آغاز از خود بیداری

نوشته :گل نظر (فرهاد)
 7مارچ 2017

کابل -افغانستان

دقیق میدانم که این نوشته موافقان و مخالفانی خواهد داشت ،دعا و احسنت موافقان را با
خووود خواهوود داشووت و تیوور نقادانوون مخالفووان نیووق اق میوول سو ش عقایوود شووان ب وورفم شو ی
خواهد شد و من اق حسن نظر موافقان اق قبل سپاسگقاری نموده و سینه ام را در برابر
تیر نقادانن مخالفان نیق باق نگهمیدارم ،این من و این شما ،اما:
ع ی الرغم درک این دو امر ( بیعوی) اعو ن میودارم کوه ایون نوشوته نوه نظور بوه موافقون
موووافقین و نووه نظوور بووه مخالفووت مخووالفین ،نووه بوورای خووون سوواختن موووافقین و نووه غمگووین
نمووودن مخووالفین تحریوور گردیووده اسووت ب ووه ن ووه در اینجووا میخوانیوود نظوور ک ووی شخ ووی
خودم بوده و مسئولیت بعدی نرا نیق میپذیرم.
این ی واقیعت است که (قبان وسوی ن افهوام و تفهویم اسوت) و هموین حوال اق ایون قبوان
ه یق هایی که نساخته اند البتوه منظوورم اق قبوان ،ن پوار گوشوتی ای نیسوت کوه در
جوف دهن قرار دارد ب ه همین قبان (لسوان) گفتواری و نوشوتاری اسوت ،بیواد دارم کوه
ه خوو شویرین بوه قبوان شوغنانی وحبت می وردم ،نویم قبانوه و پووره قبانوه ،هموه ان
شیرین بود تا این ه شامل م ت شدم.
م ت غاق فرا گورفتن دوموین قبوانم (لسوانم) بوود ،هور روقی وه لغتوی اق قبوان فارسوی-
دری را یاد میگرفتم ،شوق و ع قه ام نسبت به این قبان بیشتر میشد ،در کنار ن کتا
ضوخیمی بووا ووورت هووای رنگووه در اختیووار شواگردان وونف اول همووان وقووت بنووام پشووتو
قرار داده شد که منحیث قبان رسمی تدریس میگردید.
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تا جایی ه من بیاد دارم نه عقده ای وجود داشت و نه تع بی ،نه ش وه ای وجود داشوت
و ش ایتی (شاید من در نوقت به این گپهوا خورد بووده باشوم ولوی ای وان رونود همانگونوه
توقف می رد) ،فارسی را موختم و پشتو را هم ،هیچ جدالی میان این دو قبان در ذهنم
وجود نداشت ،با هر دو راحت حبت می ردم ،راحوت میخوانودم و راحوت مینوشوتم کوه
تا بحال هم همینگونه ادامه دارد.
روقگار به همین منوال گذشت ،در سالهای  1356قمقمه هایی اق باقیهای سیاسی در
گوشهای من هم نین افگن شودند ،حرکتهوایی را گواهی بمشواهده مینشسوتم ،گروهوی بنوام
خ قی و عده ای هم با نام ستمی بر هم میتاختند ،حال دانسوته ام کوه مخالفوت شوان در حود
همین دو نام (خ قی و ستمی) بود و خ ص
نه گاهی اق سیاست ،نه فهم تیوری ی اق ن ،نه دانن سیاسی و خ ه هیچ یق ف ن
دم خ قی است باید وی را تا توان و قدرت تخری نمود ،بهمان دم ستمی است ،بایود اق
هر گقینه ای برای تخریبن کار گرفوت (روا یوا نوا روا ) مهوم نیسوت هور وه اسوت بایود
ی دیگر را بدنام ساخت ،عج نیست که خ قی نقمان نمیدانست خ قی یست و را من
خ قویم و سوتمی (سوواقایی) نقموان نمیدانسووت کوه سوواقایی یسوت و وورا سواقائیم و اگوور
دوستان خفه نشوند( ،همین اکنون هم اوضاع اق همین قرار است).
خو ن ه در ول نقمان در حوق ی ودیگر کوردیم و ن وردیم ،گذشوت و تواری نورا در
فحات خود درج نموده است ،نمیتوان به تف ویل در موورد ن در اینجوا بحوث کورد اموا
ن ه برای من تجربوه شوده ایون اسوت کوه دنیوای انسوانیت هموه اق تجوار و رویوداد هوای
گذشووته درس گرفتووه و میگیرنوود ،هوور حرکووت منبووت و یووا منفووی بووا عووث تحووول در قنوودگی
انسانها شده و میشود اموا نمیودانم ،خداونود (ج) موا را اق کودام خواک سرشوته اسوت کوه بوه
هیچ قاموس جور نیستیم
نه درس اق قندگی گرفتیم و نه عبرت اق حوادث مراد اق اشتراک (عضویت) موان در
یق بوده ،تخری ی ودیگر توا بهور سورحد مم ون!
روند ها و ساقمانهای سیاسی هم ی
بهر ترتی  ،حاال درست متوجه شده ام ،نهم بودلیل جوار و جنجالهوای عوده ای بور محوور
قبان و هویت نمیدانم کدام هویت تعیین کنند هویت یسوت انسوان دارای نود هویوت
بوده میتواند اق هویت ه میخواهیم تمام روق دُول نواخته میشوود کوه (فاشویقم قبی وه و
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ایوون و ن) ،امووا ی وی نمیگویوود کووه کوودام قبی ووه ایوون قبی ووه ووه کوورده کوودام نق وون بووه کووی
رسیده و اگر نقص و یا ضرری رسیده ،ع ت ن ی بووده قبوان ،قومیوت ،م یوت و یوا
خود خواهی و برتری جویی فردی
گفتم که حاال درست متوجه شدم واضح دیده میشود که نانی ه بور بول قومیوت و م یوت
می وبنوود و ی ووی دیگووری را فاشیسووت و برتووری و خ ووا مینماینوود ،درو میگوینوود
پشت سر همه تق هایشان اهداف سیاسی نهفته اند ،نان برای رسیدن بوه مق ود سیاسوی،
قبان را وسی ه قورار داده انود ،قیورا غیور قبوان سوایر وسوایل وون اسو م ،دیون ،موذه ،
کین و غیره اق دست شان رفته است و در معنی ،خود فاشیست و برتری خواه اند
ن ی ی بوجود موالنا افتخار می ند و دیگری بنام احمد شاه بابوا در حالی وه هی یو اق
این شخ یتها ع یه هم یوقی ننوشوته و نوه گفتوه انود ،ن ی وی فارسوی را قبوان دربوار و
این دیگری پشتو را قبان غورور م وی میپنودارد ،هور دو اق قوانون اساسوی حورف میقننود
اما هر دو قیرپاین می نند ،فرامون می نند که ایون هوردو قبوان نظور بوه قوانون اساسوی
قبان رسمی (م ی) افغانسوتان انود ی وی اق افتخوارات فرهنگوی گود میقنود و دیگوری اق
فتوحات و قهرمانی های رقمی اگر دقیق شوی ،نه فرهنگی اق این مانده و نه فتوحاتی
اق ن ،فق هر دو م روف اند در پی تخریبات ی دیگر که خود نمیدانند را
هیچ قبانی با وحی الهی ش ل نگرفتوه اسوت ،هویچ قبوانی کودام قدسویت نودارد ،هور قبوان
شیرین است به گوینده گانن و محی ؛ ساقنده و شو ل دهنود قبوان اسوت ،فول اق موادر
بدون کدام قبان بدنیاه میآید و در هر محی ی که متولد میشود ،در جریان ت وام ن قبوان
همان محی را بخود میگیرد ،اینجا ما به قبوان فخور می نویم ،بوه یوقی فخور می نویم کوه
همه عالم نرا دارد ،حتی پرنده گان ،خقنده گان ،وحن و یر ،هموه قبوان دارنود و ایون
قبان در همه (همان وسی ن افهام و تفهیم است که نمیتواند ی ی بر دیگری برتر باشد).
ی ی نعره سر میدهد که ( ای مردم تاج بوودن میوراث و فرهنوی دیرینون موا اسوت) و
ن دیگری میگوید که (ای خ وو پوه افغانسوتان کوی ،پشوتون یعنوی افغوان او افغوان یعنوی
پشتون دی  ،بس) .ه ی اندیشه ای ای بورادر فارسوی قبوان ،اگور توو تاجو اسوتی و
قبان فارسی  -دری ش ل دهند فرهنی تو اسوت ،بورادر پشوتون موا هوم در ادعوای خوود
بور حووق اسووت کوه قبووان پشووتو شو ل دهنود و توضوویح دهنوود فورهنگن اسووت امووا اونی ووه
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میگوید (په افغانستان کی پشتون یعنوی افغوان او افغوان یعنوی پشوتون) ،درکون اق م وت و
اق حو ن این
م یت در حد فر است او ب ی در اشتباه است ،که توضیح این م
نوشته خارج است.
موضوع بسیار مهمی که باید اشاره ب نم این اسوت کوه :در هموه ایون گیورو دار قبوانی و
قومیتی کوه غریوون اق رسوانه هوا گوون هور شونونده را کور نمووده اسوت ،اکنریوت قوا
مردم اق ن خبر ندارد ،حتی برای شوان مهوم هوم نیسوت ،ایون فقو عوده ای باسوواد ،نیموه
سواد و کم سوواد انود کوه سوخت تحوت توثنیر عقایود سیاسوی قورار دارنود ،بورای رسویدن بوه
مق د سیاسی شان در پشت سر قبان ،م یت و قوم موض گرفتوه انود ،ی وی میگویود مون
در جامعووه اکنریووت دارم و دیگووری میگویوود موون ،حووال ن ووه کسووی اکنریووت نیسووت اینجووا
اکنریت و اق یتی وجود ندارد ،ما استیم که خود را به اق یوت و اکنریوت تقسویم نمووده ایوم،
نهم بر اساس معیار تعداد نفوس ورنه م ت افغانستان ی م ت است.
ه معیاری ( مدم سر ا ل موضوع) ،همه م یت های با تعوداد نفووس بیشوتر و حاضور
بوور حری ووه هووای قوودرت( ،تاج و  ،پشووتون ،اقب و  ،توورکمن ،هووقاره  ....وغیووره) بوورای
اکنریت نشان دادن خود ،اقوام و م یتهای خرد و کو و دیگور (بگفتون خوود شوان اق یوت
ها) را ب عیده اند پشتونها ،م یتها و اقوامی را خ ف میل نان در خود مدغم نموده اند و
تاج ها همینگونه
حال که موضوع قبان و م یت بسیار دا شده است ،من هم میخواهم که با ا یت خوود
شناخته شوم ،نانی ه با غارت هویتم خوود را بوه اکنریوت و یوا قریو بوه اکنریوت رسوانده
انود ،نمیخووواهم بورای اکنریووت بووودن خوود هویووت قبووانی مورا نووابود کننوود ،بوه کسووی اجوواقه
نمیدهم که بمجرد بر مدن ک م شیرین شغنانی اق قبانم ،به من بگویند که (مسو مانی گود
بوقن) یوا (هووا ابوری شود) ،ایون نوین حرفهووا را بوار هوا تجربوه نمووده هوم و ایون بوه ف وور
بوورادران فارسووی قبووان مووا ،برتووری جووویی نیسووت منالهووا را تنهووا اق برخووورد بووا قبووان
شغنانی ورده ام اما مش ل برادران واخی ،اش اشمی ،سنگ ی ی ،منجوی و غیوره موا هوم
کمتر اق شغنانی ها نبوده است.
حاال باید خود را با ن ه که استم ،بشناسم ،مون یو شوغنی اسوتم ،در قووم شوغنانی ،م یوتم
پامیری (م یت با کنرت قومی) و به م ت پرافتخار افغانستان تع ق دارم ،اق قبان شیرین
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فارسووی بهووره بوورده ام و ایوون قبووان ،قبووان رسوومی و م ووی م ووت افغانسووتان اسووت ،پشووتو را
وون فارسووی دوسووت دارم و منحیوث قبوان رسوومی و م ووی م وت افغانسووتان نووقدم رسوومیت
دارد ،عقده های قبانی را مردود دانسته خواهان ی م ت بقرگ افغانستان استم.
در تذکر هویت( :باق هم ت را می نم که این نظر و خواست مون اسوت ،نمیخوواهم کسوی
قبولن کند و هر ن ه رد می ند ،مربو به خودن است ،نه اق کسی نماینده گی می نم و
نه ع یه کسی استم) بسیار خو میبود که همه بقرگواران دخیل در قضین هویوت ،تموام
حقووایق را موود نظوور گرفتووه ،بوورای حفووظ منوواف م ووی ،انع وواف اق خووود نشووان میدادنوود و
همانگونه ای ه هویت ما در تذکره هوای تابعیوت موان در ح وموات قب وی درج بوود ،قبوول
می ردنوود کووه بهمانگونووه در تووذکر برقووی هووم درج گووردد ،امووا دیووده میشووود کووه هووی س
ش عامیانه( ،هی س ی پاو کوم نیسوت ،هموه ده سویره)
انع اف پذیر نیس ت ،یا به ا
و هرکس ا رار بر مدعای خود دارد ،حال که نین است ،مون هوم میخوواهم کوه هوویتم
با همان اق یت بودنن دست خون غارت نشده و با جقئیاتن درج تذکر برقی گردد.
اگر تا بحال دیگران برای باال بردن نفوس شان اق دید اق یت و اکنریت ،هوویتم را بودون
نموده و با اندکترین لغقن ک موی حوین سوخن گفوتن بوه قبوان خوودم
موافقن خودم غ
وادارم می ردند که (مس مانی گود بوقنم) ،کوه گویوا قبوان ا و یم ،قبوان کفور اسوت حواال
نمیخووواهم نووین شووود ،موون شووغنی پووامیری اسووتم و در تووذکر برقووی مربو ووه ام جووق ایوون
نمیخواهم یق دیگری درج گردد ،ت راراً ا رار میورقم که قومم شغنی ،م یتم پامیری
و در م ت افغانم هورکس هر وه بگویود بمون فورق نمی نود و اگور در ایون قضویه تنهوا هوم
باشم مهم نیست ،ن وه نوشوته ام ،هموه ان گاهانوه اسوت و در ایون راسوتا نوه بوه گفتموانی
ضوورورت دارم و نووه کسووی را بووه گفتمووان فراخوووان میوودهم .فی وو ه هووای رسوومی غیوور
من فانه در این قمینه را نیق قبول ندارم ،قیرا فی ن رسمی تعیوین کننود هویوت نیسوت
و فی ه ها متثسفانه اکنراْ غیر من فانه ،ظالمانه و غیر عادالنه استند ،همانگونه کوه توا
بحال بوده اند.
را به گفتمان ضرورت ندارم دلی ن سواده اسوت ،مون گفتمانهوایی را شواهدم کوه فرجوام
شان جق عقده منودی و بودگویی نتیجون دیگوری نداشوته اسوت ی وی اق ایون گفتمانهوا هموان
بحث پیرامون الفباء قبان شغنانی (پامیری) بود ،گفتمان یا بحنوی کوه میوان نخبوه تورین و
تح ی رده ترین شخ یتهای مان جریان داشت ،شخ ا ً در این گفتمان دخیل نبودم اموا
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جریان این گفتمان را در حد خود تحت نظر داشتم ،میدیدم که وه الفواظی اق جانو عوده
ای اق بقرگواران شامل گفتمان ع یه ی دیگر گفته نشدند اما نتیجوه ان وی شود هویچ و
اقین به بعد هم یقی نخواهد شد.
شوواید عووده ای اق دوسووتانم بووا خوانوودن ایوون نوشووته موورا منحیووث ی و فوورد بووا اندیشووه هووای
دگماتی (خش ) ق مداد نمایند اما یقین دارم نانی ه مرا بدرسوتی میشناسوند ،میداننود کوه
نقدر دگم نیستم ،حقایق را همواره بر مبنای معیارهای حق بودن و بینن حقیقی پذیرفتوه
ام ،نفوواق افگنووی را مووردود شوومرده و اق بنیوواد بووا ن مخووالفم ،معیووارم بوورای شووناخت اق
اجتماع ،معیار بقاتی بوده ،سایر اخت فات را فرعی و قابل تفاهم میدانم اما ایون نوشوته
در پاس به ادعاهای نوانی ( وه تاجو  ،وه پشوتون و وه م یوت برتوری خوواه دیگوری)
است که میخواهند همه یق اق خود شان باشد بدون این ه مستحق ن باشوند نوشوتن ایون
فحه برایم بسیار سخت و اقت فرسا است ،نوشته ای است کوه عقدیوده و ایموانم ح وم
بوور نوشووتن ن نمیدهوود ،میخووواهم م ووت داشووته باشووم و م ووت بووا افتووراق سوواخته نمیشووود امووا
انگیقه هایی وجود دارند که ناگقیر شدم خ ف میل این فحات را نوشته کنم.
من ق یا موضعگیری سیاسی من :هر ند شاید جاین نباشد اما برای رف سوء تفاهموات
مم ن ،این ریس (خ ر) را نیق میپذیرم و واضح میگویم که :در غاق فعالیت سیاسی
با اید (خ قی) به مبارقات غاق نموده ام و دلی ن عضویتم در حوق دموکراتیو خ وق
افغانستان بوده که این ن حق وجود ندارد اموا مون اق عضوویت در ن پشویمان نبووده
و نیستم ،اخت فات درونوی نقموان توا اینقموان بوین اعضوای حوق و سواقمانهای سیاسوی
دیگر اق عدم درایت و پختگی سیاسی بوده ،عم ت و ن بوه گ وون هموه رفتوه اسوت ،ایون
را همه سیاسیون بخوبی میدانند اما خوود را (بوه کو ون حسون ود میقننود) ،بوا این وه در
حال حاضر عضویت کدام گروه ،ساقمان و یا حق سیاسی خا ی را ندارم اموا معتقود
به ضرورت ی حق قوی سیاسی با داشتن جبهون وسوی  ،م وی و دموکراتیو بوا سوایر
احقا و ساقمانهای موجود در کشور استم ،من معتقدم که عدم موجودیت نوین حقبوی
است که م ت افغانستان تا به حد قرأ و ق بات متفرق شده است و تنها نین یو حوق
سیاسی ،این م ت را منسجم خواهد نمود.
نوشتن من عقده مندانه هم نیست ،فق حق خواهی قیاد شده و من هم میخواهم حقم بورایم
داده شود ،بسیار ساده :برای این وه در افغانسوتان قنودگی می ونم ،منحیوث فورد (ق وره ای
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اق دریا) در میان م ت ،حق مساویانه بر معیار توانایی ،استعداد و لیاقت میخواهم نه بور
اسوواس س و هم قووومی نووه بوور اسوواس اق یووت و اکنریووت اگوور هوودف اق افغووان بووودن ،م ووت
افغانستان باشد ،پس من هم عضو همین م ت استم و در میان ی م وت ،سوخن اق اق یوت
و اکنریت مردود و تفرقه انگیق است.
گد هویت ساده است ،عرض نمودم که نوشتن روی کاغذ نمیتواند حقیقت را وارونه کند
و اگوور کنوود هووم دیووری دوام نمیووآورد ،موون قمووان قیووادی بووا هویووت تاجو حضووور داشووتم،
مش ی برایم نبود ،اقین به بعد هم مش ل نخواهد بود اما بیان مون ایون اسوت کوه نانی وه
با بودن من در کنار شان جرئت دعوای اکنریت را دارند ،اق این دعوا به من ه رسیده
است جق این ه من نیق در ئینن نان دیده شده ام ،نان بایود بخوود بیاینود و بداننود کوه ایون
من (در مفهوم مردمم نه منحیث فرد) در کنار شان بودم که غره و مغرور به تعدد شوان
منحیث اکنریت نفوس جامعه بوده و استند ،حاال باید قدر من (ما) را بدانند که اگر ما بوه
شد خود برسیم و هویوت ا و ی خوود را بواق یوابیم ،کمبوود موا در کنوار شوان
حق غ
ه خ یی را ایجاد خواهد کرد
حوین نوشووتن ایوون وفحه بسووا مسووایل درد ور و ت اندهنوود ناشوی اق بیعوودالتی هووا در ذهوونم
میآیند ،گویی اق خوا غف ت ندین ساله نو بیدار شده ام ،اموا القم نمیودانم کوه هموه ان
را در این فحه بگنجانم ،قیرا بقول شاعر:
بگذشته گشذت ،اقو م ن یاد

امروق مده به مفت برباد

شده یا غارت شده) را نمیتوانیم ت فی کنیم ،بوا
ما گذشتن برباد رفته (همان هویت غ
هویت گذشتن خود وضعیت سیاسی دیگران را رقم قدیوم ،دیگوران بودنود کوه اق موا بهوره
بردند بدون این ه در منقالی اقیون بهوره موا را نیوق شوری میسواختند ،اموا حواال در غواق
ی دور جدید ش دهی هویت قورار داریوم ،بوه نظورم فر وت خووبی اسوت کوه بوه ا ول
خود برگردیم ،ا ی که در همه کت تاریخی اق جم ه شهنامه اق ن یاد شده است.
در برخورد با قضایای اجتماعی ،م قا ً تاب اوامر رهبر و پیشوای حقییم استم که (جم
گرایی و کنرت گرایی در جامعه) را ارکان اساسی ان شاف و تمدن همان جامعه میدانند
و افتخووار خووواهم نمووود کووه مووردمم منحیووث مووردم متفوواوت بووا هویووت ا و ی خووود در یو
جامعن کنرتگرا سهم خوین را در ان شاف و تمدن این کشور اداء نماید.
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این نوشته کام ً عام فهم و به حد ادبیات خودم نوشته شده است و ف ر می نم هر فورد بوا
اندکترین سواد هم میتواند بوا یو مورور منظوورم اق ایون نوشوته را درک کنود ،مون حواال
خود را ماده میساقم که بعد این نوشته قدر قیور اتهاموات گرفتوه خوواهم شود ،و بوه وه
نامهایی مسمی خواهم شد ،اما فرق نمی ند ،بفرمود شاعر شیرین ک می:
مشغول عشق جانان ،گر عاشقیست

ادق

در روق تیرباران ،باید که سر نخارد

اظهار سپاس اق کسوانی ه ایون نوشوته را بوا حو و ه مورور کردنود و امتنوان بوی پایوان اق
کسانی ه انگیوق ایون نوشوته را بوه مون دادنود ،مون ایون نوشوته را ( غواق اق خوود بیوداری)
عنوان داده ام که مفهومن را بخود محفوظ میدانم.
با عرض حرمت بی پایان
گل نظر (فرهاد)
 7مارچ  2017م
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