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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
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 Political سياسی

  
  سيدھاشم سديـد

  ٢٠١۵ جوالی ٢۴
  

  "ھاشميان"آقای 
  !باالخره پرده از روی نيات ضدملی خويش برداشت

  
بدون ترديد " ديگر داکتر عبدهللا برای غصب قدرت کميسيون انتخابات يا مؤفقيت"نوشۀ اخير آقای ھاشميان با سرآغاز 

برای ھمه افغانانی که به يک افغانستان واحد، متحد، قوی، متشکل، آرام و باثبات می انديشند، جائی که ھمه اقوام از 

پشتون گرفته تا تاجک و ھزاره و ازبک و ترکمن و بلوچ و نورستانی و ايماق و عرب و گوارباتی و قزلباش و طاھری 

، با حقوق برابر، در تفاھم کامل، با ھويت ملی واحد به نام ...و براھوائی و مغول و شيخ محمدی و شيغنانی و تيموری و

  !زندگی کنند، شوکه ای بود بسيار وحشتناک و گيج کننده" افغان"

قوام تاجک و شکی نيست که دوستم و محقق و عطا محمد نور و ده ھا انسان زورگو و جنايت پيشۀ ديگر مربوط به ا

ھزاره و ازبک، بعد از ھجوم امريکا به افغانستان، زمانی که فرصت چور و چپاول برای شان مھيا گرديد، با استفاده از 

  :اما. قدرت، دست به غارت و تاراج سرمايه ھای ملی زدند

 افرادی را می توان به از ھر قومی. حدود چنين يغماگری ھا تنھا به افراد مربوط به يک قوم منحصر نمانده است) اول

. استفاده از قدرت شده و دست به جنايات نابخشودنی زده اند، چپاول و سوء چور،شکل نمونه مثال داد که مرتکب فساد

مکث بر روی افراد يک قوم، نشاندھندۀ غرض يا ھواداری افراطی از يک قوم و دشمنی نسبت به قوم يا اقوام ديگر 

ًآلود و چرکين در کشوری که قبال دستخوش ھرج و مرج، آشفتگی و بی ثباتی می چنين عملی ننگين و تعصب . است

  . باشد، بی نھايت وخيم و ھالک است

شرايط موجود کشور ايجاب می کند که ارائۀ نظر در اين زمينه ھا، يعنی در ارتباط با دوستی و دشمنی يا حق و حقوق  

ا، بدون آنھم در کشور ما، بيشتر در اثر تفتين بيگانه ھای بدخواه حساسيت ھ. اقوام، طوری باشد که ايجاد حساسيت نکند

وظيفۀ خردمندان نيکخواه جامعه اين است که حساسيت ھای ايجاد شده را تا می . و مغرض، به حد اعلی آن رسيده است

نند و کشور را به  اقوام اين کشور در ھماھنگی و سازگاری کامل در کنار ھم زندگی کۀکه ھم توانند کاھش بدھند، تا آن

ًخردمندان نيک پندار و نيکخواه ما، اگر واقعا خردمندان : در يک کالم. سوی ترقی و آبادی و وحدت و قوت ببرند

دلسوز برای ھمۀ مردمان کشور ھستند، بايد برای وصل کردن اقوام که سبب قوت کشور است بکوشند، نه برای فصل 

 برابر ديگری قرار دادن که می تواند به بخش بخش شدن کشورمنتج کردن يا بخش بخش ساختن مردم و يکی را در

  !شود
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انسان ھای جانی و غاصب و فاسد و زورگو، مربوط به ھر قومی که باشد، می کنند، از کاری را که يک مشت ) دوم

سان ھا ھم حاضر اين کار بی انصافيی است، که شايد بی انصاف ترين ان! نبايد به نام تمام افراد يک قوم به حساب آورد

  ! نباشند بدان توسل بجويند

از جانبی طالب، و افراد بيرحم گروه داعش، با ھمرزمان شان که از اتباع چندين کشور تشکيل شده اند، ھر روز به نام 

دولت ھم توان حفاظت . دين و به نام خراسان، امنيت کشور را مختل می سازند و صدھا افغان را از دم تيغ می گذرانند

در چنين حالتی ھر انسانی باشد، برای حفاظت . دم را يا ندارد، يا نمی خواھد در حفاظت مردم به شکل جدی اقدام کندمر

زن و فرزند خود، برای حفاظت دارائی و ملک و ده و شھر و استان و کشور خود، ھمين کار را می کند که دوستم و 

  ...!  ھا ومحقق و نور کرده است ـ برکنار از جنايت کار بودن آن

ويژه پاکستان، ه ًگانی مانند داعش و طالب و حقانی و کلبدين حکمتيار، که عمال از سوی يک تعداد کشورھا، بجنايت پيش

 سرسخت ترين دشمن افغانستان، پشتيبانی می شوند، در شمال کشور دست به کشتار مردم بی گناه می زنند، مردم را،

  ! ی سازد که در برابر آن ھا متحد شوند و دست به سالح ببرندکه چاره ديگری ندارند، مجبور به آن م

ھمه جزء خاک ... مانند قندھار و جالل آباد و کنر و ھلمند و... بدخشان و فارياب و بلخ و بادغيس و غور و ھرات و

حافظت دوش دولت است، ولی دولت وظايف خويش را در قبال ه وظيفۀ حفاظت ھر منطقه در کشور ب. افغانستان ھستند

در حالی از صلح با طالب دم می زند و از صلح حمايت می کند، که طالب ھر . مردم و حفاظت خاک جدی نمی گيرد

د و سربازان اردو و پوليس ملی را ھمراه با مردم غيرنظامی با قساوت کامل گروز در برابر نيرو ھای دولتی می جن

فراموش نکنيم که در ! رادر و زن و فرزند و خويش و قوم دارنداين ھا ھر کدام مادر و پدر و خواھر و ب! سر می برند

  !!ميان اين کشته شدگان افرادی از ھر قوم وجود دارد ـ از قوم پشتون ھم

فرض کنيد گروه ھائی متشکل از افراد غير پشتون به مناطقی در جنوب کشور حمله ور می شدند و درست به ھمان 

 شمال کشور دست می زنند، در جنوب کشور دست می زدند؛ و دولت ھم ھيچ جناياتی که گروه ھای طالب ـ داعش در

اقدام عملی و جدی در زمينۀ دفع اين وحشيان جنايت کار و مجری اوامر بيگانه ھا انجام نمی داد، شما برای بيرون رفتن 

  ! از اينگونه موقعيت دشوار و ناگوار چه پيشنھاد می کرديد؛ آقای ھاشميان؟

 طالب سالح برداشتند، اين هر زمانی که مردم يکی از مناطق پشون نشين در يکی از واليات کشور عليپيشنھاد من، د

بود که برای دفع شر طالب، حفاظت از جان و مال خود، و کوتاه کردن دست عمال پاکستان، بايد در تمام کشور، خود 

  .  از منطقۀ خود برانندمردم به تأسی از مردمان ھمين منطقه، سالح بردارند و ھر يک طالب را

ه من بار ھا از زبان انسانان ملی و خردمند، ب.  ملی، بايد برای ھمه سرمشق قرار گيردۀاين کار به عنوان يک وظيف

ويژه از زبان برادران پشتون خود، شنيده ام که طالب را مربوط به قوم خويش، با وجودی که بيشترشان از قوم پشتون 

اين ھا افغانستان را از شمال تا جنوب و شرق تا غرب يک کشور و تمام اقوام باشنده در اين ھستند، نمی دانند؛ زيرا 

خاک را افغان می نامند و ھر کسی را که به دستور بيگانه برای خرابی و تجزيۀ افغانستان کمر بسته است، نه جزء قوم 

  ! خود می دانند، و نه افغان

در چنين شرائطی در واقع کاری است در راستای در دادن آتش ... ن وبحث پشتون و تاجک و ھزاره و ازبک و ترکم

دعوت يک قوم برای دفع قوم ديگری برای دفاع از . جنگ داخلی که می تواند سبب جدائی مردم و تجزيۀ خاک گردد

طرح می طالب يا داعش، يا برای گرفتن قدرت، دعوتی است جنگ طلبانه و خائنانه که تنھا آشوب طلبان خائن آن را م

  ! کنند

دليل دو صد و شصت و ھشت سال حکومت يک قوم برای تداوم حکومت آن قوم، به ھر ترتيبی، در دنيای امروز دليلی 

بگذاريد به شکل منصفانه، شفاف، بدون دست . انتخابات يکی از مؤلفه ھای دموکراسی است! است بسيار دور از منطق
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شتر برد، از ھر قوم، خواه بزرگ و خواه کوچک، بايد زمام امور و ھر کسی که رأی بي. کاری و تخطی برگذار شود

  ! ادارۀ کشور را به دست بگيرد؛ مانند سائر کشورھائی که به دموکراسی باور دارند

تھداب اين دولت را کميسيون . دولت ما کفايت الزم را برای مديريت بائسته برای کشيدن کشور از بحران موجود ندارد

دفاع از اين کميسيون کار وطن پرستانه و عاقالنه و کار مردمان دورانديش . انتخابات به دستور کرزی کژ گذاشت

يالنی در جواب پرسش گردانندۀ برنامۀ يک گ ديشب آقای . بن کژ گذاشته شدجلسۀکار حکومت داری از زمان . نيست

  !" آقای خليلزاد می خواست رئيس جمھور پشتون، از قندھار و آقای کرزی باشد: "تلويزيون گفت

ظاھر شاه پير بود، شايد مغزش ھم خوب کار نمی کرد، گذشته از اين در دوران چھل سال پادشاھی اش آنگونه که الزم 

 مردم و به کشور نشده بود، اما حقيقت اين بود که نسبت به کرزی می توانست صد مرتبه برای بود مصدر خدمتی به

. کرزی را کسی نمی شناخت! کشور مفيدتر ثابت گردد، چرا که ھم مردم او را می شناختند و ھم دارای حزبی بود

را دامن می زدند، که از ... و تاجک واين ھا، ھر دو، برای کسب پشتيبانی مردم بايد مسألۀ پشتون ! ھمچنان احمدزی را

اين دو در عمل مردم را به . که در ظاھر از وحدت و از يک ملت حرف می زدند طريق عمال شان زدند؛ در حالی

  !    سوی تفرقه می بردند و برند

نی که به دولتی که طالب و داعش می خواھد تشکيل بدھد، برای ھيچ انسان صاحب عقل و منطق، انسان زمان ما، انسا

فکر آزادی فردی و به فکر دموکراسی و حقوق بشر و حق برابر زن و مرد و آزادی عقيده و وجدان و درس و تعليم و 

  ! تحصيل و دست يافتن به مظاھر تمدن امروزی است، نه قابل قبول است و نه قابل تحمل

بجنگند با مخالفت و دشمنی با قوم پشتون، که می خواھند با طالب و داعش ... گره زدن اتحاد ھزاره و ازبک و تاجک و

قوم شريف پشتون در کشور به ھمان اندازه ای که سائر اقوام از دست طالب و داعش اذيت شده ! جنايت و خيانت است

  ! اند و درد کشيده اند و کشته داده اند، اذيت شده اند، درد کشيده اند و کشته داده اند

نمايانگر دشمنی اين دو گروه، و گروه ھای حقانی و ... و قندھار و پکتيا و ارزگان وحمالت طالب در جالل آباد و ھلمند 

  !حکمتيار، با مردم افغانستان است، نه با يک قوم خاص

علت سر وصدای آقای ھاشميان از اتحاد سه فرمانده در شمال چيست؟ قيام مردم در برابر طالب، گروھی که آقای 

وز پيش طی مقاله ای نوشتم که ايشان در زمان امارت اسالمی افغانستان به ديدن چند ر! ھاشميان بدان تعلق دارد

  !اين گفته اتھام نيست. مالعمر رفته عالوه بر بيعت به اين مال بوسۀ اخالص به چشم کور وی زده است

ی را که کشته آقای ھاشميان آرزو دارند که مالی مذکور دو باره به کرسی قدرت تکيه بزند تا او بتواند محصول بذر

و حال که می بيند اين راه با جدی شدن يک تعداد انسان ھای مخالف طالب بسته می شود، مسألۀ پشتون و ! است، بردارد

را بھانه قرار داده می خواھند با دعوت پشتون ھا به اتحاد عليه سائر اقوام، کشور را به سوی ... تاجک و ھزاره و 

خدا خانۀ حرص و حريص را ! ی بی حد و حصر وی ھمين است؛ نه چيز ديگریعلت بی تاب! جنگ داخلی سوق بدھند

  !!خراب کند

اطفال "ًاگر واقعا قرار گفتۀ آقای ھاشميان . موضوع ديگر اين است که من با ھر نوع تبعيض به شدت مخالف ھستم

مايستر و ليسانش توليد پشنون يا در جنگ کشته می شوند يا چوپ چلک و سرگين چينی می کنند و ھزاره ھا داکتر و 

را در برابر ھزاره ھا مورد ... ن خان و ااين عمل را، ھمانطور که موضع گيری حکومات عبدالرحم(!)..." شده اند

  :نکوھش قرار داده ام، مورد نکوھش قرار می دھم، اما

استفاده کرده وءن قدرت سآيا طی اين ھمه سال قدرت سياسی در دست ھزاره ھا بوده است، که آن ھا بتوانند از اي: اول

  زمينۀ تحصيل را تنھا برای بچه ھای خود مھيا کنند و مانع تحصيل ديگران شوند؟ 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

از زمانی که حکومت دموکراتيک خلق سقوط کرد تا امروز، به استثنای چھار سال، تا ھمين اکنون در رأس حکومت ھا 

ع را تنھا برای مثال ياد می کنم؛ ھيچ ھدف قوم مدارانه ای افرادی بوده اند که به قوم پشتون تعلق داشته اند ـ اين موضو

در چنين شرائطی چطور ممکن است که ھزاره ھا بتوانند اطفال خويش را صاحب ! از يادآوری اين مسأله وجود ندارد

  تحصيل بسازند و برادران پشتون ما نتوانند اين کار را بکنند؟ 

اين حمالت در سرتاسر کشور صورت می ! ن و حلوا تقسيم نمی کننداز جانب ديگر در حمالت انتحاری و در جنگ نا

  ! گيرد و از ھر گروه قومی قربانی می گيرد ـ اگر بحث را به اقوام بکشانيم، که از نظر من اين کار يک جنايت است

تاجک و در ميان آن سی نفر سربازی که در بدخشان سر بريده شد، من باب مثال، ھم ھزاره بود و ھم پشتون و ھم 

از يکی ياد کردن و ديگری را به فراموشی سپردن به آشوب در کشور و مشکل ملت افزودن و خيانت و ... ازبک و

  . جنايت است

خردمندان و ملی گرايان ما فرزندان ھر يک از اقوام ساکن اين کشور را فرزند خود می دانند و ميان ھيچ کدام فرقی 

  !!!  از کوزه ھمان بيرون تراود که در اوست...ولی آقای ھاشميان! قائل نمی شوند

ًواقعيت اين است که ھزاره ھا، تقريبا اکثريت شان، در دوران اقامت شان در ايران به ھر مشکلی که بود، درس و 

در افغانستان چنانچه در دوره ! تحصيل شان را پيش بردند و در رشته ھای گوناگون داکتر و مايستر و ليسانس شدند

ن و حبيب هللا خان و نادر خان و ظاھر خان برای ھزاره ھا امکانات دست يافتن به اانی مانند عبدالرحمھای پادشاھ

تحصيالت عالی و مقام ھای بلند ميسر نبود، در زمان طالب و کرزی و احمدزی ھم چنين امکاناتی برای آن ھا ميسر 

دانند که در دنيای امروزی درس و تعليم چه اھميتی اين ھا به اھميت و ارزش درس و تعليم پی برده اند و می ! نمی شد

از اين رو بعد از تھاجم امريکا و مساعد شدن امکانات برای شان، تا توانستند به . دارد ـ می دانند که دانائی توانائی است

  .  احداث مدرسه و مکتب و دانشکده و دانشگاه مبادرت ورزيدند و اطفال شان را تشويق به کسب دانش کردند

. باوجود اين، حقيقت اين است که ھزاره ھا تنھا کسانی نيستند که به اھميت درس و تعليم پی برده و خود را رسانده اند

در ميان سائر اقوام نيز اگر به دقت ديده شود، خواھيم ديد که افراد زيادی ھستند که دارای تحصيل و دانش و معرفت و 

ن ھا و اشاره به يک يا دو قوم از ميان ده ھا قوم در کشور، خود ناديده گرفتن کميت اين انسا. تخصص ھستند

کاری که در طول قرون استفاده جويان خواھان قدرت بدان توسل جسته اند، تا کرسی و . نمايانگرغرض و تعصب است

  .مقام و برتری خويش را نسبت به ديگر اقوام حفظ کنند

. ًاين مرد ھشتاد و ھشت ساله که واقعا عقلش را از دست داده است: ھمه آنچه را گفتم، اگر کوتاه کنم، می شود اين که

از اين رو بھتر است که قلم را ببوسد و به گوشه ای بگذارد و بپذيرد . نمی داند که در کدام زمان چه بگويد و چه نگويد

گسترده، به سازش اگر مغزش درست کار می کرد، تنھا به جنايات، به فساد ! که مغزش ديگر به خوبی کار نمی کند

ھای سه نفر ياد شده با کشور ھای بيگانه، به غصب اموال و دارائی و ملکيت مردم و ده ھا جرم و تبھکاری ديگر آن ھا 

... که اين مسائل را به دشمنی ميان اقوام گره بزند و نامی از پشتون و ھزاره و ازبک و اشاره می نمود، بدون اين

  !"بد جلو ورود به صراط مستقيم را می گيردعادت "ولی چه کنيم که !! بزند

  پايان

٢٣/٠٧/٢٠١۵  

 


