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مقالۀ مهم و خواندنییک   
 

"چند  تحت عنوان کهخواندم چند لحظه قبل یک مقالۀ بسیار عالی و پر محتوا را در روزنامه وزین هشت صبح همین 
ردلم بود که سخت ب یار نوشته شدهرحساس ملی محترم شاکر مهبقلم رسا و پر ا "در مورد پس لرزه های حادثه کنذز هنکت

ی ۀ وحدت ملی و فرار از تعصبات قومنشست وتصمیم گرفتم آنرا کاپی کرده و خدمت عالقمندان این پورتال  که همه تشن
نم جهاست همه برای نجات از این . امید ،  تقدیم دارممی اندیشند افغانستان مبراء از چنین مصیبتو به  انی اندو زب

 متن مقاله:اینک  این شرارت برباد دهنده نجات بخشیم.و وطن از ملی دست بدست هم دهیم سوزان
 

 های حادثه کندزلرزهچند نکته در مورد پس
 

 شاکر مهریار  - ۱۳۹۴میزان  ۱۳دوشنبه 

 

تصرف کندز توسط طالبان نه تنها از نظر سیاسی و نظامی، بلکه از نظر انسانی فاجعه بود. در این حادثه به زنان تجاوز 
 کننده آتش التهابات قومیصورت گرفت، مال مردم به یغما رفت و شهر به خون و آتش کشیده شد. اما موضوع نگران

ر از تباد تهدید کند. در فاجعه جلریز و اختطاف مسافران هزارهتواندر چنین شرایطی است که هستی یک کشور را می
حاکم شد ولی آنچه در چنین اوضاع غایب است، مدیریت اوضاع است. این نشان  غزنی توسط طالبان نیز التهابات قومی

  .های جدی وجود داردپذیریدهد که آسیبمی
 

 
 

سی دهند و یا هر کدلیل تعلقات تباری با طالبان همدلی نشان میشود که بعضی بهتر میزمانی خطرناک التهابات قومی
ی زدایدهند و فضا را برای هواداری و قباحتبه اندازه طالبان بدکاره جلوه می را با طالبان و مال عمر مقایسه کرده آن را

کنند طالبان را به مثابه صدای سیاسی یک قوم خاص مطرح سازند. کنند. اما یک عده دیگر، تالش میاز طالب فراهم می
را  ا که درست نیست بلکه نتایج بدیاما واقعیت امر این است که تروریسم طالبانی را به قوم پشتون ارتباط دادن نه تنه

 در پی دارد. چرا این درست نیست؟
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 کنند، درست است؛ این که اکثریت طالبان پشتون است،ی قلیلی از نخبگان پشتون از طالبان حمایت میکه عدهنخست. این
ز اند، و شاید بیشتر اها بیش از هر قوم دیگر قربانی طالبان و تروریسمدرست است؛ اما این هم درست است که پشتون

جنگند. جنرال رازق در قندهار یک پشتون اند. بهترین فرزندان پشتون در برابر طالبان میهر قوم دیگر قربانی داده
مان ای یک دهه بمباردهللا نبیل یک پشتون است؛ اسدهللا خالد یک پشتون است و غیره. عالوه بر این، لحظهاست؛ رحمت

 کنند. درست این است کهها بیش از یک دهه این را تجربه میتوانید تصور کنید؟ پشتونن میتارا در مناطق مسکونی
 .داردن  ها، هیچ ربطی به تروریسم و طالبانپشتونها طالب و تروریست نیستند. چه بسا که هویت قومی همه پشتون

 

ها و دارد. بلی، این درست است که هزارهها طالب وجود نها و ازبکها و هزارهشود که در میان تاجیکدوم. ادعا می
اند و این قابل قدر است. اما به یاد داشته باشیم های فراوان دادهها طالب نیستند و در برابر طالبان قربانیازبک و تاجیک

 .هایی در میان هزاره و تاجیک و ازبک داردکه طالب جاسوس
 

ان ششان و دولتاسوسان هزارگی طالبان هست که بر علیه قومدر فاریاب والی طالبان یک ازبک است. در غزنی این ج
کنند. در میان کنند و اطالعات سفر روشنفکران، کارمندان دولت و دانشجویان را به طالبان مخابره میجاسوسی می

نی به اجنگند و نویسنده و روشنفکر بدخشاند که در بدخشان در برابر حکومت مرکزی میها، این طالبان تاجیکتاجیک
 .تواند. بنابراین، ننگ طالب بودن را تنها و تنها نباید به گردن قوم پشتون انداختآن منطقه رفته نمی

برای طالبان فراهم کردن یک کار غلط است. ولی از روشنفکران  مساله این است که اصوال رابطه و مشروعیت قومی
کند بلکه با آن با نه تنها از طالب قوم خودش حمایت نمیباید سپاسگزاری کرد که و فعالین و سیاستمدار هر قومی 

 .جنگدشجاعت می
 

کنند و گویا این سه قوم ها فخرفروشی فرهنگی میها و ازبکها و هزارهای از تاجیکسوم. در صفحات اجتماعی عده
فتن نشین با رتاجیکنشین و باشند. این درست است که در مناطق هزارهها دارای برتری فرهنگی مینسبت به پشتون

ن و که در بامیادختر خانم به مکتب مشکلی وجود ندارد، اما مبارزه برای فراهم شدن این وضعیت، تاریخ بلند دارد. این
روند زاده یک مبارزه طوالنی در سطح محالت در تاریخ معاصر است. هرگاه ها به مکتب میبدخشان و هرات دخترخانم

 .ر بسته کرده این زحمت را به خود بدهند این تغییر ممکن استکردگان پشتون نیز کمتحصیل

که در جای مبارزه با یک زبان خاص، تحول فرهنگی را در میان پشتون حمایت کنند، شرایط تغییر خواهد کرد. چنانبه
غانستان، اف بینیم. همین داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون حقوق بشرتاریخ قندهار و هلمند این موضوع را به وضوع می

رهنگی نشین دلیلی برای تفوق فها به مکتب در مناطق غیرپشتوندر هلمند مکتب رفته است. بنابراین، رفتن دختر خانم
ها در غزنی، شکنجه و ها نیست. حادثه به آتش کشیدن فرخنده در کابل، حادثه شالق زدن زنها بر پشتونغیرپشتون

است و مشکل همه افغانستان است و ربریت و خشونت یک موضوع عمومی دهند که بکشتن زنان در هرات نشان می
 خالی زده کسانی دیگرهای میانربطی به یک قوم خاص ندارد. به این دلیل هیچ کسی هم حق ندارد دست به فخر فروشی

های مثابه اررشهای بشری را به های غیرعقالنی و خالف ارزشرا تحقیر کند. همان گونه که هرگاه اگر یک پشتون سنت
 .خالی استفرهنگی قابل تعمیم مطرح کند، میان

 

ها را طالب و تروریست خطاب کردن چه سودی دارد؟ ای لطفا با خود فکر کنید که پشتونچهارم. از نظر عملی، لحظه
آمد؟  واهددست خاند! چه بهاند و تروریستها یک صدا گفتند که طالببه فرض، فکر کنید که سر از فردا همه پشتون

 رود. فضا برای نیروهای ضد طالبسوی پرتگاه میعمال زمینه هرگونه همکاری و همزیستی از بین رفته و افغانستان به
ه شود و این نرود و یک سره جامعه پشتون قربانی تروریستم و حامیان تروریسم میدر داخل جامعه پشتون از بین می

 .ه به ضرر همه استانسانی دارد بلکتنها که پیامدهای غیر
 

یت یک خاطر جناشمار یک قوم را متهم به جنایت و خیانت کرد؛ نه باید بهنباید به خاطر تعصب و اشتباه چند آدم انگشت
کنند هر گروه تروریستی یک قوم و کلته اجتماعی قربانی شود. از آن طرف، یک عده از فعالین پشتون تبار تالش می

ربط بدهند و مسایل جدی را به « ساالرانجنگ»و یا در کل « حزب وحدت»و « شورای نظار»ای را به مساله
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های خاص چیز را به جریانها در ذهن همه ماهیت یکسان دارند. همهکنند این جریانهایی تقلیل بدهند که فکر میجریان
 .ها را با طالبان مقایسه کردن یک کار غلط استتقلیل دادن و بعد آن جریان

 

برابر تعصب و تبارگرایی و برای دیگران خط و نشان تعیین کردن به هیچ جریانی سیاسی ربط ندارد و  اعتراض در
ها مشروع است و باید حمایت شود. اگر ربطی هم داشته باشد، چیز بدی نیست. بنابراین، منطق مشابه این گونه اعتراض

شان حزب ها بگویند که همهنظاری و هزارهرایشان شوها یک صدا بگویند که همهحاکم است: فردا اگر همه تاجیک
رود. فضا برای ساالر هستند، خوب که چه؟ نتیجه این که زمینه همکاری و درک متقابل از بین میوحدتی و جنگ
ها افزایند. بنابراین، نباید مردم را به زور به قوطیاجتماعی می -مساعد شده به التهاب فضای سیاسی تندروهای قومی

 .تانداخ
 

که در نهایت متوجه باشیم که نباید هرکسی که قوم خاصی را فحش داد، در میان قوم خود قهرمان شود. سنت این
ساده است. همان گونه که اعمال باید نقطه پایان پیدا کند. دست زدن به التهابات قومی « آوردگرایی قهرمانی میقوم»

صورت مرتب انجام ای این کار را بهکه عدهکن ساده باشد. چنانای در آجنداهای کالن ملی، ممقبیله -سیاست قومی
 .دهند. اما پیامدهای آن غیرقابل جبران است. همواره بایستی به پیامدهای عملی مسایل توجه شودمی

تعریف کرد. نیروهای امنیتی افغانستان، مامورین مسلح امنیتی پنجم. نیروهای امنیتی را نباید بر اساس خطوط قومی 
دولت و یا سربازان گمنام وطن هستند و نماینده سیاسی و اجتماعی کدام قوم خاص در کدام جایگاه خاص نیستند. نیروهای 

 .ببندیمهای قومی ها شرطامنیتی، نماینده کسی در کدام میدان مسابقه ورزشی هم نیستند که سر آن

کنند. مثال، جنرال مراد سرمایه افغانستان است و نیروهای امنیتی زیر پرچم خاص، و تحت امر و فرمان خاص عمل می
تباران جنرال مراد از او کار بدی نیست، ولی جنگد. درست است که او هزاره است. حمایت همبرای افغانستان می

خصوص که در مواقع جنگ و نبرد، هیچ عسکری و هیچ جنرالی مایه سازی او کار چندان به صوابی هم نیست. بهقومی
لت کدام قوم خاص نیست. پس نباید اگر جنرالی شکست خورد مایه ذلت قومش تلقی شود و یا اگر جنرالی فخر و ذ

باشد که سربازان وطن را نباید به پیروزی یافت، مایه فخر فروشی قومش گردد. بنابراین، این باید یک قاعده عمومی 
های سرباز وطن سپاریم و یا بر سر قهرمانیتقسیم کرده یکی را تکریم کرد و دیگری را به غفلت ب خطوط قومی

 .بار کنیمهای قومی هیجان
 

، با جرات کندهای صاف و ساده خود تجدید نظر کنیم. وقتی طالبان جنایت میفرضکه: ما باید نسبت به پیشگپ آخر این
تان را طالبان در حق افغانس ناپذیرترین خیانترا داخل نسازیم. جبران بگوییم که جنایت کرده است و هیچ مالحظه قومی

اند و با وجود آن هر پشتونی که از طالبان حمایت کند، مایه حیرت است. و یا هر پشتونی فکر کند که ها کردهو پشتون
 .ها است، باز هم مایه تاسف خواهد بودطالبان صدای سیاسی پشتون

 

جای اتهام بر یک قوم تاسف و نگرانی است. بهاز آن طرف، ارتباط دادن جنایت طالبان به کل قوم پشتون نیز مایه 
وب جای منسحل پیدا کند. بهمساعد کرد که سیاست به میدان بیاید و راه« های سالمسیاست»خاص، باید فضا را برای 

د تبار و نژادنبال کسانی که دنیا را از پشت عینک تنگ و تاریکگرایان باید رفت. بهدنبال قومکردن جنایت به قوم، به
 8یار؛ برگرفته از روزنامه وزین ره محترم شاکر مه)پایان مقال.جا کندخواهد جهان را در قوطی قومی بیند و میمی
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