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 ۱۰/۰۵/۲۰۱۸            یعمرز یمصطف
 

 جا یب یاهویه
 

 
 

 یمثل معروف در هٔ یو رسانه، با کنا انیب یها یآزاد رامونیپ رشیاخ یها یاز سخنران یکیدر  یجمهور غن سرئی
 یسوژه م ،یمهم مل لیاز مسا یخرد یکرد که با کمال ب یسخن را متوجه کسان ی)چاه کن در چاه است(، رو

 هیفروما نیچن یو ستم یتیجمع یرا نگه دارند. نمونه ها یروال انحصارات دولت ق،یطر نیکوشند از ا یسازند و م
گردم که طرح  یبرم قتیحق نیکرد، به ا انیجمهور ب سرئیکه  یجا با عطف به مثل نی. در امیدیرا د ییها یگ

 زدند.  یدامن م ،یمنف لیرا گرفته است که به مسا یکسان بانیگر ،یتفرقه انداز قوم
 یقوم زیگردد که با طرح ناصواب ست یبرم تیواقع نیبه ا شتریکوچک تر شدن در واقع کوچک ترها، ب یاهویه

 یها یاز کم شعور ،یقوم یبه جا یئ لهیقب تیپشتون ها را وارنه بسازند. طرح هو تیشد کل یم یسع ،یی لهیو قب
 رسد.  یاواخر به ظهور م نیبود که در ا یگرید

که از  یئها وندیاحاطه به مجموعه، وصله ها و پ رایدهم؛ ز یرا گوش م یفارس یس یب یتفرقه افگن ب یویراد
 رسند.  یناب م یها و سوژه ها یکنند، به روشنگر یم تیعوامل ناقل را حما رون،یدرون و ب

جانبه و مغرضانه از خبرنگار افغان که در تمام آن ها،  کی یضمن پرسش ها ،یس یب یب یویفارس راد یمجر
 ۱۴ دیکه بر اثر ق ردیگ یم جهینت یئبخارا نیناقل غاتیتبل ریثپدرام ملعون منظور بود، باالخره تحت تأ  ییبزرگ نما

 سازد.  یپدرام ها را کوچک تر م یتبار تیهو گر،یتذکره به نام اقوام د عیافغانستان، توز یقوم در قانون اساس
افغانان فعال به  به جا و گستردهٔ  ینکردم که ضمن پاسخ ها نیقیدارم،  زینحس افغان ست انیکه از جر یشناخت با

 .میتوجه کرده باش یبه درست زیمورد ن نیگان، در ا گانهیپوچ ب اتیمدع
در فصل اول  ،یبیج نسخهٔ  نیا ۵ را در خانه دارم. در صفحهٔ  یشمس ۱۳۸۲مصوب سال  یاز قانون اساس یجلد

 کند: یم حیتصر نیچهارم، چن )دولت(، مادهٔ 
 کند.  یگان خود، آن را اعمال م ندهیتوسط نما ای میدر افغانستان، به ملت تعلق دارد که به طور مستق یمل تیحاکم»

 افغانستان را دارا باشند.  تیکه تابع یافغانستان، عبارت است از تمام افراد ملت
عرب،  ماق،یا ،ینورستان ،ییافغانستان، متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه  ملت
 باشند.  یاقوام م ریو سا یقزلباش، گوجر، براهو ز،یقرغ
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 ...«شود و  یافغان، اطالق م از افراد ملت افغانستان، کلمهٔ  یهر فرد بر
قوم نامبرده، آورده شده  ۱۴که در کنار « اقوام ریسا» دیدقت کردم، ق ،یچهارم قانون اساس به جمالت مادهٔ  یوقت

جمله، چه گونه سوء استفاده کرده اند. هرچند صراحت  نیمنطق از اختصار ا یدهد که مخالفان ب یاست، نشان م
وامل جهال کنم ع یقوم است، اما فکر م ۱۴از  شتریب اریافغانستان، بس یکند که تنوع قوم ی، ثابت م«اقوام ریسا»

حذف شود،  ای فیافغان، تحر چون کلمهٔ  یموارد دندیکوش اریکه بس یقانون اساس بیدر زمان تصو یو ستم یسقو
باشد، اما بهتر  لیچهارم، دخ مادهٔ  در قصر جملهٔ  زین یگرید لیدل دیکرده اند. شا یریجلوگ شتر،یب حیظاهراً از توض

درصد پشتون ها،  ۶۰از  شیافغانستان در کنار ب یکه تنوع قوم ییها تیدارد و واقع یکه قانون اساس یتیبا اهم بود
حقوق،  زمان اعادهٔ  ریاز تفاس ازین یکنند، ب یم یزنده گ گریقوم خورد و خوردتر د 50زبان و  30در حدود 

مستمر،  یاه یکرده است در کم شعور کیتحررا  یجمله، عوامل ستم یکوتاه نیشدند. ظاهراً هم یم حیتشر
وانمود  ک،یتاج یقوم تیاز اقل یی لهیقب ییقوم را، بُرش ها ۱۴از  شتریتذکره به ب عیدهند. آنان توز ریهمچنان گ

 کنند.  یم
 تیها، ذهن یمذموم امثال پدرام یها شیکه در واقع گرا ستین دهیپوش یبر کس ر،یسال اخ ۱۷ یها ییماجراجو در
عرب ما،  جامعهٔ  تیدر کل یکه حت میشناس یرا م یکرده اند. مردمان مختلف جادیرا ا یحقوق قوم گستردهٔ  یها

 یبه نام فارس یشود که شمار یم زین یگرید اممثال، شامل اقو نیخواهان درج سادات، به نام قوم مجزا اند. ا
حدود  کان،یجدرصد تا ۲۰بدخشان که در کنار  یالقوم ریکث تیشدند. جدا از وال یشناخته م کیزبان، ظاهراً تاج

 یناش یها یبر اثر باز شتریب ان،یستم یکنون ها و ... دارد، منگنهٔ  یریاز پشتون ها تا ترکان، پام گریقوم د ۲۰
پشتون ها،  انیدر م دیکه شا ردیگ یقرار م ییگاه جزو بحث ها ،یو علم یاجتماع قیمحاسبات دق نست که بدو

خودشان مصادره  یرا برا زیما، همه چ گستردهٔ  یکه بدون توجه به تنوع قوم یهزاره گان و ترکان، کم نباشند کسان
 یاسیس یها ینشود، آلوده گ حیتصح اگرما شده است،  ریپس از هفت ثور، دامن گ شتریبرداشت که ب نیکنند. ا یم

 آورد.  یما م ییرا عقب خانه ها
 یها یریدرگ یها برا یپدرام یو سع ینظار در نقش مدافعان قوم یو شورا تیجمع یکنون یها یگریباز

 کهنهٔ  کوشند از نسخهٔ  یکنند، م یبر آن چه ادعا م اریرسد که آنان بدون فهم و باور بس یاگر به گمان م ،یاجتماع
عمالً  گانه،یب یها تیدهد که با حما یم نیقیز یشک ن نیاستفاده کننده )مرعوب کردن تکنوکراتان(، به ا یریباج گ
 به فکرش خودشان هرچه بخواهند، انجام خواهند داد. ق،یطر نیاز ا رایافتاده اند؛ ز دیتجر تجربهٔ  یدر پ

 یو فرهنگ ییاز فعاالن به اصطالح رسانه  یکه متاسفانه شمار کوچک زیافغان ست یگروه ها یخوانش و مدعا
 گریمبتذل، بار د یها تیدر سا ق،یطر نیاند تا از ا دهیکشان تیهو ریینام و تغ رییرا به فراخوان تغ گریاقوام د

است از  ریتواند باشد؛ چه دولت افغانستان در تنازع مسلحانه، ناگز یم زین یاعمال فشار روان اورند،یب ریسوژه گ
ما را به حسرت  ،یمذهب دیشد یها شیخود ما با گرا یدر گروه قوم یحذر کند که متاسفانه شمار زین ییخنجر ها

که هر  ،یدشمن و خود یها را حالل نکرده است. تقابل دو سو یپدرام نمونهٔ  کیبُرنده،  یها غیگذاشته اند که آن ت
 کند.  یم شتریپرداختن به حذف امثال الوارث ها را ب یاند، دشوار خربدو م
 تیتنگنا، قرار دارد که وضع محدو نیاند، در ا یحکومت قبل راثیم یاریجا که بس یافغانستان با تعهدات ب دولت

کنند و  یرا نشکند که دولت را کمک م یدل آن دوستان خارج ز،یافغان ست یها بونیتر یرو یمعقول و منطق
خودشان در افغانستان استند.  یکشور ها ینسخه ها قیبدون توجه به ضعف ها و مشکالت ما، همچنان خواهان تطب

 ست. گسترده برضد آنان به همراه شده ا یبا سوء استفاده ها یامر، حت نیا
 زین یُدم روس یبه گونه ا یکه آخر کستانیو تاج رانیگان مغرض، چون پاکستان، ا هیکه عوامل همسا میدان یم

کشته شوند، در  یکنند تا سربازان غرب یم یگذار هیسرما یاگر در جانب ،یباز کنون یشود، در فضا یشمرده م
 . ندساز یبه شدت اذهان عامه را مشوش م ،یباز کنون یاز فضا گریجانب د

نظار و پدرام  یشورا ت،یچون جمع یریحق ینبود، موضع جناح ها ییرسانه  یها یگ ختهیاگر مهارگس دیکن فکر
و  تیست که جناح جمع یشود، در حال یاش در افغانستان، چند صد نفر نم کانیتاج یشورا التیکه تمام تشک

را که ظاهراً به  یکند، بل اعتبار ینه فقط آنان را خورد م ،یپدرام سمیدانند شوون یعبدهللا، م مینظار در ت یشورا
 برد.  یسوال م ریداشته اند، ز یو افغان ینام اسالم

به نفع خودشان است، در زمان  شتریکه ب یخوب ینظار، حداقل در نمونه ها یو شورا تیبه جمع کینزد افراد
 نیا ،ینوع پدرام یها یزده گ کیدانستند که تاج یان ماو را مختل کردند. آن پدرام، برنامهٔ  کانیتاج یشورا سیتاس
 کشاند.  یم یاجتماع دیاست، به انزوا و تجر ییگرا میتنظ یرا که خود قربان یقوم تیاقل
 یقوم تیاقل یو اجتماع یساختار تیتوجه به واقع نیبدون کمتر ،یو ستم یمیتنظ زیافغان ست یاز اعضا یاریبس
 بازندهٔ  ،یدر یو زبان فارس کانیتاج»با مقالهٔ  شمندیاکرام اند یدهند. نگران یو فدرال م رییتغ ه،یشعار تجز ک،یتاج
هرچند  ک،یروشنفکران تاج نیا فیتواند باشد. ط یم زین هیهراس از تجز گریرخ د کی ،«ینظام فدرال یاصل
کند که بر  یحصار م یآنان را در مجموعه ا ک،یتاج تیاقل یبرا ییدانند که عوارض جدا یاند، خوب م یمیتنظ

 دهند.  یاز دست م ،یقوم تیمتکلم زبان و هو کیها، حاال بخش قابل مالحظه را بر اثر تف یمذموم پدرام هٔ یاثر داع
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 یرو ک،یالکترون یتذکره ها عیتوز سمیکانیرسد. م ینم ییبه جا ،یقوم یها تیهو مصادرهٔ  یجا برا یب یاهویه
 تیبه رسم شیرا درج تذکره کند، همان را برا یتیهو ایهر نام  یافراد استوار است. هر کس یو شعور یدرج اراد

باشد که با  یکسان یبرا یتواند پاسخ یم زین تیهو اریاخت یمردم برا یاریاخت خود ل،یدل نیشناسند. به ا یم
 کوشند غرض کنند.  یساختن مساله، م یپشتون

پشتون، اعمال کند، اما  ریغ کیتواند خواسته اش را بر  ینم ک،یالکترون تذکرهٔ  عیپشتون ناظر در کار توز چیه
 تیشده بودند، اصل تیزبان، حذف هو یکه به نام فارس یخوشبختانه، اقوام ایسفانه متأ  د،یجد یاگر بر اثر فضا

! هزاره گان ستیمربوط ن ،یمیو جهال تنظ یسقو ،یرامپد چیمتکلم، ثبت کنند، به ه را جدا از مسالهٔ  شیخو یقوم
 کیزبان، تاج یآنان به نام فارس دهند در تذکرهٔ  یاجازه نم یزبان اند، اما به کس یما، هرچند به اصطالح فارس

 . سندیبنو
« اقوام ریسا» دیمشمول ق ،یقانون اساس ۴ از وضاحت اصالت ده ها قوم و زبان مردم ما که در مادهٔ  تیحما ضمن
، نام تمام اقوام صراحت داده شود و سرود ۴ مادهٔ  لیشوند با تعد یم سریکه م ییدر فرصت ها کنم یم شنهادیاند، پ

و مصراع  اتیاب ش،یخو یتوانا اورد تا از قلم و خامهٔ یب یجهان یبر استاد عبدالبار یگرید فیتکل ،یمل یبایز
 را فزون تر کند. یما به احترام سرود مل ییصف برپا شتر،یب
 

 :ریتصو شرح
برنامه از عبدهللا  نیشخص در ا نی. اهیانیو مجوس شناخته شده( در حال ب ینظار یمنصور )شورا ظیعبدالحف

نوشته بودند،  یبه آن، به شوخ عکس العمل. مردم در ردیتذکره بگ ،یخراسان کیعبدهللا، خواسته بود به نام تاج
منصور، توهم برداشت از اصطالح  یآقا است! اما مردم، ظاهراً متوجه نشده اند که منظور کیتاج یعبدهللا، ک

 یم کیزبان را بداند و تکلم کند، تاج نیا ایزبان باشد  یفارس یفورمول، هر ک نیزبان است. به اساس ا یفارس
 شود.
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