
 

 غرزی الیق

 

 هاپندارچونی گفتماِن قومی در چندی 

 میک

های تازه گردید و سبِب واکنش« آیم!های کدام ناکجا آباد میمن از خرابه»ی ی نگاشتهنشر دوباره

گو ی دودلی بپیچد و به گفتهای نگارنده از سرگذشِت تبارش را در کالفهیی را واداشت تا یافتهفرزانه

رسد، به همین بهانه، اما، فراخ نشر میفراخواند. یادداشت آتی که به تقصیر حجم آن در چند جستار به 

 ی خبیثه در گفتمانِ ی چند غدههایی که آن ارجمند به آن پرداخته، به کالبدشگافی فشردهتر از چیزی

های این کوتاهه به هیچ وجه حرف های افغان توجه مبذول داشته است. برآیندجاری قومی میان برگزیده

 .قت بیگانه انداخیر نه بوده و با اصِل انحصاِر حقی

[][][] 

های زادگاه ی پرسماِن قوم، هویت و بومزادی باشندههای زمان ما که در بیاِن سوزندهرواِل گفتگو

بخشد، آگاه ها رنگ و ُرخِ ویژه میی بی انتهای ندانم گراییها را در دائرهخونچکان ما سرخِط پرخاش

با یک آوا و یک سیما، همبوِد خردورز را در پی پاسخ  دانش،سواد، دانشمند و بیو ناآگاه، باسواد و بی

ه ها بسازد که سیر هستی و سرگذشِت عبرتناِک سرزمین ما به آنهایی ناگزیر مییابی به پرسش

های چهار های پسین که در پیآمِد جنگهای قومِی سالگی پرداخته است. جوش و خروِش هیجانشایسته

های ما راه باز نموده و گاه گیی فرو و فرا افغانی به روزمرهاخته شدههای شنزمینهی اخیر با پیشدهه

دهد، ها را آماج شبخون قرار میگی باهمی افغانهای زندهها، پایهگیگاه، در تفسیِر ناروای راستینهو بی

در  های منهگانی کشانده، بیاِن دیدگاهای همهها در رسانهی چنین بحثیی، پای مرا نیز به کوچهبه گونه

ی شمار دیگر، با سازد، در مخیلهاین فصل و در این باب اما، هرگاه، گروهی را خشنود و راضی می



های پنداری و رساند. تفاوتی دودلی، بی باوری و حتی دشمنی را به باروری میدریغ، تخمه

توزی نگاری و کینناروای قومی، سوگمندانه، برخی را تا مرز بیباکی، های سلیقوی روی مسألهناهمگونی

 .دهدسقوط می

ی نیکو پنداران، رو به من، ها، فرزانه مردی اندیشه و قلم از ساللهگونه بحثی یکی از ایندر دنباله

 :منجمله چنین ندا برآورد

های تان نیک اما در این کشور به نام یک تبار بر دیگران نه فقط جفا غرزی الیق گرامی، همه حرف»

ه حق تلفی و جنایت صورت گرفته است. زمانی که محمد گل مومند )مهمند( در شمال بلکه آگاهان

افغانستان وظیفه داشت، شما یقینن آگاهید که چه جنایاتی کرد. شما از تفکر فاشیسم افغانی تحت تأثیر 

ا به هکی و افغان ملتی های روستار ترهفاشیسم هیتلری توسط محمد داوود و محمد نعیم و بعد هم اندیشه

 «.نیکی آگاهی دارید

ی باال، بیان روا و سزاواِر آن گرامی در آتیه، سبِب تسلی شده و ذهِن کنجکاو را به در پی فرموده

 :خواندگریز چنین فرامیی درمانشگافی این غدهبازبینی در پرداختن به پرسمان قومی و کالبد

ی انتقادی از جانب روشنفکران پشتون مطرح های عمیق اجتماعی تا هنوز در حد یک مقالهاین زخم...»

های سازنده و واقعیت گرای روشنفکران پشتون است تا نخستین تاریخ ما منتظر نوشته…نگردیده اند

های اعتبار به سوی هم برداشته شوند. کدام روشنفکر پشتون تا به حال گفته است که محمد نعیم خان، گام

ما را تحریف کرد؟ کدام روشنفکر پشتون نوشته است که چرا  درست مانند فاشیست های آلمان، تاریخ

باید رهبران دولت در این کشور حتمن باید پشتون تبار باشند؟ چرا بر اساس شایسته ساالری یک هندوی 

 «افغان نتواند در آن باال قرار بگیرد؟

ی قومی و ن از مسألهست که دانایی و فهم شارس و ناتماِم پندار کسانیی نیمهای باال نمونهگفتنی

های از این سنخ، بیشترینه، اسیِر دست و نگر و در بحثهای سرزمین ما رویهی تبارآوازهسرگذشِت پر

 کنند. صدور چنینهای ابتدایی، الغر و مروج بسنده میهای فردی بوده و بر دانستنیی سهشپا بسته



ی های معتبر، آن هم از خامهها و مدرکهای شتابزده، جزمی و مجرد، بدون پیشکشیدِن گواهیحکم

ی ها، بیگمان، گفتماِن قومی را از مداِر کنکاِش دانشپردازانه بیرون رانده، بحث روی چنین پدیدهنخبه

های واهی و بی بخشد. باور به شعاریی نزول میهای متداوِل رسانهمبرم و بغرنج را تا سطح پرخاش

ه گردد کگی آنانی میی دلگرمی و ذوق زدهز همین طول و عرض مایهگی به برآیندهایی اپایه و دلبسته

که از هاییگاه نادرست است. آن درک و دید شان از تأریخ پر پیچ و خِم زادگاه ما ناقص و سطحی و

نگیِن گی یافته، کماکان باِر سیی برداشته و بودِن شان به زیوِر اندیشه و قلم آراستهروشنی دانایی توشه

 .کشندها را به دوش میها و برآیندکردِن پندارویی و امانتداری در زادن و فراگیرراستگ

جویی، تبار، البته، همین فرزانه، گویی از برای صرفههای پشتونسازی نخبهداِر سیاهدر کارزاِر دنباله

ه از ه پیوستهایی به کمال برساند کافغان را با نشانی آن« هایفاشیست»نه خواسته است تا فهرسِت 

ی تیر خطا، نیت داران کشیده شده و به مثابهتبار به رخِ آگاهان و خامهاندیِش تاجیکجانِب چند قومی

داران درانی، از کنند. در اصل، این فهرست از زمامی خویش را در پناه آن ستر و اخفا میدشمنانهقوم

هللا امین و دکتور کی و حفیظمحمد تره احمدشاه درانی آغاز و به امیر عبدالرحمن خان رسیده، نور

 فاشیزم»هللا را در برگرفته، مال محمدعمر و حامد کرزی و گلبدین حکمتیار را دور زده و به نجیب

 یو نگارنده« دوهمه سقاوی»های کتاب گیریانجامد. نتیجهباوِر هم روزگار ما میو چند پشتون« ارگ

ها جا زده شده و به ی پشتونشدههای بیدارگانی حرکتفسِت همهی مانیآن، نه کم و نه بیش، به مثابه

ی بی نشانی، متداول و بلندپروازانه، هر حرکِت وطنی و مدنی را به داِد بی دادی یاری آن سیاهه

، «پشتونیشوونیزم»، «قبیلهفاشیزم»ی کنندههای پوچ و اغواسپارند و در پناِه نعرهمی

 ی جغرافیای ماهای باشندهی پشتونهای گستردهرچسِپ ناروا را به آدرِس کتلهها ب، ده«خواهیتمامیت»

 .کنندردیف می

تبار به  تاجیکچه تاکنون از ناِم چند سکتاریستکه باِب این گفتمان را گشود، در روشنی آنپیش از این

 :ها انبار گردیده است، باید از خود پرسیدآدرِس پشتون



یزان و ستی مشکوک و ناجایز کار صواب است؟ پشتونفتماِن قومی از چنین دریچهآیا پا گذاشتن به گ

ی خطا و بی مصرف چه شدن در پشِت چنین گزینهاز پناهنده« جهادی»بلندگویاِن قوماندانیِت خشِن 

 ی فرمایشی و بیی چنین گزینهپوِش ژولیدههای پشتون را در تنچشمداشت دارند؟ چرا حقانیِت نخبه

بندند؟ کدام بنگاه دانشی و کدام نهاد اخالقی جامعه مجوِز چنین پیشآمِد ی آزمایش مید، پیهم به بتهبنیا

ها به وام گذاشته است؟ مگر نفرین کردن گی را به چنین چهرههای آدمانهسخیف و دور از ارزش

مگرایی های پشتون رستگاری از برچسپ قوی نخبهشده از حنجره و خامهفهرست« هایفاشیست»

جویی و ناسزا و زخِم زبان دادن به عیببار هم شده، بحث قومی را بدوِن راهشود، اگر یکبخشد؟ میمی

 کشید؟ی ملکاِت فردی، با مغز سرد پیشو غلبه

کانت و هگل و نیچه و مارکس و سارتر » ما از « فهم»ی آگاهی ما، در کناِر باور دارم، هرگاه چنبره

ون ، با آثار دانشمردانی چ«داستاسفیکی و دریدا و کافکا و فروید و یونگ و غیرهو هابرماس و فوکو و 

و  غبار و فرهنگ و آهنگ و زهما و کهزاد و کاتب و حبیبی و بینوا و رشاد و رشتیا و عطایی و کاکړ

ه تر، بها را، کمی ژرفهای هستی افغانشد و پدیدهتر میرفیع و غفار خان و ولی خان و غیره پهن

، زادگاه خویش« ی تاریخِ به یک لحظه»کاویدیم، حتی با بیزاری از نازیدن ها میهای خودییاری یافته

بودند. نفرِت روینده تر میها خردمندانههای ما به هدِف راهیابیتر و نسخهی قومی غنامنددید ما از مسأله

اجیک های تی سکتاریستمزمن در الیه ی بیماریتبارها، دردمندانه، به مثابهدر برابر پشتو و پشتون

گی افول کرده است که حتی در متن این پرخاش، قدسیت و ابهت گی و شرمندهتبار چنان به بی مایه

ریزند و در همچشمی مزورانه، فقط از الیاِف بی ننگی ها را به دامن چند دزد و چند ناخلف میتاجیک

 .تنندریخ و فرهنگ و فضیلت میگذشته، برای تباِر سربلنِد تاجیک، از نو تأ

 دوام دارد

----------------------------- 

 

 



 

 

 

  هاچونی گفتماِن قومی در چندی پندار

 مدو

 

 پیوست به گذشته

در این کشور به نام یک تبار بر دیگران نه فقط جفا بلکه آگاهانه حق »آموزانند که که به من میمادامی

ی چنین اندیشمندان و آِل قلم و انگاری و زودباوری جرگه، به ساده«تلفی و جنایت صورت گرفته است

به دندان  ها، انگشِت شگفتیانگیِز پیشینههای عبرتبی پروایی شان در ترجمه و تفسیِر تأریخ و پیشآمد

ان دو کنونه را در ذهِن صورت تازه و ناب نیستند، کماکهایی از این عشیره که به هیچگزم. آگهیمی

زنند می ستیز سر به سنگهای تباربهادرکنند: یا نه دانسته، به رسِم همنوایی، با بزنجستجوگر تداعی می

گی تمسخر های زندهها و ناگزیریهای هستی، به روی گذشته و شگفتیگیو یا دانسته، بیگانه از راستینه

، آن هم در ظرِف «جنایت»و صدور فتوای ناروای « ق تلفیح»و « جفا»های بی گزنِد کنند. گزینهمی

 آوِر یک غشروا داشته اند، پیام« دیگران»گی که بر«آگاهانه»و در اوجِ « به نام یک تبار»ناسازگاِر 

زی ورها را با سنگدلی و کینهگفتاری، ذهنیتی پیهم، در پناه آزادست که دو دههو یک ناروای نوبتی

 .سازدآلود میسم

بار، نه نه به ت» شان « خودِ »یافته اند تا ندا برآرند که برای دست« گیپُخته»و« بلوغ»که به این آنانی

 افتخار کردن به تبار و»کنند و ، می«به زبان، نه به تاریخ و نه هم به چیزی از گذشته و حال افتخار

ندارند و با همین پنداِر پمی« ریشه و تاریخ و قوم و ملیت را مضحک... و خطرناک و احساساتی

مجرد و جزمی و بیگانه از مبدأ و تأریخ و سربلندی « تباریانسان»دیگران را با ندای « خودی»



ی روزگار گان را به رخ هر روندهرفته« جنایت»و « حق تلفی»و « جفا»گونه سازند، چهمخاطب می

ز جدا ا« انسان بودنِ »خوانند؟ من به میفرا« بودنانسان»در راه « اندیشیدن»آدم را به کشند و بنیمی

نامه باور نه دارم. هرگاه ما حضرِت آدم را از گذرگاه تأریخ گیتأریخ، جدا از سرفرازی و جدا از زنده

به ریشه و تبار و زبان و تأریخ و گذشته و حال « افتخار»اش را جدا و بیگانه از بیرون برانیم و هستی

های هستی، جدا از اراده و آرزوی ما، همه ایم. پدیدهگی خندیدهی زندهسفهبینگاریم، بر ذاِت هستی و فل

 .گیرندرسند و سرانجام راه زوال در پیش میشوند، به بلوغ میتاریخی اند، زاده می

در کشور ما بر اساس » های آن فرهیخته مرد، چنان باورمند شده باشیم که هر گاه، به حواله از گفته

همین تفکر)تبارگرایی( جنایاتی صورت گرفته است و تا هنوز هم جریان دارد و نه می شود از آن ها 

کم پس، به ح های ارزشمند نیز دست و پا کرده باشیم،و برای این حکم خویش دستاویز« چشم پوشید

در این میانه اما، «! باید به سراغ شان رفت و ریشه یابی کرد و در پی عالج شان برآمد»موصوف، 

ها و بنیاد، لمیدن روی افسانههای بیوار پیامفریب، بازگویی طوطیهای عوامچسپیدن به آگهی

ها بزاِر اتهام و بدنام سازی چهرهها، پناه بردن به اهای تکرارِی گمراه کننده و ناروا پیرامون قومفرضیه

ها و یرههای تگیها و نیز سرافگندهگر و گستاخ در بیاِن سرفرازیها و ترویجِ ادبیاِت ستیزهو پیشآمد

های قومی را آسیب رسانده بغرنجی« برآمدن در پی عالجِ »و « یابیریشه»ی ی زادگاه ما، پروسههاتبار

ما به نسِل پس از ما به ارث خواهد گذاشت. ما باید وجدان و شهامِت  های تباری را از نسلگیو کشیده

 بیزاریم، چنین« حال»و « گذشته»و « تاریخ»که از آن را داشته باشیم تا به فرزندان خویش، با آن

 .گذاریممیراث شوم را به ارمغان نه

و همبوِد  ماندپیوسته عقیم میچرا گفتماِن قومی و پرداختن به این پرسمان، با تمام مبرمیت و سوزش آن، 

 آورد؟گان افغان در کاوش این مهم کوتاه میآموزش یافته

نگر، مقطعی و سلیقوی آِل اندیشه ها و دید رویهآگاهی نخبهبیشترینه، این معضل، پیش از همه، از کم

و  هاشعاری های دانشپردازانه و مغِز سرد، شیفتهی اسلوِب کاوشسرچشمه گرفته که به جای گزینه

گان فریب و خوانِش لنی آدمبندی چند نمونهگردند و در بستهگر و ناروا میباور، آوازههای سیاسیتفسیر



ر زای بیسوادی بگی دهشتدهند. چیرهانگیز بیرون میهای نادرست، فریبنده و هیجاناز تأریخ، برآیند

های این مهم را ها و کنکاش، رونِد پژوهشگان، بیگمانجامعه و سطح نازِل آموزش و آگاهی میان نخبه

 ام،که من گواه بودهیی پیرامون پرسماِن قومی، تا جاییهای رسانهزند. رواِل گفتگوی جدی میصدمه

گانی قشنگ، در گرداِب های زیبانگاری با چیدماِن واژهها و واکنشدر بهترین حالت، در گرو نگاشته

ی ی مثال، جزوهرفته اند. به گونهها فروها و پروسهها از پدیدهآن ها و فهِم فردیهای نگارندهسهش

ی باورمحمد گل خان مهمند را پیوسته در حالی در بیاِن پشتون« فاشیستی»و کنِش « دوهمه سقاوی»

ها کنند که به باوِر من، نه آن جزوه را خوانده اند و نه از محمد گل خان، فردیت، باورکاذب عنوان می

 یهای زماِن زیست نامبرده آگاهی الزم و فنشناسانه دارند. در بایگانی برگهگیها و ویژهگیهو کرد

بندی گردیده است که سرانجام، به من ها سرهمفیسبوکی من طی هشت سال اخیر انباری از چنین نمونه

 .گیری یاری رسانده انددر دستیابی به چنین نتیجه

ی آن، های نگارندهگیی بی غِش یافتههای آن که گویندهرمودهو جوهِر ف« دوهمه سقاوی»ی جزوه

وی کند که حاسمسور افغان است، نه کم و نه بیش، تصویر یک اثر متداوِل پشتو را در ذهن تداعی می

توان ی این جزوه را نه میمایهباشد. درونی برتری جویانه نه میبلندپروازی قومگرایانه و برنامه

ها در جهِت سرکوب و ی مانیفست پشتونزد و به آن به دیده باور جاهای پشتوننخبهی عمِل برنامه

های تند و بیرحم این جزوه در غارت دیگران و دستیابی به هژمونی قومی نگریست. به باور من، برآیند

جمعیت »سازی نقِش ویرانگِر و برهنه ۱۳۷۱ثور سال  ۸ها از و کشتار کابلی« هاجهادی»پیآمِد هجوم 

ها و غارت شهر طی زمامداری چه از کشتار کابلیی آنو بیاِن بی پرده« شورای نظار»و « اسالمی

 ی گمنام آن آماجی برهان الدین ربانی به ارمغان آورد، سبب گردیده است تا کتاب و نویسندهچهار ساله

، به گی ذاتی این سکتومایهتبار قرار گیرد و در ادای فرهای تاجیکطلبان و سکتاریستی جداییکینه

ها شهرت داده شود. در این اثر جنایات جنگی زمامداری برهان الدین ربانی بازتاب کتاِب مقدِس پشتون

ی داکتر خلیل را از برگردان فارسی آن به خامه« دوهمه سقاوی»ی زنده یافته است. من، البته، جزوه

ها و افغانستان نیز خوانده ام و آن را در شمار ده ی دارالنشراداره ۱۹۹۸هللا وداد بارش، چاپ سال 



 پیندارمی آن مییی نگارندههای فنی و اندیشهها و لغزشها اثری از همین طول و عرض، با کاستیصد

 .کنندها چربی میهای فردی بر اصول و ضابطهکه اینجا و آنجا، سهش

و دیگرانی پیوند دارد که به هدِف رشد زبان  انگیِز وزیر محمد گل خان مهمندچه به سرگذشِت عبرتآن

ی همزیستی برادرانه با دیگر ها و گذار از بدویت به تمدن و رفاه، در سایهو غنا بخشیدِن به فرهنگ

های کشور کوشیده اند، بیگمان در خوِر ستایش و احسنت اند، مگر اینکه بر زبان، ثقافت و تبار

ی هاها و ویرانگریها و سرکوبها تاخته و به کشتارسود ذاتی آنها و های دیگر، آزادیهای قومارزش

ها سزاوار نفرین و ها و چنین پیشآمدهای دیگر پرداخته باشند که چنین چهرهگانی به ضرِر تبارهمه

های نامبرده، های من از فردیت محمد گل خان مهمند، اندیشه و باوری دانستنیلعنت جاودانی اند. چنبره

دهد پافشاری کنم که بارور شدِن زبان و های پنداری و کرداری وی اجازه میها و پیآمدو فرازشیب 

های گیهای افغانستان مدیون تپندهگیفرهنگ پشتو و راه یافتن پشتو گویی و پشتو نگاری در روزمره

و سنگیِن پس از  های بغرنجآور است. محمد گل خان، همپا با اجرای مأموریتی همین نامروا و بایسته

های سیاست و بازسازی، سهم بزرگ در غنامندی و رستاخیز در جبهه« هاسقاوی»سرکوبی بغاوِت 

ها و دستوِر زباِن پشتو ادا کرده است. هرگاه نامهادبیات پشتو و گذار به فِن چاپ و نشِر واژه

 ی وی، ناِم محمد گل خاننامههای زندگیگیورزان قومی به تقصیِر همین برازندهستیزان و کینهپشتون

کنند، داد و بیداد این گروه قابل لمس و شناسایی است. پرداختن سنجاق می« کارانجنایت»را در فهرست 

ها به سوی تمدن و معارف و فضیلت کار مردان ها و قبیلهها و پل شدن برای گذار تیرهبه بیداری قوم

ها باید شمرد. را، بیگمان در شمار چنین نخبه مند است که وزیر محمد گل خانبزرگ و رسالت

توان با ی او را نه میگسیختهاندیشی و باوِر اهورایی نامبرده به زبان پشتو و پشتون باوری لجامخشک

 .همطراز دانست« خواهیاضافه»و « شوونیزم»و « فاشیزم»های چون مقوله

 ادامه دارد

------------------------------ 

 



 

 

 هاچونی گفتماِن قومی در چندی پندار

 ومس

 

 پیوست به گذشته

های ها و سلطانها، امیرگشاجهان« خطایِ »سناسانه، فرنودآوری روشدر همین روال و در نبوِد 

های تأریخی و زمینهها، بدون چشمداشت به پیشکامه و ستمگر را، به تقصیر ذاِت پشتونی آنخود

ها را در تاِر خاِم ها، یکسره، هویت قومی بخشیده، همه پشتونهای زماِن فرمانروایی آننیازمندی

… «جوییبرتری»، «طلبیعظمت»، «ناسیونالیزم»، «شوونیزم»، «فاشیزم»ایِز های ناجمقوله

ها کنند. به طور نمونه، لغزشستیز خالکوبی میهای انسانها و شاخصهترین واژهبندند و با سخیفمی

سیاست متمرکز سازی »ی پیاده سازی های امیر عبدالرحمن خان در مسیِر ناهموار و پیچیدهو بزه

ها، ها و پیآمدزمینهها و پیشهای دوراِن فرمانروایی نامبرده، بدون پرداختن به ریشهو خودسری «دولت

 جویی و سرزنش در برابر تبار پشتونی ابزاِر عیبها شده و شوربختانه، به مثابهی گردن پشتونآویزه

های س از وی، نه از نام تودههای پیش و پکنند که امیر نامبرده و امیرشود. فراموش میبه کار گرفته می

و  کردهها فرمانروایی میها و عشیرهها و زورمندان و قشر باالیی تیرهپشتون، بلکه از نام برگزیده

 .تاخته اندمی

ها پرداخت، خوِن داغِ ها و نورستانیی خونین هزارهگونه که به تصفیهامیر عبدالرحمن خان، همان

ها در جویبار پر عبرت ها و نورستانیکرالنی را یکجا با خون هزارههزاران پشتون درانی، غلجایی و 

ی تأریخ سرزمین ما جاری ساخت. امیر جابر، به روایِت آقای امرهللا صالح، در راه پیاده سازی برنامه

که، تر اینرا از تیغ کشید. سوگوار« بیست هزار آدم غلجایی تبار»، تنها «متمرکز سازی»راهبردی 



پرداختند که در اصل از ی متداول، تاوان سر و یا جزیه نیز به امیر میایی، در کناِر مالیهقبایل غلج

گردید. در پیآمد آن همه بیداد و ستم، امیر توانست تا پایداری قبایل یاغی پشتون و سراِن کفار مطالبه می

رداخت مالیه و ادای ها را شکستانده، ثبات حاکمیت مرکزی را به سود کشور تأمین و پگریز آنمرکز

ی ی پیاده سازها اجرا کند. جغرافیای امروز افغانستان، منجمله نتیجهخدمِت جبری سربازی را باالی آن

 .نموداست که امیر نامبرده با نوک سرنیزه عملی می« سیاست متمرکز سازی دولت»

تفکر فاشیسم افغانی »یهی آن بزرگوار با طراوِش آمیزکه از خامهگی من شد، زمانیزدهی بهتمایه

شدم. این حکم،، برای من ناب بود آشنا می« تحت تأثیر فاشیسم هیتلری توسط محمد داوود و محمد نعیم

گِر سکتاریستی هنوز به چشم نه خورده است. پنهان نیست که سردار محمد و تا این دم در ادبیاِت ستیزه

ود و برای نخستین بار بنای جمهوریت را در کشور ی خود قیام نمی پادشاهی خانوادهداؤد علیه سلسله

ی ، همان حاکمیتی که هر قومباره«های پشتونحاکمیت سه صد ساله»ریخت. داؤد خان، در واقع، بر دژ 

نالد، یورش برد و نهاد حاکمیت در افغانستان را از بنیاد دگرگون ساخت. جدا از تاجیک تبار از آن می

مرز »طرف های آنها و بلوچتونستان و حق تعین سرنوشت پشتونی پشپافشاری وی روی مسأله

هم ، آن«فاشیزم»، هیچ دلیلی وجود نه دارد که بر پیشانی سردار محمد داؤد برچسِپ رایگاِن «دیورند

را چسپاند. همکاری آغازین حکومت وی با حزب دموکراتیک خلق « هتلری»ی در گزینه

« خطاب به مردم»ی ی دولت وی که در برنامهخواهانهی ترقیدهی پرچم(، نیت و اراافغانستان)شاخه

کر فاشیسم تف»گذارد حکم کنیم که اتهاِم ی راه رشد آتی کشور جا باقی نه مییافت و نیز گزینهبازتاب می

در تعریِف سردار محمد داؤد فقط کینتوزی فردی و تصفیه حساب شخصی است و بس. تندی « افغانی

نام گذاشت و « فاشیزم»توان گی چیره بر فردیت سردار را نه میکامهو خود« سرخی شهزاده»مزاجِ 

 .را با این نام دنباله دار ساخت« های قبیلهفاشیست»فهرسِت کاذِب 

کی های نور محمد ترهکشند، نامها میکه با سخاوِت ویژه به رخِ پشتون« های قبیلویفاشیست»ی در رده

ها اریها، تبهکتر داشته، آدم ستیزیی زیبندهین حکمتیار و مال محمد عمر جلوههللا امین و گلبدو حفیظ

شده ای یادهکنند. چهرهها را با تمام بیشرمی و دیده درایی بر پیشانی تبار پشتون حک میهای آنو کشتار



نداِن چنان گرایی آغشته بوده باشند، باورمگرایی جوشیده و به محلکه در دیِگ قوماما، پیش از این

های خویش ایماِن گزافه وطنی پندارهای تندگرای ایدیولوژیکی زمان خود بوده اند که به جهانمکتب

های چون طایفه، خیل، قبیله، قوم، ها در ظرِف تنِگ گزینهگیری منش و کنش چنین آدمداشته اند. اندازه

ها، نادرست، فریبنده و آن هایی مروج به آدرسملیت، ملت و نیز زبان و محل، جدا از برچسپ

ن گرویده بوده و امکا« انترناسیونالیزم پرولتاری»آِل کی و امین به ایدهعقالیی است. هرگاه ترهغیر

کردند، حکمتیار و مال محمد ی شوروی را منتفی نه میگانههای پانزدهجمهوری« یخانواده»پیوستن به 

اعتقاد داشته اند که باِب نخست آن را در خواِب « سالمیجهان وطنی ا»عمر اما، به آرماِن رسیدن به 

 .با پاکستان نشانی کرده بودند« سازیکنفدراسیون»پریشاِن 

ها های جمعی نامبردهتصفیه  نهضت خالفت ، قربانیعمومی و هر دو امیر های هر دو منشیدر کارنامه

آسیِب  ها بیشترینساخته و مناطِق زیسِت پشتونها میها، بل، بیشترینه پشتونپشتونرا، نه تنها غیر

 های خونین زمان حاکمیتکوبیها و نخستین سرها را برداشته اند. نخستین شورشهای ناروای آنسیاست

های ها آغاز و به تندی تمام نواِر مناطق قبایلی را فراگرفت که در پیآمِد یورشکی/امین از اُستان کنرتره

های شان منهدم و سبِب سیِل کشته، دهکده ها صد قبایلیها و دهپیهم و خشِن نظامی دولت، صد

گردید. حکمتیار اما، پیش از همه، به برکِت دشمنی « مرز دیورند»طرف ها به آنهای پشتونمهاجرت

آدم « جهاد»ی قومگرایی شده است. زمینی که روی آن حکمتیار در پایکوبی شهره« جمعیت»با 

 گرفت. برای حکمتیارها را در بر میآورد، بیشترینه، مناطق زیست پشتونکشت و جنایت بار میمی

های فرشته»چه به مال محمد عمر و اهمیت بوده است. آن کشتار پشتون و غیرپشتون فاقد مبرمیت و

ی ما در پیامد پادرمیانی غلطیدهها باالی سرزمیِن به خونپیوند دارد، پرچم سیاه خالفت آن« صلح

ها را، بدون های همه افغانگیگی و روزمرهو ربانی و مسعود به اهتزاز درآمد و زنده« جمعیت»

 .به جهنم مبدل ساختتفکیِک پشتون و غیرپشتون، 

ی افغانستان، داراِن جدایی و تجزیهگِی رسوا و ساللهزدهی چند چریِک قومهای روزمرهدر زبان درازی

ی حکومتداری نامبرده، فقط به برکِت ذاِت پشتونی او، به اتهام بی بنیاد هللا و زمانهفردیت دکتورنجیب



شود. بافتاِر حزب وطن و دولت جمهوری وند زده میپی« گراییقبیله»و « پشتونیفاشیزم»و کذایی 

گان رهبری همان ساختار از دیدگاه قومی و مردمی، هیچ جای دودلی ی برگزیدهافغانستان و نیز آمیزه

میت بر پیشانی حاک« ی پشتونیسلطه»و « گراییقبیله»ماند تأکید شود که برچسپ زدِن باقی نه می

تبار آب اجوری قومی همان چند سکتاریست و عوامفریب تاجیکی نهللا از سرچشمهدکتور نجیب

ساالری سر جنگ و کینه دارد. سقوِط دردناِک دولت جمهوری خورد که با هر فضلیت و هر شایستهمی

ی ببرک ، نقِش وطن دشمنانه۱۳۷۱انگیِز همان حزب در ثور سال افغانستان و فروپاشی عبرت

ی نومنکالتور حزبی، در تبانی با آشوبگرانی از ی ذروهو نورسته کارمل/محمود بریالی و ولیعهِد شاب

، «جنبش اسالمی»، «جمعیت اسالمی»های اتنیکی شمال کشورچون شورای نظار، ی اقلیتقبیله

ی های نظامی وابسته به سید منصور نادری، جنرال مومن اندرابی... در راه براندازی دوبارهواحد

گی این اتهام را رسوا ساخت که گویا ساختار حاکمیت ، بی پایه«هاتونی پشحاکمیت سه صد ساله»

ِب ی اتنیکی گروهی که از درون حاکمیت سبها پیریزی شده بود. آمیزههللا تنها باالی پشتوندکتورنجیب

های فرهنگی و آموزشی ی دفاعی، امنیتی، عدلی و نهادهای دیرینهفروپاشی حاکمیت و حذف ساختار

های هللا، با دریغ، در اختیار غیر پشتونهای کلیدی دولت دکتورنجیبدیدند نشان داد که استنادکشور گر

 .دشمن متمرکز گردیده بودگریز و افغانمرکز

های های واحد طاقت، برآیندکی، گفتههایی چون روستار ترههای چهرهچه پیهم، در ظرف نگاشتهآن

ی شود و در سنجههای پشتون گذاشته میی نخبهروی سفره« هاافغان ملتی»های اسمعیل یون و پندار

ها، کم از کم، تعصب و یا بی تعصبی های نامبردهها و پندارها و نگاشتهحمایت و یا مخالفت با گفته

کنند، از جوهر فهِم فنشناسانه و خلوِص اندیشه تهی است. افراِد جداگانه، ها را ترجمانی میپشتون

گانی توانند ترجمان روان همههای پرتعصب و قومگرایانه، هرگز نه میوی و اندیشههای منزساختار

ها در نگی کند. تفسیِر نفِس پشتوها را نمایندههای مکتبی پشتونهای برگزیدهها بوده و باورها و قومقبیله

ست که بر فضای یی کینه و نفرتهای شهره، نشاندهندهها و ساختارهای تندخو و ماجراجوی آدمنمونه

یابی باز نه کرده، گفتمان های جاری قومی سایه افگنده است. چنین طرح مسأله، راه به سوی چارهبحث



ها سازد. شایسته این است تا به جای قطار کردن نامپیراموِن پرسمان قومی را با بن بست رو به رو می

ها را اِن هر خط و خال پرداخت و زیان آنهای قومگرایها و پندارگویی، به برنامهو لغزیدن به طعن

د و ی پشتون تبار و بیان تنی ستیهندهبرای آدم و عالم برمال نمود. بی باور نیستم که حضور چند چهره

که خصم های قومی را، چنانها، بازار پرخاشمتعرض شان پیرامون پشتو و پشتنولی و سرنوشت پشتون

د ی جدی وارها صدمهگی افغانهای یگانهبخشیده و به استناد افغانستان نیت کرده است، گرمی ویژه

ی ناجوری قومی اند. غلبه باالی این ناجوری، طلبی دو روی سکهجویی قومی و جداییکند. برتریمی

پیش از همه به کاوِش غیر جانبدارانه، دانشپردازانه و مغز سرد نیاز دارد. این ناجوری، خوشبختانه، 

 .گی کندها نمایندهتواند از نام قومها سرایت دارد و به هیچ صورت نه میکتبی قومی چند مدر الیه

 ادامه دارد

 

-------------------------------- 

 

  هاچونی گفتماِن قومی در چندی پندار

 مچهار

 

 پیوست به گذشته

تبار و طلبان تاجیکستیِز اهل شر و فساد، جداییکه در ادبیاِت پشتون« فاشیزم ارگ»ی ی نورستهپدیده

جنگجو و متعرض رونِق ویژه کسب کرده و بیاِن « جهادیت»های های هر قماش و نیز ردهسکتاریست

ها را تا ژرفا زوربار ساخته است، باز هم، به هدِف شوِم یورش بر بود و چبود گرانجاِن آن رسانه

باوری و برگشت ثبات به کشور شلیک شده رسانی به فرآینِد گذار از تحجر به مدنیها و آسیبپشتون

های خویش یدگاهآورند. من، در چوکات دهای اندیشوی آن مشکوک بوده و دودلی بار میاست که استناد



سازی حاکمیت در پاک« حکومت وحدت ملی»چه همرکاب، آن« سپیدار»نزدیکم و نه با « ارگ»نه با 

دهد، به هیچوجه های مافیای قدرت و ثروت انجام میو برگزیده« جهادی»از لوِث بدشگوِن قوماندانیِت 

م فاشیز»ترازو گردد. شعاِر جویی تول و و برتری« شوونیزم»و « فاشیزم»ی تواند در سنجهنه می

 ی گنهکار آنانی، به ویژه از حنجره«هابرتری جویی پشتون»ی اندازی واویالی غلبهو به راه« ارگ

های حاکمیت و سرازیر شدن پول را قبضه های نظامی ناتو و امریکا تمام شریانکه پس از هجوم نیرو

های کارها و جنایتکشامروز از تیررِس آدم ،«ارگ»آید. نموده بودند، مضحک و ناروا به نظر می

، دوستم، محقق، «فرمانده»جنگی هر قوم و قبیله آماجِ شلیک قرار گرفته است. عطا نور، برادران 

 .قیبله نه دارنداند. جنایتکاران قوم وبا هم شریک« جهاد»در این …قدیر، رزاق، همایون، اللی

ها و مفاهیِم دانش برِد مقولهسواد و آگاهی شان، در به کاری های زمان ما، جدا از درجهگاهی، آدم

ها و پذیرِش لغزند که فهِم نگاشتهگویی میپنداری و سفسطهجامعه شناسی چنان به گرداِب وارونه

زاری خویش از این بدعت را، سازد. بیاِن بیمند میی قومی را تا ژرفا زیانگی شان در مسألهپیراهبی

ببین تفاوت ره کز کجاست تا به »یی زیر عنواِن ، در نوشته۲۰۱۷ل، در ماه اگست سال ی مثابه گونه

 :، منجمله چنین نوشته بودم«قبیله»با « فاشیزم»ی در باب ازدواج دادِن جبری مقوله« کجا

گاهی و که بیشترینه از بدویِت آ« قبیله»اتنیکی -با ساختاِر خونی« فاشیزم»ی بخیه زدِن جبری مقوله»

رنگی خردورز میان این دو مفهوِم گردد، استناد علمی نه داشته، هیچ پیوند و همالغری دانشی ناشی می

شناختی خویش، ی معنیدر طول و عرِض زرادخانه« فاشیزم»ی یابیم. گویهشناسی نه میدانِش جامعه

اما، به « قبیله»خویشاوندی -ی خونیست، آمیختهداریاقتصادی سرمایه-ی ساختار اجتماعیپدیده

ذاشتِن سرگی انسانی به جدایی طبقاتی و پشتهای خیلی کهنه، یعنی گذرگاه پرآشوِب گذار جامعهزمانه

شماری و اهانت گردد. آغشتِن این دو مقوله در همدگر، به غیر از خوارمیی بدویت انسان برمرحله

 «.کندمیگستر را افاده نه یاستپردازانه و سشناسانه، دانشگونه پیاِم جامعهها، هیچپشتون

ها ترین ابزارهای پنداری شان به گزافهی رنجشپسندند تا برای افادههای افغان،از هر سنخ، مینخبه

-های فردیها و ناخوشیها و مفاهیم، سوزشها، اندیشهی مکتبروانهی زیادهچنگ بیندازند و در پذیره



انشی های دبرِد مقولهکاردقتی در به آموزانند، بیها میگیکه آزمودهرا التیام ببخشند. چنان دماغی خویش

های ها و باوربند از مدرسهی تفسیِر نارسا و نیمهای بیگانه و نیز ارائهها در جایگاهو گذاشتِن آن

 گانِ سیاسی و فلسفی که برای زمان و مکاِن دیگر پیشبینی شده اند، سبِب گمراهی پژوهنده-اجتماعی

سازد. همزمان، ها را از سراط المستقیم منحرف میگیگاِن راستینهدانش و سیاست گردیده و جوینده

ی بشریت و پیشآمد سلیقوی و گزینشی از ها و آثاِر فالسفه و دانشمنداِن شناخته شدهنمودِن نامردیف

ی ، هرگاه از یک سو چنبرههای افغان کثرت داشتهیی است که در میاِن با سوادها، پیشههای آنفرموده

ی ی بکشند، از سوی دیگر، مانند پیشینیان، چارهآگاهی خویش از مشاهیِر جهانی را به ُرخ دیگران می

افغانی و بیگانه از ریخت و بافت سرزمین ما نمونه برداری های غیرهای افغانی را در نسخهگیچاره

 .کنندمی

آمیز و دور از واقعیت گی نه دارد، اغراقراخوان را که هیچ تازهدر بستر جدال جاری قومی، البته، این ف

اه نقد در ر« گام برداری روشنفکران پشتون»را به « ی مملکتتجزیه»پندارم که گویا جلوگیری ازمی

ه تأریخ ک، چنان«ی مملکتتجزیه»کنند. بخیه می« ی شانسردمداران پشتون و سیاست تبارگرایانه»از 

طلب، حتی گریز و جداییهای مرکزکرات عریان ساخته است، به اراده و فرماِن گروه زیستگاه ما به

، غیر قابل تصور و اجرا است. همزمان، هرگاه «روشنفکران پشتون»در بدِل نه گرفتن تعهد از 

های های افغان، در کنار چسپیدن به پیشخواِن ملوِن اندیشه پردازاِن بیرونی، به ورق گشتاندِن نگاشتهنخبه

اه های نقِد دلخوشدند، بیگمان، از دسترسی به گوشهخاک آلود و محقِر دانشمرداِن افغان نیز سرگرم می

 .ماندندخویش بی بهره نه می

-های جغرافیای موجود و بافِت قومیگیخبری از راستینهچنین داوِش شتابزده، از جانب دیگر، گواه بی

سازند. از های دوست دوم و سوم وابسته میه پیش شرطرا ب« ی مملکتتجزیه»ست که اتنیکی آن

شتابند و گاهی در تن پوش های قومی میشده به کنکاشریزیکه یا تصادفی و یا هم برنامهآنانی

ها یی بدکنشها و بیاِن بدخواهانه، به بهانهی پیشداوریی خیرخواهی و نیک پنداری، در لفافهمعصومانه

ی ها، گذشتهها و قبیلهگان زادگاه ما، پیرامون هستی و چبود قومباشنده ها در سرگذشتِ و بدمنشی



 «روشنفکران پشتون»کنند باید پرسید که این تنها عبرتناک و حاِل پرماجرای شان رجزخوانی می

ه سوی ، ب«ی مملکتتجزیه»ها و نیز پیشگیری از گی روان نازک همین مکتبیند تا برای آسودهبدهکار

و « گویفارسی»سفربری کنند و یا چیز فهمان « ی شانردمداران پشتون و سیاست تبارگرایانهس»نقِد 

تبار نیز لزوم دارند تا به رونِد بیرحم بازنگری گذشته بپیوندند و رسواسازی همان های تاجیکمکتبی

 ان ننگ دارند،طلب را پیشه کنند که از نام افغانستدشمن و تجزیههای مشکوک، وطنها و ساختارچهره

 هایفروشند و بر ثقافت و فضیلت و سربلندیگان میخوانند، ناموسش را به بیگانهتاریخش را جعلی می

های ی برگزیدههای رایگان از خامهگونه بخشنامهشرمند؟ ریزش اینتازند و از افغان بودن میآن می

گردد. من ی دلسردی و ناامیدی میه مایههای بی سر و تادب و فن آوری و پناه بردن به چنین فراخوان

شم داشتم تبار چی تاجیکو آموزش یافته« فارسی گوی»دستان بهی مثال، از بیشترین خامهنیز، به گونه

را که با استقالل، معارف، مکتب، « سقاوی»های رهزناِن ی فسیلتا اعزاز ننگین و ذلِت دفن دوباره

های مدنی اندیشی و مدرنیته سر ستیزه داشتند، نکوهش کنند و یدهفضیلت، ثقافت، آزادی زن و تمام پد

 .جدا سازند« جهادی»مدرن « هایسقاوی»راه خود را از 

کدام روشنفکر پشتون نوشته است که چرا باید رهبران دولت در این کشور حتمن »از من پرسیده اند که:

 «؟وی افغان نتواند در آن باال قرار بگیردساالری یک هندباید پشتون تبار باشند؟ چرا بر اساس شایسته

 های خودش،های وی، به گواهی پرداختهی کسی که پهنای داناییها از خامهدر اصل، پریدن چنین پرسش

های یک مکتبی ساده پا فراتر گذاشته، ستوده و پسندیده نیست. این حکِم تند و گیی آموختهاز گستره

تی، در هیچ سند معتبر دول« ن کشور حتمن باید پشتون تبار باشندرهبران دولت در ای»جزمی که گویا 

ی دولتداری در افغانستان به چشم نه خورده و هیچ در هیچ قانون نوشته و نانوشته و در هیچ مرحله

های عجوالنه کار آنانی است زمامداری به این بدعت نه پرداخته است. چنین افکاِر ناروا و پیشداوری

 ی آن شمشیری سرگذشت این سرزمین و مردم آزادهاری کشور و بازبینی نابخردانهکه به جعِل گهشم

مجبور  «روشنفکر پشتون»کنند. چرا ی مظلومیِت قومی ریا میاز نیام بیرون آورده و در عبای فریبنده

نهاست و به نیت ویرای دماغ ناجوِر پشتون ستیزساخته شود پیرامون چیز هایی بنویسد که پرداخته



هر  گردند؟ قانون اساسی افغانستانها پرتاب میهای کشور به بازاِر گفتگوها و قبیلهگی قومسازی یگانه

شهروند کشور را برای انتخاب شدن و انتخاب کردن دارای حق برابر شناخته است. برای پذیرش این 

ت و پرثروت فارسی گویان های پرقدرها، منجمله نخبهها و تیرههای تمام عشیرهقانون اساسی، برگزیده

ی علم جهان به روی ما، دروازه»که تباران رأی آزاد خویش را افاده کرده اند. با وجود آن و تاجیک

هر کدام ما با »است و دماغ « یعنی به روی ما تاجیک ها، پشتون ها، اوزبیک، هزاره و غیره باز

 «تک و رحمن بابا و علی شیر نواییافتخارات تباری خود با حافظ و موالنا و سعدی و خوشحال خ

محصور نیست، فهم ما از دیروز و امروز کشور اما، بیابانی، فردمحور و کینتوزانه است. ما، با دریغ، 

کنیم، ، اعتنا نه می«ی افتخار نیستندمایه»های زیستگاه خویش، چون برای ما گیبه تأریخ و راستینه

 سازیم تا گویاها میی کنکاشهای ذات خود را وارد عرصهیها و بدبینهای فردی، خوشبینیبلکه سهش

داران افغان از همین نکته آغاز کرده باشیم. شوربختی خامه«افتخار آفرینی»برای فردیت خویش 

 .گرددمی

 ادامه دارد

 

---------------------------------------- 

 

  هاچونی گفتماِن قومی در چندی پندار

 مپنج

 پیوست به گذشته

ایا های گذرنده و ناپی جاری تباری و هستری دشمنی قومی پدیدهتوان با قطعیت حکم کرد که ستیزهمی

ی ها راه داده شده و متوجه دوام سیطرهی اخیر به میدان کشمکشهای چهار دههاند که در پیآمِد جنگ

ی چند ند که گلو و خامههای مردم در محالت او دزداِن دارایی« جهادی»ی قوماندانیِت به ثروت رسیده



ها ی خویش را باالی رسانههای ناخجستهها پندارمکتبی گمراه و قومباره را به اجاره گرفته و به یاری آن

 ها ریشهها و قومهای تیرهاتنیکی در میان توده-های خونیهای تباری و همچشمیکنند. چالشتحمیل می

ه خاطر ی قومی را بهای گسترده بر پایهها و تصفیههای جنگنه داشته و تأریخ پرآشوب افغانستان نمونه

ساالران هاست که نیت کرده است تا در تبانی با ندای جنگنه دارد. این چند خامه به دسِت کوتاه اندیش قوم

و تأریخ های کشور، از نو جنایتکاراِن جنگِی تیره و تبر خویش برای ترسیِم خصومت و ستیزه میان تبار

 .ضمانت کند« ی ملیمسأله»پوِش ناسازگاِر را با تن« جهادی»کشان ی آدمو دواِم سلطهبسازد 

 «باورایدیولوژی»های خودآزاری تباری، درست مانند پیشینیان های حق طلبی قومی و بیمارداونده

یر گ« ستِم ملی»ی هم در ظرِف ترک برداشته، آن«ی ملیمساله»ی خویش، چنان در تاِر خام موعظه

ی خشِن ستِم اجتماعی را از تیررِس کرده اند که بنیادی ترین معضل در جامعه، یعنی اصِل سیطره

بخشند. مردم افغانستان، بدون نظرداشِت خالکوبی تباری، پیش و بیش از ی دادخوهانه ایمنی میمبارزه

ی ثروت و سیطرهی همه، به صورت برابر و پیاپی، از دهشِت ستِم اجتماعی و توزیع غیر عادالنه

یزاِن ها عذاب کشیده اند. مها و سلطنتگی سدهی فرد از فرد، در پیوستهی استثمار بیرحمانهگسیختهلجام

گی و بیسوادی همین امروز نیز در جدران و چمکنی و خوگیانی و پنجوایی و کتواز هماننِد فقر و گرسنه

آوِر بازار آزاد در ی تباهیبلخ بوده، گزینه دایکندی و غوربند و چاریکار و مناطق ماورای کوکچه و

ی تاجیک و هزاره و پشتون و خشن ترین اشکال آن و ترویجِ زراندوزی وحشیانه و اقتصاد چور، توده

چابد و سبِب حفِر وحشتناِک سوراخ میان سان میازبیک و ترکمن و غیره وغیره را به صورت یک

نویسی و ی هرزهو گرم نگهداشتِن بازارچه« ی ملیالهمس»گردد. عربده پیراموِن ثروت و فقر می

، افکاِر جامعه و همبود آگاه کشور را از پرداختن «ستِم ملی»ی گویی روی پرسماِن خودساختهبیهوده

ی وحشتناک میان فقر و ثروت، ، یعنی ریشه دار شدِن ستِم اجتماعی و فاصلهبه مبرم ترین مسأله

 .سازدریاکارانه منحرف می

های تباری و ی بدگمانیی قومی و پرداختن به حالجی و سالخی غدهدیهی است، گفتماِن اوجگیرندهب

 های بنیادین به هدِف پیریزی دولت مدنیهای بایسته پیرامون این مهم، یکی از نیازمندیرسیدن به برآیند



گانی به شمار هی رفاه همبه ساالریت حضرت انسان و جامعه« جهادی»و گذار از تحجر و جهالِت 

ها در قدرت و ثروت نهفته ها و تیرهرود که سنگبنای آن در تأمین بدون قید و شرِط سهم برابِر قوممی

است. به گماِن من، پیش از بازکردِن این فصل و باب، زادگاه ما باید به ثبات و آرامش برگردد و از 

دسری رهایی یابد و تمام شهروندان کشور، گری و خولوِث پلیِد جنایتکاران و چورگران و فرهنِگ یاغی

ی شهروند افغانستان به مثابه… بدون تفکیِک رنگ و قوم و زبان و محل و دین و جنس و باور و مقام

وفی هایی مخبه قانون و قانونیت گردن نهد. این پروسه کار یک شبه نیست و ناگزیر باید از گذرگاه

ی های داغ قومدستیابی به آن، اینک آخرین ایستگاه تنش ی ما در مسیرعبور کند که نسل زخم خورده

 .گذارندها از سر میی رنگین کماِن مکتبیرا در الیه

های های بشرشناسانه، کشور کثیرالملیت تعریف شده است که رنگارنگی هویتافغانستان، در آگهی

یهم و پرحادثه، بدون گسست و های پها و هزارهی سدههای این مرز بوم در دیِگ جوشندهاتنیکی باشنده

های مهیب به نماِد نگارستاِن امروزین رسیده است که هرگونه های خونین و آزمایشگریز، از بیراهه

ها ی این کارگاهِ نابِ آفرینش به بهای هستِن این سرزمین اسطورهدستکاری عجوالنه و هیجانزده در آمیزه

های این دیاِر ها میاِن هستندهها و خویشاوندیژرفای پیوندهای دیرینه تمام خواهد شد. پهنا و و مدنیت

زند، رویای باطِل جدایی و ها میدار و معنویِت پرغنای آن که سر به هزارهپرآوازه و فرهنِگ ریشه

ی بریدِن این پیکِر یگانه سازد. نیت و ارادهی کهنه و نو، با نیستی همطراز میبرش را در هر کرشمه

ی سربداران در عقِب اماِم ریاکاِر فدرالی خواهی قومی، زبانی و محلی که خصم این خطههای به پارچه

یز و گرکذایی برای پیاده سازی آن اقتدا نموده است، بیگمان، به شرمساری و زبونی پندگویاِن مرکز

 ، یگانه،رنگِی تباریهای آن در کماِل چندانجامد. افغانستان در سیمای جاری، برای باشندهتجزیه می

ماند. بدمستی فدرالی خواهی که به نیِت بدشگوِن جدایی و تجزیه به راه همیشه و دست ناخورده باقی می

رپایی گی مردم افغانستان، بانداخته شده است، بیگمان، فرآینِد برگشِت ثبات در کشور، استحکام یگانه

 .کندیدولت مدنی، چیره شدن قانونیت و تأمین حقوق شهروندی را تخریب م



ها در جهت تأمین نقش و جایگاه ها و ابزاریابی شیوهها، بیشترینه در راهوخشوری نسل بیدار شده

ی بازسازی و ی تپندهها در پروسهها در سرنوشت کشور و کشاندِن برابر آنها و ایلی تیرهشایسته

 ی قابل ترجمه و تفسیر است که بناگانها از بازدهی کاِر همهمند شدن برابر آنبهسازی افغانستان و بهره

ی این سرزمین گام نخست و ارزنده در این نهادِن دولت مدنی و بازگرداندِن حق شهروندی به هر باشنده

اِر وسازی افغانستان و بیاِن طوطیرود. نواختِن یک دنده بر طبِل گرانجاِن فدرالیمسیر به شمار می

لی و ها تخم دودتباری زیستگاه ما که هر از گاهی در مخیله-خیهای غریبه و بیگانه با بافِت تأرینسخه

سازاِن این خواب ی مدلپاشد، سوای جوهِر خردورز بوده، در خوب ترین حالت، دروِن آشفتهبیزاری می

کند. برپایی دولت مدنی و گذار به قانونیت و تأمین حق شهروندی در کشور که پریشان را بازگویی می

آغاز گردیده است، هرگونه « گیزدهجهاد»شدِن آن در نبرِد بغرنج و نهایی با تحجر و چیرهفرآینِد دشواِر 

های داِن اندیشهسازی کشور را در میان مدت، به زبالهسازِی تصنعی، به ویژه پندار واهی فدرالینسخه

 .کندبیگانه و عاریتی دفن می

اِن های پیشکسوتی آغازین آن در کج اندیشیکه سرچشمهها ها در غیاب و آگاهی آنها و قبیلهجنگاندِن قوم

ونِد مآبی دروغین، رپوِش ایدیولوژیحزب دموکراتیک خلق افغانستان نهفته بود و بیشترینه، در تن

ست، بهای افغانستان را به تازیانه تندی میمیان باشنده« سازیبیگانه»و « سازیخودی»ستیزِ انسان

ها شود. بیداری قومتاب، به انجاِم ناگزیر و عبرت انگیز خویش نزدیک میاینک، در روزگار ما، با ش

 یهای کشور، گام به گام، نیاِت وطن دشمنانهگیو حضوِر پربرکت و رو به افزایش شان در روزمره

آوِر پندار و طلب را رسوا ساخته و پرتِو گامای زیانهای سکتاریست و نیز برتریها و ساختارچهره

 .دهدها را از دامن پاک زادگاه ما به نیستی تقرب میستیز آنجو و انسانکینهکرداِر 

ی گردن و پناه های ورم کردههای بازو، نمایش رگها، نشان دادِن ماهیچهکشیبگذار تا به جای سینه

ندیم و وها و به کارگیری زباِن ناپالوده و سخیف، به فرهنِگ مدرِن گفتمان بپیبردن به نازل ترین شیوه

بر سر و روی دیگران « هاخودی»مآبی گری و فضیلتی مدنی اندیشی، اهلیچه را که در جامهآن



ی خود نیز سازیم! چنگ زدن به این گزینه، هیچگاه نا وقت نیست و در پذیرش آن هیچگاه پاشیم، پیشهمی

 !ضرر نه کرده ایم

 پایان

های میان ها و حوالهقوله شفق نگاشته شده، نقلهای نوشتاری آقای کاواین یادداشت در پی واکنش)

 (ها، همه به آقای کاوه شفق تعلق دارندناخنک

 

 


