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 Political         سياسی

        
  لينا روزبه حيدری

   ٢٠٠٨نومبر 

  
  

  قوم و نژاد پرستی را به خاطر قربانيی که هر قوم و نژاد"
  

  !"افغانستان برای آن داده است، متوقف سازيد
  
 ٢٠٠٩ر مقاله ای که بزبان انگليسی در صفحۀ انترنتی پژواک در مورد کانديدان انتخابات رياست جمهوری سال د

در افغانستان به نشر رسيد، يکبار ديگر همانند انتخابات رياست جمهوری گذشته اسمای کانديدان با وابستگی های 
  . نژادی آنان ذکر گرديده بود

نگليسی نوشته شده است تحليل روی کانديدان ممکن اين انتخابات به اين شکل بيان شده در بخشی از اين مقاله بزبان ا
هر يک تصميم دارند تا در اين انتخابات شرکت کنند و ) پشتون(و اقای جاللی ) پشتون(اقای اشرف غنی : " است

  )...."هزاره(ان بشردوست نيز يکی از کانديدان احتمالی در کنار کانديدان ديگر مثل رمض) تاجيک(داکتر عبداهللا 
ايا هنوز بعد از چند دهه در کشوری که در عقب ماندگی محض يخ زده است، آيا هنوز بعد از کشته شدن ميليون ها 
تن، بعد از جنگ، بعد از انزجاری که انگار هيچ خونی آنرا فرونمی نشاند، بعد از رنج و زجری که همۀ ما به نوحی 

ده ايم شايسته است که باز هم اين کهنه ترفند را دوباره برای فريفتن مردم آن کشور کشيده ايم و قصاص آنرا پس دا
  .روی دست گيريم

وقتی صحبت از انتخابات آيندۀ افغانستان به ميان آيد، ديگران را نمی دانم، ولی من شخصًا از نژاد از قوم از قبيله 
 قابليت تکلم يک کانديد بزبان دری يا پشتو برايم مطرح خسته ام، دانستن نژاد يک کانديد، وابستگی قومی يک کانديد،

نيست و اهميتی ندارد، من عالقه ای به دانستن شجرۀ خانوادگی هيچ کانديدی ندارم، برايم مهم نيست که شاه است يا 
به گدا، که از دودمان دليران جنگيست و يا از مترسکان مزرعۀ گندم، که پدر و پدر کالنش چه کرده و يا خون وی 

  .کدام شخصيت مقدس بر ميگردد
برای من موضوع مطرح در انتخابات سال آينده افغانستان، همان موضوعيست که در انتخابات رياست جمهوری 
اياالت متحدۀ باعث شد تا مردم برای اولين بار در تاريخ انتخابات اين کشور با چشمانی اشک آلود، با دلی مملو از 

ح و ارادۀ مصمم به پای صندوق های رأی کشانيده شوند، و آن نجات يک کشور از اميد، با افکاری روشن و واض
  .ورطۀ سقوط بود

مردم افغانستان ميخواهند بدانند که کانديد آينده انتخابات رياست جمهوری چقدر قادر است تا واقعا يک سيستم عادالنۀ 
 بوده و با کسی باالتر از قانون برخورد حکومتی را تشکيل دهد که در آن همه در برابر قانون مساوی و برابر

  .صورت نگيرد و قانونًا با رشوت، فساد اداری و سوِء استفاده هائی از اين نوع برخورد صورت گيرد
مردم افغانستان ميخواهند بدانند که کانديد انتخابات رياست جمهوری چگونه ميخواهد وقتی که آنان بيخبر در صف 

 تکه شدن شان در انفجارهای انتحاری جلوگيری کند و از مرزهايش دفاع نموده و کشور نانوايی ايستاده اند از تکه
  .همسايۀ پاکستان را مجبور به عدم دخالت در امور افغانستان بنمايد

مردم افغانستان ميخواهند بدانند که کانديد اين انتخابات چگونه ميتواند با گروهی که با البسه پوليس در روز روشن 
  . را برای دريافت پول اختطاف ميکند و بعد جسدش را با سر بريده بازميگرداند مبارزه کندعزيزانشان

مردم افغانستان ميخواهند بدانند که کانديد اين انتخابات چگونه دختران کوچک شان را از چنگ وحشی صفتانی که 
  .آنان را ميدزدند و  يا در راه مکتب بر صورتشان اسيد ميپاشند حفاظت کند
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م افغانستان ميخواهند بدانند که کانديد اين انتخابات چگونه برای پسران جوانشان که از بيکاری آمادۀ هر کاری مرد
هستند و گاه از فرط احتياج به بستن بم بخود هم راضی ميشوند کار فراهم می آورد و محيطی سالم را برای جمعيت 

  .دهد فراهم ميکندجوانی که بيش از نيمی از جمعيت افغانستان را تشکيل مي
مردم افغانستان ميخواهند بدانند که کانديد اين انتخابات چگونه حساب پول هائی را که برای کمک به آنان از جانب 
جامعۀ جهانی در طول هفت سال به افغانستان سرازير گرديد و در جيب های  تعداد معدودی فرو ريخت به آنان پس 

  .خواهد داد
مردم افغانستان ميخواهند بدانند که کانديد اين انتخابات چگونه به ساده ترين احتياجات آنان که همانا آب سالم 

  .آشاميدنی، برق، امکانات صحی و مسکن است رسيدگی خواهد کرد
 از صلح و مردم افغانستان ميخواهند بدانند که کانديد انتخابات چگونه ميخواهد تا فرصت تجربۀ يک زندگی آرام مملو

  .ثبات را برايشان به ارمغان بياورد
مردم افغانستان خسته اند، مردم افغانستان گرسنه اند، مريض اند، محتاج اند، مظلوم رنج و درد ديده اند، مردم 
افغانستان در انتظار کسی هستند که از ملت باشد و درد ملت را حس کند، که بتواند ريشه های سرطانی اختالف و 

  .سر قدرت و فساد را بخشکاند و فرصت يک زندگی آرام را برايشان به ارمغان بياوردنزاع بر 
حال اگر اين کانديد مثل بارک اوباما از اقليت باشد، يا از اکثريت، يا مسلمان يا گبر، يا به دو زبان تسلط داشته باشد و 

نجات شان دهد، بتواند اين کشتی شکسته در يا کامال الل باشد، يا جوان يا پير برايشان مهم نيست، فقط بتواند که 
 .ورطۀ سقوط افغانستان را بعد از بيش از چهار دهه به ساحلی هدايت کند

 کمک کنيد و به آنان در مورد کانديدان معلومات بدهيد، لطفًا کمی آيندهاگر ميخواهيد به مردم افغانستان در انتخابات 
ت و درايت سياسی، شخصيت، فهم و آشنايی يک کانديد با اوضاع در مورد رشتۀ تحصيلی، تجارب، اهداف،  قابلي

پيچيدۀ افغانستان و پالن کاری مؤثر وی جهت ختم معضالت و مشکالت الينحل اين کشور تشريح بدهيد و بنوسيد و 
  .نه وابستگی قومی آنان

رئيس جمهوری ميخواهند مردم افغانستان خواهان رئيس جمهوری هستند که بزبان ملت صحبت کند، مردم افغانستان 
که از مردم، از ملت باشد که مشکالت و درد و رنج مردم را  درک کند، مردم افغانستان ازآنانی که با مهره های 

مردم افغانستان در حساس ترين شرايط مملو ازمعضالت . قومی برای کسب اهداف خويش بازی ميکنند خسته اند
بتواند هر روز از کشته شدن ده ها کودک و زن و پير و جوان جلوگيری امنيتی به رئيس جمهوری احتياج دارند که 

  .مردم افغانستان فقط آروز دارند تا در يک محيط ارام زندگی کنند. کند
استفاده از اين الفاظ فقط نفاق و دوری را درميان ملت واحد افغانستان ايجاد ميکند، ما دوری نفاق و عدم اتحاد را 

جربه کرده ايم و نتيجۀ آن چيزی بجز از ويرانی و بدبختی برای تمام افغان ها، چه تاجيک برای بيش از سی سال ت
چه پشتون چه هزاره و ديگر اقوام بهمراه نداشت، بيائيد، در حاليکه دنيا برای اولين بار فقط يکماه قبل شکستن تابوی 

کشور خود را بار ديگر در ورطۀ قوم تبعيض نژادی را در امريکا با انتخاب بارک اوباما به تجليل نشست، ما 
پرستی و زبان پرستی غرق نگردانيم که باز هم ما کشته خواهيم شد، ما ويران خواهيم شد، ما خواهيم باخت، ما 
بيچاره تر از هرکشورديگری خواهيم گشت و ديگران همچنان با سرعت به سمت انکشاف و پيشرفت در حرکت 

  . و  وحشتخواهند بود و افغانستان در انزوا 

  
  "من افغانم"

  

  من نه تاجيکم نه پشتون، نی هــــزاره نه ز ترکم
  نی ز ازبک، نه بلوچـــــــــــم نی ز ايماق سترگم

  

  من به مذهب نی ز سنی، نی ز شيعه، نه ز سيکم
  نی دورنگم، نی دروغــــم، نی فسادم، نی شريکم

  

  بم، نه ز شرقمنی شمالی، نی جنوبی، نه ز غـــر
  ـوی فتنه پيشان، نی پی تشويق فرقمــــــــکنی ز 

  
  نی به فکر جنگ لفظم، نی به فکــــر تهمت و شر
  نی زر اندوزم، نه نوکـــــــر، نی کاله فتنه بر سر
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  ـاک آن از من سراسرخطه ام افغان ستانست، خ
  ان سر بر سر با هم برابرـما همه افغـــان و افغـ

  
  ت با جاللندرود و دريايت خروشان، کــــوهسار

  فصل هايت بی نظـــــــــــير و مردمانت با کمالند
  

  پاک بادا خطــــــــــــــۀ من از کف شر و شرارت
  ست صلح ميهــــن را بغارترَدمرده بادا هر که ُب

  
  خاک بادا بر دو چشمی کـــــــــو ندارد تاب ديدن
  دست مايان را چــــو زنجير، متحد، با هم پريدن

  
  صمت هميشه، شاد زی بـی درد ماتممرگ بر خ

  دور بادا از وجـــــــــــودت تکه های راکت و بم
  

  ر جسم و جانمـسبز بادا، سبز بادا، نام تو ب
  ـورم،  افغانستانمـزنده بادا، زنده بادا، کشــ

  
 
 
 


