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 ۴۲/۹۰/۴۹۰۲       «عمرزی»مصطفی 

 در جلد دیگر
 

ستیز ست که در زمان تدقیق گروه های افغان  صه هایی  شاخ شکار  و تبانی برای اغراض قومی، از  سند، آ ارتجاع پ
ل قومی می زنند، می توان به انتهایی رسید که می شود. در واقع با تعقیب خطوط سیاه جریان هایی که به طبل و ده  

چههه گونههه در اوزان و لبههاف مخت ج، در ج ههد دی ر، امهها 
 دارند.  یک منظور

انحراج احزابی که پف از هفت ثور، به خصهههههههو  در 
شمار چند تنظیمی جهادی رسمیت یافتند، هرچند کامالً به 
معنی انحراج نبود، زیرا کارنامه ی چهل سهههال ح هههور 

به خوبی محرز کرد که به چه بهانه ای وارد سهههههیاسهههههی، 
شههدند، اما بازی در نقه های مخت ج، ظاهرسههازی برای 
باور های دینی مردم ما،  حذر از مالحظاتی بود که در 
اجتناب از گرایه های قومی، امری سههههتوده شههههمرده می 

 ،خیت، اجتماعات مخت ج افغان ستیزشود. در بود این سن
ر حسهههاسهههیت های اجتماعی، با رعایت ظاهر روحانیت، د

 هر می زنند. وقایه می کنند و در اولویت های قومی، م  
در پایین  که رفقای چپی در چهل سهههههال اخیر، همان گونه

چپ و  اشههههت ها، جامعه را در ت ههههاد و تناقضترین برد
راسهههت درگیر سهههاختند، رفقای تنظیمی، باور ها در امور 
م ی و جهادی را در خیر و شههرو مسههایل قومی، ت ههعیج 

 کردند. 
بازار سودآور سیاسی پف از کاهه توجه شرق و غرب 

، در نددر مسهههاله ی جنر سهههرد، جناد های درگیر مدعی وحدانیت و الحادیت را که از آغاز نیز بسهههیار اصهههیل نبود
یه از داعگویا و شمای ی درآورد که دوگانه گی حزبی در حزب خ ق و چند گانه گی تنظیمی در جناد راست که شکل 

که برای وجاهت  ندافغانسهههتان کرد هایی را وارد تقابل تب دار سهههیاسهههت ، تنوع ایدهندی اسهههالمی مردم دفاع می کرد
 قومی، حتی مالیان وابسته بی کار ننشستند. 

عوامل مخت ج فکری، فرهن ی و اعتقادی، که مردم ما در تح یل دو ارتجاع داخ ی، به خوبی به نتیجه رسهههههههیده اند 
مجاری مخت فی ایجاد کرده اند. در بیه از یک دهه ی اخیر، قایل شههههدن به قداسههههت های مذموم قومی، نیاز ها برای 

یخ سد. تارگویی ها و یاوه بافی های فرهن ی می ر هذیان به سطحی رسانده است که حتی بهتوجیهات اقدف بودن را 
رای اهل تنازع ب ق یه، به هیچ کجایی بند نیست،طرج های درگیر می شود و در حالی که اصل گذشته، پشتوانه ی 

 از این که به درسههتی وجهه یوجاهت سههیاسههی، مشههغول تخ یقات مفاخراتی سههت. مثالً رویداد نوروز، صههرج نظر 
، در رواج فارسههههیسههههم، از مواردی ی قدیمی بین النهرین منسههههوب اسههههت، گاه به تمدن هااریخمشههههخ  ندارد و در ت

 می آورد.خا  وانمود می شود که گروهک ستمی، همواره در طرد مسایل سیاسی، آن را مثالی از عمق تاریخی 
عمالً مفاخرات مشکل و امثالهم،  «زمانی که مفاخر ناچیز می شوند»، «آرکاییسم»طی چند سال اخیر، با نشر کتب  

دار را وارد بحث های نقد و اصهههههالحات کردیم و از این باب، دیری سهههههت که در گسهههههترده گی تعمیم، دسهههههت آویز 
شههرپسههندان به سههخره می رود، اما تشههریک مسههاعی و تبانی چند جانبه در حفظ و ن ه داشههت باور های فرهن ی که 

غیر دینی، از آدرف هر ارزه های گویا با م   اشهههته اسهههتسهههتیز را به زیرکی واد سهههیاسهههی می شهههوند، جوانب افغان
همان کاری کنندکه در دو ارتجاع داخ ی، باور های مردم به دینیات، مسههیر جهال سههقوی را به  قدسههیات روحانی نیز

 راحتی باز می کردند.
نب افغان سههتیز، در این تامل، کاری با اصهه یت، بودن و نبودن مثال های نوروزی ندارم. هدج در این اسههت که جوا 

با چه سهولت و راحتی از فرهنر ها و باور ها، پف از آن که تحریج شدند، در ک یت های قومی استفاده می کنند و 
تاسهههههی از رواج پدیده های ن ادی  ای سهههههت که متاسهههههفانه بههدج آنان افزودن بر بار گویا ارزشهههههمندی های قومی 
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ت بیرونی و طبیعی (سهههههههرمایه ی خارجی و نفتط را بیرون کنیم، اسهههههههتعماری (آریاییط در منطقه ای که اگر تاثیرا
ای آن اتقاق افتیده رقا و آسهههیا، چنانی که در جهان ماومع وم می شهههود در جغرافیایی به وسهههعت بخه بزرگی از افری

تفاوت ن ادی را به میان آورد. معادالت مخت ج  رز فکر و عمل خا  نیست و نبوده تا، منشه ی طاست، تنوع قومی
 تاریخی، اوج و عزیز داشته اند و این سنت، ادامه دارد. 

ن ند، بدون شک به ایندر مثال هایی که همواره کوشیده ایم مستند باشد، یافت نمونه هایی که منظور ما را تایید می ک
تر ظواهر، به خ وت هایی نیز برود که در اشههتیاق مردم یقین می رسههد که جنبه ی اصههالحی انتقاد ما با کنار زدن سهه

و  ، سر به صد ها فرقهانمس مان ایبه دانستی های پنهان گروه های استفاده جو، تاریخ دارند و فقط در ک یت جغرافی
 شعبه می زنند. 

، در تاله حامیان دو ارتجاع داخ ی، در شههههمار مردمانی که اکنون به سههههطک تحصههههیل کرده و چپی نیز منحرج اند
فقط برای گرایه های مذموم افراط  می انجامند،     و یا به هسهههته هایی دی ری  هایی که در ختام، یا سهههراف نده گی

کنونی، در چند جهت، در حالی که با مثال  در جو آلوده ی ه ی قومی (نامط را کافی می دانند. اینانقومی، مشههههخصهههه
د، در جانب دی ر با تعمیم مفاهیم فرهن ی در زمینه نا اغماض شههوها و زشههتی ه ید غ طنمدافعان دینی، دوسههت دار

می تواند در موردی  ستفاده از ظواهر دستار و ریه،احتی  بنابراین .، همچنان در پی کسب سود سیاسی اندی قومی
 در حدود دین، مخالج و موافق دارد. ها موثر باشد که خود در تنازع نفی و قبول فرهنر 

نیست، بل تاییدی ست که به  فتوا می دهد، این به معنی روشنفکریوی در یک آدرف مشخ ، وقتی یک مالی سقا
آدرف می بخشههد. به هر میزانی که تریبون جناد های مع وم الحال سههیاسههی، منعطج شههوند، هیچ مخ   انسههانیت آن 

 حا ر نمی شود از آن جا مخاطب شود. 
 افع قومی، هم رسانه یی است، هم فرهن ی و هم سیاسی.تبانی چپ و راست افغان ستیزان به مقصود تامین من

 شرد تصاویر:
در یک نمونه ی صفحات فیف  قوم را، بر خوده عری ه کرده است.مالی سقوی با ابراز نظر در یک نشریه ی 

جست و جو در ورای مطالب آن،  حنفی ست، اما کمی -بوک، آدرسی به چشم می خورد که ظاهراً عالقه مند دینیات
بای روحانی، کسههانی را حمایت می کنند که در سههوی دی ر، ت ههعیج دین نشههان می دهد که چه گونه در زیر ع زود

 بهانه ی اصالحات و نیاز ها، در گرایه های قومی، استحاله می کنند.     را به 
 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

