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                    دوکتور محمد اکبر يوسفی 

  ٢٠١٢ اپريل ٠۵

  

  ؟»نژادی«وحدت ملی يا وحدت 
  

ی خطر از ھم پاشيدن جامعۀ در حال بحران افغانستان، که ھمه چيز را از دست داده است، حال در معرض جد

عده ای از افراد معين در قماش ھای مختلف از مدت ھا بدينسو برای تجمع انسانھای ضعيف . قرار گرفته است

، بيگانه از نعمت علم  و فرھنگ و مبتال به وابستگی ھای محدود اجتماعی، توأم با انالنفس، کم دانش، خوشگذر

 به انحرافات فکری و مسموم نمودن  طرز ديد اتباع کشور بحران تمايالت نژادی،  لسانی در محافل ھرچه بيشتر

 ئیطور خاص و رھنماه  در کشورھای غربی بانن افغی، از اجتماعات مھاجرادرچنين محافل. زدۀ ما می گردند

مند محافل قدرت جھانی، که ه اطالعاتی عالق» حلقات« پولی و ارتباطات مشھود با ئیشده، افرادی با داشتن دارا

اين . عين زمان از خدمت شبکه ھای مافيا مانند برخوردار خواھند بود، بيشتر از ھر زمان ديگر فعال گرديده انددر

ی، از امکانات وسيع تخنيک اندست ھا و چھره ھای مشکوک موازی با محافل در سالون ھای خاص خوشگذر

  .نيز استفاده می نمايند» انترنت«جديد، 

پردازند که در   میمطالبی و مفاھيم تبليغات منحرف ساختن اتباع کشورما، به خارج از احتمال نيست که برای

که  درصورتی. تواند و لسانی استنتاج شده می» جدائی قومی«و » تجزيه«ين تمايالت فقط اھداف احقيقت امر از

اھات ممکن انسانھای شريف کشور قبل از وقوع حوادث، به اقدامات و تدارکات مقدماتی، متوصل نشوند، و اشتب

نژاد پرستان و افراد گماشته و تا حدی » جنون فکری«موقع اصالح ننمايند، عواقب جنايتبار اين ه ديگر را ب يک

، سيالب بالکشيده کشور ينادر کشد، بارديگر میمريض، که خود خواھی ھا و خود پرستی ھای آنھا، تا آسمانھا شعله 

  . خون را جاری خواھند ساخت

دھند، يک  که حرکت ھای معين اجتماعی سياسی را انجام می خصوص آنانیه در طرز ديد، بتفاوت نظر و فرق 

اما معقول خواھد بود ھرگاه بخواھند از وقايع . ھرکس حق دارد تصويری برای خود داشته باشد. امر طبيعی است

علوماتی آنھا، با آنچه و نتايج تاريخی استفاده نمايند، بايد از شيوۀ مطالعه و تحليل علمای تاريخ و مواد م

  .گيرند، تفکيک را در نظر بگيرند سياستمداران در جلب ھواداران از توده ھای مردم کار می
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ين تازگی ھا، يکی از شعرای معروف کشور، عبدالباری جھانی، خارج از استعداد خارق العادۀ طبيعی شعری ادر

در افغان جرمن آنالين به نشر سپرده ، »خوبونه نکل زره پينځه«زبان پشتو، تحت عنوان ه اش، به نشر مطلبی ب

من با صرفنظر از شناختی که با ايشان داشته  و دارم، چون مطلب نشر شده بود، نظر خود را مختصر بيان . بودند

اما در ختم مطلب اظھار نموده . خواستم، تکميل نتوانستم به نسبت معاذير، موقف خود را، آنطوريکه می. داشتم

کنم، اگر با ھوطنانم در ميان نگذارم، پس از  گاه حکم نمی من در اظھارنظرم، ھيچ. آينده خواھم نوشتبودم که در

را ھم  اين. دست می آرم، پی ببرمه که از منابع ب چه راه به درست بودن و غلط بودن نسبی نظراتم  و يا معلوماتی

تواند، که انسان از طرز ديد ديگران، از  ده میگاه گاه وقتی نا راحت کننده بو. حيث يک امتحان تجربه نمودمه ب

داند و ھمچنان عکس العمل افغانھا، با تفاوت از افراد جوامع ديگر که من تا حدی  خوبی نمیه ب» انترنت«طريق 

در جوامع پيشرفته . با فرھنگ آنھا آشنائی دارم، کامالً مغاير بوده است، که من ممکن کمی فراموش کرده باشم

وقتی عکس العمل افرادی را . که در خدمت و جانبداری ديگران قرار گيرند دھد، نه آن ود را میھرکس جواب خ

. نخست تعجب کردمديدم، در دريچۀ ديدگاه ھا در رابطه با نوشتۀ خود، که غير از آقای جھانی تحرير نموده بودند، 

صل گرديده بودند، چيزی را مدعی به ادعا ھای پوچ و دور از حقيقت متو» آداب«بعضی از آنھا حتی خارج از 

  .شدند که من نگفته بودم

اين شاعر، احساس تکاندھنده بر من غلبه کرد، از متون چنين بر می آمد که اين » ھواداران«از روی نوشته ھای 

حيث انسانھای سر سپرده بايد بکوشند، جلو ه مندی ھای خاصی داشته باشند، که به افراد با آقای جھانی بايد عالق

فق گرديده بود، تا کلمات تحقير و تھديد آميز عليه يکی از آنھا حتی مو. دانتقاد از  نوشته ھای آقای جھانی را بگيرن

 عنوان ١٠۴تعداد ه تعجب کردم که من در مدت قريب سيزده ماه،  ب. نشر بسپارده ين دريچۀ پورتال بامن، در

. دست نشر سپرده امه ، در ھمين پورتال ب»ملت گرائی«و » ملت«تحليلی، ترجمه و غيره مقاالت، عمدتاً در بارۀ 

  .دريافت نمی دارد» حق الزحمه«کس  دانيم که با اينکارھا، ھيچ را ھم می اين

 تنھا نگذارم  و یبنابر ھمين چشمديد تصميم گرفتم که از يکطرف ھموطنان، خواننده ام را در خواندن چنين مطالب

بليغات انحرافی را که در نوشتۀ آقای جھانی ديده بودم  و در نوشتۀ قبلی از جانب ديگر تذکرات نا مناسب و ت

» ۀعديد«روی آن تماس نگرفته بودم، نظر خود را حال ارايه نمايم  و در عين زمان، به آقای جھانی و ھواداران 

بر می آيد که اما از ھمچو افکار چنين . او، پيشنھاد می نمايم، که در ساحۀ دستاورد ھای شعری، سنگين ھستند

به اوضاع جھان و . روبرو خواھد ساخت» سراب«را به  راه و انديشۀ احتمالی سياسی شما، کاروان عقبی تان

  .چشم بد ننگريده دستاورد ھای بشری ب

سوی تفکيک و جدائی ه خيلی بی بنياد بعلمی از ديد يکی از خطرناکترين تمايالت عبارت است از توجه شديد و 

 در تحت نام تاريخ و افتخارات آن، به مراحلی مراجعه صورت می. ش در جھت تشکل ھای ايتنیيا تال» نژاد ھا«

اين کشور که در آن قرون تحت اثر . گيرد که ھنوز اثری از دولت مستقل  افغانھا در افغانستان امروزی نبوده است

 گروپ ۀمثابه تون ھا بقرار داشته است، در بخش عمدۀ حيات پش» پارسی«و » مغل«دو امپراتوری، نظير 

ت مناطق، بعضی از جمعياز در بسياری آن خالف  که تا   آنزمان، دولت خود را نداشته اند، ايتنيک، عالوه از آن

  .معروف می باشد» ويش«سر می برده اند، که به سيستم مشھور ه ی بھای پشتونی در تحت ساختار قبيله ئ

وضاحت ه ياد دارم، به  در بارۀ تاريخ بنويسندگان افغانتون ديگر ين متن مرور نمودم،  و ھمچنان از ماوقتی بر

و دور » تخيلی«ديده می شود که طرح بيربط وقفه ھای تاريخی توسط افراد غير علمی و غير مسلکی و استنتاج 

ی تالش ھای مشھود در جھت زنده ساختن افسانه ھای غير حقيق.  شود وفرت ديده میه ين روز ھا بااز واقعيت، در
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مراجعۀ آقای جھانی به . توان ديد مبتذل، را می» عظمت طلبی«نوين و » نژاد پرستی«نفع ه و تحريف شده ب

 قبل از تشکيل دولت مستقل را در قلمرو کنونی افغانھا، ثبت تاريخ نموده ۀ که يک مرحلخټک، خان خوشالاشعار 

 د« عنوان ه ه است، و آقای جھانی، از وی بعدم وحدت پشتون ھا، که شاعر شکايت داشت» آرمانھای«است، و  از 

دھد، که آقای  دست میه  ياد کرده است، داليل کافی ب»ساالر سپه ور زړه او مشر ټولوھوښيار تر تاريخ د پښتنو

 خان خوشالاو ھمچنان مانند . ھواداران، در بين برادران پشتون باشد» جلب و جذب«جھانی ممکن بيشتر متوجه 

معنی اصلی کلمه که برای جامعۀ ه جای اينکه به وحدت ملی به ھاست، ب» وحدت پشتون« بيشتر در فکر خټک

چنين يک سياست را اگر داشته باشند، کار .   بيشتر بگذارد، وقعتواند کنونی ما نقش درجه يک حياتی داشته می

اشد، کامالً انتقادی نه، بلکه نظر رسيده به ھدف انتقادم اين نبوده است، اصالً اظھاراتم اگر انتقادی ب. خود آنھاست

يا . دانم دانم و يا نمی من ھم حق دارم که بگويم اين و يا آن نظر را درست می. ديگر بوده است» الترناتيف«يک 

من اتحادھمه گروپ ھای قومی کشور ما را ترجيح . دھم  و يا نمی دھم که اين و يا آن کار را آزادانه انجام می اين

اين چه دليلی . ری بر تر بدانمگکه تبعيض قايل شوم و يکی را بر دي نمايم، بدون اينمی ت دھم و از آن حماي می

می توانند نظرم  را رد نمايند و يا . از من طلب توضيح نمايند داران آقای جھانی و يا کس ديگر،ت که ھوااس

 که یل، فقط استاداناز جانب ديگر در جريان تحصي. که شخص مرا مورد سؤال قرار دھند نپذيرند، نه اين

  .گيری صاحب صالحيت بوده انده صالحيت امتحان از من داشته اند، در نتيج

 در آنزمان در صدد تشکيل دولت بوده است، در آن شرايط ممکن برای آن شعار نيازمند بوده خټک خان خوشال

.  شود  جھانی پی برده میعده از اشعار آقای عبدالباری حال ھرچه بيشتر از پيش به ماھيت انحرافی يک. باشد

ۀ وحدت ملی ياد در پروس» . . .پشتنو کښتی ډوبيږی . . . «مضر بودن شديد شعر  از عنوان مثال،ه ينجا فقط بادر

اين تمايالت انگيزه ھای نا گزير بی اعتمادی را در بين تمام گروپ ھای اجتماعی و اقوام  ديگر . گردم آور می

اگر . زبان بياورمه آن مربوطم، بر ديگران به  بژاديی کهخواھم برجستگی گروپ ن من نمی. وطن ما دامن می زند

. ر موقف آنھا نخواھم کردييتغجھت من نيست و من تالش ه آقای جھانی و يا ھوادران اين کار را بکنند، مربوط ب

، ». . .ښتی ډوبيږی پشتنو ک. . . «جای ه اما اگر از روی مصلحت منافع وطن و اجتماع از من پرسيده شود، من ب

  .دانم  را مورد انتخابم  می»... کښتی ډوبيږیافغانانو... «تذکر 

ھمچنان، » احساس غربت« معلوم، با استفادۀ سوء از "اتحاد اقوام "ھایگروپ ھای متعدد ديگر  در تحت شعار 

ه حال و آيندۀ امنيت و در پھلوی ساير ضعف ھا و کمبودی ھای ممکن ھموطنان آوارۀ ما، آگاھانه و نا آگاھانه ب

طور ه طرح ھای اکثريت و اقليت از جانب آنھا، ب. سالمتی مردم بال کشيدۀ ما به اعمال خيانتبار دست می زنند

  .روشن نورم ھای قانونی و دولتی را زير سايۀ تاريک و منفی قرار می دھد

ه کار برده و به که تالش ب د آنانیھمانن.  در طی مدت قريب دو دھه مباحثات زھر آگين در اينجھت ادامه دارد

، از صحنه بردارند، آقای جھانی ھم با زنده ساختن »افغانستانی«را با ذکر کلمۀ » افغان«برند تا ھويت  کارمی

کوشد با طرح فرضيه ھائيکه ديگر مرجع  افسانه ھای کھنه، ناقص و دور از حقيقت،  آگاھانه و يا نا آگاھانه، می

تواند تحت شک  صراحت میه را عليه ھمديگر بی اعتماد ساخته، ب» ايتنی«ی اجتماعی و تطبيق ندارد، گروپ ھا

خواھد، به بازيگران با قدرت خارجی بفھماند که، مناسبات قومی ھمانند زمانه   قرار گيرد، که گويا میئیتالش ھا

» غلزی« يا اختالفات عنوان مثال وه ب» آخوند دريزه«و » پير روشان«و » يوسفزی«و »  خټک«ھای دور  بين 

  :ينجا به متن ايشان توجه نمائيدادر. ريزند ھم ھمين اکنون خون تازه می»  درانی«و 
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 ويشل سره دومره یباند درانيو او غلجيو او قبايلو پرسمتونو، یک خپلو په پښتانه، بيا تيره په افغانان، موږ. . .  «

 دښمنان سره یک خپلو په پښتانه یچ کله  کوو سره ونهالس وينو په بل يوه د یراس السته فرصت که چی يو یسو

 د درد مشترک د به څرنګه او یس وکړای یخبر یيوال او یدوست د څرنګه سره تاجيک او ھزاره د به دوی نو یو

  ».یکو فکر عالج

 گاھی کوبد و که در تمام متن، اين شاعر با استعداد، به اصطالح مردم عوام ما گاھی بر نعل می صرف نظر از آن

  کار میخټک خان خوشالو کالم » شمشير«ريزد و در لحظۀ ديگر از  ھم برميخ، يک لحظه اشک تمساح می

که از  گردد، گاھی با اعتراض و شکايات از ھموطنانی گيرد، گاھی موقف دايۀ بھتر از مادر را تصاحب می

 ما از عادات و ميراث اعمال شيطانی حتی از تذکرات آنچه در بين مردم.  پردازد نام می برند، می» وحدت ملی«

  .راحت است گيرد، نااستعمارگران انگليسی، صورت می

دھد که به دوران بعد از خوشحال خان و ميرويس نيکه،  ليکن اظھارات فوق او عدم توجه صريح او را نشان می

احمد شاه «ه حق لقب که بتحت رھبری احمد شاه ابدالی، يا احمد شاه درانی، » دولت مستقل افغانھا«يعنی تأسيس 

پايه گذاری گرديده است، » دولت«ين سرزمين اکه در از زمانی. صاحب گرديده است، تبارز داده استرا » بابا

توان با آغاز ھر  که بر سر کسب قدرت در رھبری ھميشه جنگ ھا وجود داشته است، نمی صرفنظر از اين

. فکر آغاز تاريخ نو بوده دور انداخت و ھر روز به را ب بحران، سنگ تھداب دولتی را از زير خاک کشيد و آن

ين جا به آدرس اوقت موافق نخواھم بود، زيرا اختالفاتی را که ايشان در ين افاده، با شاعر نامدار کشور، ھيچادر

ين اخون ريخته شده در. کند ياد می کند، از جھات تاريخی  و مرحلۀ مشخص صدق نمی» غلزی«و » درانی«

 –سياسی « اساس روابط خونی و قومی نه، بلکه مناسبات هازسه دھه در تمام کشور بر رونق سابق يا بمدت بيش 

  .دوش دارنده وليت را بنظامی در آن وزنه داشته است،  مسؤکه جھات » تنظيمی

 و ھمچنان» غلزائی ھا«و » درانی ھا«جمله  دھم که پشتون ھا، من اطمينان می» ھزاره«بناًء برای برادران 

. و غيره، آنھائی نيستند که صد الی  دو صد و پنجاه سال قبل بوده اند» ازبک«، »تاجيک«، »ھزاره«برادران 

را، از جانب نمايندگان  آن» نفی« و يا » تحقق«زنيم، نبايد  حرف می» وحدت ملی«نظر من اينست، وقتی از 

، فرستندۀ خاص سازمان ملل »ھيمیاالخضر ابرا« نفر مسلح در گروپ ھای بی شمار که ۵٠٠٠٠افراد جنگی 

واقعی، » وحدت ملی«. متحد، زمانی حين ناکامی برنامه ھا و فعاليت ھای خود، ياد نموده است، انتظار داشته باشيم

دھد،  که  يکی از محور ھای وحدت ملی را قوانين مشترک تشکيل می.  را نمی شناسد» اقليت و اکثريت قومی«

در يک جامعۀ آباد و صلح . امتياز و عدم امتياز مطرح نيست. طلبد ه تفاوت میھمبستگی ھمه را، بدون ھرگون

  .، دريافت راه زندگی خوشبخت و آبرومند را خواھد داشت»چانس«آميز، ھمه 

در مدت بيست سال اخير فقط چند ده ھزار . در مدت بيش از سی سال، جنگ به ترکيب ھای مختلف به پيش رفت

 از يکطرف افسردگی بی سابقه و حال. يب سی ميليون انسان را برھم زده استتفنگدار، صلح  و آرامش قر

ارگی مردمان مسکون در داخل کشور را فاقد نيروی الزم برای تنظيم و تأمين حيات ساخته است، از جانب بيچ

ب صاح» نمھاجرا«، توسط »سگ ھای خوابيده«ن ديگر موج جديدی از تشديد تضاد ھا و به اصطالح بيدار ساخت

  .راه افتاده استه امتياز ب

 بې د اوس  موږ«:گويد ايشان که می» فورمولبندی« دانم  و در در اينجا اين اظھار آقای جھانی را بی مورد می

 بل په او خالصيږو څخه جنګ يوه له امله له رنځونو ھمدغو د او . يو ملت اخته رنځونو مھلکو په جھالت او اتفاقی

، ».یورځ نه السته ھيچا د مرغه یافسانو عنقا د دا او وھو یچيغ یسول او یيوال یمل د ټول. ګيريږو کی جنګ
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 شخص سھم داشته ۵٠ الی ۴٠در ھر کودتای گذشته در نخستين لحظات کسب قدرت . نبايد مردم بيگناه دخيل شوند

 ذکر شد، رھبران که در باال ھمين ھا بر مردم جنگ را نازل ساختند و بعد ھم در مرحلۀ بحران  فعلی طوری. اند

  .نفع خود نمی بيننده  نفر، صلح را ب۵٠٠٠٠

 صاحب صالحيت نيرومند و ٢٠٠١متشکل در سال » دولت«که  جای اينه اينک پس از قريب يازده سال، ب

شکلی از ه  ، ب٢٠٠١در سال » بن«يک بخشی از مشترکين فيصلۀ آن ماھيت کار  اجرائيوی می شد، خالف 

که مشخص » غير مرکزی«برد و کسی از  نام می» فيدراليزم«تار دولت اند، کسی از ر ساخيياشکال خواھان تغ

آقای جھانی درراه . زبان می آورنده را ب» پارلمانی«گروپ ديگر ھم فقط اسم . ھم تا حال کدام طرزالعملی ندارند

  .تواند به گمرھی بيفزايد چنين حالت با نوشتۀ آقای جھانی می. ديگر در حرکت است

  ختم

                وکتور محمد اکبر يوسفی د

  ٢٣/٠٢/٢٠١٢  

  

  :يادداشت

به خاطر تشريف آوری شان به " يوسفی"ضمن ابراز خير مقدم خدمت ھموطن گرامی ما آقای دوکتور اکبر

-افغانستان آزاد"يعنی پورتال ... يک، ھزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ و جمردم افغانستان اعم از پشتون، تاپورتال 

  :و امتنان از تصميم شان در ھمکاری با پورتال جادارد بيفزائيم" آزادافغانستان

ھمان طوری که بار ھا تذکر داده ايم، ناگزيزيم بارديگر نيز يادآور گرديم که درب پورتال برروی تمام فرزندان 

ز بوده و  برای ھميشه باو دانه دانه گل ھايش است" گلستان اقوام"راستين افغانستان يعنی آنھائی که عاشق اين 

تجربه ثابت نموده است، ھر آنکسی که بخواھد برای افغانستان و تمام باشندگانش مبارزه نمايد در اين ھياھوی 

افغانستان "انترنيتی به غير از آن که دست ياری و ھمکاری به طرف پورتال تمام مردم افغانستان يعنی پورتال

، وقتی ما چنين حکمی را صادر می نمائيم نبايد برداشت رددراز کند ھيچ راه ديگری ندا"  آزاد افغانستان-آزاد

نمود که ما از يک ضرورت يک جانبه سخن به ميان می آوريم، بلکه با صراحت ابراز می داريم که توان 

ھمراھی و ھمکاری با پورتال را نيز تنھا آنھائی دارا ھستند که برای آزادی افغانستان و بھروزی تمام مردم آن 

 را ناديده گلستان و گلھای ھزار رنگشگزيده را شاخه گلی " گلستان اقوام"د، نه آنھائی که ازاين قلم می زنن

  در نتيجه ھمان طوری آزادگان افغان به پورتال نيازمند اند، پورتال نيز حيات و بقای خود را مرھون.گيرند

  .ھمکاری صميمانۀ ھمکاران آزاده و وطن دوست خويش می داند

از دولت محصول تجاوز دول " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"ی دانيم بيفزائيم که پورتالھمچنان الزم م

از ديد ما .  داشته باشد تواندامپرياليستی غرب ھيچ نوع توقعی را به غير از آنچه تا اکنون انجام داده نداشته و نمی

در کشور ما برآورده را  منافع استعماراين به اصطالح دولت يک ادارۀ مستعمراتی است که با تمام قوا می کوشد 

   تأمين آنھا با حيات و بقای کشورمان در ضديت قرار دارد که  منافعی.سازد

  با کمال احترام

 AA-AAادارۀ پورتال 

  

 


