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 ۱۰/۰۱/۲۰۱۷           دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 تبعیض نژادی و مذهبی جرم ضد انسانیت است!
 

توحه نمائید: غم انگیز  ". خوانندگان محترم به قسمتی ازین خبرکفر که از کعبه خیزد، کجا ماند مسلمانیمی گویند "
اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق په بغالن کې دڅو تنو شیعه هزاره ګانو دوژلو کېدو په تړاو وویل چې  د »

محمد محقق، )ترجمۀ آن بزبان دری: "...« ځیني کسان هڅه کوي چې دافغانستان جګړه قومي او مذهبي کړي. 
چند تن از شیعه های هزاره گفت که بعضی کس ها )افراد( معاون دوم رئیس اجرائیه، در رابطه با کشته شدن 

چنین یک اظهار، که از زبان یک مقام عالی   (...« تالش می کنند که جنگ افغانستان را قومی و مذهبی بسازند
موقف و با  یسبک سر با نا اهل، ، که احتماالً فقط یک انسانرتبۀ حکومتی شنیده می شود، صریحاً اظهاری است

چنین  در دیګر کشور ها، . یک مسئول حکومتی با این سطحبرای خود اجازه دهد بزبان آوردن آنرا ضد ملی،
قبل از اینکه در بارۀ وقوع یک حادثه و برای خود اجازه نمی دهد. از چنین مقامات انتظار می رود که  کلمات را،

 حاصل می دارد.  کامل عچنین یک حادثۀ غم انگیز و تکان دهنده، اظهار می کند، اطالوقوع  خاصتا  
 

د. بعد از نباش این مقامات در قدم اول باید در فکر تنظیم مرده داری، کمک رسانی و ابراز همدردی با بازماندگان
در عین زمان در فکر تعقیب قانونی و گرفتاری عاملین چنین یک اطالع دادن به مردم، برعالوه  ،تکمیل معلومات

زیرا یک اصل عام پذیرفته شده است، که "قتل" یک  .ان های دولتی، می باشندجنایت نا بخشودنی، بوسیلۀ ارگ
، غیر قابل انکار است هم روشن است. بناًء در قدم اول باید تمام ""کرامت انسان هاینک انسان "قتل بشریت" است.

خاصتاً برای یک توجه برین واقعیت متمرکز گردد، که به زندگی انسان ها خاتمه داده شده است. برای هر انسان و 
مسئول دولتی باید، در قدم اول، این موضوع مطرح نباشد که کدام انسان ها بقتل رسیده اند، و آن انسان ها از کدام 

. درینجا ما، با هریک دیگر، دارای مقام مساوی انسانی است ، بلکه هر انسان جامعۀ"نژاد" و "مذهب" بوده اند
"کرامت" انسان باید هیچوقت فراموش نگردد، که بعنوان یک ارزش قابل احترام و مافوق همه اشکال دولتی است و 

شمرده می شود، مطابق  ۀ این عمل، که جنایت نا بخشودنیای هر انسان مساوی است. بناًء تثبیت دقیق انگیزبر
خواست اجتماع کشور، باید در پیش گرفته شود و مجرمین به چنگ قانون سپرده شوند. ازین طریق، اعتماد مردم  

و نا اهلی، نمایانگر مستی قدرت، این مقام  هم به جانب یک دولت، بدست آمده می تواند. اما این چنین سبک سری
دولتی، ثابت ساخته است. او درین  –حکومتی است، که بار ها عدم قابلیت خود را، به چنین مقام  های سیاسی 

فرصت غم انگیز در فکر دریافت جمالت تبلیغی و دشمن تراشی نا شناس، بر طبق اهداف مرموز و وابسته با 
 باشد.  "شیعیزم بین المللی"، می

 

بدون  اینکه قاتلین را دقیقاً شناسائی کنند، و در نتیجۀ گرفتاری، بجزای اعمال آنها 
رسانیده شوند. با چنین یک برداشت "شرم آور"، هموطنان غمدیدۀ ما را ، بیشتر 

 به واهمه روبرو می سازد. در ضمن
تحت خطر خانواده های برادران "هزاره" و "شیعۀ" بازمانده را بعنوان "نژاد" 

معرفی می کند، تا در آینده ازین وضعیت روانی آنها، اهداف "سیاسی پوشیدۀ" 
خود را ساده تر، عملی ساخته بتواند. بدینترتیت، مؤفقیت سیاست  خود را با ایجاد 

 رهب و وحشت می بیند.
 

وارد "تهدید بناًء حتی در همان لحظات غم انگیز، در جهت اهداف تحریک آمیز خودش، مصروف می گردد و م
خیالی" بیشتر را، از جانب دشمن نا شناس" اعالن می دارد. بدینترتیب همه را بعنوان "آسیب پذیر"  تعریف می کند 
و خودش را حالل مشکالت و فاتح جلوه می دهد. چنین یک وضعیت و برخورد با سرنوشت انسان های این جامعۀ 

ضد ملی، بمعنی اصلی کلمه، یعنی در مخالفت با محتوای  خسته و ویران از بحران و جنگ طوالنی، عملی است،
 قانون اساسی کشور ما. 
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از متباقی حرف های عوامفریبانۀ او که به توت خشک پوده نمی ارزد، صرفنظر می گردد، زیرا کامالً لفاظی و 
، کینه و تحریک عوامفریبانه است. چنین اظهارات استفراغ آور )استفراق( در جوامع متمدن، بعنوان پحش کراهت

به نزاع عمومی و ایجاد وحشت در اجتماع عام  صدمه زدن به آرامش زندگی مردم، معصوم و بی گناه و هم چنان 
بمثابۀ  تحریکات خطرناک موهومی ضد بشری شناخته می شود. صاحبان چنین  یک اندیشه، در جوامع آزاد و 

ر می گیرند. او بدون شک، با چنین کلمات می خواهد دیموکراتیک، از جانب مراجع قانونی مورد باز پرسی قرا
فضای تحریک آمیز را برای بهره برداری های بعدی خود و افراد "اجیر" مسلح خود، مساعد سازد. باز هم تأکید 
می گردد، که چنین یک اظهار یک عمل جرمی قابل جزا شمرده می شود. در یک جامعۀ در حال "بحران"، چنین 

 گونه توجه به کرامت انسان، و به آیندۀ زندگی انسان های ماست. اظهارات، فاقد هر
 

اگر شمۀ از صداقت در وجود او باشد، بگوید، که بعنوان یک "حزب سیاسی"، درین کشور، آیا این حزب و شخص 
او، هدف "دولت مذهبی" و "خالص شیعه" از "نژاد خاص" را تعقیب نمی کنند؟ آیا فراموش کرده است، که در 

اندهی این "حزب وحدت"، مقامات "ایرانی"، "هشت گروه" مختلف را، زیر یک "چتر" متشکل اند؟ اگر سازم
خودش دائماً همین موضوعات، "تفاوت مذهبی"، "قومی" و "نژادی" را، در ذهن نمی داشت، چگونه ممکن بوده 

بان آورد؟ حال هم چنان سؤال مطرح است، تا فوراً بدون تثبیت قاتلین و دریافت معلومات کامل، این نتیجگیری را بز
شده می تواند، که چه تعداد مسلمان "غیر شیعه" و چه تعداد انسان "غیر هزاره" از جملۀ اتباع وطن ما، درین حزب 
نام نهاد خود دارد؟ پدیده های "داعش" و "غیر داعش" محصول همان رقابت های این دو "بادار" منطقوی "مذهبی"،  

ت" نظیر "عربستان سعودی" و "ایران" است، که بعد از "بغداد"، "کربال"، "دمشق"، "عدن" و مالکین "چاه های نف
"صنعا" و "حلب" و غیره مناطق، به افغانستان سرایت نموده است. همین اکنون برادران هزارۀ ما که از دست شما، 

رای آنها )با وحود شیعه بودن( با خطرات و وحشت روبرو شده اند و از شما نفرت دارند، در ایرن هم جای پا، ب
 نمانده، به کشورهای اروپایی آواره شده اند.

 

هموطنان ما می دانند، که در طی مدت قریب چهل سال است، که چنین تشکل های "باند" مانند با استفاده از نام 
ون است و اگر تاجیک، "مذهب" و یا "وابستگی ایتنی قومی"،  سالح بدست آورده اند و مردم بی گناه ما را، اگر پشت

اگر هزاره است و یا ازبک، اگر ترکمن است و یا بلوچ، اگر تیموری است و یا چهار ایماق، اگر زوری است و یا 
نورستانی، اگر  پشه یی است و یا لگزی، اگر میر است و یا سید، اگر مغل است و یا یفتلی و هم اگر سیکهه است و 

ساوی الحقوق وطن ما را،  قربانی اهداف شوم، خود ساخته اند و تداوم قدرت یا هندو، همه و همه بعنوان انسان م
خود را در نفاق اندازی، با استفادۀ سوء از مشخصات متفاوت طبیعی می بینند. برای چنین شخص مست قدرت، باید 

تخاب انسان هیچ گفت که در جملۀ "آزادی های" انسان یکی هم انتخاب "آزاد عقیده" است. بمعنی اینکه به همچو ان
کس حق  استفاده از زور و جبر را ندارد. همزیستی را انسان ها، خوب می دانند و یکدیگر را تحمل می کنند. این 
امر با سیاست ربطی ندارد، که سران "باند ها" نظیر شما، از آن استفادۀ سوء نمایند. آنچه انسان در انتخاب آن، نفوذ 

انتخاب گروپ خون و "نژاد" اوست، که قبل از والدت در دنیا، در تمام حیات ثابت و اختیار نداشته است، همانا در 
 –معرفی می گردد. هیچ کسی حق استفاده ازین مشخصه و تفاوت هم چنان، برای کسب قدرت  و نفوذ سیاسی 

سی از اجتماعی و کلتوری، ندارد. تالش در حهت کسب "برتری نژادی"  و یا تحمیل عقاید در حاکمیت های سیا
طریق "زور" و "تبعیض"، جنایت است. البته این افراطیون اند، که درین راه قدم بر می دارند و با زندگی انسان 

 ها، با استفاده از عوامفریبی، بازی می کنند.
 

همین حزب شما هم بوده است، که بعنوان مثال در ضدیت با "طالب"،  برادران "هزارۀ" ما را علیه "کوچی های" 
ش و آوارۀ کشور ما، تسلیح و تحریک نموده، آنها را به جنگ های خونین درگیر ساخته اند، به "هر دو زحمتک

جانب" کشتار های غم انگیز و تباهکن سازمان داده اند. بر "طالب مهر کوچی" و بر "کوچی پشتون، مهر طالب" 
است. در خطاب با این "آقایان"، زده است، زمینه های تبلیغ را برای "درگیری های مسلحانه" مساعد ساخته 

بصراحت باید گفته شود، که این کشور به نظم مبتنی بر قانون نیاز دارد، که برای هر یک از افراد جامعه، "شانس" 
 و "حقوق مساوی" را، فارغ از هر گونه تبعیض، تضمین نماید.

 

هب" و "وابستگی های ایتنی"، در سال ارائۀ اسناد خیانت های نا بخشودنی این سرکردگان "جنگی"، زیر پوشش "مذ
های جنگ، از جانب نشرات معتبر بین المللی گزارش یافته است. درینجا فقط نمونه های کوچک انسان کشی های 
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آنها را که در مقاطع مختلف زمانی مرتکب شده اند، از نظر می گذرانیم. ضمناً همۀ ما خود دیده ایم، که چگونه با 
قومی و مذهبی" تحت کنترول "باند های" جنایتکار آنها، منجمله راه "امتحانی دیموکراسی"  استفاده از "کارت های

 را در کشور ما به "افتضاح" برابر ساخته اند و به "فساد اداری" عمر ابدیت بخشیده اند.
 

رهبران "حزب م را بیاد آقای "محمد محقق" می آوریم، وقتی که قوای ایشان هم، که خود نیز در جملۀ ۱۹۹۲سال 
وحدت"، بوده است، به کابل برای چور داخل شدند، گزارشگران نشرات معتبر بین المللی در آنوقت گزارش می 

" را تذکر می دهند و خبر صلح"، از هر دو جانب، خواسته های رسیدن به "رقیبداده اند، که قدرت های بزرگ "
سال(،  8"، به جوانب تحت حمایت آنها در جنگ بزرگ و طوالنی )قریب واشنگتن" و هم "مسکومی دهند که هم "

"، عربستان سعودی"به تخفیف کمک ها، پرداخته اند، اما بطور واضح، از تالشهای قدرت های منطقوی چون 
 "، جهتجنگ سرد باید به پایان برسدیاد می کنند، که به بازی های آنها در مرحله ای که " "پاکستان" و "ایران"

دیالوگ با کابل صورت پذیرد ... می خواهند افغانستان را بیک دولت کسب نفوذ ادامه می دهند، نمی خواهند که "
 ." جنگ ها متوقف نشده است"، بهمین علت است، که "خدائی اسالمی تغییر دهند

 

ادی" تعریف نموده جناب شما نباید فراموش کنند که آن "جنگ شما را"، دونیم دهه قبل جهانیان، "مذهبی" و "نژ
ً ازین کشور ها، می گرفتید و با سوء استفادۀ ، از  بودند. این شما "جهادیون" بودید، که سالح های مفت را عمدتا
احساسات برادران "شیعه" و "سنی" وطن ما، هم چنان به تحریک آنها، در تحت نام "اقلیت" و "اکثریت"، مردم ما 

ب و خیانتکار استید، که اصالً بعنوان انسان، مخاطب شدن شما، با انسان های را بهم انداختید. شما چنان قصی القل
معصوم، شایسته نیست. هیچ حرف شما، برای مردم ما، قابل باور بوده نمی تواند. همین جنگ های شما بوده است، 

اختید که مجرم و قربانی که کشور را به "جنگ داخلی" کشانیدید. بر سر انسان  به کیلو ها، میخ کوبیده اید، افشاء نس
درین جنایات کی بود. فقط خبر آنرا، به "میدیا" فرستادید، تا این مردم بی چارۀ ما، نسل به نسل از آن رنج ببرند و 

 تخم نفاق، ریشة دائمی داشته باشد.
 

فرستادۀ »شما ممکن خود، بیاد داشته باشید، چون در مزار شریف بودید و در رهبری حزب خود مقام داشتید، که 
در میدان هوائی ،  «حنگ جویان»به همۀ شما خاص سازمان ملل متحد، "بینن سیوان" برای امور افغانستان، 

" قوماندانان مجاهدین، سران قومی، ملیشه ها و افسران مهجور اردودر خطاب به همه "و خالصه   مزارشریف،
آشپزها ." در یک جملۀ دیگر اظهار می داشت که "کنید به لحاظ خدا، با هم یکجا بنشینید و با هم مذاکرهگفته بود: "
زمانی که  های نا بکار، محسوب می گردید. بهمین ترتیب،« آشپز»". از دید تأریخ شما هم در قطار آن زیاد است

گروپ های " همان نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد، از مالمتی ها و انتقادات بزبان می آورده است، گفته است: 
" شما هم از خیلی زیاد با تصورات و آرزوهای خیالی، خیلی طوالنی صحنه را تحت کنترول داشته اند گوریالئی

جملۀ کسانی استید که با نظرات و معتقدات خاص "مذهبی" و "نژادی"، افکار "تبعیضی" را پخش می کنید. خدا می 
ه" هم شنیده اید؟ چه وقت کفارۀ این اعمال داند، که بعنوان "مسلمان" اگر خود تان هم معتقد باشید، از کلمۀ "کفار

 تانرا می پردازید؟ اگر می پردازید، نباید از زمین "دزدی" با "اسناد جعلی" خود ساخته، کار بگیرید.
 

، "شپیگل" در باره وضعیت "جنگ" که عمدتاً بین «جهادی شما»م در حکومت ۱۹۹۲در همان روز های اول سال 
معیت اسالمی" و متحدان آنها، جریان داشته است، می نویسد و  در گزارش، از تنظیم های "حزب اسالمی" و "ج

"زاهدی" هم نام می برد، که در وقت حضور در برابر مطبوعاتی ها، با عالقمندی می گذاشت، تا شخصی بنام 
دارند. دیپلومات های ایرانی، او را بدرقه کنند، او شکایت می کند، که "شیعه ها"، در رهبری سهم شایسته ن

مدعی شده است، که "مجددی ما را نا دیده می گیرد، در حالیکه خود می داند، که نیم ساکنین کابل را شیعه ها، 
تشکیل می دهند." این مال تهدید کرده است، که "ما سهم خود ما را طلب خواهیم کرد. ما برای آن وسایل الزم در 

مات برای جنگ داخلی؟(.این "زاهدی" را هم شما، حتماً (.)مقد161م، صفحه 20،1992." )شماره اختیار داریم
می شناختید. شما اتباع دولت ایران بودید یا از افغانستان؟ موضوع "مذهبی" را بکمک و حمایت دیپلومات های 

 ایران، کی مطرح کرده است.؟
 

ی منطقوی اسلحه بدست مگر همین تنظیم های شما نبودند، که با استفاده از ارتباطات خارجی، از مراکز قدرت ها
آورده اند و در تحت نام همین مفاهیم تذکر یافتۀ "مذهبی" و "ایتنی"، معرکه را بین همدیگر آغاز کرده اند. بر اساس 
گزارشات "شپیگل"،  "اتحاد اسالمی" تحت رهبری "سیاف" از عربستان سعودی تسلیح و تجهیز می گردید  و 
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شار و رهبری افسران استخبارات ایران، برایتان، حزب "وحدت" را رهبران "هشتگانه" قبلی شما، که تحت ف
ساختند، از جانب ایران تسلیح و تجهیز گردید، در برخورد های مسلحانه، همین شما بودید، که از هردو طرف مردم 

را « یدغیر س»بی گناه ما را به جرم "هزاره بودن"، "پشتون بودن"، "شیعه بودن" و "سنی بودن" و غیره "سید" و 
به کشتن دادید و تا اکنون هم دست بردار نیستید، چرا؟ آخر این خاک و مردم آن چه گناه دارند، که شما را اینقدر 

 مغضوب و قصی القلب ساخته است؟
 

عربستان م نظر اندازید: شما در آنوقت کجا بودید! شپیگل می نویسد: "۱۹۹۲به این چند سطر "شپیگل" از سال 
گاهی هم »شپیگل می نویسد: به مجاهدین سنی" و "ایران به مجاهدین شیعه" کمک می کند.سعودی و پاکستان 

بطور آشکارا، طوری که در یک کشور در حال تسلط انارشی و درهمی و بر همی، ممکن است، رویدادهای 
کابل، به معاون وزیر خارجۀ ایران علی اکبر بشارتی، حین دیدار از تحریک آمیز هم، رخ می دهد. چنانچه : "

منطقۀ افشار  که قسمتی از شهر کابل است، می رود، تا قوای جنگی حزب وحدت را معاینه کند، که در آن 
. مجله می "لحظات، درگیر معرکه و مقابلۀ آتش با جنگی های "اتحاد اسالمی" تحت رهبری "سیاف " بوده اند

فیصد نفوس  ۲۰مجاهدین شیعۀ افغانستان ) از برکت کمک های وسیع اسلحه از تهران بوده است که،»نویسد که 
  «جامعه( بطور روز افزون صاحب قدرت و نفوذ می گردند.

 

رحمت خدا شپیگل در همان روز ها، عنوان مطلب را در قوس گیمه از زبان مردم با این کلمات نشر نموده است: "
مجاهدین پیروز بر سر تقسیم غنیمت در افغانستان " در سطر بعدی قبل از گزارش می خوانیم: "بر کشور فقیر ما

یک و نیم میلیون کشته در جنگ و پنج میلیون مهاجر افغان یادآوری ". در همین متن هم چنان از ها می جنگنجد
میلیونی با خود نیاورده  ۱۶صلح را مجاهدین درین دولت "» . در عین حال تذکر می دهد، که: بعمل آمده است

جبهات فقط غیر دقیق، نا روشن و مشوش گردیده است. اختالفات مذهبی و ایتنی، دامن زده شده و از ." اند
کنترول فارغ گردیده است. پشتون ها بیم از آن دارند که نقش رهبری کننده را در برابر ائتالف تاجیک ها و سایر 

دیموکراسی اسالمی را در پیش گیرند. اقوام شمال، از دست خواهند داد. مجاهدین معتدل در تالش اند تا راه 
. داوطلبان ای که وفاداری آنها، خارج خدائی، در مطابقت با نمونۀ خمینی، می خواهنددولت شیعیان بنیادگرا، یک 

از گروپ های خود آنها، کفایت نمی کند، علیه همدیگر به معرکه های خونین می پردازند... هر یکی از آنها حال 
 « ...رای خود حق می دانندیک توته از غنیمت ب

 

" یاد می شد. رهبران شما، با "شهرت" و هویت "شیعه" و "هزاره"، حوادث پشتون" و "شهرت وهابی"سیاف" با "
" و رهبر  هزارهتأریخی کربال را در غرب کابل، تکرار نمودند. نه شما نزد مردم افغانستان از اعتبار الزم بحیث "

" ها بداند. اما سنی" و یا "پشتون ها" می تواند خود را رهبر تمام "سیافه هم "" برخوردار استید و نشیعهیا "
" قسمتی از شهر کابل افشار" پر درآمد، بدست آورده اید. "مأموریتبکمک دوستان خارجی تان، یک قرارداد "

داشته است، که برای " قرار بین المللی" و "ملی"، با "جنگی های شما، در چه مناسبات "علی اکبر بشارتیاست. "
؟". چرا مردم ما را اگر حزب هللا لبنان نیستیدخود حق "معاینۀ جنگی های" شما را داده است؟ آیا شما  مقلد "

"شیعه" اند و یا "سنی" و اگر "ترک" و یا "مغل" اگر "آریائی" اند و یا "عرب"، همه و همه در همین خاک بحیث 
زین سیاست های "شیعه ائیزم کربالئی" شما، بوی هدایت "آخوند های افغان، می خواهند، به صلح برگردند. ا

تهران"، بمشام همه مردم ما رسیده است. از این بوی، بوی صریح خون محوس است. مردم اطالع داشته اند، که در 
م، بین جنگی  های "اتحاد اسالمی" تحت رهبری "سیاف"، و "جنگی های "حزب وحدت" تنها ۱۹۹۲آن جنگ، سال 

نفر از اتباع "ایرانی" در جنگ توسط "جنگی های اتحاد اسالمی"، "اسیر" گرفته  ۷۰ر یک روز، بتعداد بیش از د
 شده بودند.

 

ً توجه آنها، به نقش ننگین شما، مبذول  ارزیابی موضوعات بعدی جنگ داخلی را، به مؤرخین می سپاریم که حتما
 تبعیض نژادی و مذهبی جرم ضد انسانیت است! خواهند گردید و بهمین نتیجه معتقد خواهند شد، که

 

 پایان
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