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 ۱۲/۰۴/۲۰۱۵              دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 هوشدار به هواداران "جنگ مذهبی و نژادی"!
 (دوم)قسمت 

 

بیان شده است، با « افغانستانسیاسی »یمن، از جانب رهبران « بحران»آنچه درین متن منتشرشده، در رابطه، با 
واقعیت های عینی، مطابقت کامل نداشته، 
این موضعگیری از موضعگیری های سایر 
افراطیون "سنی" هم تفاوت زیاد، نشان نمی 
دهد. از جانب دیگر، دولت فعلی افغانستان 
از هر نگاه، در مناسبات بین المللی دارای 
موقف و هم چنان دارای توان و صالحیتی 

باشد، که در قدم اول، کشور های عمدۀ  نمی
جهان و یا کدام کشور دیگر، از افغانستان، 
انتظار نقش مؤثری را، در حل مسایل 
منطقوی و بین المللی داشته باشد و بعبارت 
دیگر بر نقش سیاسی و"دیپلوماتیک" 

از دهه  افغانستان امروز، اعتماد نماید. این کشور در قدم اول، خود را خود،
طوالنی به اینطرف، که در بحران غرق است و رهبران آنها از خود های 

قابلیت نشان نداده است، تا مسایل کشور خود، در شرایط بعد از جنگ حل 
 نمایند. 

 
بدین ترتیب این کشور و بازی های تاریک رهبران، "تنظیمی" و "جنگ 

امع به معضلۀ مبدل ساخته است، که مجوضعیت افغانستان را  ساالری" آن،
 مصروف نگهداشته است. ، تا زمان نا معلوم،بین المللی را با خود

 
فقط این "سران تنظیم ها و جنگ ساالرها" اند، که "مشی بنیادگرائی افراطی 
مذهبی" و شیوه های "دیکتاتوری" و حفظ قدرت را در پیش گرفته، محتمل 

ندهی و اعزام است که همین "مهره ها"، امکان آنرا داشته باشند، تا در سازما
"اجیران جنگی"، در تحت نام "جهاد"، مبادرت ورزند. ازین چنین افراد، که 
ممکن در جست جو، کار هم باشند، می تواند به حیث "گوشت دم توپ" استفاده 

 شود. چنین مثال ها در تأریخ بطور وافر دیده شده است.
 

مجلۀ "شپیگل"، از جریان، اشغال وظیفۀ، "ملک سلمان" پادشاه جدید عربستان 
م، گزارش داده، می نویسد، که "ملک ۲۰۱۵فبروری  ۲سعودی، به تأریخ 

ملیارد "یورو"، به اتباع کشورش،  ۲۸سلمان"، به این مناسبت، به حجم معادل 
ه معاش اضافی تحفه داده است. با این بخشش، در حقیقت برای میلیون ها تبع

ملک »عالوه می کند، « شپیگل»پرداخته است. طوری که گزارشگر، 
، خوب می داند، که عالقهٔ مردم عربستان سعودی را چگونه، بسوی «سلمان

 خود، جلب نماید.
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"بحران یمن"، در حقیقت یک "بحران داخلی" و "جنگ " آن هم چنان یک "جنگ داخلی" است. درین کشور فقیر و 

ر دنیای "اسالم"، مقابله بر سر قدرت، جریان داشته، بحران در داخل آنکشور به "اوج" شدت آن رسیده قبیلوی د
است. اما همه حوادث در آن قلمرو صورت گرفته است. به عبارت دیگر، تا اکنون از جانب جوانب درگیر، به 

 خاک هیچ کشور دیگر سرایت نه نموده است.
 
زم بود تا، کمک ها و تالش های بیشتر در جهت رسیدن به حل "سیاسی" صورت درد آور و غم انگیز است، اما ال 

می گرفت، به جای اینکه، با ائتالف های "نظامی" در توسعه و تعمیق "بحران" تزئید بعمل آمده است، و به 
مایش اصطالح در آتش جنگ "تیل" انداخته شده است. درین جنگ داخلی "یمن"، بر طبق گزارشات "رسانه ها"، آز

به اصطالح قدرت "عضالت بازو" و مقابله برای کسب برتری در منطقه، بین "دولت پادشاهی عربستان سعودی" و 
"جمهوری اسالمی ایران" به راه افتاده است. تداوم "جنگ"، به هر نحوی که به پیش برده می شود، عواقب نا گوار 

 داشته و مغایر خواسته های شریفانۀ انسانی، می باشد.
 
اینکه در نتیجۀ دخالت های "خارجی"  و بخصوص از جانب قدرت های منطقوی، این "جنگ داخلی"، به "جنگ  

منطقوی"، کشانیده شده است، انگیزه های آنها هم، تا حدی معلوم است. "یمن" و "بحران" آن، تنها بدون مداخالت 
رابر"حرمین شریفین"، هم هر نوع خارجی، هیچگاه خطری برای عربستان "سعودی" متوجه نمی سازد، و در ب

"خطر"، خارج از هر نوع احتمال بنظر می رسد. در حال حاضر، در عربستان سعودی، سلسلۀ خاندان "السعود"، 
"شهزاده" شامل اند، با قوت عواید سرشار و هنگفت  ۸۰۰۰الی  ۷۰۰۰با قوم و قبیلۀ آن که در جمله تنها حدود، 

یت"در تحت نام "سنت"، خطوط عقیدوی، محافظه کاران سیاسی آن کشور را "نفت"، حکومت می کنند، که "وهاب
، به هم تعیین نموده است. یک و نیم "میلیارد" مسلمان در جهان، همه "پیرو" این فرقۀ "وهابیت" نیستد، اما به "حج"
رکات و خاطر حکمای فعلی این کشور، نمی روند. برای مسلمانان معتقد، یک فریضۀ دینی است، که چنین ح

 عبادات مشابه، در پیروان سایرادیان دیگر هم وجود دارد.
 

آنچه منجمله نگران کننده بوده می تواند، اینست که در "یمن"، هم چنان آثار زیاد تأریخی موجود است، که از جانب 
توجه صورت سازمان "یونسکو"، بعنوان "گنجینۀ کلتوری"، شناخته شده و به مثابۀ "میراث بشر"، در محافظت آن، 

می گرفته است. اما حال این جنگ داخلی، با حمالت هوائی، خطرات بزرگی را متوجه این آثار ساخته است. 
"تخریب" چنین "آثار"، مانند آثار مشابه در "عراق"، "سوریه" و چند سال قبل هم، مانند منفجر ساختن "تندیس های 

ردومی در این سه عکس از "یمن"  و سومی، از موزیم )تصوی بودا" در بامیان، ضایعات بس عظیم خواهد بود.
"موسول" در عراق است، که جنگی های " دولت اسالمی عراق و سوریه"، مصروف تخریب، آثار کلتوری در 

 موزیم، دیده می شوند.(
 

هرگاه به محتوای نشرات 
نظر اندازیم، با صرفنظر از 
تفصیل، تالش های دو 
قدرت فعلی منطقوی، چون 

و "عربستان  "ایران"
سعودی" درین منطقه، 
ً بعد از اینکه "رژیم  خاصتا
صدام حسین" سرنگون 
گردیده و عراق  هم خود در 
"بحران" غرق است، 
اوضاع منطقه را تحت 
شعاع قرار داده است. 

)توجه: در جنگ ایران و عراق در دهۀ هشتاد قرن بیست، "صدام حسین" از کشور های عربی نزدیک خلیج، در 
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ه از "عربستان سعودی" و "کویت"، "میلیارد ها دالر" دریافت می داشت. صدام حسین،  به رهبران "سنی" صدر هم
" شما را نگه می دارم، تا "پارسی های  شیعه" را، از هجوم بر شما من دروازۀ شرقیعرب می گفته است که: "

 مانع شوم.( 
 

"ایران" و "سعودی"، انگیزه های مقابلۀ "شیعه" و "سنی"  بناًء هر گاه در رقابت بین این دو "قدرت منطقوی"، یعنی
و تمایالت "نژادی" نهفته باشد، این چنین موضعگیری و اقدام دولت افغانستان، در رابطه با بحران "یمن"، که عالیم 
مداخله از جانب افغانستان را در وضعیت جنگی، نشان دهد، برای کشور ما و منطقۀ اطراف آن هم، صدمات 

 ار و سنگین ببار خواهد  آورد.ناگو
 
گزارشات نشراتی "میدیا های" امروزی، در مورد وقایع در کشور های اسالمی، از شمال افریقا گرفته، تا  

"سوریه" و "عراق" و حال "یمن" نشان، می دهد، که درین "بحرانات"، "افراطیون سنی" و "شیعه"، و حلقات 
ملیات جنگی، نقش قابل مالحظه از خود نشان می دهند، که تفصیل در "تروریستی" در تحت نام "جهادیون" در ع

مورد آن، درین مقاله گنجایش ندارد. نویسنده "جنگ شیعه و سنی" را با تمام اشکال "جنگ های نژادی" و غیره، 
راطی"، محکوم می نماید. افراطیون و رهبران "جهادی" و "تنظیمی" افغانستان، با چنین اندیشه و مفکوره های "اف

فضای "دیموکراتیک" سیاسی را بر هم می زنند و باعث تحریک اختالفات "فرقه یی" و "ایتنی" نیز در کشور ما، 
  می گردند.

 
حال برای ایجاد حد اقل تصویر از 
حالت عینی بحران "یمن"، توجه 
خوانندگان محترم را به نکات چندی از 
گزارش ، "کریستوف زیدوو" 

(Chrstoph Sydowگ ،)زارشگر 
"شپیگل آنالین"، که به تأریخ 

، منتشر شده است، ۲۴/۰۳/۲۰۱۵
جلب می نمائیم، که در بارۀ "جنگ 

در سطر  داخلی یمن" می نویسد.
 ۸فوقانی تصویر فوق، که از جملۀ 

تصویر منتخب "شپیگل"، که از یکی  
خانۀ : جنگ داخلی در یمنوانیم: "آن هم چنان، در سرمقاله استفاده شده است و به دو رنگ تحریر یافته است، می خ

در یمن هر » ". در پایان تصویر، قبل از گزارش مفصل، "شپیگل آنالین" چنین می نویسد: فقرای عرب فرو ریخت
یک علیه هر یک می جنگد. دولت در جنگ 
ملیشه ها، از هم پاشیده است. در عقب پرده 

سعودی" و  –رقیب ها، چون "عربستان 
ند. یک دید سطحی در "ایران"، مداخله دار

 «.بارۀ مهمترین، بازیگران
 

گزارشگر، گزارش خود را، با این جمالت 
 Arabiaعربیۀ خوشبخت )»آغاز می کند: 

Felix )–  رومی ها، قسمت جنوب غرب"
شبه جزیرۀ عرب، ساحۀ را که امروز دولت 
یمن وجود دارد، یاد کرده اند. دوهزار 

سال بعد، حال ازین "عربیۀ ( ۲۰۰۰)
خوشبخت"، یک خانۀ فقیران در شرق میانه 
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میلیون انسان را (۱۰ساخته شده است. اقتصاد کشور با "انقباض" و رکود روبرو گردیده است. قریب ده )
 ...«گرسنگی سرپوشیده تهدید می کند. یگانه چیزی که در یمن، به وفرت موجود است، اسلحه است

 
 –م، با نشر این تصویر، خبر داد که: "ملیشۀ ۲۰۱۵فبروری  ۷(، به تأریخ Sternمجلۀ معروف مصور "شترن" )

( در "یمن"، "کمیسیون امنیتی" را تشکیل داده است. در رابطه با این "ملیشۀ حوثی"، در Huthi –Milizحوثی" )
ادامۀ متن نسبت مذهبی آنها را هم مشخص ساخته، این "ملیشه" را "شیعه" خوانده است. بر اساس این خبر، پس از 

امور کشور را باید همین کمیسون در مراحل نخست، تنظیم نماید. »اعالن انحالل "پارلمان"، گفته شده است که: 
نفر یاد نموده است. در جملۀ اعضاء این کمیسیون، هم چنان از شمولیت  ۱۸این "کمیسیون" را متشکل از 

ی" نیز تذکر بعمل آمده است. این "وزیر دفاع"، "وزیر داخله" و رئیس جمهور "مستعفی"، "ربو منصور هاد
 «کمیسیون را "شوری ریاست جمهوری"، تعریف کرده اند.

 
یمن این منبع می نویسد، که "شیعه ها" قدرت خود را توسعه می بخشند. در متن هم چنان تحریر یافته است که، "

م، در نا آرامی های سیاسی، شدیداً ۲۰۱۲بعد از سقوط قدرتمدار چندین سالۀ آن، "علی عبدهللا صالح" در سال 
به  ۲۰۱۴جنبش "ملیشه های حوثی"، که خود را "انصارهللا" نیز می نامند، در آغاز سال »تکان خورده است." 

ر ماه سپتمبر، پایتخت کشور، صنعا را، تسخیر حمالت پیشروانه آغاز نموده اند. در جریان این عملیات ها، د
 نموده اند. 

 
در آغاز ساحۀ قدرت آنها، در شمال بوده، بعداً به توسعۀ قدرت بسوی، مرکز و غرب کشور می پردازند. این 

درین « حرکت با مقاومت سرسختانۀ "سنی ها" و گروپ های "القاعده" در شبه جزیرۀ عرب، روبرو می گردد.
ستعفای" رئیس جمهور و تمام حکومت او هم چنان تذکر بعمل می آید، اما بعداً، رئیس جمهور گزارش، از "ا

 را، بعنوان پایتخت خود، اعالن می کند، که از آنجا هم، به فرار مجبور می گردد.« عدن»"فراری"، 
 
فی می داند. زمانی که در ارتباط با موضعگیری دولت افغانستان، این نویسنده همین تذکرات کوتاه را، درینجا کا 

بیش از سه و نیم دهه، در کشور کم انکشاف یافتۀ ما )محاط به خشکه(، "هسته های جنگی"، نخست در سطح 
کشور، به رقابت های، کسب قدرت آغاز نمودند، در تحت "شرایط جنگ سرد"، جوانب در گیر، مداخالت 

دند، که اینک تا امروز، کشور ویران ما را از خود به "خارجی" را، به مفهوم "همبستگی بین المللی"، استقبال نمو
جا گذاشته است. همه بیاد دارند، که همین "عربستان سعودی" تمویل کنندۀ عمدۀ "جنگی های مجاهد" شناخته شده 
است و "اوساما بن الدن" با منشاء فامیلی "یمنی"، اما باشنده و دوست خاندان سلطنتی، "السعود"، در عربستان 

، عمدتاً وظیفۀ "سازماندهی" جنگی های "عرب" را در "جنگ علیه قوای شوروی"، در پیوند "نزدیک" با سعودی
 "شهزاده های سعودی"، بدوش داشته است. 

 
برای معلومات دوستان محترم خواننده، مصاحبۀ،  یکی از "شهزاده های سعودی" را به یاد می آوریم، که در فاصلۀ 

م" در "نیویارک" و "واشنگتن"، روابط دولت سعودی و شخص مصاحبه ۲۰۰۱تمبر سپ ۱۱زمانی بعد از حوادث "
کننده را، با "اوساما بن الدن"، بعد از خروج قوای شوروی از "افغانستان"، چنین بیان می دارد: "او نزد ما مراجعه 

مجاهدین جنگ »، "نمود" و در رابطه، با "حمایت" از خاک سعودی، "پشنهاد کرد"، که او، یعنی "بن الدین
غیر »، در آنصورت ضرورت به استقرار قوای امریکائی وغربی، «افغانستان را، به داخل خاک سعودی می آورد

، در سر زمین "مقدس"، محسوس نمی گردد. در آنزمان، این همه "شیخ نشینی ها"، بشمول عربستان «مسلمان
داشته اند. شهزادۀ با قدرت سعودی، برایش با سعودی، از حرکات "ماجرا جویانۀ صدام حسین" نیز احساس خطر 

دیگر هیچ وقت نزد ما این مفهوم تقریبی، تا جایی که در حافظه، از آن مصاحبه باقی مانده است، می گوید: " 
 ."مراجعه نکنید. اگر ضرورت داشتیم، ما خبر می دهیم

 
"افراد افراطی" ، در قدم همه می دانند، که همین شخص در دهۀ هشتاد، از جملۀ تمویل کنندگان و سازمان دهندگان، 

هم چنان، آگاهی  هاول از "جهان عرب" برای جنگ علیه "قوای شوروی" و دولت افغانستان شناخته شده، نامبرد
. همین افراد، در آنزمان در جهان عرب، بخصوص وسیع از "بازار اجیران جنگی" در سطح بین المللی داشته است
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

کشور ها، منجمله اوضاع "الجزایر" را با بی  در "شمال افریقا"، با شهرت "االفغانی"، پراگنده شدند و در بسیاری
 ثباتی و وقوع حوادث خونین روبرو نمودند. 

 
دید می کند، که هیچ جرم دیگر، حال همچو حالت و سرنوشت مشابه، و مصیبت آور، یک کشور فقیر دیگر را، ته 

، ندارد. عوامفریبان، و سیاستمداران محلی، که از بعضی «جیوپولتیک»به جز فقر و موقعیت ستراتیژیک از نگاه 
 آنها، نام برده ایم، از وابستگی "مذهبی" مردم این کشور، به نفع مواضع آنها، استفادۀ سوء می کنند. 

 
 ختم قسمت دوم
 ادامه دارد ...
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