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 ۲۹/۰۱/۲۰۱۷         دوکتور محمداکبر یوسفی
 

 عقده های حقارت بنیادگرایان و ناسیونالیست ها!
 

سال، کشور ما را در همه ساحات "ویران" ساخته است. در قطار"اندیشمندان" منسوب به  ۴۰بحران اخیر بیش از 
"سید"، "میر"، "زی"، "پشتون"، "تاجیک"، "هزاره"، "ازبک"، "ترکمن" و غیره هستند کسانی هم که هر یک، به 

خ گذشتۀ این سر زمین، زعم خود و بر طبق نظم خاص فکری و تخیل فردی خود آنها، برای آینده و هم در بارۀ تأری
 گاه گاه به افسانه نویسی مشغول می گردند.

 

و "جهان اسالم" به گلچینی و هم به خار یابی می پردازند. موضوعات  ما درین امر، از ادوار مختلف تاریخ کشور
تی" می اد پرس"دینی" و "نژادی" را در مناسبات سیاسی برجسته جلوه می دهند. یکی را بینی که خود را غرق "نژ

می افزاید و دیگری را هم بینی، که در نظام های مختلف  علیه دیگران، بر نفاق در جامعه سازد و با پخش تنفر
"عباسی"، "غزنوی" و "عثمانی"  "اموی"، "اسالمی"، از "خلفای راشدین" گرفته، تا پادشاهی های متنوع چون
در سده های دور حکایت شده است، بعنوان وغیره، برای "ارضای خاطر"، حوادث و موضوعاتی را هم، که 

، مطالبی را  هم بشکلی ی هوائیافتخارات و دوره های "طالئی"  بیان می دارند و گاهی هم، با ذکر فرضیه ها
"، بصورت عموم، از جانب "غیر مسلمان ها" در جهان ما، با کلتور و فرهنگ اسالممطرح می سازند، که گویا "

هیچگاه چنین قضاوت و در رسمیت نداشته در حالیکه چنین وضعیت عمومیت  خصومت و نفرت روبرو باشد.
، برای هیچ اجتماع علمی و کنندگانحتی تذکر و نقل قول همچو ادعا  ،از جانب این نویسندهمجازشمرده نمی شود. 

 ، مناسب شمرده نمی شود. دیگر متمدن بشری
 

سایر علمای تأریخ و علوم اجتماعی در کشور های  برداشت این نویسنده از اظهار نظرات مسئولین سیاسی آگاه و
خارج از اظهار  هیچوقت اینست که از جانب آنها،که دارای سیستم دولتی مبتنی بر حقوق انسان می باشند،  ،غربی

. درین جوامع، ضدیت با "افراطیت" و شنیده  نمی شودآنچه امروز از انسان های متمدن انتظار می توان داشت، 
با "اسالم". محصول کار دماغی و علمی"دانشمندان"، از جانب تمام انسان های معقول، چه "تروریزم" است، نه 

پیرو یک " مذهب" باشد و یا نباشد، با ارزیابی معقول روبرو می گردد. محصول فرهنگی و علمی با  مهر" نژادی" 
د آورده اند، ثبت تأریخ می گردد. و "قومی" نشانی نمی گردد، بلکه با نام همان انسان و یا انسان ها، که آنرا بوجو

این نویسنده، علم و فرهنگ را بعنوان یک "سیستم باز" می شناسد، آنرا "میراث تمام بشریت" دانسته و به 
آن، بدیدۀ احترام می نگرد، از هر "نژاد" و "مذهب" ای که باشد. اهمیت اصلی این سیستم وسیع "باز"  انایجادگر

 د.نرا، فقط انسان آزاد، بهتر احساس می توان
 

گذاری شده، در نتیجه زحمات انسان ها، به درجات  در تأریخ بشر، بسی تمدن هائی را می شناسیم، که زمانی بنیاد
ً پس یا پیش مراحل نزولی را هم پیموده اند. این پروسه ها، بنابر شرایط و قانونمندی متفاوت رشد نموده،  متعاقبا

های  خاص هر مرحله و در قلمرو های مختلف تحقق یافته است، بدون اینکه با سیاه بودن، سفید بودن و زرد بودن 
 ند داشته باشد. جلد انسان ها و رنگ موی آنها و یا به معتقدات انسان ها، وابستگی قانونم

 

بعبارت دیگر در یک تمدن و اجتماع وابسته به آن، اختراع و کشف، کدام خصوصیت میراثی شمرده شده نمی 
پالنشده صورت نمی  هم ، انتقال یافته بتواند. اختراعاتنژاد تواند، که برای ابد از یک نسل خاص به نسل بعدی آن

. از جانب شته شده نمی تواند، بلکه از آموزش استفاده بعمل می آید، یعنی آن پروسه تکراری هم، بنمایش گذاپذیرد
یکصد سال و یا دوصد سال و هم بیشتر از آن، نمی تواند مسئول و یا مفتخر به اعمال  بعدی، دیگر یک نسل

"اسالف" شناخته شود. اینکه اشخاص خود احساس "افتخار" می کنند، مربوط خود آنهاست. اما دستآورد های 
علمی و کلتوری، می تواند، از جانب هر اجتماع انسانی، که خود بخواهد، مورد استفاده قرار گیرد. اگر  حاصلۀ

سفید باشد، یا سیاه  و یا زرد. دالیل کافی برای نسل های بعدی وجود ندارد، که به این گذشته های "مثبت" و "منفی" 
 خارج از واقعیت بینی، بنگرند.
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ر طبق روش های علمی و با موقف "نیوترال" ارزیابی می گردد. باید کوشید تا اگر ممکن ارزیابی وقایع تأریخی، ب 
. بالمقابل باید با بررسی و جمع آوری حقایق و کردباشد، از میراث "مثبت"، در زندگی روزمره، بنفع جامعه استفاده 

 ن، تا حد ممکن جلوگیری بعمل آید. آگاه ساخت، تا، در آینده از  تکرار آ را اسناد، از جوانب "منفی"، نسل جوان
تا در تحت نام "افتخارات" از وقایع "قرن های" قبل، بعنوان عنصر، احساس "عظمت طلبی"  ،هوشدار باید بود

. چنین انحرافات می تواند، جامعه را غرق "شوونیزم" سازد. همچو تمایالت، بعنوان مانع ی داده نشودامروزی جا
مانع رشد و توسعۀ مناسبات جامعه، با جوامع دیگر نیز می گردد. در سیستم فرهنگی و در برابر نوآوری ها، و هم 

اجتماع "باز"، باید از هر آنچه که برای سعادت و رفای مردم الزم است، استقبال صورت گیرد. برخی از تمدن ها، 
ذاشته اند. در سعود و  از خود بجا گ ها، برای نسل های بعدی انسان ی رابا عمر طوالنی، گنجینه های سودمند

نزول، چنین تمدن ها، ممکن است انسان ها، بنابر معتقدات آنها، مفاهیم "رحم" و "تحفۀ خدائی" و یا "قهر خدائی" را 
 .دخیل بدانند، که از نگاه علمی نمی توانند ثبوت، بیاورند، اما بر حسب عقیده می پذیرند

 

 انمخترع که آنست،داشت، که انکشافات هر مرحله در حیات انسان ها، مستقل از دور از جانب دیگر نباید از نظر 
، هم بعدی آنهاهای ، قدم نموده اندچه دین و چه مذهبی را انتخاب  ان،و یا منکشف

صورت می گیرد. در ماتیک هم بطور سیستبه ادامه و تداوم انکشافات قبلی، 
در گنجینه های  ، ذخیره شدهاعمار های مجدد، از آگاهی ها و موجودات قبلی

استفاده می شود، پدیده های نو، هم بنا بر ضرورت زمان و  ،رهنگیکلتوری و ف
احتیاجات حیاتی، نصیب آنها می گردد، که با "مذهب" و "نژاد" ربطی ندارد. 
درست است، که در هر مرحله، اجتماعات مذهبی، همه دستآورد ها، را منسوب 

اهد آن استیم، به دین و مذهب خود می دانند. اما در مناسبات کنونی بین المللی ش
مؤسسات معین سازمان ملل متحد، "آثار تأریخی" را در هر کنج بعنوان مثال، که 

و کنار دنیا که باشد، بعنوان "میراث بشریت" می شناسند و برای حفاظت آن هم، 
مبادرت می ورزند، صرفنظر از اینکه کدام گروپ خاص مذهبی، بیشتر با چنین 

  آثار، احساس پیوند، داشته باشند. 
 

ن تصویر اولی: "روز یاد و بود برای قربانیان "آوسشویتس"". برنامۀ )در پایا
 تلویزون، پروگرام اول تلویزون دولتی آلمان(

 

مین  سالگرد وقوع اعمال جنایت در برابر -۷۲م، مصادف با، ۲۰۱۷جنوری  ۲۷
مراسمی بخاطر، یاد وبود و  درین روز انسان، می باشد. از جانب پارلمان آلمان،

ن آن رویداد های درد آور و جنایات نا بخشودنی، بر پا گردیده است. سیستم سیاسی و جامعۀ آلمان، در محکوم نمود
توضیح و بررسی تأریخ آن، با مسئولیت برخورد نموده، این چنین اعمال نا بخشودنی باید برای تمام بشریت، نمونۀ 

زم مذهبی" راه ندهند. تصاویر این سه زن، را از هوشداری باشد، تا به افراطیت، "ناسیونالیزم نژادی" و ناسیونالی
جمله کسانی می دانند که زنده اند و آن وحشت "آوسشویتس" را پشت سر گذاشته اند. )پایان تصویر: "وحشت 

 گذشته، بخاطر هوشداری"(
 

"( بنام "بوگدان KZدر یک قسمتی از گزارش می خوانیم که یکی از زندانیان پولندی در آنوقت، در "اردوگاه زندانیان" )"
مکلفیت می شمارم, تا به نسل جوان گفته  خود رامن : " ( گفته استBogdan Bartnikowskiبارتنیکوفسکی" )

" در ناسیونال سیوسیالیستمیلیون انسان در تحت حاکمیت "۱/۱" کم از کم .ترور و کینه به چه می انجامدشود، 
در اثر "گاز" کشنده، لت و کوب و یا به ضرب مرمی کشته (،  Auschwitz-Birkenau" )بیرکیناو –آوسشویتس "

 شده اند.
 

در حال حاضر نمونه های "ترور"، "کینه" علیه "بیگانه"، " تبلیغات در بارۀ جنگ های صلیبی"، "تیوری های 
محسوس است، و مدعی  ۀ مادر جامعتوطئه"، "علل فروپاشی امپراتوری های اسالمی"، "ضدیت با دیموکراسی"،

" با ناسیونالیست های مذهبی" و "ناسیونالیست های نژادی" ." باشدهنر و حاکمیت غربییک " ، این امرکه گویااند 
ده ها  تخلفات از نورم های تبعیضی و موضوعات دیگر مغایر تعامالت بین المللی، به اشکال مختلف، به اعمال 
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ی شوند. این همه موضعگیری های انحرافی، تحریک به نفاق افگنی، در جامعۀ جنگ زده و بحرانی ما، متوسل م
بعنوان موانع فکری در راه رسیدن به صلح در کشور ما، اثر گذاشته می تواند. یکی از انحرافات و اشتباهات 
بزرگ در آن نهفته است، که پیروان این همه افکار و تمایالت، میان موضوعات سیاسی که با "قدرت" و "حاکمیت" 

ات "کلتوری و فرهنگی" و "معتقدات مذهبی"، که باید مجزا در نظر گرفته شود، فرق نمی ارتباط دارد، و موضوع
بینند. آگاهانه و نا آگاهانه از احساسات مردم و معتقدات مذهبی آنها و هم از تفاوت های "نژادی" استفادۀ سوء 

 است.  آلمان "ناسیونال سوسیالیستصورت می گیرد. تصاویر فوق، نمونۀ فراموش ناشدنی جنایات "
 

هوشداری به مسئولین دولتی افغانستان درگیر در جنگ و بحران بی پایان. آخیراً رئیس جمهور جدید "یگانه" قدرت 
بزرگ جهان، "ایاالت متحدۀ امریکا" در یک سلسله "فرمان های" خود، مرتکب عمل ممنوعۀ "تبعیض مذهبی" شده 

آنکشور، بشمول محاکم  سیاسی و حقوقی شخصیت های آنکشور از جانب یاست. این عمل خالف قانون اساس
. و بعضاً رئیس جمهور جدید را حتی "بی شرم" خوانده اند محکوم گردیده است و سازمان عفو بین المللی، "فیدرال"

مسئولین دولت افغانستان که کشور آنها، در طی مدت قریب به "چهل سال" در سراسر دنیا، مهاجر و فراری دارد، 
ند، احساس "راحت" را تبارز داده، با وجود آنکه "تبعیض" ممنوعه ننام کشور را در آن لیست نمی بیهمین که 

 .، زیرا نام کشور در آن لیست شامل نبوده استصورت گرفته است، خود شانرا، نگران نمی دانند
 

 پایان
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