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 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 

 ۲۵/۱۲/۲۰۱۵          دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 گنجینۀ آثار کلتور و هنر،میراث بشریت است!
 

زندگی، مبادرت ورزیده است،  کیفیت آنچه انسان در طول تأریخ بشر، در جهت تغییر موجودات طبیعی برای بهبود
 اگر میراثی است، که به تمام بشریت می ماند. اگر اختراع ماشین بوده است و یا "کشف" ذخایر طبیعی و هم 

ت مختلف صورت پذیرفته است، محصول مغز و نتیجۀ کار اانکشاف تمام طرق علمی فرهنگی، که در اجتماع
که چه در نتیجۀ دستآورد "انفرادی" و چه  در نتیجۀ کار و  ری . همه خالقیت های کلتوانسان پذیرفته شده است

. این هم درست است، وقتی در هر اجتماع، محصول ، قابل ارزش و نگهداری استزحمت گروپی، حاصل شده باشد
بر کیفیت حیات کلتوری و اجتماعی انسان های آن جامعه می افزاید، می تواند در  که ادبی، علمی، هنری وغیره

و همه در ساحۀ اختیار  همه هم احساس خوشی ببار آورد، که و افراد جامعه، هم یک نوع خوشبینیبرخی از  یتنذه
و آزادی کامل هر انسان قرار دارد. بعداً دیده می شود که کدام اختراع و یا کشف، چه تغییری را در حیات انسان 

است. نباید از نظر دور داشت که  داشتهز قرار بعنوان موضوع رو چنان ، همعمر کرده بوجود آورده و تا چه زمان
اما بد بینی ناشی از تفاوت ارزش  حتماً فاقد بد بینی و مخالفت هم، نخواهد بود.در موارد مربوطه، همان جامعه، در 

بحیث مواد هم شاخته شود، بخصوص وقتی،  تبارز نماید، یک عمل جرمی عادت و عملبعنوان های فرهنگی، که 
 آن، استفاده بعمل آید. تبلیغاتی از 

 

دامن زده می شود، که بعضی از نویسندگان، با استفاده از  هم درین اواخر بار دیگر، به اشکال مختلف، موضوعاتی
نام یک "قوم" یا "زبان"، در حقیقت از اظهارات و کلمات "افراد"، بهر سطحی که باشند، طوری کار می گیرند، که 

 ً از  یی همتا جا ودارند چنین توقع  احتمالً  بوی بد نفاق افگنی در بین "گروه های ایتنی" نیز به مشام می رسد. بعضا
شنیدن و خواندن موضوع، به عکس  حین بخواهند، تا هر کساز  مکنبرمال می گردد، که م ایشان های استدلل

العمل، مطابق خواست ذهنی آنها، بپردازند. چنین اظهارات احتمالی را که در یک کلمه، نسبت بیک فرد گفته شده 
ن یک اتهام "دشمن یک قوم" بودن، در ادبیات حقوق "قوم" باشد. چنییک باشد، گویا فرد مذکور "دشمن" تمام 

 بشری، یک "اتهام به جرم سنگین" و بعنوان "راسیزم" و "کینۀ عام علیه بیگانه" نیز شمرده شده می تواند.
 

وقتی بطور نمونه یک انسان بکدام زبان "شعر" می سراید، صرفنظر از اینکه مربوط کدام "نژاد" است و یا در 
وری و فرهنگی زندگی کرده است، برای انسان های آن جامعه و یا جوامع دیگر، همان "شعر" مورد کدام جامعۀ کلت

توجه است، که انعکاس دهندۀ، چه ارزش هاست. آیا از آن "شعر"، انسان ها در محافل و نشست ها، بخاطر 
عار فرد، جز سروده ها و آیا اشآیا در رشد و تقویت زبان کمک می کند یا خیر؟ سرگرمی کار می گیرند و یانه؟ 

آوازها ویا خواندن های توأم با آلت موسیقی نیز شده است و یا خیر، که در وقت "فراغت" به سرگرمی انسان، از 
بدینترتیب از این محصول فرهنگی، در اجتماع بدون ذکر از "زندگینامۀ" شاعر، استفاده  ؟آن کار گرفته می شود

وقتی "شعر" قرائت می  وده است، کامالً چیز دیگری است.، چه نوع انسان ببعمل می آید، که نظر به سلیقه ها
چه حقایقی را از حیات جامعه انعکاس می دهد. چنین مفاهیم و شعر، در گردد، مهم است که ترکیب کلمات شامل 

. ( مطرح باشدDNAارزش ها، مورد توجه قرار می گیرد، نه اینکه حتماً موضوع گروپ خون و "دی ان ای" )
ه شده و از "شهرت" ماضافه روی خواهد بود، اگر گفته شود، چرا آثار بعضی از "شعرا" بزبان های دیگر هم، ترج

 اند.گردیده بین المللی برخوردار 
 

قابل تذکر است، که تقریباً در همه اجتماعات دارای کلتور و فرهنگ خاص، برای حفظ همآهنگی و وحدت جمعی، 
وجود دارد، که در بحث روی آن موضوعات، یک نوع پرهیز یا نهی یعنی "تابو" ارزش ها و یا موضوعاتی 

(tabu, ta.booاز جانب عموم افراد نخبه )، آن جوامع، مراعات می گردد. البته شکستن "تابو" هم، صورت  در
 می گیرد.
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من آنالین" نشر شده "د پښتنو پرونی دوست  ولی نن دښمن سو؟" که در دو بخش در "افغان جر :عنوان یک مطلب
. متن بزبان "دری" است. البته توجه را بخود جلب نمود است،

موضوعات بتفصیل یاد شده است، که برای این خواننده، مانند نوشته 
های زیاد مؤلف، قابل "مکث" نیست. نه اینکه با ارائۀ مفاهیم ایشان 

ی شناسم. موافق باشم، بلکه این نویسنده را با "دهن باز و دندان تیز" م
درین نوشتۀ ایشان هم از "بیوگرافی" فرد مورد نظر، صحبت کرده اند 

"صحبت" یک توان که از کدام قوم و قبیله است. در قدم اول موضوع 
مختلف، حتماً به شخص موقفی نمی بخشد، که دیگران  های فرد به لسان

کنند. اگر شخص مورد نظر در کدام وقت، خود « اطاعت»از وی 
ر نموده است، که بفکر خودش از کدام ارزش تأریخی و چیزی تحری

فرهنگی "دفاع" کرده باشد، این اختیار خودش بوده، چنین دلیلی هم وجود 
نداشته است، که کلمات "طعنه  آمیز"، به آدرس عموم چه یک قوم باشد 

 بنویسد. این هم اختیار خودش بوده است. ،و یا بیشتر
 

"عربستان سعودی"، "روحانی های مذهبی  حاکمیت در مذهبی در حلقات
 اعمار بر ضد ودارای قدرت اند، وجود دارند، که در آن حاکمیت، سنی" 

از  می باشند. چنین تخریبات مشابه را در آنکشور هم انجام داده اند."مقبره" 
در جهان  طریق همان قدرت ها، در برخی از حلقات "بنیادگرای سنی"

ای آنها ممکن باشد، چنین خرابی ها را باعث می ، در هر جائی که بر"اسالم"
 دشمنی در می شناسند، که آنها را نیز شوند. این گروه را بعضاً، بنام "وهابی"

)تصویر: در سمت چپ تصویر  یاد می کنند. هم" با "فرقۀ شیعه عمیق و وسیع
م، یاد ۲۰۰۸م و سمت راست، از سال ۱۹۶۳مجسمۀ بودا در بامیان از سال 

 (شده است.
 

بیاد داریم که از جانب پیروان همان خط، "مجسمه ها همۀ ما م، ۲۰۰۱در سال 
. آیا شایسته است، که استو تندیس های دوره های بودائی" انفجار داده شده 

بجای محکوم نمودن این عمل نا بخشودنی، با الفاظ بلند پروازانه، به همه 
ً به مسلمانان  "پشتون" قندهار، بصورت مردم جهان، یا به مسلمانان و خاصتا

 د.نعموم "طعنه" داده شود، که گویا عموم جمعیت آنها، این کار را کرده باش
م، در ۱۹۹۷)پایان این تصویر نشان می دهد، که "عساکر طالبان" در سال 

 مواظب" ایفای وظیفه داشته اند.(»پای یکی ازین مجسمه ها، بحیث 
 

محافل بین المللی،  قف بوده است.جهان از خطر نابودی این آثار بی نظیر وا
حکومتی و غیر حکومتی، تالش ورزیده اند، تا مانع این عمل شوند، اما 
نتوانسته اند، مانع حادثه گردند. اینکه در عقب این نقشه چه دست ها و مغز 

، تا اکنون این نویسنده، در تاریکی قرارر داشته است. اگر اند ها، قرار داشته
بر اساس معلومات قابل باور،  بوده باشد، داشته مذهبی منشاء انگیزه، تنها

موجود  یاد شده علمای ، اعضای شورایانکسانی هم در صف همان مسلمان
 اند،  که مخالف عمل تخریب بوده اند. بوده

 

منتشر می گردد، که رهبر فعلی  یاینک بعد از قریب یک و نیم دهه، معلومات 
 ربرخوردار بوده است، این امر را صاد زیاد عمر( که از نفوذ قوی و قدرت )سومین جانشین، بعد از مال«طالبان»

خیلی نا شایسته است، اگر وقتی روی نظر و عمل یک شخص بحیث انسان انفرادی، قضاوت  و عملی توانسته است.
اکنون . همین انسان که ؟، و به چه زبان صحبت می کند؟لزم باشد، فوراً ارتباط داده شود که شخص از کجاست

که از طرف رهبری، گروپ رد، حتماً دارای توانمندی و استعدادی است، در پیش چشمان خواننده قرار دا تصویر او
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یا مانند هر یکی از ما، که صد فیصد مطابقت و   او یین شده است. شخص دیگری از نگاه "بیولوژیکی" مانندعتخود 
" ه درست "مباحثم اختالف داشته باشیم، اما تا زمانی که ما، راداشته باشد، وجود ندارد. با نظرات یکدیگر می توانی

دام "راسیزم" و یا تعصبات  نا درست، در ل منازعات را نیابیم، با چنین قضاوت های سطحی وصحل وف راه و
 .خواهیم شدغرق  ، نیز نام داد،«ناسیونالیزم مذهبی»و یا « ناسیونالیزم نژادی»، که می توان به آن مذهبی

 
 مشخص چه سودی خواهد داشت، که درین حادثه همه را بنام طالب یاد نموده، بجای محکوم نمودن عمل حال
عام و حتی به ارتباط اینکه، به چه زبان سخن گفته اجتماع تمام  ر، بی که توانسته اند، این کار را انجام دهندافراد

 تبلیغ نمائیم. عام علیه یک اجتماعنمی توانیم اند، "طعنه و نفرین" فرستاده شود. ازین عمل نا درست، نفرت را 
 

 پایان
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