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 15/11/3113                                                   ولی احمد نوری
 

 درست است؟ قوم ونژاد کاندیدها ،والدین درباره  بحث آیا 
 

امری نژاد، قوم و تبار کاندید های ریاست جمهوری افغانستان اجداد و  یا و والدین در موردو بحث  کنجکاوی بیجا
و « پشتو»باشد دانستن هر دو زبان ملی افغانستان یعنی  مذموم. به نظر من یگانه چیزیکه دارای اهمیت میاست 

 به زبان ملیون ها پشتو زبان و ملیون هاتوانمندی اینرا داشته باشد تا است که رئیس جمهور کشور باید « دری»
 حرف بزند و به ترجمان ضرورت نداشته باشد. بدون اندکترین مشکل دری زبان این سرزمین

اند که چند نوشته « عبدهللا توضیحی پیرامون هویت قالبی داکتر عبدهللا»جناب داکترهاشمیان مقاله ای تحت عنوان 
مورد ایشان مؤافق نیستم و بر دو با متن نوشتۀ شخصاً . من رسیده قبل در پورتال افغان جرمن آنالین به نشر روز
 تبصره هایی خواهم داشت:درمقاله  ایشان آتی 

راجع به »یکی اینکه داکترعبدهللا خود را به حیث یک افغان پشتون تبار کاندید نموده و محقق نوشته که ». . . 
قالۀ خود علت عدم تائید و دیگر اینکه آقای محقق هکذا در م« پشتون بودن عبدهللا عبدهللا اختالف نظر وجود دارد

 «خود را از داکتر عبدهللا "پشتون نبودن" او تذکر داده است.
هر دو گفته و نوشتۀ محمد محقق از بنیاد غلط و قابل تردید می باشد و تکرار آن از طرف دانشمندی عقیدۀ من به 

گفته های خویش را مورد سؤال و چنانچه با قبولی معاونیت عبدهللا عبدهللا خود محقق  چون هاشمیان اشتباه محض. 
 .ه استتردید قرار داد

قلم فرسایی  «مادر و پدرعبدهللا عبدهللا پشتون نبوده اند»و در جای دیگری از نوشتۀ جناب هاشمیان در بارۀ اینکه 
 شده که من از تکرار آن در اینجا خودداری می کنم.

 

آبا و اجداد عبدهللا عبدهللا، اگر به خاطر این باشد که  ره بین گیری روابط خونی و نژادیذکاویدن و زیر  طرح 
خود را پشتون االصل معرفی کرده است، پس مستحق کاندید شدن نیست، بحث مذموم و او موصوف، پشتون نبوده، 

 بی اساس است، زیرا تا هنوز ما نمی دانیم که چه کسی را پشتون بگوییم و چه کسی را غیر پشتون بنامیم.و 
فرهنگ، پشتون پذیرفته نخواهند شد، یا تاجیک ها و  رهای زیادی داریم که اسماً پشتون اند، ولی از نظما پشتون 

ازبک های داریم که در محیط پشتون ها زندگی و رشد کرده و با فرهنگ پشتون ها چنان آمیخته اند که نمی توان 
پشتون پذیرفته شود و سایر خصلت های پشتون  آنها را پشتون نگفت، اگر پشتون صرفاً با تأکید بر نسل و نژاد خود

و خالف ارزش  غیر منصفانه اسفناک ،ها در وی در نظر گرفته نشود، چنین تلقی و برداشتی کامالً نژاد پرستانه
 های قانون اساسی و میثاق های قبول شدۀ حقوق بشری می باشد.

کج راهه می برد که در آن پاسخ صریح را نمی ما را به را مطرح کردن می بینیم که معادلۀ پشتون و غیر پشتون 
توان یافت، پس ما نمی توانیم قاعدۀ منحط نژاد پرستانه را اساس قرار بدهیم، اما اگر اصل فرهنگ و تربیت و تعلیم 
در محیط پشتون ها را اساس پشتون بودن قرار بدهیم، عبدهللا عبدهللا در این دعوی برنده خواهد بود زیرا در محیط 

لی و اجتماعی پشتون ها، بزرگ شده و نشو و نما کرده است، شاید تذکرۀ تابعیت وی نیز به نام شوهر مادرش فامی
 اجراء شده باشد.

د، زیرا حتی آن پشتون های که تذکرۀ وی را به رویت تذکرۀ یتقلب عبدهللا عبدهللا را نمی توان اصوالً به اثبات رسان
لب تثبیت شده نمی توانند، زیرا هر فرزند خورد سال می تواند در صورت خویش قابل اجراء دانسته اند، نیز متق

رضایت، هویت پدر اندر خود را داشته باشد، حال آیا عبدهللا عبدهللا می تواند خالف اسناد و پیشینۀ هویتی اش 
 بگوید: ای خلق هللا من نژاداً پشتون نیستم ؟؟

 
قومی، امن زدن به تفاوت های قومی و درشت سازی مرزهای این بحث و مشاجرۀ کثیِف تباری و نژادی به جز د

 ؟گروهی و تباری در کشور چه نتایج دیگر می تواند به دنبال داشته باشد
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ید بازی های نجس قومی و ئطرح این مباحث در میان چیز فهم ها، تحصیل کرده ها و روشنفکران، فقط و فقط تأ
گران حریص و دشمنان وحدت ملی افغانستان تبلیغ می شود، زیرا تباری خواهد بود که توسط تنظیمی ها و سیاست 

 دارند.و ملت واحد افغان این اختالفات را در بین مردم وطن « سازی و ترویجعملی »تقال به 
 

من به توانائی هایم مغرورم. بحیث آلمانی تولد »رئیس جمهور متوفی آلمان گفته بود: « Rau Johanesیوهانس راو »
 « شمرده نمی شود. شدن توانائی

 

Ich bin stolz auf meine eigene Leistung. Als deutscher geboren zu sein, ist keine Leistung.  
 

عالی مقام اضافه می کنم که ما باید به توانایی اشخاص افتخار کنیم، به شرافت و وطن آن من هم با نظرداشت گفتۀ 
درایت و پشت کار باشندگان سرزمین خود حساب کنیم از هر قوم و تبار  ،لیاقت االیپرستی هموطنان خود ببالیم، ب

پشتون تولد شدن و یا تاجک تنها ( Rau Johanes)یوهانس راو  گبا استناد به گفتۀ این مرد بزر و سمتی که باشند. 
 و ازبک تولد شدن کدام افتخاری ندارد و توانایی شمرده نمی شود. 

 

موصوف عبدهللا عبدهللا سخت مضحک و ناپسند است، البراتوار کردن نسل و نژاد  رجوع و تمسک به نسل و نژاد
تکرار شرم آور قصه های نژاد پرستانۀ دوران نازی ها را به خاطر می آورد و به نحوی از اهمیت کرده های نا 

شدن اش کم ارزش  دوسیۀ سوابق شخصیتی وی را در کاندیداین کار شایسته و منفی شخصی عبدهللا عبدهللا می کاهد 
 قلمداد می نماید، و اثر آن کرده ها را برکاندیدای وی خنثی میکند.

که تعیین کننده  چرا با طرح آزاد به موضوع کاندیدای وی پرداخته نشود، در این صورت ما به مدارک اصلی و
خواهیم دسترسی عناصر اساسی و ضروری شخصیت یک کاندید ُپست ریاست جمهوری درآن متجلی میگردد، 

 یافت:
 ریاست جهموری کشور است ؟؟ در مقام آیا عبدهللا عبدهللا شایستۀ کاندید شدن 

 اگر است چرا ؟؟ 
 اگر نیست چرا ؟؟ و

 و هرگز نه !! او به هیچ وجه شایستۀ این مقام نیست زیرا : نه به نظر این حقیر،  
 
 -- میلیون دالر بدون هیچ قید و  23ای موصوف درآن گروپ ناخلف درۀ پنجشیر شامل بود و است که در از

 شرطی هر اقدام امریکایی ها را در افغانستان مجاز دانست.
 --  موصوف شدیداً قوم گرا است چنانچه در دوران وزارت خارجه اش ثابت کرد که یکی از بنیان گذاران

 می باشد.« تقسیم پست ها به افراد قوم خود»سیستم منحط 
 --  ،حین مسافرت هایش به کشور های خارجی با مصرف پول بیت المال به عیاشی او دوسیۀ عیاشی دارد

 می پرداخته است.
 --  او قابلیت بلند علمی ندارد، درجۀ دوکتورای وی جداً مشکوک است، تجارب سیاسی تبارگرایانه اش در

 کاربرد ندارد.وضعیت و شرایط بحرانی کنونی کشور قطعاً چلش نداشته و در قلمرو مسایل عمومی مملکت نیز 
 -- .موصوف فاقد توانایی تشخیص و درک حقایق عمومی کشور است 
 --  او حال ممکن است « والی های انتخابی»او طرح های خطرناکی برای کشور در بغل دارد، پروژۀ

به علت خامی سیاسی اش کشور را بسوی مرکز زدایی رهنمون خواهد  باسوء نیت طرح نشده باشد ولی اقالً به یقین
 شد.
 -- .در تیم سازی خود نیز با گروه هایی متحد شده است که شدیداً تمایالت مرکززدایی دارند 
 -- نمایاند نیز زیاد پابند نیست، باری به طور خصوصی دست دوستی به سوی  در معتقدات خود که می او

 پیش کرده بود.هم اسراییل 
 -- تواند  ایران از طریق وی میو مغرض معروف است که دولت حریص  پرستان؟ یکی از ایران نواز

 امیال خود را در کشور ما به منصۀ عمل بگذارد.
 

 )پژواک هر که بندۀ نامردمان شود  ****  از وی حدث خدمت مردم حکایتیست(
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 چنین شخصی برازنده خواهد بود تا رئیس جمهور این  آیا .این است فشردۀ دوسیۀ شخصیتی عبدهللا عبدهللا
 نه.به هیچ وجه  ؟؟ به هیچ وکشور ما باشد

حتی اگر موصوف فرزند و یا نواسۀ احمد شاه بابای درانی هم باشد، شایسته والیق پست  به گفتۀ یک دوست عزیز
به او رأی شخصاً نه به خاطرنسل و نژاد و تبار وقوم او، و من  ،قیادت افغانستان را ندارد، فقط به دالیل فوق الذکر

 رأی نخواهم داد.که هم تبار من اند( )عبدالرسول سیاف و گلب الدین حکمتیار پشتون تبار  دهم همانگونه که به نمی
عبدالرحمن پژواک مرحوم افغانستان باشد، مادر و پدرش را کار ندارم. فرزند و اوالد من به کسی رأی میدهم که 

 شاعر وطن پرست و بزرگ افغان چه زیبا گفته است:
 

 رــــورغـی زوی د تــالر مــپ مور می والړ ده د سپین غر، 
 ـه زهــد مـور او پـالر نه یـم م زوی د افغانستان، ـــــزه یــ

 
 
 


