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 Political سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ اگست ٠٣

  سکوت شرم و گناه، يا بی اعتنائی؟
  

 آقای  شخص محترم و دانشمندی به نام دوست محمد از واليت زيبای بدخشان سؤالی را به٢٩/٠٧/٢٠١۵به تاريخ 

ًھاشميان راجع ساخت، که در نوع خود کامال بی نظير است ـ ھم به دليل روش پسنديده و مؤدبانۀ يک پرسش مھم و 

مندی به رفع ابھام ھستی، کيستی و چيستی مال محمد عمر، شخصی که تا ه ھم به دليل عالق  و شايد نيشگون مانند

الی که تا کنون به ذھن کسی خطور ؤ از نزديک ديده است؛ سامروز ھويت وی مکتوم مانده است، توسط کسی که او را

اين سؤال در دريچۀ ابراز نظريات پورتال افغان ـ جرمن آنالين نشر شده است و من می خواھم آن را بدون . نکرده بود

  :عينه در اينجا نقل کنمه کم و کاست و ب

 که مطرح می کنم؛ پرسش غير معقولی نباشد، آن ھم دانشمند محترم استاد ھاشميان بعد از سالم، خدا کند اين پرسشی"

و به روايت چشم او ( مرگ مال محمد آخوند است؛ شما که مال محمد عمر آخوند را ديده ايد ]شايعۀ[در پيوند به شايعهء

ن پرسش آيا ھمين فوتو ھائی که به نام او در طول اين چند سال نشر شده، آيا فوتو ھای اوست يا خير؟ اي) را بوسيده ايد

شايد باوجود ساده بودن، بسيار مھم باشد و پاسخ شما مطبوعات کشور را از يک مجھول رھايی می بخشد، زيرا 

  !!!"ًدرمطبوعات معموال اشاره می شود که فوتوی منسوب به مال محمد عمر

اند، می خواھم غرض در اين قسمت، برای اين که دانشمند محترم دوست محمد لفظ روايت را درنوشتۀ شان به کار برده 

ًمعلومات بيشتر خوانندگان محترم عرض کنم که اوال، راوی حکايت ديدن مال محمد عمر و بوسيدن چشم وی توسط 

ًآقای ھاشميان، خود آقای ھاشميان است، نه کسی ديگری؛ و ثانيا اين که، ديدن مال محمد عمر و بوسيدن چشم وی توسط 

روايت ھا می توانند در برخی موارد تخيلی باشند، اما اين روايت تخيلی ! تخيلیآقای ھاشميان گزارشی است واقعی، نه 

  !نيست

بعد از پايان ديدار جمعی از مردم با مال محمد عمر، ھمراه با عبدالباری جھانی، وزير : آقای ھاشميان می گويد

تان، و موقعی که ھمه بايد اطالعات و کلتور آقای محمد اشرف غنی احمد زی، رئيس جمھور جمھوری اسالمی افغانس

مرخص می شديم، مردمانی که آنجا را ترک می کردند يک يک، دستان مال محمد عمر را می بوسيدند و محل را ترک 

وقتی نوبت به من رسيد، فکر کردم من که ھم به سن از او بزرگترم و ھم از لحاظ نسب، نبايد دستان او را . می کردند

  :  چه بايد بکنم و چه بايد نکنم، که ناگھان چاره ای به مغزم خطور کرددر ھمين فکر بودم که. ببوسم

من بايد چشم او را به نام چشم مجروح يک مجاھد راه اسالم ببوسم؛ و به اين شکل خود را از بوسيدن دستان وی نجات 

  ... وسه زدم وبا عرض ھمين دليل، وقتی که نوبت من رسيد، به جای بوسيدن دستان وی به چشم مجروحش ب. بدھم
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خوانندگان محترم ما شايد متوجه اين باريکی شده باشند که آقای ھاشميان تنھا برای بزرگی خود از لحاظ سن و از جھتی 

که خود را اوالد پيامبر و از نگاه نسب نسبت به مالی مذکور واالتر احساس می کرد، حاضر به بوسيدن دست وی نشده 

به معنی . ً عمر اصال استحقاق آن را داشته يا نداشته است که دستانش بوسيده شوداست، نه از نظر اين که مال محمد

 و اگر از لحاظ نسب ھم نسبت به او برتری نمی  ديگر اگر سن آقای ھاشميان بيشتر از سن مال محمد عمر نمی بود

ر بودند، مانند ديگران، ی نداشت؛ يعنی درآن صورت ايشان حاضی ھاشميان مانعداشت، بوسيدن دستان او از جانب آقا

  !!  دستان اين عجوبۀ زمان و تجسم کاملی از جنايت و جھالت را نيز ببوسد

سؤال مطرح شده، طوری که دانشمند محترم دوست محمد می فرمايد، ساده است، زيرا جواب دادن آن برای کسی که 

آنچه آقای دوست محمد خواسته است، . اشدمال محمد عمر را از بسيار نزديک ديده است، در واقع نبايد کار دشواری ب

تنھا صحه گذاشتن يا صحه نگذاشتن به عکسی است که در مطبوعات کشور و جھان به نام مال محمد عمر نشر و نشان 

آيا شخصی که در عکس به نام مال محمد عمر معرفی شده است، مال محمد عمر، يعنی ھمان شخصی : داده می شود

   چشمش را بوسيده ايد، يا خير؟ است که شما او را ديده و

ولی آقای ھاشميان تا ھمين ! سؤال ساده، اما خيلی مھم! يک آره، يا نه، می تواند ميليون ھا انسان را از ابھام خارج کند

، بعد از چھار روز، ھنوز جواب سؤال ٠٢/٠٨/٢٠١۵ بجۀ روز يکشنبه ١٩لحظه که من اين مقاله را می نويسم، 

  .  نداده استمحترم دوست محمد را

در اين . الی را که از وی پرسيده می شود، بدون فوت وقت جواب می دھدؤبنابر عادت، آقای ھاشميان ھميشه ھر س

ًکرده است؟ آيا اين سؤال واقعا آنقدر دشوار است، که جواب گفتن ارائه نمورد خاص، اما چرا ايشان تا ھنوزھيچ جوابی 

ًآيا او مال محمد عمر را نديده است و آنچه در مورد ديدن وی قبال گفته است دروغ بوده است؟ اگر بدان ممکن نيست؟ 

 تلويزيونی اش اين دروغ شاخدار را گفته است؟ اگر دروغ بوده، ۀدروغ بوده است، چرا آقای ھاشميان به بينندگان برنام

و نمی باشد؟ و اگر دروغ بوده، آيا ھمين دروغ  اولين و آيا اين کار او اھانت آشکار و بيشرمانه به بينندگان برنامۀ ا

  !آخرين دروغ وی بوده است؟ از کجا فھميده شود؟

 چيزی ننوشته و به سؤالی که از وی شده است هو اگر آن خبر راست بوده است، چرا آقای ھاشميان به جواب پرسند

  ! پاسخ نمی دھد؟

که رفتن وی نزد مال محمد عمر در آن زمان، که ھمۀ افغانستان را يکی از پاسخ ھا به اين سؤال ھا شايد اين باشد 

جھالت و خشونت و درشتی و تندخوئی و تعصب شرمگين طالبانی فرا گرفته بود، امروز ايشان را چنان خجل و 

  . سرافگنده ساخته است، که حرفی غير از سکوت توأم با انفعال و شرمساری برايش باقی نگذاشته است

ی تواند اين باشد که آقای ھاشميان به سؤال ھائی که به نحوی به  منش و اخالق و رفتار و پندار مغلوط و پاسخ ديگر م

متقلب وی ارتباط می گيرد، ھمچنان به سؤال کنندۀ چنين سؤال ھا، خالف روش ھای معمول و انسانی، اگر ھيچ گونه 

  . جوابی نداشت، با بی اعتنائی برخورد می کند

ی داند که ھموطن عزيز ما دوست محمد، مانند صاحب اين قلم نيستند، که با مطرح کردن يک سؤال، آقای ھاشميان م

ًاگر جوابی دريافت نکرد، با ابرام و اصرار پشت آن را بگيرد و سؤال خود را چندين بار و به چندين قسم، احتماال تا 

ًقصدا می خواھد اين سؤال را ناشنيده و مسکوت آقای ھاشميان اين را می داند؛ بنابراين . گرفتن پاسخ، تعقيب کند

در رسانه ھا ... بگذارد؛ زيرا می داند که با اين سرعتی که امروز مطالب و نظريات و پرسش ھا و پاسخ ھا و خبرھا و

" غلی"لھذا بھتر است که به اصطالح . نشر می شوند، ھر خبر و نظری بعد از يک يا دو روز کھنه و فراموش می شود

ا بگيرد و با اين شيوه سؤال کننده را دست به سر کند؛ غافل از اين که بعضی سخنان ھيچ وقت فراموش مردم ــ خود ر

: آن عده از مردمانی که متوجه اخبار، وقايع و مطالب مھم ھستند، حتی اگر سؤال خود را تکرار نيز نکنند ــ نمی شود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 و ضد تعليم و تربيه و معرفت و انديشه و آگاھی و فرھنگ و مثل خبر رفتن آقای ھاشميان نزد مرد متعصب و زن ستيز

مردی با افکار ... مدنيت و حقوق برابر انسان ھا و ھنر و ادب و تاريخ و آزادی ھای اجتماعی ـ سياسی ـ اعتقادی و

 بھا مردی که يکی از بی. سختگيرانۀ تاريک ترين قرن ھا در قرون وسطی ـ قرن اول و دوم قرون وسطی ـ در اروپا

ترين آثار فرھنگی ـ ھنری ـ تاريخی کشور که قدامت بيشتر از ھزار و ششصد سال داشت، بدون توجه به ارزش ھنری 

  .ـ مذھبی و تاريخی آن، به امر وی منھدم شد

مردمی که اگر ! اين سکوت را چه بايد نام داد؟ سکوت شرم و گناه؛ يا بی اعتنائی از روی غرور يا نادانی به مردم؟

خطاب نموده اند و آقای ھاشميان الاقل ... رگوار وزه ھای شان ديده شود، آقای ھاشميان را استاد و دانشمند و بنوشت

  !! برای ھمين احترام اين انسان ھا نبايد آن ھا را مورد بی مھری يا بی اعتنائی قرار می داد

د، با ھمه دعوا ھا از فضيلت و بزرگی و يقين دارم که چشم داران ما که بدی ھا را تنھا در ديگران متوجه می شون

اخالق و بينائی، يکبار نمی خواھند ھمين سؤال را از آقای ھاشميان بکنند، که آيا آن خبر و اين روايت درست است يا 

و اگر درست است به چه دليلی شما در آن زمان نزد آن مالی متعصب و ضد آزادی و ترقی و معارف و زن و . نه

رفته بوديد؟ آيا شما آن مرد را با آن تفکر و اخالق و خلق و خوی و کنش و ... گ و تمدن ون و فرھانديشه و برابری

منش و برداشت از خوبی ھا و بدی ھا و سائر ويژگی ھايش نمی شناختيد؟ يا بپرسند که چرا به سؤال آقای دوست محمد 

  !!جوابی ارائه نکرده است؟

ا، علی الخصوص به چشمداران ما، با تندی، به صراحت و بجا، گوشزد مسؤوليت ھای اجتماعی، سياسی و اخالقی م

و نگذاريد ھر انسانی احساسات ! می کند، که ضابطه ھا، معيار ھا، قواعد، آداب و ھنجارھا را فدای رابطه ھا نکنيد

  !شان را به بازی بگيرد و ھر گونه که خواسته باشد به فھم و ھوش آن ھا اھانت کند

دارند، مجبور اند به ھر اريم، و کسانی که ادعای ھدايت و ارشاد مردم را به نام عالم و دانشمند و استاد ما حق پرسيدن د

  . جا يا بی جا، جواب بدھند، ب مردمپرسش

 رفتن آقای ھاشميان را در اين زمينه، به ھر بھانه ای که باشد، صاحب اين قلم از چندين جھت گناه ديگری می فرهط

  !!!!که آقای ھاشميان باز ھم ادعا کند، که سؤال آقای دوست محمد را نديده و نخوانده است داند؛ غير از اين

   

 ٠٢/٠٨/٢٠١۵ 

  

 


