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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۴ مارچ ٢۶
  

  آن که مرد و بد بود، در کشور ما کی بود؟
  

مله صفحۀ انترنتی بعد از استراحت روزانه، طبق معمول، ساعت چھار و نيم عصر سری به چند سايت انترنتی، از ج

  . بی بی سی فارسی زدم

بعد از خواندن آن خبر، لباس ھايم را پوشيده به . را جلب کرد مھيم در صدر اخبار بی بی سی توجھخبر مرگ قسيم ف

منزل يکی از دوستانی رفتم که در نزديکی خانۀ ما زندگی می کند و می شود از طريق دستگاه کوچکی که دارد برخی 

  . تلويريونی افغانی را گرفتاز کانال ھای 

از خبر اثری . جوی کانالی شدم که بتواند در اين مورد خبر بيشتری ارائه کند و تلويزيون را روشن  نموده به جست

نبود، اما در تلويزيون ھای خورشيد و طلوع نيوز ميزگردی دائر بود که افرادی چند در اثر تقاضای مدير ميزگرد در 

اسی ـ اجتماعی، جھاد و کار، شخصيت و اخالق، و باالخره وطن دوستی و تأثيرات افکار و مورد زندگی شخصی و سي

اعمال وی در ارتباط با زندگی سياسی و آيندۀ جمعيت ـ شورای نظار و مسائل افغانستان نظريات شان را ارائه می 

  .کردند

ين نکته بود که ھر دو تلويزيون به گونۀ  مرا جلب کرد، اهاولين چيزی که در اين دو تلويزيون و ميزگرد آن ھا توج

ھدفمند و ھوشمندانه قصد آن را داشتند که افکار عامه را در جھتی سوق بدھند که جنبه ھای منفی کار ھا و زندگی قسيم 

فھيم، ھم در زندگی قبل از به اصطالح جھاد وی، ھم در ايامی که جھاد ناميده شده است و ھم در روز ھای بعد از 

به زبان عريان تر  .حزاب به اصطالح اسالمی بر رژيم کمونيستی داکتر نجيب، از انظار عامه پوشيده بماندپيروزی ا

تلويزيون ھای مزبور تالش داشته اند که ھمۀ واقعيت ھا در مورد انسانی، که نمی تواند به دليل انسان بودنش سراسر 

چرا که تمام افرادی که در . ند و در پرده نگھداشته بمانندخوب باشد، گفته نشود؛ به گفتۀ ديگر، برخی سخنان گفته نشو

، به وقت افغانستان، و ميزگرد بعد از آن در اين دو تلويزيون جمع شده بودند، ٩/٣/٢٠١۴ شب ٩ميزگرد ساعت 

اشخاصی بودند که از دوستان و ھمگنان و ھمکاران و ھمقطاران و ھمپيمانان دولتی ـ حزبی و مردمان محل تولد وی 

چيزی برای گفتن نداشتند؛ بدون اين که لحظه ای به اين امر ... ودند و غير از تعريف و تمجيد وی و قھرمان سازی وب

 سال بدون کم و کسر و نقص و اشتباه و خطا زندگی کند؛ ۵۶مسلم درنگ کنند که آيا امکان آن وجود دارد که انسانی 

سالح و جنگ و بستن و کشتن سر و کار داشته است؟ انور آنھم کسی که عمری در خاد کار کرده است و عمری با 

جگدلک، برمک، ياسين يا ياسينی، داوود کلکانی، واقف حکيمی، اورياخيل و دو يا سه نفر ديگری که نام ھای شان به 

ز اين خاطرم نمانده است؛ و سالنگی، قوماندان پوليس يا والی پروان، که تيلفونی با وی صحبت شد و مدير برنامۀ يکی ا
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دو تلويزيون نظر وی را در مورد شخصيت قسيم فھيم جويا گرديد، کسانی بودند که از طرف دو تلويزيون ياد شده برای 

که مراجعه به افکار عمومی، برای کسب نظريات عامه در  در حالی. ارائۀ نظر در باب قسيم فھيم دعوت شده بودند

 خبرپراگنی، به موافق و مخالف يک فرد يا يک نظر ه، يک دستگاموردی، ايجاب آن را می کند که يک رسانۀ ھمگانی

و مطلب، يک گروه يا يک حرکت و تنظيم و حزب و دولت مراجعه کند و نظريات ھمه، از ھر حزب و مکتب و اعتقاد 

  . و باور را بدون کم و کاست و به شکل غير جانب دارانه به مردم انتقال بدھد

 خورشيد و طلوع در مورد قسيم فھيم، متأسفانه شکل تبليغات محض را داشت، که ازنوع برخورد خاص تلويزيون ھای 

 ھم در چنين شرايط بنابر داليلی که در زير بيان می شود، اگر دعوت ھم می ان متوفاگرچه مخالفا. انتظار به دور بود

  .ويندشدند، نمی توانستند يا بھتر بگويم نمی خواستند آنچه را که می بايد می گفتند، بگ

  :اين داليل عبارت اند از

مردۀ بد و زندۀ خوب را کسی نديده "ـ خصلت جامعۀ ما، بدبختانه، چنان است که کسی ـ به مصداق اين سخن که ١

  . ـ پشت سر مرده، حتی اگر مرده در زمان حياتش آدم خوبی ھم نبوده باشد، حرف بدی نمی زند" است

معلم : "شاگرد بدون درنگ گفت"  سؤال کرد که سکندر چگونه انسانی بود؟معلمی از يکی از شاگردان خود: "می گويند

پدرم گفته است که اين کار . صاحب می دانم که سکندر چگونه انسانی بود، اما من نمی خواھم پشت سر مرده گپ بزنم

  ." اخالقاً خوب نيست

ن قسيم فھيم ھم از اين جامعه و اين نوع افکار و اخالق جدا و مستثنأ  و مخالفااخالق جامعۀ ما سوگمندانه چنين است؛

  .نيستند

ـ ساختار نظام و وضع جامعۀ ما چنان است که کمتر کسی جرأت گفتن واقعيت ھا را در مورد اشخاصی مانند ربانی و ٢

 تفنگ ساالران غير رهشمول قسيم فھيم، يا سياف و مزاری و حکمتيار و دوستم و مجددی و غيه دار و دستۀ وی، ب

  . ولی که از ساليان دراز چشمان شان را خون گرفته است، داردمسؤ

 احزاب اسالمی در جنگ ھای تنظيمی بعد از سقوط داکتر نجيب، آگاھانه و با قساوت تام و تمام ۀندانان تقريباً ھمقوم

نينی ميان حزب وحدت مزاری خصوص جنگ ھای خشونت بار و خوه دست به کشتار مردم و تخريب شھر ھا زدند، ب

ھزار ھا انسان در اين . قسيم فھيم ھم در اين جنگ ھا شامل بود. و اتحاد اسالمی سياف به حمايت جمعيت ـ شورای نظار

ی که قسيم فھيم دارد، گذشته از مقام دولتی اش، کسی ئولی امروز، با موقف و نيرو. جنگ ھا، بدون موجب، کشته شدند

   چيزی غير از تعريف بيان کند؟ می تواند در بارۀ وی

ويژه در چنين ه ـ  به تأسی از شيوۀ کار خبرگزاری ھای غربی، بسياری از کار شناسان امور سياسی کشور ما، ب٣

مواقعی  که احساسات برخی از طرفداران قسيم فھيم تا حدود زيادی تخريش شده است ـ می کوشند با ادای احترام به 

گونه احترام نمی باشد، و با کاربرد زبان مورد پسند خبرنگاران  بيشمار و آشکاری مستحق ھيچقسيم فھيم، که به داليل 

که مملو از کلمات چند پھلو و نظرياتی که نتائج منفی نداشته باشد، گاھی ھم با زيرکی ديپلومات ھای کار کشته، جھت 

  .اصلی افکار شان را پنھان کنند

ع نيوز، حتی برای تظاھر ھم اگر می شد، بايد چند نفر از کسانی را به اين دو بنابراين تلويزيون ھای خورشيد و طلو

  . ن سياسی يا فکری قسيم فھيم قرار می داشتند دعوت می کردند که در زمرۀ مخالفاميز گرد

کار تلويزيون ھای ياد شده می توانستند، با اين کار از يک طرف به اعتبار خويش لطمه وارد نکنند و از طرف ديگر اف

عمومی را در جھت درست و سودمند ، اگر در ميان مدعوين کسی پيدا می شد که واقعيت ھا را به شکل کامالً عريان و 

  . با جرأت، يا به تلويح بگويند، سوق دھند
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توليد رضايت کاذب، و مطلوب را نامطلوب و نامطلوب را مطلوب نشان دادن، از طريق  تبليغات يک جھته و شکل 

ويژه با استفاده از ترفندھای روانشناسانه، و مطيع قدرت و ثروت و ه ھا به کمک رسانه ھای گروھی، بدھی ذھنيت 

  .ساالران حکومتگر بودن، به نظر شخص من، کار بايسته ای نيست که اين دو تلويزيون بدان دست زدند

ی شان در خارج زندگی کنند، می گوينده ای که با مطرح کردن موضوع ثروتمندانی که ترجيح می دھند ھمراه فاميل ھا

 ثروت، به دليل وطن پرست هخواست چنين معنی و تفکری را به ذھنيت ھا متبادر کند که گويا قسيم فھيم، باوجود آن ھم

، اين "تاج العياران"بودنش، وطن را ترک نکرد، بھتر بود می گفت که قسيم فھيم، اين فرشتۀ الھی و مسلمان پاک باز و 

 هللا، اين ھمه ثروت را ـ که جناب گردانندۀ ميزگرد ھم بداشتن آن معترف ھستند ـ از کجا و از کدام راه مجاھد فی سبيل

بدست آورده بود؟ و ھم، برای ما يک عيار را در تاريخ افغانستان، به گونه ای مثال، نشان بدھند که در زندگی خود در 

  . ن گپی کامالً نوی است که از پيروان قسيم فھيم می شنويماندوختن ثروت و عياری، اي. فکر اندوختن مال بوده باشد

رچند پدران و پدر ھشايد ما آنچه در بارۀ عياران خوانده ايم و از اخالق عياری شنيده ايم، ھمه نادرست بوده اند؛ 

يد خود را که بزرگان ما تا ھشتاد ـ نود سال پيش ھم شاھد عينی زندگی عياران در شھر کابل بوده اند و قصه ھای چشم د

  !   ھمينطور عياران واقعی دوران حيات خويش را. از عياران می کردند ما ھنوز فراموش نکرده ايم

اگر تنھا ھمين دو سؤال را گردانندگان دو ميزگرد و مھمانان شان جواب بگويند، ما حاضر ھستيم تمام گفته ھای 

در غير آن به قول اکبر . ر بارۀ وی به سر چشم قبول کنيمھمسنگران و ھمکاران و ھموطنان و ھمفکران قسيم فھيم را د

  !! ؛ نه خرگوش، مگر اين که ساحر و جادوگر باشيم"از جعبۀ مار ھميشه مار بيرون می آيد"گنجی 

  

 ٠٩/٠٣/٢٠١۴  

  

 


