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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 سديـد

  ٢٠١۵ جوالی ٢٩

  ً واقعا يک پورتال ملی است؟"جرمن آنالين -افغان "آيا 
  

 ١٠٠تخمين ( درجۀ سانتی گراد ٣٩  ــ٣٧کمی پيشتر از يک ھفته، وقتی که گرمی در برخی از کشور ھای اروپا به 

 يکی ۀلمان ناراحت کننده بود، اطفائيارسيده بود، گرميی که برای برخی از کشور ھای اروپا از جمله ) درجۀ فارنھايت

سوريه می آيند، از شر گرمای ۀ ًکه اطفال پناھنده ھا را که غالبا از کشور جنگ زد از دھات در کشور اتريش، برای اين

ت فرسا نجات داده  و کمی ھم سبب شادی و تفريح آن ھا شده باشد، دست به کاری زد که سبب شادمانی بی شديد و طاق

  . اندازۀ اطفال خرد سال پناھنده در کمپی در آن دھکده شد

که در عکس زير می بينيد، چيزی نبود جز پاشيدن آب به صورت باران مصنوعی به سر و روی  اين ابتکار چنان

 دنيا و واقعيت ھای آن، عوامل اصلی آوارگی و پناھندگی، جنگ، کشتار، وحشت، خشونت، انھدام آبادی کودکانی که از

ھا و منازل مسکونی، غرش تانک ھا و توپ ھا، پرواز گوش خراش ھواپيما ھای بم افگن بر فراز شھر ھا، ريختن بم 

بی خبر اند، و دنيای شان آن چنان کوچک است ... بر سر مردم بی دفاع، فقر و قحطی و آدم دزدی و تجاوز و اخاذی و 

ی را که ئی ھاران بر سر وروی شان از خود بی خود می شوند و ھمه سختبا به شکل که با سرازير شدن چند قطره آب

  .  ديده و می بينند از ياد می برند

  

ھر کس، . ايش گذاشته شدرين و معصومانه ترين خنده به زودی در رسانه ھا به نمياين عکس زيبا با اين دخترک ش

کسی در فئس بوک و کسی ھم در تيوتر و روزنامه و مجله و پايگاه ھای انترنتی در مورد اين عکس تبصره نموده 

  . نظريات خويش را ابراز داشت

ًی يک تبصره که از درون يک جوان واقعا بيمار تراوش  به استثناتبصره ھا به صورت معمول خوشايند و مثبت بود،

آتش راه حل بھتر می اين جوان بيمار و نژادپرست در فئس بوک خود با ديدن اين عکس نوشته می کند که . دمی نمو
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طول و عرض و عمق و ! بھتر بود از آتش استفاده می شد) کودکان(، يعنی به جای آب برای رفع گرمی اين دخترک بود

  !يستارتفاع اين نفرت برای ھيچ انسان سالمی قابل سنجش و قابل درک ن

 کارآموز را، به مجرد ديدن تبصرۀ وی در فئس بوکش، به دليل ۀ سال١٧قرارداد اين جوان " ِپورشه"کمپنی موتر سازی 

ولين اين ؤدرست ترين کاری که بايد مس. ، فسخ و وی را اخراج کرد نژادپرستانه و بيمارگونهابيان چنين سخن آشکار

مپنی بيان سخنان نژادپرستانه قابل تحمل نيست، می کردند، ھمين کار بود کمپنی، جائی که شايد بر طبق قانون کار اين ک

ــ تطبيق قانون برطبق پاليسی کمپنی برای جلوگيری از ترويج نفرت و تحريک مردم نادان و احمق و نژادپرست عليه 

  !پناھنده ھا، و عليه نظم و امنيت عامه

، که شما در عنوان اين نوشته بدان " جرمن آنالين-افغان"ورتال خوب، شايد برخی از خوانندگان اين نوشته بپرسند که پ

  اشاره نموده ايد، با اين موضوع چه رابطه ای دارد؟

ولی آوردن اين حکايت آنقدر ھا که فکرمی . پورتال مذکور با اين موضوع ھيچ سر و کاری ندارد! اين سؤال بجاست

  !  دليل ھم نيست، بدون"جرمن آنالين-افغان "شود، و يادی از پورتال 

 ديگر داکتر ]موفقيت[کميسون انتخابات با مؤفقيت"ببينيد، چند روز پيش مقاله ای به قلم آقای ھاشميان با اين عنوان 

 به نشر رسيد، که با وضاحت تمام نفرت آقای ھاشميان را "جرمن آنالين-افغان "در پورتال " عبدهللا برای غصب قدرت

قوم شريف پشتون، نشان می داد و می توان گفت که اين نوشته به نوعی به ھدف ترويج نسبت به اقوام ديگر، غير از 

ھم زدن زيست باھمی ملت افغانستان و متزلزل ساختن بيشتر ثبات ه نفاق و شقاق و دشمنی و در نھايت دوری اقوام و ب

ن گونه و با آوردن جمالتی که می نوشته ای که تحت ھيچ عنوان و به ھيچ بھانه ای نبايد بدي. کشور تحرير يافته بود

تواند سبب تخريش بيشتر بين افراد و اقوام مختلف کشور در شرائط بحرانی کنونی گردد، نگاشته می شد و نه بايد در 

  !  به نشر می رسيد"جرمن آنالين-افغان "پورتال 

  :ًابۀ نمونه ذيال نقل می کنمبرخی از عبارات نوشتۀ آقای ھاشميان را برای مثال و منحيث مدرک خباثت وی، به مث

ــ پشتونھا اگر ميخواھند در افغانستان اجازۀ زندگی داشته باشند، بايد باالی اختالف خود پرده انداخته ھدف شورای 

 خود را حفظ کنند و به تعديل قانون اساسی ]عنعنه ئی[نظار را خنثی سازند، يعنی در لويه جرگۀ آينده اکثريت عنعنوی

  .رأی ندھند) کری ـ مريکاجان (و فورمول 

ــ قرارمسموع پالن ھايی روی دست است که پشتون ھا را آھسته آھسته معدوم و نابود ساخته يا به تبعيد و فرار 

  .مجبور سازند

ــ دوستم، عطاء و محقق، به يک ائتالف نظامی متشبث شده اند تا از اين طريق سلطه و قدرت و ثروت خود را حفظ و 

ن در حاليست که اطفال پشتون يا در جنگ ھا کشته می شوند يا چوب چلک و سرگين چينی ميکنند، اضافه کنند و اي

ولی به قرار احصائيه ھای منتشره در جوامع تاجک، ھزاره و ازبک، در ھر کدام ھزار ھا داکتر و ماستر و ليسانس 

  ...توليد شده اند

فته متأثر ميباشيم، چون که بورسھای تحصيلی عالی در ــ از جانب ديگر بيعدالی که در حق اوالد پشتون صورت گر

  ... سال اخير به طور غيرمنصفانه، بلکه به اساس امتيازات و تبعيضات قومی، توزيع شده اند١٣

اگرچه قصد جواب گفتن به اين سخنان پريشان را که بوی . جواب اين چھار نکته را در اخير ھمين نوشته خواھم نگاشت

ًزيرا قبال جواب نسبتا . ز برتری قومی ـ نژادی را با خود می آورد، يکبار ديگر نداشتمچرکين و نفرت انگي در کوتاھی ً

، " جرمن آنالين-افغان" اقبال نشر يافت، ولی پورتال "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"اين زمينه نوشته ام که در پورتال 

آن خود داری کرد؛ و به اين ترتيب روش بی طرفی دروغين چون اين جواب موافق به نيات باطنی اش نبود، از نشر 

  . ًخويش را عمال و به گونه ای آشکار نقض کردند
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  :اين پورتال را ناگزيرم غرض التفات و آگاھی بيشتر خوانندگان در اينجا بيان می کنم" روش نشراتی"بخشی از 

  

 " جرمن آنالين- افغان"روش نشراتی پورتال 

به ھيچ حزب، گروه و جناحی تعلق و  و يک ارگان نشراتی غير وابسته می باشد، "آنالينجرمن -افغان "پورتال 

خود را متعھد به انعکاس نيازھا و آرمان ھای مردم می  و اين پورتال متعلق به ملت افغانستان است .وابستگی ندارد

  :ً، که روش نشراتی خود را ذيال ارقام ميداردداند

  .و مدافع ھويت ملی افغان ھا می باشدنديشمندان، وطن دوستان پورتال مبشر افکار ا  -اول 

، تماميت ارضی، وحدت )ملی(مرام ما در قدم نخست در عرصه ھای رسانه يی، حفاظت از منافع عمومی   -دوم 

  .ملی و صلح و صفا ميان تمام مردم افغانستان و حمايت از خوشبختی و سعادت ھموطنان عزيز ما می باشد

نگ، خشونت، انارشيزم و عصبيت ھای سياسی برای ما مصيبت ھای فراوان را در قبال داشته است، چون ج -سوم 

  .اين گرايش ھای منفی مجادله خواھيم نمود ]بر اضافی است[ ما برعليه

بگذارد، به نشر می  ]به جای[ ما ھر اثر و نظری را که در تأمين صلح و امنيت در وطن ما نقش مثبت بجا -چھارم 

 آن مقاالت وزين و تحقيقی را که با خطوط متذکرۀ باال ]وھله[بنا بر آن ما در نشرات خود در اول وھلۀ. مرساني

ً خواھيم داد، خاصتا آن مقاالت و آثاری را که تحکيم وحدت ملی، ]اولويت[مطابقت و قرابت داشته باشد حق اوليت

  .دنزديکی، اخوت و ھمبستگی را ميان تمام مردم ما به ارمغان آور

       -پنجم 

به اين اساس حق آزادی .  خود را به اصول نشراتی قبول شدۀ جھانی پابند می داند"جرمن آنالين-افغان "ـ پورتال ١

اين مرزھا اگر مشخص شوند، حفظ کرامت و حيثيت . بيان، انديشه و عقيده و افکار نزد ما سرحدی را نمی شناسد

ممانعت از تعرض به ديگران، ممانعت از نشرات خالف آداب و اخالق ديگران، احترام به انسان و شرف انسانی، 

ما به . انسانی و افغانی، کثرت گرائی، رعايت حرمت به عقايد دينی، و احترام به دگرانديشی و رعايت آن می باشد

بت و منفی ھمه تنوع انديشه ھا و افکار معتقد ھستيم و به اين باوريم که دسترسی به افکار متنوع می تواند جوانب مث

  .انديشه ھا را به آسانی فراھم بسازد

است، به اين جھت ھرگونه آثار و تأليفاتی را که به ) پليوراليست (افغان جرمن آنالين يک پورتال کثرت گرا     -٢

تمايالت مختلف ديدگاھی متعلق باشد، به نشر ميرساند، مشروط بر اينکه اين آثار مغاير مصلحت ھا و مفاد ملی 

اين پورتال با تعھد و رعايت . ور ما نباشد و نيز در تناقض با تمنيات روش نشراتی ما نگاشته نشده باشدکش

   .کثرت گرايی و حق آزادی بيان در تعميل اين تعھد کوتاھی نخواھد کرد

 اين است "جرمن آنالين-افغان "ولين محترم پورتال ؤحال خواھش من از خوانندگان محترم اين نوشته و ھمچنين از مس

جرمن انداخته ببينند که آيا نوشتۀ -که نگاھی دو باره به آنچه آقای ھاشميان نوشته اند و به روش نشراتی پورتال افغان 

آقای ھاشميان با آن گونه تبلغيات ضدملی و نفاق افگنانه و کوشش شرم آور برای قرار دادن قومی در برابر سائر اقوام 

بی طرف، خواستار تحکيم وحدت ملی، ًرتال افغان جرمن واقعا به عنوان يک پايگاه انترنتی قابل نشر بود يا نه ــ اگر پو

نزديکی، اخوت، ھمبستگی، صلح و صفا ميان تمام مردم افغانستان، حمايت از خوشبختی تمام مردم افغانستان، حفظ 

  ! عمل می کرد؟...نان وکرامت و حيثيت ديگران و احترام به انسان و شرف انسانی و مدافع ھويت ملی افغا

 نه آنقدر کم حافظه است که آنچه را به عنوان روش نشراتی خويش "جرمن آنالين-افغان "نظر من اين است که پورتال 

در پورتال درج نموده است، فراموش کند، نه آنقدر بی سواد و ساده است که نتواند نوشتۀ آقای ھاشميان را نفھمد و از 

يان چيزی درک نکند، و نه آنقدر تحت تأثير ھمکاران خويش قرار دارد که نتواند نوشته ھا را نيات و اھداف آقای ھاشم
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اصالح نموده يا از نشر آن ھا، در صورتی که مخالف پاليسی اين پورتال يا مخالف مصالح و منافع کشور باشد، 

  ! جلوگيری نمايد

، چه می )Anstifter(لمان ھا او به قول ) instigator(پس دليل نشر چنين مقالۀ تحريک کننده يا به قول انگليس ھا 

 نيز دارای افکار مشابه و ھمانند افکار آقای ھاشميان "جرمن آنالين-افغان "که خود پورتال  تواند باشد، غير از اين

  .  وجه نمی تواند به سود کشور و ملتی در ماتم نشسته و درگير دشمنی و جنگ  باشد افکاری که به ھيچ. باشد

در چنين اوضاعی که کدورت ھا به حد اعلی . چنين افکاری به وضوح مغاير مصالح و مخالف منافع ملی کشور است

گاھی به سخنانی که سبب افزايش  ًآن رسيده است، کسانی که واقعا در فکر منافع و مصالح مردم و کشور ھستند، ھيچ

 سخنان آقای ھاشميان "جرمن آنالين- افغان " که پورتال اگر کسی پيدا شود و بگويد. رنجش ھا گردند، متوسل نمی شوند

وليت می گويم که اين انسان، ساده لوح ؤرا نمی فھمد يا متوجه نيات اين انسان اھريمن صفت نيست، من با قبول تمام مس

ھمد، زيرا قبول اين سخن که چرخاندن يک پورتال برای کسی که گپی با اين وضاحت را نف. ترين انسان در جھان است

، يک انسان بی IQ ٢٣٠با ھوشمندی برابر با ) ستراليائیايک رياضی دان  (Terence Taoبه آن می ماند که بگوئيم 

  ! کياست، کم عقل و ديوانه است

 است که با پاليسی ضدملی "جرمن آنالين-افغان "ًسخن را کوتاه می کنم و دريک کالم می گويم که اساسا اين پورتال 

  . اقوام ديگر به وسيلۀ کسانی مانند ھاشميان فراھم می کندهزمينه ای برانگيختن و تھييج يک قوم را عليخويش ھدفمندانه 

 چنين نويسندگان و در راستای دعوت مردم برای ھمزيستی و وحدت و ه ضد اين روش و عليهو نوشته ای را که ب

اگوار نگارش يافته است، در پورتال يکديگرپذيری و رفع خصومت و کار مشترک برای بيرون رفت از اين وضع ن

  ! نشر نمی کند

که مطمئن شوم که آقای ھاشميان و  من که چنين مقاله ای را نوشته و به اين پورتال فرستاده بودم، صرف برای آن

که   به من نان و آبی می دھد، طوری"جرمن آنالين- افغان "که نشر آن در  حاميان وی آن را بخوانند، نه از برای اين

 کوشش برای تفوق بخشيدن محتوم الحدوث به يک قوم است، اين "جرمن آنالين- افغان "فته شد، چون قصد پورتال گ

حال می خواھم جوابی را که به آقای ھاشميان نوشته بودم به مالحظۀ . نوشته اقبال نشر را در اين پورتال نيافت

ً واقعا "جرمن آنالين- افغان "يده شود که آيا پورتال خوانندگان محترم، وطن دوست و دردمند اين مقاله برسانم تا د

ًطوری که مدعی است، يک پورتال بی طرف و ملی است، يا نه؟ به فکر من اگر اين پورتال واقعا يک پورتال ملی می 

بود و برای آرامی و سعادت و ھمبستگی ملی در کشور کوشش می کرد، از نشر مقالۀ من که تنھا با ھمين نيت نوشته 

توجه کنيد به نوشتۀ من که به قصد کنکاش نوشتۀ آقای ھاشميان ارقام يافته بود؛ با اضافاتی که ! ه بود، ابأ نمی ورزيدشد

  :به رنگ آبی نشانی شده است

  

  سيدھاشم سديد«

٢٣.٠٧.٢٠١۵  

  

  !آقای ھاشميان باالخره پرده از روی نيات ضدملی خويش برداشت

  ی گيردعادت بد جلو ورود به صراط مستقيم را م

  

"  ديگر داکتر عبدهللا برای غصب قدرت]موفقيت[کميسيون انتخابات يا مؤفقيت"نوشۀ اخير آقای ھاشميان با سرآغاز 

بدون ترديد برای ھمه افغانانی که به يک افغانستان واحد، متحد، قوی، متشکل، آرام و باثبات می انديشند، جائی که ھمه 
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ه و ازبک و ترکمن و بلوچ و نورستانی و ايماق و عرب و گوارباتی و قزلباش و اقوام از پشتون گرفته تا تاجک و ھزار

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

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

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

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

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

. استفاده از قدرت شده و دست به جنايات نابخشودنی زده اندوءد که مرتکب فساد و چور چپاول و سشکل نمونه مثال دا

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

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

  . باشد، بی نھايت وخيم و ھالک است

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

حساسيت ھا، بدون آنھم در کشورما، بيشتر دراثر تفتين بيگانه ھای . اقوام، طوری باشد که ايجاد حساسيت بيشتر نکند

وظيفۀ خردمندان نيکخواه جامعه اين است که حساسيت ھای ايجاد شده را . بدخواه ومغرض، به حد اعلی آن رسيده است

 اقوام اين کشور درھماھنگی و سازگاری کامل درکنار ھم زندگی کنند و کشوررا ۀکه ھم  بدھند، تا آنتا می توانند کاھش

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

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

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

  !شود

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

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

  ! نباشند بدان توسل بجويند

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

دين و به نام خراسان، امنيت کشور را مختل می سازند و صدھا افغان، اعم از پشتون و تاجک و ھزاره و ازبک و 

دولت ھم توان حفاظت مردم را يا ندارد، يا . را از دم تيغ می گذرانند... ترکمن و بلوچ و مغول و اشکمشی و شغنانی و

 در چنين حالتی ھر انسانی باشد، برای حفاظت زن و فرزند خود، .نمی خواھد در حفاظت مردم به شکل جدی اقدام کند

برای حفاظت دارائی و ملک و ده و شھر و استان و کشور خود، ھمين کار را می کند که دوستم و محقق و نور کرده 

  ...! است ـ برکنار از جنايت کار و فاسد بودن آن ھا و

ويژه پاکستان، ه ًين حکمتيار، که عمال از سوی يک تعداد کشورھا، بگانی مانند داعش و طالب و حقانی و کلبدجنايت پيش

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

  !  ديگری ندارند، مجبور به آن می سازند که در برابر آن ھا متحد شوند و دست به سالح ببرندۀکه چار

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

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

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

روز در برابر نيرو ھای دولتی می جنکد و سربازان اردو و پوليس ملی را ھمراه با مردم غيرنظامی با قساوت کامل 
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ر فراموش نکنيم که د! اين ھا ھر کدام مادر و پدر و خواھر و برادر و زن و فرزند و خويش و قوم دارند! سر می برد

افغانستان نيستند؟ آيا ۀ آيا اين انسان ھا تبع!! ميان اين کشته شدگان افرادی از ھر قوم وجود دارد ـ از قوم پشتون ھم

دوش ندارد؟ آيا اين ھا مستحق در صلح و صفا ه وليت حفاظت اين ھا و زن و فرزند و مال و ملک شان را بؤدولت مس

عصبيت ھای سياسی تنھا درمناطق جنوب و شرق و جنوب غرب کشور زيستن نيستند؟ آيا جنگ، خشونت، انارشيزم و 

مصيبت و گرايش منفی پنداشته می شود؟ ھمۀ اين سالح به دستانی که در شمال کشور نفوذ کرده اند و ھر روز سر و 

طالب و ھر روز قدرت و قلمرو شان بيشتر و بيشتر گسترش می يابد غير از گروه  گردن می برند و فاجعه می آفريند،

ًو حقانی و حکمتيار و داعش، که نصف آن فعال از انشعابی ھای طالبی تشکيل شده است، کسی ديگری است؟ اين ھا 

 حق نمی ه حق مردم مناطق شمال کشور در برابر اين مھاجمين را بهمگر شما دفاع ب! ادعای پشتون بودن دارندھمه 

  دانيد؟

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

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

جام والنه در زمينۀ طرد و دفع اين وحشيان جنايت کار و مجری اوامر بيگانه ھا انؤاقدام دلسوزانه، عملی، جدی و مس

آيا بسيج ! نمی داد، شما برای بيرون رفتن از اينگونه موقعيت دشوار و ناگوار چه پيشنھاد می کرديد؛ آقای ھاشميان؟

  عموم مردم مناطق جنوب کشور را در دستور کار تان قرار نمی داديد؟؟

 طالب سالح هشور عليپيشنھاد من طی يک مقاله، در زمانی که مردم يکی از مناطق پشون نشين در يکی از واليات ک

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

اين . کشور، خود مردم به تأسی از مردمان ھمين منطقه، سالح بردارند و ھر يک، طالب را از منطقۀ خود برانند

خواھشی بود از ھمه در ھر منطقه و محلی که از دست طالب در رنج و ! نبود خاصی فراخوان مخصوص به ھيچ قوم

  ...عذاب بودند؛ خواه پشتون و خواه ھزاره و تاجک و

من بار ھا از زبان انسانان ملی و خردمند و . اين کار به عنوان يک وظيفۀ ملی، بايد برای ھمه سرمشق قرار گيرد

 خود، شنيده ام که طالب را، تنھا برای جنايات و خشونت ھايش، مربوط به ويژه از زبان برادران پشتونه خوش قلب، ب

قوم خويش، با وجودی که اکثريت قريب به اتفاق طالب به قوم پشتون تعلق دارند، نمی دانند؛ زيرا اين ھا افغانستان را 

نامند و ھر می ی دانند و از شمال تا جنوب و شرق تا غرب، يک کشور، و تمام اقوام باشنده در اين خاک را افغان م

  ! 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 ... بحث پشتون و تاجک و ھزاره و ازبک و ترکمن و

رد و دفع قوم ديگری برای طدعوت يک قوم برای . جدائی مردم و تجزيۀ خاک گرددجنگ داخلی که می تواند سبب 

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

  ! مطرح می کنند

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

  ! است بسيار دور از منطق

بگذاريد به شکل منصفانه، شفاف، بدون دست کاری و تخطی برگذار . انتخابات يکی از مؤلفه ھای دموکراسی است

ھر کسی که رأی بيشتر برد، از ھر قوم، خواه بزرگ و خواه کوچک، بايد زمام امور و ادارۀ کشور را به دست . شود

برازندگی و حقانيت دولت ھا بايد در برگزيدگی آن ھا از ! گيرد؛ مانند سائر کشورھائی که به دموکراسی باور دارندب

  ! جانب مردم و در شائستگی و تقوا و عشق به مردم و کشور باشد، نه در، در اختيار داشتن قدرت تحت اين يا آن نام
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تھداب اين دولت را کميسيون . کشيدن کشور از بحران موجود ندارددولت ما کفايت الزم را برای مديريت بائسته برای 

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

نندۀ يالنی در جواب پرسش گرداگديشب آقای .  بن کژ گذاشته شدجلسۀکار حکومت داری از زمان . پاک نھاد نيست

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

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

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

را دامن می ... اين ھا، ھر دو، برای کسب پشتيبانی مردم بايد مسألۀ پشتون و تاجک و! ھمچنان احمدزی را. شناخت

اين دو در عمل . که در ظاھر از وحدت و از يک ملت حرف می زدند ، که از طريق عمال شان زدند؛ در حالیزدند

  !    برندمی  و همردم را به سوی تفرقه برد

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

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

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

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

قوم شريف پشتون در کشور به ھمان اندازه ای که سائر ! پشتون، بيشرمی صاف و صريح، و جنايت و خيانت است

اقوام از دست طالب و داعش اذيت شده اند و درد کشيده اند و کشته داده اند، اذيت شده اند، درد کشيده اند و کشته داده 

و ھمه در، در دادن اين آتش !! ھمه داغ ديده و غم کشيده اند. ده استآتش جنگ ھيچ قومی را در کشور بی داغ نمان! اند

  ...سھم خويش را بازی کرده اند؛ ھم ھزاره، ھم پشتون، ھم تاجک، ھم ازبک و ھم عرب و

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

  !يار، با مردم افغانستان است، نه با يک قوم خاصحکمت

قيام مردم در برابر تھاجم و بيداد طالب، : علت سر وصدای آقای ھاشميان از اتحاد سه فرمانده در شمال چيست؟ جواب

چند روز پيش طی مقاله ای نوشتم که ايشان در زمان امارت اسالمی ! گروھی که آقای ھاشميان بدان تعلق دارد

اين گفته اتھام . ان به ديدن مالعمر رفته عالوه بر بيعت به اين مال بوسۀ اخالص به چشم کور وی زده استافغانست

  !نيست

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

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

  !علت بی تابی بی حد و حصر وی ھمين است؛ نه چيز ديگری! جنگ داخلی سوق بدھند

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

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

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 وء آيا طی اين ھمه سال قدرت سياسی در دست ھزاره ھا بوده است، که آن ھا بتوانند از اين قدرت س:اول

  زمينۀ تحصيل را تنھا برای بچه ھای خود مھيا کنند و مانع تحصيل ديگران شوند؟ 
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 سقوط کرد تا امروز، به استثنای چھار سال، تا ھمين اکنون در )خلق و پرچم(از زمانی که حکومت دموکراتيک خلق 

رأس حکومت ھا افرادی بوده اند که به قوم پشتون تعلق داشته اند ـ اين موضوع را تنھا برای مثال ياد می کنم؛ ھيچ 

در چنين شرائطی و زمانی که حاکميت و حکومت در دست ! اردھدف قوم مدارانه ای در يادآوری اين مسأله وجود ند

پشتون ھاست، چطورممکن است که ھزاره ھا يا تاجک ھا و ازبک ھا بتوانند اطفال خويش را بورس تحصيلی داده 

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

اين حمالت در سرتاسر کشور صورت می !  و حلوا تقسيم نمی شوداز جانب ديگر در حمالت انتحاری و در جنگ نان

  ! 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

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

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

  . خيانت 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!!؛ پناه به خدا...ميانولی آقای ھاش! قائل نمی شوند

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

 در دوره ھای در افغانستان چنانچه! 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 تحصيالت اپادشاھانی مانند عبدالرحم

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

 و ھم به "SCIENCE"ه اھميت و ارزش درس و مکتب تعليم و علم، ھم به مفھوم اين ھا ب!  ميسر نمی شدنمی کردند،

  پی برده اند و می دانند که در دنيای امروزی درس و تعليم و علم و دانش چه اھميتی "KNOWLEDGE"مفھوم 

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

به احداث مدرسه و مکتب و دانشکده و دانشگاه در مناطق شان مبادرت ورزيدند و اطفال شان را تشويق به کسب به 

 اين در حاليست که ديگران مکاتب آباد شده را در مناطق خود به آتش می کشيدند و .رفتن به مکتب و کسب دانش کردند

  !   ھا ترور می کردند" مالله"کتب بودند، را مانند اطفال شان که خواھان رفتن به م

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

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

ناديده گرفتن کميت اين انسان ھا و اشاره به يک يا دو قوم ازميان ده ھا قوم در کشور، خود . تخصص ھستند

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

  . نسبت به ديگر اقوام حفظ کنندکرسی و مقام و برتری اجتماعی ـ قومی ـ سياسی خويش را

ً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

اگرمغزش درست کار می کرد، تنھا به جنايات، به فساد گسترده، به سازش ھای ! ديگر به خوبی کار نمی کندکه مغزش 

افراد با کشورھای بيگانه، به غصب اموال و دارائی و ملکيت مردم و ده ھا جرم و تبھکاری ديگر آن ھا و امثال آن ھا 

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

  !"عادت بد جلو ورود به صراط مستقيم را می گيرد"ولی چه کنيم که !! ببرد

  »پايان

  !! باقی می ماند؟ من که فکر نمی کنم"جرمن- افغان "ی آيا می تواند شکی در ضدملی بودن پورتال ئبا چنين موضع گير
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٢٨/٠٧/٢٠١۵    

  

  :يادداشت

ای [ ] ط امالئی در داخل کروشهاغال ته ھای آق ان" و "ھاشميان"به رنگ سرخ، در نوش ن-افغ ، از طرف "جرمن آنالي

ده است" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"ويراستاران پورتال  ه . مشخص ش ائی ک دواريم آنھ اب حمايت از امي در عقب نق

ان فرھنگ " دری"زبان  ه آن زب ه و نفرت علي ا در اساس کين د، ام وده ان شه نم دوين سازی پي ه ت ه دست ب ل از آن ک قب

د،  اد بزن ی فرھنگی را فري ه ب د ک ط فرھنگی بزنن رويج غل ه ت ن ب يش از اي ده، ب شای شان گردي دکی متوجه امالء و ان ان

  .نويسی به مثابۀ سبک منحصر به فرد شان نپردازند

  AA-AAادارۀ پورتال


