تجزيه انداختن، سرمايه ھای ملی را به يغما بردن و

  . را
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من نه تنھا مخالف ياد آوری اين جرائم و جنايات و جنگ ھا و ابعاد خشونت بار آن و خيانت ھای اين ھا نيستم؛ بلکه 

خواھان آنم که ھر کدام از اين ھا و امثال شان در دادگاه ھای نظامی به عنوان جنايتکاران جنگی محاکمه شوند و به اشد 

  . مجازات محکوم گردند

اھم از جرائم و جنايات و جنگ ھای خونين و وحشيانه و نفرت انگيز و خيانت ھای ھمۀ اين ھا، گذشته از اين، می خو

طور پيوسته، از ھر طريق ممکن، ياد گردد و نگذاشت که فاجعه ھائی که اين ھا آفريده اند از ه  و بهاز که تا مه، ھميش

  !! ًاين بخش از تاريخ را، خاصتا نبايد فراموش کرد. خاطره ھا محو شود

چنين يادآوری ھا سبب خواھد شد که نسل ھای آيندۀ کشور نسبت به زشتی جنگ و جنايت و جرم و خيانت معلومات 

 و اختالف افزون تر از پيش، بيزار و متنفر شوند و کوشش تبيشتر حاصل کنند، و در نتيجه از جنگ و جنايت و خيان

ديگران موقع بدھند که در فکر جنگ يا دامن زدن آتش جنگ کنند که نه خود در زندگی پيرامون جنگ بگردند و نه به 

  .و نفاق به عنوان پيش درآمد جنگ، باشند

فتنه جويانه مسائلی را مطرح می کند، ضمن بيان برخی از حقايق در مورد آن سه ۀ ولی آقای ھاشميان به گون

زی و دسيسه و تباھی از آن به مشام جنگساالر، که نخست مقرون به واقعيت نيست؛ و دوم به وضاحت بوی تفرقه اندا

  !ًمی رسد، مسائلی که جدا قابل نقد ھستند

وليتی که در برابر مردم، سوا از اين قوم و آن قوم، احساس می کنم، اينست که چنين تشبثات نفاق ؤبرداشت من بنابر مس

  . افگنانه را بايد نقد و نفاق افگن را بايد رسوا کرد

رست در موقعی که ايشان به داليل ديگری زير نقد پيگير خيلی از دوستان قرار دارند، نبايد نقد نوشتۀ آقای ھاشميان، د

اين تصور را به مخيلۀ ما راه بدھد که سبب نقد ما از نوشتۀ اخير شان دشمنی با وی يا دشمنی با قومی است که او در 

ره بين ذ که سخنان آقای ھاشميان را زير بلکه تمنای من با خلوص نيت از ھمکاران ما اين است. پی تحريک آن ھاست

، در زمانی که کشور در آتش جنگ و نفاق و من و ینقد و تحليل قرار بدھند و ببينند، که آيا گفتن يا نوشتن چنين سخنان

می سوزد، و دستان مداخله گر از ھر طرف به سوی آن ... تو و خصومت و روياروئی برای کسب قدرت سياسی و

  نه بود، يا نه؟دراز است، عاقال

 به کدام قوم منسوب ھستند، به ھر قومی که تعلق داشته باشند، توقع من، با کمال احترام و چنين منتقدانیمن نمی دانم که 

به شکل خاص از ايشان و به شکل عام از ھمه کسانی که در فکر آرامی و رفاه و سعادت مردم و نيرومندی و سربلندی 

 اقوام و مليت ھای شريف کشورھستند، اين است، که تنھا به فکر ۀ صلح دائمی ميان ھمو اعتالی افغانستان عزيز، و

و ھر سخنی را به .  يک ديگر بشوراند، اجتناب کنندهملت و کشور باشند و از طرح مسائلی که می تواند اقوام را علي

  . گونه ای تعبير نکنند که دلبخواه خود شان است

ًی حرف زده می شود، از برای آنست که اين انسان مستبد مرتکب اشتباھاتی بعضا بسيار ن خانااگر از استبداد عبدالرحم

بزرگ در کشور شده است و برخی، باوجود اين اشتباھات وی، می خواھند امروز وی را به عنوان يک قھرمان ملی و 

  . يک شاه دلسوز و مشفق و مھربان در حق ھمه معرفی کنند، که بجا و درست نيست

ن خان، گفتن بخشی از تاريخ اين کشور است، که برخی ھا تالش دارند آن را اتن پيرامون استبداد عبدالرحمسخن گف

 و بی مھری کامل نسبت اءپيوند زدن بيان حقايق تاريخی به دشمنی با قومی که وی به آن تعلق داشت، جف. تحريف کنند

  . ظاھر خان را گره زدن با دشمنی شخص با ویيا غفلت و کم کاری و وقت گذرانی و عياشی . به اين قلم است

بحث پيرامون خدمت يا خيانت شاھان و حکمرانان و ساستمداران، و انتقاد از کسانی که ھمه کارکرد ھای آن ھا را 

دربست خوب يا خراب می بينند، نقد و خصومت و دشمنی با قومی که اين شاھان و حاکمان و سياستمداران تعلق داشته 

 نقد نوشتۀ ھاشميان ھم تنھا متعلق به نظر خود آقای ھاشميان و کسانی که مانند آقای ھاشميان فکر می کنند، !اند، نيست
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است؛ نه نقد عملکرد توده ھای قوم شريف پشتون که مانند سائر اقوام محنت کشيدۀ کشور در مرارت و سختی و فقر و 

اگر نقدی بر اين ھا وارد باشد، تنھا ھمين . سر می برندآزار و عذاب، ھم در گذشته و ھم امروز، به سر برده و به 

است، که اين ھا به سرنوشت خويش بی عالقه اند، به شناخت دوست و دشمن خود مبادرت نمی ورزند و نمی کوشند 

  !خود را از دست اين ھمه دزد شياد و حقه باز و وطن فروش، با ھمه تجربه ای که دارند، نجات بدھند

ن شامل ھمۀ ملت است، نه شامل يک قوم يا يک قبيله و يا يک خانواده؛ ھر قوم، قبيله و خانواده ای دغدغه و تشويش م

دشمنی من ھم، ھمينطور، با ھمه کسانی است که دشمن افغانستان و دشمن افغانان، اعم از ازبک و ھزاره و ! که باشد

و . است... اھوئی و بلوچ و نورستانی وترکمن و پشتون و تاجک و عرب و شغنانی و شيخ محمدی و اشکمشی و بر

  .است... دشمنی با بدی و زشتی و جنون و جنگ و زور گفتن و چور و چپاول و اخاذی و غصب و فساد و

  : ًضمنا

من طرفدار رسيدن به يک . بحث با دوستان با آرامی و از راه گفت و شنود توأم با استدالل می تواند به نتيجه برسد

گفت و گوی سالم، برای قرار دادن ھر سخن در جای معين و درست آن، حاضرم؛ و چنين کاری مخرج مشترک از راه 

که دارای تفکر خالق باشند، غرض ايجاد بستری برای انديشيدن، دوری از تعصب، توجه به واقعيت ھا،  را با آنانی

  .  و خوشی بی پايان استقبال می کنمبا ميل وافر... پذيرش نقد سالم و منصفانه، بررسی ھمه جانبۀ نکته ھا و قضايا و

! چنين عملی سبب منتھای خوشی من خواھد شد.  را بدون ايما و اشاره با من مطرح کنندیدوستان می توانند چنين مسائل

ھر يک از ما وظيفه داريم در راه توليد انديشه و در راه رفع ابھامات و زدودن نارسائی ھای يک ديگر و تبيين حقايق، 

کوشش در . ته باشيم، دست به دست ھم داده به کشور و مردم خود، طوری که آرزو داريم، خدمت کنيماگر خواس

يفه و تکليف مشترک ھمه کسانی است، که دل شان برای اين کشور و برای مردمان ظراستای رسيدن به اين معمول، و

ًد، بايد از سر بدر کنيم؛ اگر واقعا به فکر فکر يک قوم و يک خانواده را، ولو قوم و خانوادۀ خود ما باش. آن می سوزد

بيائيد که خود را عادت به اين بدھيم، که : در پايان يک نکته ديگر!! يک افغانستان آباد و آزاد و قوی و متحد ھستيد

  !!   گيالس نيمه پر را ھمواره نيمه پر ببينيم؛ نه نيمه خالی

   

٣٠/٠٧/٢٠١۵  

 


