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 انترنيت و قومگرائی
 

 
بحر بيکران انترنت و دسترسی به ويب سايتھا اگر از يکطرف سھولت ھای بی مانندی را در زمينه  رساندن اخبار و 

وی اين خدمات زمينه معلومات مفيد در ساحات مختلف فرھنگی ، تاريخی، اقتصادی، وغيره فراھم نموده در پھل
 ھای نژادپرست و قومگرا مساعد نموده تا انديشه ھای نژادپرستانۀ شانرا به سھولت  قومگرايانه را نيز به گروهتبليغات

ازين طريق تبليغ نمايند، امروز گروه ھای نژادپرست و نيونازی در المان و ساير کشور ھای اروپائی بخش عمده 
 گروه ھا ما بوده اينرايان کشورد، آنچه مربوط به قومگتبليغات شانرا با استفاده ازويب سايتھای انترنيتی انجام ميدھن

ان بخوبی درک نمود که يکبار سری استفاده اعظمی را از انترنيت و ويب سايتھا برده و اين موضوع را وقتی ميتونيز 
 .اندازيم نترنيت زد ه و به محتويات آن نظرشبکه جھانی ابه ويبسايتھای قومگرا در

 
ند ويب سايتھای ھای متعددی را درشبکه منسوب ھستکشورلف مخت اتنيکی که به گروه ھای  قومگرايان کشورما 

تبليغات قومگرايانه و منظم مشغول جھانی انترنيت دراختيارداشته و ظاھرا بنام دفاع اززبان و فرھنگ خودی بطور
فضای صلح و برادری زيسته اند چگی مردم ما که از سده ھا بدينسودرکنار ھمديگردر به وحدت و يکپارزدنصدمه 

 روش معمول نزد افراد قومگرا دانسته ن را پابند به منافع ملی و ثبات اجتماعی جامعهھرگز خودشند، قومگرايان ميبا
بر اين مفکوره استوار است که ھر آنچه در حال و يا گذشته بوسيله افراد مربوط به قوم خودی انجام گرديده است مثبت 

دی مربوط به اقوام ديگر صورت گرفته خيانت و جفا در برابر و درجھت منافع وطن بوده و برعکس آنچه بوسيله افرا
 قوم خويشرا حتی اگر مرتکب خيانت و جنايت نيز گرديده باشند ناجی و  باشد، قومگرايان افرادوطن و مردم می

قھرمان دانسته و برعکس به شخصيت ھای تاريخی وفرھنگی مربوط به ساير اقوام کشور نه تنھا ارزشی  قايل نبوده 
 تنگ  سياهفقط از عقب عينکھای به ھمه حوادث تاريخی کشورافرادلکه اتھام ھای را نيز برآنھا وارد مينما يند اينگونه ب

  و زبانیآزاد و فارغ از ملحوظات قومی توانند در مورد حوادث کشور بطورنظرانه قومی و زبانی نگريسته و نمی
 . قضاوت نمايند

 
 و دشمنی قومی را در بين افراد جامعه ايجاد ودر نوشته ھای خويش طوری تبليغ نويسنده قومگرا سعی دارد تا نفرت
گی قرار دارد،  و ازھم گيسيختبحرانحالت  ما درکشوره ھای مختلف قومی در مينمايد که روابط ميان افراد و گرو

 ديگر را به بی عدالتی دانسته اقوام زبان و فرھنگ خويشرا تحت ستمکه ھستند مربوط به ھر قوم و زبانی قومگرايان 
قوام ديگر بحدی است که اين دشمنی اين گروه افراد عليه زبان و فرھنگ اان و فرھنگ خويش متھم می نمايند عليه زب

خويش ھمه روزه دھا کلمه و اصط�حات انگليسی ، فرانسوی، روسی  را بکار گروه باوصف آنکه در گفتارونوشتار
افراد قومگرا و متعصب تنھا ه زبان محلی مربوط به قوم ديگرنيستند، البته لممی برند ولی حاضر به پذيرش يک ک

ھای اتنيکی کشورخويش ه مچو افراد را در ھمۀ اقوام و گرومربوط به يک قوم و زبان نبوده ما ميتوانيم مثالھای ھ
 بوده ،جم و سازمان يافته يغات آنھا منس تبله افراد آنقدر زياد نبوده ولیمشاھده نمائيم، با وصف آنکه تعداد اينگون

تيوب وسيله مھم يو ، انترنيت و ويب سايتھای قومیاينگونه افراد ھم در داخل وھم در خارج کشور فعاليت داشته 
 .تبليغی بدست اين افراد است
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طرف ھمه مطرح ميگردد اينست که اينگونه تبليغات که بمنظور برھم زدن  ثبات قومی در کشور از زسوالی که قبل ا
گروه ھای قومگرا صورت ميگيرد تا چه حد توانسته است بر وضعيت روابط ھموطنان ما در داخل کشور اثر گذاشته 

ما چگونه است ؟ آيا اين روابط واقعا ھمانگونه و گروه ھای مختلف اتنيکی در کشورو در حال حاضر روابط  اقوام 
عکاس داده ميشود؟ اثرات منفی اين  تبليغات که بعضا عفت حال پاشيدگی است که در تبليغات قومگرايان انودرمتشنج 

نار ھم  پشتون ، تاجک و ھزاره ما که در کانقلم وک�م نيز در آن مراعات نمی گردد در زندگی روزمره ھموطن
 تا چه حد بوده است ؟ زندگی و يا کار مينمايند 

 
 گرديداز مسافرت ھايم به کشور سعی طه در يکی اين رابرسش باP و نيز سوالھای ديگری دربرای يافتن پاسخ  به پ

ھم زندگی و کارمی نمايند از  اتنيکی مختلف متعلق ولی در کنارچگونگی روابط ھموطنان خويشرا که به گروه ھای
 .  نزديک مطالعه تا پاسخھای برای پرسشھای فوق پيدا گردد 

  
ک ، ھزاره گروه ھای مختلف اتنيکی کشور پشتون، تاجنگارنده چشم ديد خويشرا از شھر کابل جای که در آن اقوام و 

موسسات دولتی، دفاتر سازمانھای ھای بين المللی و ازبک ترکمن سک ھندو وغيره در کنار ھم زندگی داشته در
ندين ھفته ائ از مراکز تجارتی شھر کار و فعا ليت می نمايند آغاز نموده، آنچه در نتيجه مصاحبه و چشم ديد ھای چ

کابل و حومۀ آن بدست آمد اينبود که علی الرغم اين ھمه ھياھو و تبليغات تحريک آميز قومی که ختلف شھرمناطق م
ارزشی وشبختانه شھروندان عادی کشور ما بوسيله نويسندگان قومگرا از طرق و راه ھای مختلف صورت ميگيرد خ

فضای صلح و برادری در کنار ھمديگر ن پدران و نياکان خويش ھمچنان درو چوزيادی به اين نوع تبليغات نداده 
 . زندگی و فعاليت دارند

 
تحد و موسسات  صدھا ھموطن پشتون، تاجک ،ھزاره وساير اقوام وطن در شعبات دولتی، دفاتر ملل مدرحال حاضر 

د، در مراکز تجاری و مارکيت ھای وظايف محوله خويشرا به پيش می برن بيدون کدام مشکل ھم بين المللی در کنار
شھر چون جاده مندوی، پل باغ عمومی، کوته سنگی، خيرخانه و غيره نقاط عمده خريد و فروش ھزاران نفرھموطن 

به تجارت و کسب وکار مشغول اند، وقتی نگارنده در  کنار ھم تعلق داشته درما که به گروه ھای مختلف اتنيکی کشور
به کاران مربوط به قوم شريف ھزاربزکه در ھمسايگی وطندارعزيز تاجک ما فروشندگی جاده مندوی از يکی از کس

می نمود از چگونگی روابط و مناسبات  ايشان پرسش بعمل آورد، پاسخی اين ھموطن ما در حقيقت سلی محکمی بود 
 ھموطن در پاسخ اظھار نند ، اينبز ما دامن بر روی ھمه قومگرايان کشور که ت�ش دارند تشنجات قومی را در کشور

داشت که آنھا در روابط خويش با ھمديگر نه تنھا کدام مشکلی ندارند بلکه اکثر اوقات چای بعد از نان را نيز با ھم 
 ...   يکجا نوشيده از تجارب ھمديگر می آموزند

نوشيده ھمديگر تاجک پشتون وھزاره ما درکنار ھم چای ستان ھموطن پيشه وردر داخل افغان! آری ھموطن گرامی 
اگر بتوان آنھا را ( مساعدت و رھنمائی مينمايند ولی روشنفکران آنھا  انجام فعاليتھای روزمره شانخويشرا در

در اروپا و امريکا  از قلم ھای شان، ک�شينکوف، راکت انداز و ھاوان ساخته از عقب ويب سايتھا )  روشنفکر ناميد
 .گر را ھدف قرار ميدھندی قومی که در آن سنگر گرفته  اند ھمدي

 
 

به تعقيب آن نگارنده ساحه مطالعه و تحقيق خويشرا از شھر کابل به ولسوالی قره باغ  جای که ھموطنان پشتون و 
تاجک ما در آنجا يکجا در کنار ھم بود و باش داشته وسعت داده ، اين ولسوالی که در بيست کيلومتری شمال کابل 

تون و تاجک ما در مرکزو قريه ھای مجاورآن در صلح و آرامش ښيان متمادی بدينسو ھموطنان پموقيعت دارد از سال
با ھم زندگی داشته در يک مسجد  بعبادت خداوند متعال می پردازند ، فرزندان شان در ليسه عبدالوکيل و مکتب 

ی آنجا ھيچگونه ع�ئمی ناشی از دخترانه ولسوالی آنجا يکجا مصروف فرا گيری تعليم و تربيه ھستند، در بين اھال
خصومت قومی و زبانی مشاھده نميگردد، در جريان سالھای طوPنی ازدواج ھای نيز بين خانواده ھای پشتون و 

تاجک در اين ولسوالی صورت گرفته که آنھا را بيشتر باھم نزديک و متحد نموده است ، نگارنده در مدت اقامت در 
 ھردو  مدعوين مراسم عروسی بهيگرديد ممشاھدهن ولسوالی نيز شرکت و طوريکه يکی از مراسم عروسی اھالی اي

 .اشتراک نموده بودند در مراسم عروسی  تعلق داشته کهقوم شريف پشتون و تاجک
 

مصروفيت عمده اھالی قره باغ را زراعت و باغداری تشکيل ميدھد بطرف غرب ولسوالی قره باغ منطقه زيبای 
  منازل و باغھای آن از بازار قره باغ  قابل رويت است وقتی زندگی صلح آميز ھموطنان پشتون استالف قرار دارد که
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و تاجک ما در ولسوالی قره باغ با تبليغات نفرت انگيز قومی يکی از قومگرايان آنجا که خود را به منطقه زيبای 
بيش از شور افگنانه قلم بدستان قومگرای ک باھم مقايسه گردد اينجاست که نقش منفی و نفاقدانسته منسوب  نيزاستالف

گرفته تا اھالی مرکز ولسوالی در فضای صلح و قرای مجاور از روستايان در ولسوالی قرباغپيش ھويدا ميگردد، آنجا 
 بجز دامن زدن به تشنجات قومی و یھمزيستی در کنار ھم زندگی دارند ولی اينجا در اروپا روشنفکرقومگرای ما گوي

 .    مصروف تبليغات قومگرايانه در ويب سايتھای مختلف قومی ميباشد شب و روز نداردۀ يگریوظيفزبانی 
 

 ولسوالی پلخمری وشھر تا کشور لشما در بيشتر وسعت دادهدر ماھای بعدی نگارنده ساحه مطالعه خويشرا
تقريبا   متذکرهز ھمۀ مناطق ا نتايج بدست آمده  ،مان گسترش دادشرق کشور تا وPيات ننگرھار و لغ در، ومزارشريف

 .کابل و ولسوالی  قره باغ بدست آمده بودھمان چيزی بود که در شھر
 

ت مآب در ان وPيت مسافرت نگارنده به مزارشريف ھمزمان به ميله عنعنوی گل سرخ و برافراشتن علم شاه وPي
 ازقندھار تا بدخشان و از ھرات تا  بود، بنده ميديدم که چگونه ھموطنان ما از وPيات مختلف کشورتاريخی کشور

بعلت جلوگيری از سانيده و در کنارھم قرارداشتند نجا رداراه ھای دور خود را با کيلو متر صد ھنمودنننگرھار با طی 
 .تطويل ک�م از تفصيل  در مورد آن خود داری ميگردد

 
 نمود که ھموطنان عادی ما در ھر گوشه و تقدعم  اين واقيعتهديگر مرا ب و چشم ديد ھا يکبارتحقيق  ھمۀنتيجه اين

و  زندگی داشته تنھا اين روشنفکران قومگرا دوستیفضای صلح و  در خويش ھمديگر زندگی دارند با کنار وطن که 
 مصروف تبليغات قومگرايانه ودامن زدن به  ويب سايتھای قومی سنگر گرفته عقب در ھرکدام ھستند کهتنگ نظر

   .ھستند ما جامعه  قومی در تشنجات
اينکه چرا يک عده روشنفکران وطن تا اين حد در لجنزار قومگرائی غرق گرديده اند پرسشی است جداگانه که مستلزم 

 وس�م. استديگريک بحث 
 


