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 حميد عطا

  ٢٠١١ جوالی ٢٨

   

   مسموم برای نابودی مردمۀقوميت يا دشن
، مگر !ب کردمتعج. در جائی از اين دنيای بزرگ انترنت  به موضوع رأی دھی برای اقوام در افغانستان برخوردم 

  !.؟ را سر کشيدند !!!و قبائل !!! فغانستان مشکل اندکی داشت که قضيه اقوام ا

، شايد )البته تا حدی ايسلند  خيلی اندک(گوناگونی است نژادی در تمام دنيا ، کشور ھا متشکل از اقوام و ريشه ھای 

که پشتيبانی از  نانیآشمول تمام ه غانستان بدر زشت ترين تشکالت دولتی، قضيه اقوام  رشد داده شود،  که طبعا اف

در  ، مفکوره ای که مادر مصائب  مقام بلند را از خود ساخته اند-کنند در  ردۀ  اين زشتی  میرااين مفکوره منفور

 .يک کشور  آنھم عقب افتيده می تواند باشد

استعمار گران حرفه ئی که   يا   اند که تازه به توسعه طلبی شروع کردهبرای ما ديگران ؛ چه ھمسايه ھای نابکار

برای مقاصد ...   قومی و ۀ افروختن فتناستعمار و چپاول کشور ھای کم توان جزء سياست اصيل شان می باشد

  . را به راه انداخته اندخيلی زشت شان،

ه کار بدی ھم ک(ند وعربی اقتباس کرده ا از قوانين اروپائی و امريکائی  می گويند که وقتی قانون اساسی ما را

، و نمی بايد با ذکر  ھمه باھم يکی اندھاچرا اين نکته را از اين قوانين برنداشتند که باشندگان در اين کشور) نيست

دور ھم اند  ولی ما در ه  مگر اين زشت نيست که دنيا در حال تجمع بچنين مفکوره ای مردم را به جان ھم انداخت،

  !.ه؟يحالت تفکک و  تجز

، پس چرا آنرا در چند يم ساخته ا جزء الينفک قانون اساسی خود  اکنون شوم راۀ پديدنمائيم که اين قبول اگر! خوب 

ھرگز . شوند ؟  مگر ھمه باشندگان افغانستان در ھمين چند قوم و قبيله  خالصه میقوم محدودی منحصر ساخته ايم؟ 

 ی را میه ئ قومی و قبيلۀاستخوان ھای پوسيد  نبش کنيم بخواھيم اين قبر راھر اندازه ای که ، در افغانستان تا !نه 

 بيش ٢٠کنيم  چگونه  در افغانستانی که در اواسط قرن  وقتی ما از چنين منطق تفرقه افگن پيروی می!. توان يافت

  قوم ھشت  -جز ھفت ه توان ديگران را ب ،  میرائج بودکردند    زبانی که مردم کم  يا زيادی با آن تکلم می٣٠از  

دور انداخت؟ مگر خود اين تعدی و تجاوز بر آن اقوام خارج از ين  ھفت و يا ھشت قوم نيست ؟ ، ه   بياد شده

 و توسط حلقات و تواند به سادگی مورد استفاده قرار گيرد اختالف در زبان و حتی لھجه برای تمايز از ھمديگر می

  .جھات بدخواه ما از اين مجرا استفاده صورت گيرد
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ينده  فردی با پول ھای باد  آورده  و يا داده شده از سوی اجانب خفته در آتواند تضمين کند که در  کسی  میچه 

مگر  شگفتن  .  رسميت شناختن   قوميت جديدی را نکند؟ه   دعوا برای بۀکمين اين خطه ، سر بلند نکرده  و اقام

تواند   نمی و شايد جاھای ديگر گذاشته شده است  که در لست رأی دھی در فيسبوک} بيات{نامه قوميت جديدی  ب

قای انجنير احسان هللا  بيات آخاطر گل روی  ه مگر نه اين است که اضافه شدن قوم  بيات ، ب.  شاھد اين مدعا شود؟

ه تاجر و سرمايه داری که  اقال من بيخبر و غافل در اين عمر بيش از نيم قرن خود برای بار اول و بعد از اين ک(

، درج اين ليست شده است ؟، ھمانگونه که برای خود  )؟   نه دربی داشت و نه ديواری!نام قانون ه افغانستان ب

  !.محترم  انجنير احسان هللا بيات در  مجلس سنا چوکی گذاشتند

رای اين جا، بلکه به و خيلی ناب(گوئيم   ما که برای ھر درس خوانده و  حامل يک يا چند شھادتنامه روشنفکر می

گونه مردم  تنھا صفت تحصيلکرده را بايد داد، چون  بسا انسانھای بی سوادی اند که روشنفکر اند  در مقابل بسا 

خاطر ه را و چه بسا که ب ، مگر  ھمين روشنفکران  سياه دست نيستند که ملت ما!)  تحصيلکرده ھای سياه فکر 

ا بودند که اين سم قاتل را در ميان قانون اساسی و سرود ملی ، و ھم ھمينھاغيار  در برابرھمديگر قرار دادند ؟

بيسواد ما سھم نداشتند ، اين تفرقه ھا را ...  دھقان و مالدار و دھاتی  وکه  انه تفرقه افگنۀدر اين پروس . جادادند

ون اساسی  اين ن در قانآدر ميان مردم انداختند و رشد دادند  و با حک کردن ...  بعضی ازھمين تحصيلکرده ھای  

، و باز ھم در آينده  از ميان ھمين قماش مردم کسانی برخواھند خاست  که مردم قضيه را رنگ تقدس کاذب ھم دادند

  .ما را در دائرۀ شوم ديگری سرگردان سازند

از اگر به ھمسايه ھای خود نظری اندازيم   می بينيم که ھرکدام آنھا بيشتر ازما ھمچو لحاف قورمه ئی ، متشکل 

انواع مختلف قومی و نژادی می باشند ، و خوب می دانيم که در اين تفرقه افگنی ھا دست اين ھمسايه ھای دو رنگ 

اينھا که برای اقوام در کشور ما تب و تالش دارند  چرا در کشور ھای خودشان از اين . و دو رو تا شانه دخيل است

، اما برای ما علنی يا زير پرده  پرچم !يست ضد وحدت ملی برای آنھا اين مسائل  کار.  اصل پيروی نمی کنند؟ 

آنھا اگر اين کار را به خاطر مصالح خودشان می کنند ، پس ما چرا خود را . قوميت و طائفه را ما بلند نگه می دارند

  .فدای مصالح آنان می کنيم؟

  .وقت  ما اين ميخ زھر الود را بر جسم کشور خود ميکوبيم ؟ چرا ھر وقت و نا

 

  :يادداشت

 که موجوديت اقوام و مليت ،، به عرض ايشان  برسانيم"حميد عطا"جا دارد ضمن تأئيد نظر ھمکار گرامی ما آقای

با زيبائی خاصی بيان داشته " معروفی"ھای مختلف در کشوری مانند افغانستان، ھمان طوری که استاد سخن آقای 

 ببخشد، گلستانی که زيبائی و جذابيت آن در تنوع و تکثر گلھای را" گلستان اقوام"اند، می تواند به کشور حيثيت

د گلی را نختی زمانی به وجود می آيد که کس و يا کسانی به مثابۀ باغبانان ناخواسته بخواھبدب. متعدد می باشد

  .دنھرچند ھم زيبا، به بھای نابودی ساير گلھا پرورش دھ

تطاول در امر طبيعت چه بسا باعث خشکيدن آن گل مورد روشن است که در چنان حالتی صرف نظر از آن که 

گلستانی که ھريک از گلھا به عالوۀ زيبائی ذاتی، در ترکيب . نظر نيز گردد، چيزی به نام گلستان باقی نخواھد ماند

  .خويش زيبائی ديگری را نمايان می سازند
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