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 ۴۱/۰۳/۱۲۰۲                                                                               هاشم سدید

 خشم گرفتن در مناظره، نشانه ای است از توحش انسان ها! 

 
محترم محمد عالم خان )چون تخلص، یا نام خانوادگی تان را نمی دانم، به پیروی از رسم خوبی که در کشور جناب 

 ما وجود داشت، از روی احترام لقب خان را در کنار نام تان نوشتم. امید آزرده نشوید!(
از هر سخن باید خدمت شما محترم عرض کنم که همه مناظره های شما را، چون با برهان و استداللی محکم و  قبل  

مستدل نوشته می شده اند، همواره با عالقه خوانده ام و از شیوه بیان و استدالل تان همواره خوشم آمده است. اما، با  
ی کنم که چرا جناب شما در تحلیل نوشتۀ ایشان و در سوگمندانه، در اینجا و در مورد نوشته جناب گردش تعجب م

تحلیل چند جمله ای که من بیان داشته ام و پیامی که خواسته ام به دوستان و هموطنان عزیز انتقال بدهم، از آن شیوۀ  
 مبارک و پسندیده کار نگرفته و به نفس پیام من و پیام جناب گردش توجه الزم مبذول نفرموده اید؟

بیشتر پیرامون موضوع، به اجازه شما عزیز، الزم می بینم که برخی از نکات مهم نوشته را مورد    برای توضیح
کنکاش و ارزیابی قرار بدهم. آنچه را که از قلم من مانده است، خود با دقت و غور بیشتر از پس پردۀ ابهام و شک  

 و تردید بیرون کرده در روشنی قرار بدهید. از نقل قول آغاز می کنیم:
 متن نقل قول جنجالی و کینه توزانه را، اگر دقت بفرمائید، کسی دیگر نوشته است؛ نه جناب گردش. 

نویسنده های خوب، متون کوتاه یا درازی را که مورد اعتراض شان قرار می گیرند، برای گذاشتن خوانندگان خود  
با امانت داری کامل، البته بدون غرض،    در جریان مطلب و بیان علت نقد و استواری نوشتۀ خود ، به حیث یک سند،

 کاوش و تجزیه و تحلیل نموده به خوانندگان خویش پیشکش می کند. پیام نقل قول حاوی دو نکته زیر است:  
 ـ یکی این نظر که پشتون ها به قومی از اقوام یهودی تعلق دارند؛  
 .ـ دوم اینکه پشتون ها چون یهودی هستند، نمی توانند آرایائی باشند

کسی که نقل قول مورد نظر را نوشته است، انسانی است سیه دل، شرافگن، بی عالقه به آرامی و اتحاد مردم در 
 کشور؛ و خواهان تداوم جنگ و استمرار دشمنی ها؛ عملی بی نهایت بیشرمانه! 

آورده است؛    جناب گردش، متن مذکور را به عنوان مقدمه یا بخش آغازین مقالۀ خویش، برای تقبیح و تکذیب آن
 چنانکه در بخش های میانی و پایانی نگارش شان چنین نیت نیکی به وضوح قابل درک است.

 نوشتۀ جناب گردش پنج پیام عمده دارد. پنج پیام یاد شده، عبارتند از: 
 ـ بی پایه بودن نظریات شامل نقل قول.1
 ـ پشتون ها نیز، مانند سائر اقوام این خطه آریائی هستند.2
انسان ها افتخار کنیم و پا بفشاریم؛ نه به قوم و   می از همه مهم تر، اینکه باید به انسان بودن و انسان ماندن  ـ پیا3

 القاب و سمت و دین و مذهب و زبان و... افراد و اشخاص. 
قر و  ـ این پیام که، به جای افتخار به قوم و زبان و سمت و مذهب و از این قبیل چیز ها، درحالیکه تا فرق در ف4

و در دست نگری شرم آور به سر می بریم و از هر طرف به فرق ما می خورد، به زندگی و  ناداری غرق هستیم  
به استطاعت و توانمندی های محدود خود نظر کنیم و دست از این همه خصومت و بگو و مگو و ضایع ساختن عمر  

وری دارای اقتدار و اعتبار و معمور و مسرور  در رقابت های کودکانه برداشته به آراستن خود و پدید آوردن کش
 توجه و اقدام کنیم.

ـ تأکید بر افغان بودن، به جائی تاجیک و ایماق و ترکمن و ازبیک و نورستانی و هزاره و پشتون و...؛ تأکید بر 5
 ملیت مردمان این خطه به جای قومیت ها! 

ن دل. جناب گردش نوشته فیسبوک نویس را تأئید نمی این پیام ها در واقع مشتی است، به دهن فیسبوک نویِس چرکی
ناموجه و فتنه انگیزانه دانسته است. و چون وطن خویش را دوست دارد، به ارائۀ دالئل   کند. بلکه آن را از هر حیث  

 موجهه برای نشان دادن بطالن آن نظر اقدام می کنند.
پشتون ها در مواقع الزم و با نیت نیک بدان متوسل    ضرب المثلی را هم که آورده است، از زبان پشتو و آنچه خود 

 می شوند )و صادق هم است(، نقل کرده است.
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پس، با در نظر داشت این حقایق، نوشته جناب گردش نوشته ای نیست که الزم باشد چنان برخوردی تند با آن صورت 
 بگیرد. 

 و حال به جواب چند نکتۀ پراکنده در نوشتۀ شما:
برای این می نویسم که نوشته را تا آخر و به دقت نخوانده انده که اگر نوشته را تا آخر از نظر می گذرانیدند،  ـ  1

بدون اینکه برافروختگی ای در کار باشد، جناب گردش را متعصب و عقده ناک نمی خواندند. تکرار می کنم: نقل 
سد، از جناب گردش نیست. و نه جناب گردش آن را تأئید  قول، که از سر و پای آن نیات کینه توزانه به مشاهده می ر

 فرموده اند؛ بلکه مقالۀ خویش را به مقصد نفی، نقض و طرد آن نقل قول نوشته اند. 
 ـ افادۀ من همان افادۀ جناب گردش است. جناب گردش می خواسته در اصل و اساس مطالب زیر را افاده کنند: 2

 اول: پشتون ها از قوم یهود نیستند.
 دوم: پشتون ها هم مانند سائر اقوام کشور ما آریائی هستند.

 و یا مسلمان و هندو و ترک و عرب ... بودن!   سوم: با این؛ انسان بودن مهم است، نه آریائی بودن یا سامی
چهارم: به جای پیچیدن سر چنین مطالبی، که جز ضیاع وقت و تشدید دشمنی حاصلی ندارد، به فکر آیندۀ خود و 

شریفانه ترین پیام برای ملتی که هیچ  ر تان و به فکر توطئه های نفاق افگنانه دشمنان رنگارنگ خود باشید ـ  کشو
 وقت نمی خواهد متوجه آسیب های مهلک دوئی گری ها در کشور خود شوند.

که مربوط به ـ چرا؟ عالئیم آشکار نفاق افگنی در این نوشته وجود دارد؛ اما نه در بخش میانی و پایانی نوشته  3
 جناب گردش است. در بخش آغازین چنین تالشی چرکین وجود دارد، ولی آن بخش نقل قولی است از فرد دیگری!!

ـ نه! اگر شما نام مرا بدون ذکر القاب به کار ببرید، من هرگز و هیچ عکس العملی نشان نخواهم داد. نام ها را  4
آن هیچ نقشی نداریم. نام خویش را دوست داشته باشیم یا نداشته    والیدن و بزرگان انتخاب می کنند. ما در انتخاب

 باشیم، ناگزیریم آن ها را بپذیریم. 
برای معلومات شما باید بنویسم که در حدود پانزده سال پیش، شاید بیشتر از آن، در جای و برای کسی که از من  

انتقاد می کنید؛ نوشتم: اگر ممکن می بود، این  سؤال کرده بود که شما خود سید هستید، چطور با این شدت از مذهب 
 لقب را به شما می بخشیدم. ا 

لقاب باعث جدائی و دوری انسان ها از هم می گردند؛ و من هیچ وقت، مانند جناب گردش، خواهان دوری و جدائی  
می گردد، مردود    انسان از انسان نبوده ام. از نظر من هر آن چیزو شخصی که سبب تفریق و جدائی انسان از انسان

و منفور است؛ و هر آن کسی که از مفکوره برتر بودن این بر آن یا آن بر این پشتیبانی می کند از نظر من نااهل و 
 ناانسان ترین موجودی است بر روی زمین.

. نام  معرف اصلی انسان، عمل و اندیشۀ اوست. مهم این است که عمل و اندیشه باید شریفانه و انسانی و معقول باشد
خوب، به معنای آن نیست که دارنده نام هم حتماً آدم خوب است. همانطور که با داشتن نام نامناسبی انسان نمی تواند 

 در هر حال بد کردار و بدپندار باشد.
 ـ ملی بودن، یا ملی فکر کردن و داشتن افکار نیک جناب گردش از این بخش ها از گفتارش هویدا است:5

یگر خود را بدانیم و دست و پا و سر یکدیگر را توسط یکدیگر نشکنیم و نگذاریم تا سخن به این  ـ ... پس قدر یکد
باریکی ها کشانیده شود... ]کدام سخن؟ اینکه تو یهود هستی و من آریائی یا تو تاجیکی و من هزاره یا پشتون و... یا  

 نژاد و قوم من برتر است، نسبت به نژاد و قوم تو ...[. 
 ن به یکدیگر دست بردارید و یکدیگر را تحقیر نکنید. ]پایان سخنش[.ـ از توهی

 ـ نه افغانیم و نـــه ترک و تاتاریم
 شاخساریم  چمن زادیم و از یک 
 تمیز رنگ و بو برما حرام است 
 که ما پرورده ی یک نوبـهــاریم 
رمندان ثبت احوال نپذیرفتند... ]صرف نظر  ـ ... دوم اینکه می خواستم واژه تاجیک را به افغان تبدیل نمایم، اما کا6

کردن ایشان از هویت خانوادگی و قومی و داشتن کلمه افغان برای هویت ملی، مثالی دیگری است از عالقۀ ایشان  
به کلمه افغان و کشور افغان ها ـ افغانستان، که نمی توان آن را نادیده گرفت و تالش شان برای خشکانیدن ریشۀ نفاق 

 در کشور[.
نکات باال یادآوری برخی از مطالبی موجود در متن نوشته جناب گردش بود که من با مطالعۀ آن ها به این نتیجه 
رسیدم که ایشان در برابر یک موضع ناسالم، که از سوی یک انسان کژاندیش مطرح شده بود، موضع و موقف سالم، 

 ا مستحق توبیخ و بد گفتن نیستند، که قابل تقدیر هم می باشند. خیرخواهانه، افغانی و انسانی گرفته اند و بنابراین نه تنه
حال امید می کنم که شما با همین نوعی از تحلیل، نکاتی که به نظر شما قابل تقبیح هستند و در نتیجه جناب گردش 

   بگیریم.محکوم به مذمت باشند را یک به یک بیان کنید، تا اگر ما نفهمیده حکمی نموده باشیم، سخن خود را پس 
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نکته قابل تذکر و مهم تر از همه این است، که من برای اولین بار همین دیروز با نام جناب گردش برخوردم. این  
موضوع را برای آن یاد کردم که برخی ها نوشتۀ من را بهانه قرار ندهند و نگویند که چون با آقای گردش آشنا  

 ی باشند، به دفاع از ایشان پرداخته اند. هستند، یا او را می شناسند و یکی از دوستانش م
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