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  موسوی

١٣/١٢/١٠  

  

  در ارتباط با صحبت تلويزيونی استاد ھاشميان
  

ا ون ھ ه اصطالح تلويزي انی ھرچند خوشبختانه کمتر وقت اضافی دارم تا با مراجعه به برنامه ھای تکراری ب ی افغ

ی اعالن  ايم مگر وقت ه می نم ا مراجع ه آنھ ر ب رنج تحمل ھرزه گی ليبرالی را بر خود ھموار سازم و در نتيجه کمت

ر صاحب  اب داکت ال " ھاشميان"صحبت جن ستان آزاد"را در پورت ستان-افغان نيدن يک "  آزاد افغان د ش دم، امي خوان

ل صحبت خوب و آموزنده و اھميت موضوع مورد بحث وادار ان ديگر مقاب ا افغ د مليونھ ه مانن م ب ا من ھ م ساخت ت

و خوشحالم از اين که چنان کردم چه از صحبت ھای آموزندۀ جناب داکتر صاحب و . شيشه جادوی عالءالدين بنشينم

  .صحبت مطالبی آموختم که ارزش آنھا به مراتب بيش از آن دو ساعت بودآن برخی از بينندگان 

دگاندر ختم صحبت و قتی خواس اير بينن ه نظرات تم به مانند س ر برخی از نکت تاد، ب ، ضمن عرض ادب خدمت اس

ز از . خويش نيز اشاره ھائی نمايم، با تأسف ھردو بار فقط تيلفون من قطع شد  ر صاحب ني اب داکت از آن جائيکه جن

داد ل م رخ ن وان حدس زد ذاين قطع راضی نبودند، و چنين مشکلی برای ھيچ يک از شرکت کنندگان ديگر ھ ا می ت

ا اينکه ھ د شود و ي وی شان بلن م از رادي ن قل اران تخنيکی شان از که آقای خطاب يا خود نخواسته اند، صدای اي مک

  . اطالع دارندارادۀ ايشان

ر صاحب و آن دو  اب داکت ای جن اه پ ه ھرگ ند ک ته باش ن پاسخ را داش د اي م می توانن در ھر صورت از طرف من ھ

ائی نل آن را پرداخت نموده بودساعتی که ايشان پو ه تربيونھ اھی ب يچ گ د در ميان نباشد می توانند مطمئن باشند که ھ

نم . از قماش تلويزيون ايشان مراجعه نخواھم کرد د و فکر می ک تند می دانن و داش ه رادي اين را خودشان از زمانی ک

  :قديم نمايميزيون خدمت بينندگان تاز طريق تلو فشردۀ نکاتی که می خواستم ينک ا.محتاج توضيح مجدد نيست

تند، خدمت شان  راز داش ه اب ر صاحب در زمين ه داکت نخست از ھمه بايد سپاس خويش را به خاطر مطالب بکری ک

  .عرض نمايم

وای  غالی و موجوديت ق ستان اش ه شريفانه و شجاعانه بحث افغان ود ک دومين نکته عرض ادب خدمت آن بينندگانی ب

ائی -دنداشغالگر را مطرح نمو اره ھ ستان اش ودن افغان  نبايد فراموش نمود که شخص استاد نيز بار بار به مستعمره ب

نيدن طرح -داشتند ا طاقت ش ا برخی ھ ه حت  وقتی اين بحث را با ساليان قبل مقايسه می نمايم و به خاطر می آورم ک
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ان صحبت  –رک می نمودند ل سخنرانی را ت و به صورت احتجاج محافوضعيت اشغالی افغانستان را نداشتند  در زم

اده است اق افت ار اتف د ب ه -خودم چن ارز کشور ب ان مب ن از بزرگ ا ارسال تبريک از جانب يک ت ن تکامل را ب  و اي

ادمانی و " جا انداختن مفھوم اشغال"استقامت پورتال به خاطر  سر ھم می گذارم، صرف نظر از احساس سرور و ش

ال عرض ايقان کامل به درستی راه پورتال صديان پورت ن از مت ه يک ت ه مثاب ، وظيفۀ بزرگ ديگری در جلو رويم ب

تم اشغال. اندام می نمايد ه خاطر خ ۀ وظيفۀ اجتناب از در جازدگی به ھمين مرحله، وظيفۀ چگونگی مبارزه ب ، وظيف

رم شدن روز می خشکد ب ا گ ان سيلی تمام اين افکار را که به صورت پراکنده در حکم ھمان شبنمی است که ب ه چن

د  سان درمن د از راه برداشته ان انع و رادع بين د آن ھر آنچه م سان دربن مبدل ساختن که تا آزادی کامل افغانستان و ان

  .افغانستان را به آزادی و رفاه و حيات انسانی برساند

 ندارم "يونس"آقای شناخت زيادی از ھرچند ". فريد يونس"، بر می گردد به انتقادات شان عليه آقای داکترۀ ديگرنکت

، با آنھم برداشت از ھمان صحبت و صرف يکی دوبار و آنھم بر حسب تصادف برخی صحبت ھای شان را شنيده ام

 داکتر صاحب بھای پراکنده و آنچه ساير بينندگان از ايشان نقل قول می نمايند، به انسان حق می دھد تا انتقادات جنا

  :صميمانه ابراز داشت" فريد يونس" ايشان جدی دانسته و به آقای داکتر صاحب را در مورد" ھاشميان"

د ميما بايد بپذير. در جھان ھيچ کسی وجود ندارد که ھمه چيز را بداند ه کس می دان ط ھم ز را فق اء . که ھمه چي ً بن

ه نبايد ھر لحظه و در ھر مورد چلينج داد و ھمه را به مبارزه طلبيد، چه اين امکان وجود  دارد کسانی پيدا شوند که ب

  .را باالی انسان سر چپه خوانده و ھمان سرچپه را به اثبات ھم برساند" قل ھوهللا"گفته مردم کابل

  : ويا به گفته شاعر

  ھر پيسه گمان مبر که خاليست          شايد که پلنگی خفته باشد

  : بايد گفتما به ارتباط مسأله خط فرضی ديورند و باشندگان آن طرف مرزاو 

سته و احزاب رانۀ ا اجنبی و حاکميت ھای جبزاتوکه بنا بر تجااست  سال ٣٠از آنجائيکه ما خود اکنون بيش از  واب

دان آزادی و  ه درد فق ان ب ان جھ اير مردم مزدور به مانند اسپندی در مجمری از آتش می سوزيم، لذا بايد بيشتر از س

  .دموکراسی آشنا نيز باشيم

رای کسانی که خود برای آزادی می رزمند ھيچ چيزی نمی تواند زشت تر از آن باشد که ھمان حق را گذشته از آن ب

ا را در . ھندبرای ديگران نيز نخوا م صداقت م ن قل ل دبه نظر اي ا محک قاي وان ب اع از آزادی و دموکراسی می ت ف

  .شدن عين حق به ديگران نيز محک زد

شه از آن شکا ا ھمچنين وقتی ما خود، ھمي دان رزم پ ه مي ا ب ا تنھ شه م رن ھمي ا غول ھای ق رد ب ه در نب م ک يت داري

ا،  سايگی م گذاشته ايم و از برخورد ھمسايه ھای دور و نزديک زبان به انتقاد کشوده ايم، سزاوار نيست وقتی در ھم

ی  ه خصوص وقت ائيم؛ ب د ننم ا بلن ه حمايت از آنھ آن مليت در يک مليت سرکوب می گردد، دم فروبنديم و صدائی ب

  .روز بد صميمانه در کنار ما ايستاده شده و از ھيچ نوع کمکی دريغ نورزيده باشند

ارزات آزاديخواھان ه در حمايت از مب راز داشت ک ه جرأت اب وان ب ل ديگر می ت  ۀبر مبنای ھمين داليل و ده ھا دلي

  .مل نمودد يک لحظه تأمردم پشتون در ورای ديورند نباي

دام "حق ملل در تعيين سرنوشت شان" اساس احترام و به رسميت شناختن هاين حمايت بايد ب دون ک وده و ب توار ب  اس

د. آزمندی و طمع عظمت طلبانه بنا يافته باشد ان آن طرف خط ديورن ه حالت ارادۀ مردم ه در ھم  می -بدان معنی ک

ا . يبانی از ھمان اراده اقدام ورزيد را محترم شمرده و به پشت-نويسم مردم نه چند خان خاين و يا چند مالی بی وطن ي

ديل ممکن ٣به عبارت ديگر از ھر  شکيل يک دو) ١" ب تقالل و ت ستقل،لاس وق و آزادی )٢ت م ه حق ھای رسيدن ب
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ام ب) ٣دموکراتيک و مساوی با ساير مليت ھا در چوکات پاکستان و ر هادغ ۀ امي راث خاينان ستان و برداشتن مي  افغان

  .اين وظيفه ايست انسانی که تاريخ بر دوش ما گذاشته است. وده لحظۀ آنھا را تنھا نگذاشتپشتيبانی نم" عبدالرحمن 


