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   ٢٠/ ١١/ ٢٠٠٨      تاريخ                                                                                                        لينا روزبه   
 

  در پاسخ به نظريات هموطنان
 

 و عده رای ابراز نظر کاربران باز گذاردهتحرير يک صفحه انترنتی يکی از نوشته های مرا بمديراين اولين باريست که 
  .زياديی از هموطنان ما نيز لطف نموده و نظريات خود را در مورد ان نوشته اند

کتفا کرده و پاسخی ننويسم ولی بعد با خود فکر کردم که وقتی هموطنان زحمت ابتدا خواستم تا فقط با خواندن نظريات ا
کشيده و وقت خود را در خواندن ونوشتن تحليل در مورد اين مقاله و شعر سپری کردند رسم جوانمردی نيست اگر من 

  .نيز چند خطی در پاسخ به ايشان ننويسم
زم و يا پاسخی مشخص برای هر يک بنوسيم ولی ميخواهم اندکی نمی خواهم به هر يک از نظريات بشکل جداگانه بپردا

کر بيشتر در مورد خود برايتان توضيح بدهم تا شايد در اينده شما را در نوشتن تحليل در مورد نوشته هايم و فهم طرز ف
  .کمک کند دارمو موضع که در امور افغانستان 

 فقط  نمی دانستم، از نژاد، از زبان،چيزی از قوما ترک گفتم وقتی کشورم رمن در سن کودکی افغانستان را ترک گفتم، 
ينه به در خوشحال خان مسوار بر يک تانک بر کوچه خانه مان ميدانستم که يک بيگانه با چشمان ابی و مو های زرد 

جهادی را که ، پدرم  به اميد بازگشت به خاکش تنها  پدرم نتوانست تا تحت فرمان انان زندگی کندگشت و گذار پرداخت و
  .توانايی انرا داشت عملی ساخت و ان ترک خاکش و اوارگی در کشور های بيگانه بود

با وجود انکه در سنين کودکی کشورم را ترک گفتم ، نمودم زندگی  در اياالت متحدهدر کانادا وبعد پاکستان ،  در ايران 
 باعث شد که هميشه بياد داشته باشم که جربه نمودمتکه در ايران، در پاکستان و در جهان را  بايد بگويم که تجاربی

هر کجای در  "  کهپارگراف خالصه کردان تجارب را ميتوان در اين .  من استزادگاه و هويتکشوری بنام افغانستان 
 شور ها مرا منحيث گاه به اين نام محکوم شدم و رنج کشيدم و گاه به من کمک شد و بهترين کدنيا مرا افغان ناميدند،

مهاجر پذيرفتند و به همين دليل دانستم که اگر در ايران ايرانی صحبت کنم باز هم مرا افغان خواهند پنداشت و نه ايرانی، 
اگر در پاکستان پشتو صحبت کنم باز هم مرا افغان خواهند خواند و نه پاکستانی و اگر در غرب انگليسی اگر در شرق 

 پس بهتر انست که خود باقی بمانم و برای کمک به همنوع خود  دانست، مرا از خود نخواهندعربی تکلم کنم هرگز 
و من تا دم مرگ يک تبعه هويت و شناخت من کشورم است اف کشور خود بکوشم چرا که افتخار، بکوشم و برای انکش

  "در دنيا تلقی خواهم شد مهاجر افغان
پی بردم  انوقت تم سياسی ان، حاکمان و مردم ان،  مورد سيسوقتی کمی بزرگتر شدم خواستم در مورد کشورم بدانم در

  و های را در مورد جنگ سرد، جنگ داخلیکامل و بی عيب نيست، وقتی فلم کشورم طوريکه من انرا بياد داشتم که
 ديدم که گاه تحت يک شعار در زندان ها کشته شدند، گاه بنام ايده يی ديگر بدار اويخته اقوام مختلفوضعيت مردم از 

از گرسنگی علف خوردند، گاه بخاطر سياست دسته ديگر فرزندان خود را فروختند يا يخ تعدادی د، گاه برای عقيده شدن
، دانستم که انانی که از نام نژاد، لسان صد بار ميميرند و زنده ميشوند زدند يا خودسوزی کردند يا هر روز در ان کشور

 و يا د کسانی هستند که فقط بفکر خود و خويش اند و نه بفکر مردمو غيره برای کسب عاليق شخصی خود استفاده ميکنن
 چه به گفته هموطن ما اگر انان بفکر مردم ميبودند امروز قوم پشتون بايد از هر لحاظ چی انکشافی چه حتی قوم خويش،

ان همه پشتون تحصيلی و چه لسانی بايد در صدر اقوام ديگر قرار ميگرفت چرا که رهبران و روسای جمهور افغانست
دارای کمترين امکانات بودند و هستند، ولی واليات پشتون نشين افغانستان از هر نقطه ديگر منزوی تر، عقب مانده تر و 

  .باقی مانده است
 مبرا نيستيم، ی که با وجود پيشرفت هنوز هم مشکالت دارندافغانستان ما بدون مشکالت نيست، ما از کشور های ديگر

، مشکل در بخش سيستم معارف، در بخش فرهنگ در زبان های دری و پشتودر بخش اصالحات در مشکل ما دارای 
 از طريق دشنام و اهانت ما ولی مشکالت ،هستيمدر امور سياسی يا اقتصادی همه و همه امور اجتماعی در امور مدنی 

ين طرز برخورد ماست که عده يی را  حل نمی شود و بلکه دقيقا همخواندن يکديگر" پاکستانی"و " ايرانی " وو تحقير
  . ما از يکديگر روز به روز افزايش يابد و فاصلهسرخورده نموده و عقده زائيده و باعث ميشود که تنفر و انزجار

" ، اگر عده يی خواهان استفاده از کلمه احترام به عقايد متقابل حل گرددمنطق و مشکالت ما بايد در محيطی سالم با 
مروج د قبل از انکه انرا ايرانی بخوانيم بيائيد تحقيق کنيم و ببينيم که ايا اين کلمه در گذشته در زبان دری هستن" دانشگاه 

، بيائيد بجای بضرر انبنفع انکشاف هر دو زبان خواهد بود يا " پوهنتون" و ايا استفاده از ان در کنار کلمه بوده يا خير
قيق بنشينيم و ريشه کلمات ناب پشتو را يافته و اين زبان را نيز تقويه کنيم، استفاده از کلمات اردو در متن های پشتو بتح

 به معنی دشمنی بود بدر ايم، ما در از چهارچوب انديشه های کهنه که داشتن نظريات مختلف در برابر يک انديشهبيائيد 
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 بيائيد ما هم جهانی که اکنون جهانی شده است و پديده گلوباليزيشن هر گوشه انرا به هم مرتبط ساخته زندگی ميکنيم،
جهانی شويم و از افکار تحجر که بدبختانه از نياکان مان باقی مانده و از نسلی به نسل ديگر سوق داده شده است بدر ايم، 

ئيد برای ارتقا سطح دانش و معارف کشورمان بکوشيم که اين خود به حفاظت از لسان های ما خواهد انجاميد، بيائيد بيا
با بيسوادی که درد بيدرمان مردم ماست و مردم ما را در چنگ بنيادگرايان، بيگانگان و همسايگان اسير ساخته است 

نباشيم، ما بجای پوهنتون " دانشگاه"کلمه افتاده مثل استفاده از  موضوعات پيش پا مبارزه کنيم تا ديگر شاهد جنگ روی
  .مشکالت عمده تر از ان داريم که وقت خود را روی استفاده از يک کلمه بجای ديگری بهدر دهيم

گذشته گذشت، اينکه کی چه کرد و چه گفت گذشت، بگذاريد گذشته مرده باقی بماند ما برای گذشته به اندازه کافی قربانی 
 گذشته نکنيم و بفکر اينده باشيم، و در اخر بيائيد وقتی کسی عقيده داشت و يا به نظريه یداده ايم، بيائيد حال را قربان

معتقد بود او را نکوبيم، بيائيد گرچه کشورمان عقب مانده و در جهان سوم است ما خود خانه تکانی مغزی نموده و خود 
ان يک مسلمان تبار به قصر سفيد راه پيدا ميکند و کسی او را محکوم به دهشت ارتقا دهيم که در را به سطح جهان اول 

 حتی اگر ان شخص شيطان سر نزند، تا از کسی عمل سوء  است  نمی سازد، در جهانی که عقايد مورد احترام افگنی
 کامل در جامعه خود  و او از احترامپرست هم باشد کسی به او اهانت نمی کند و او را بدون محکمه محکوم نمی سازد

  .برخوردارست
بيائيد به مشکل بزرگتر که نسل بعد از ماست بيانديشم، اين نسل در افغانستان با گرسنگی و دهشت مواجه است و در 

  .شدن در کشور های ميزبانبيرون از افغانستان در حال حل و ذوب 
به چه درد ميخورد که هر دو يک معنی را ميدهند " نپوهنتو"يا " دانشگاه" اندکی بيانديشيد نزاع روی استفاده از کلمه 

نسل نو در افغانستان در قهقهرای بيسوادی و عدم موجوديت امکانات تحصيلی در چنگ بنيادگرايان حمالت   وقتی که
 د و در کشور ميزبان نهنهيچ يک از ايندو زبان را نمی فهم  در خارج از افغانستانمافرزندان انتحاری را می اموزد و 

   .قادر به تکلم به زبان مادری هستند، نه عالقه يی به فرهنگ و تاريخ کشور مادری خود دارند و نه اهميتی به امور ان
مردمش گردد، تعدادی از بيائيد نگذاريم نگذاريم نگذاريم که باز هم برای بار دهم و صدم و هزارم افغانستان قربانی جهل 

بی اساس اشخاص بی صالحيت بقدرت دست يابند و باز هم مردم ما کشته شوند و نگذاريد که باز هم روی اين نزاع های 
 در کشور های ل من و شما نتوانستند زندگی راگرسنه بمانند و تباه گردند، بخاطر مردم، بخاطر مظلوميت انانی که مث

 ، کشته ميدهنداست کههه تجربه کنند، بخاطر مردمی که سه د ارامشبا اب و نان و موتر و خانه و ارام و صلح اميز 
 در زمستان انان را يخ ميزند در تابستان در گرمی جان ، برق ندارند، اب ندارند،گرسنه ميمانند کودکانشان ميميرد

، بايد دست از اين نزاع ها برداشته و متحد رد ادم های شکم سير را پس ميدهند که قصاص جنگ های بيموميکنند، 
  .شويم

را استفاده خواهم " پوهنتون"ارام خواهند شد برای هميشه کلمه ات خاتمه خواهد يافت و مردم ه منازعاگر من بدانم ک
 استفاده  در کنار پوهنتونرا" دانشگاه"کرد، اگر تو ميدانی که مردمت ارام خواهند شد و تنش خواهد کاست بگذار کلمه 

ميتواند از يک کانديد پشتون بهتر امور را يف ديگر يا از اقوام شرکنند، اگر ما ميدانيم که يک کانديد هزاره يا تاجيک 
اداره کند بيائيد بوی رای بدهيم، اگر ما ميدانيم که يک کانديد پشتون بهتر از يک کانديد هزاره و يا تاجيک امور را اداره 

حت انان و مصل از خود گذشتن و به مردم ئيد برای مصلحت ملی فکر کنيم، خواهد کرد بيائيد بوی رای بدهيم، بيا
، شخصيت های شناخته شدند فرشته و مقدس بخاطر ان  ه پيغمبرانکانديشيدند يکی از بزرگترين لذت های روحيست 

 مطالعه کنيد ميبينيد که شخصيت های برجسته و نامور تاريخ را درستزيادی در طول تاريخ امدند و رفتند ولی اگر 
 يا فاشيزيم را تند، کسانی نيستند که جنگيدند و کشورگشايی نمودندکسانی نيستند که قصر و زر و تاج و پول و جاه داش

، کسانی نيستند که از کله های ادم برج و پل ساختند بلکه کسانی هستند که در اوج بی عدالتی عدالت اوردند ترويج نمودند
افتاده را بر دست ، که دست ملتی که در اوج تبعيض مساوات را موعظه نمودند که مصدر خدمت به مردم واقع شدند

  .گرفته و ان را تا اوج رسانيدند
 روزا پارک ها، بيائيد ما هم برای افغانستان خود نيلسن ماندال ها، مارتن لوتر کينگ ها، مالکم اکس ها، مادر تريسا ها،

افغانستان گرديم که کمبود اين گونه رهبر ها در تاريخ کشور ما بسا فاحش و اشکارست و جيمز فورتين ها و گاندی ها 
بدليل عدم داشتن رهبرانی واقعی و کشته شدن هر رهبری که قابليت انرا داشت تاکنون با مشکالت دست و پنجه نرم 

  .ميکند
اين افغانستان به اتحاد، اتفاق و وحدت ملی بيش از هر چيز ديگر محتاج است وگرنه بايد اماده حضور بنيادگرايان در 

  . برای هم نفس بودن دير است بسا انوقت وباشيم و بازگشت عصر تحجر کشور
 


