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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ٢١
  

  "نمايندۀ ھزاره ھا خودم ھستم": "گلبدين"
  

در پاسخ به " گلبدين"يست از  آنچه به مثابۀ عنوان مطلب از نظرتان گذشت، جمله ا: کابل- ١٣٩٧ جدی ٣٠ -يکشنبه

در تيم انتخاباتی شما ھزاره ھا وجود ندارد، از آنھا چه کسی نمايندگی خواھد : "يکی از خبرنگاران که از وی پرسيد

خودم از آنھا نمايندگی می "  جواب دادمل می کرد،ح را مسخرتبا اندکی مکث و تبسمی که بار معنائی " گلبدين" "نمود؟

  :بحث در ھمين مورد اختصاص می دھمبه يادداشت امروزم را  بيشتر ". ودم ھستمکنم، نمايندۀ ھزاره ھا خ

 قبل از اين که خودم از لحاظ سياسی چشم و گوشم را باز کنم يعنی زمانی که اينجا و آنجا گاھی دزدکی و زمانی ھم -١

بی "يا " ائی سياسیبی حي"آشکارا پای صحبت بزرگان و نسل قبل از خود می نشستم، وقتی در آن محافل صحبت از 

در ھمچو مجالس با بار به مثابۀ تکتيکی در سياست مطرح می گرديد، به ده ھا " بی حيائی"و يا ھم " حيائی در سياست

بی "ھا را از لحاظ سياسی " گلبدينی"و " گلبدين"  و "ببرک"ھا به خصوص " پرچمی"داستان و بی داستان شنيده ام که 

  .سانھائی معرفی داشته اند که ھيچ نوع اعتمادی نمی توان بر آنھا نمود، دروغگو، شارالتان و ان"حياء

 وقتی امروز به سه کانديد مستقل پرچم علی رغم ھمان ھويت جنايتکارانه و وطنفروشانۀ سالھای قبل شان نظر می -٢

ی بينيم، انسان چه بخواھد و را با وجود امتناع مردم از رأی دادن به نمايندگانش م" گلبدين"اندازيم و باز ھم کانديد شدن 

ًچه نخواھد بايد بپذيرد که شناخت نسل ديروز از اين وطنفروشان واقعا دقيق بوده و اين دو جمع چيزی به نام حياء، 

ورنه قبل از اقدام به کانديد کردن و کانديد شدن، يکبار به گذشته ھای خونبار و فجايعی را که . وجدان و شرافت ندارند

مراجعه کرده، نخست شھامت اين را پيدا می کردند تا از مردم، ميليونھا شھيد و زخمی و آواره و باعث شده اند 

  .خواستندببازماندگان آنھا معذرت 

به چشم تمام مردم افغانستان " گلبدين" در اين جمع، ھرچند ديگر سرخيل وطنفروشان پرچمی زنده نيست تا مانند -٣

د تا به تنھائی جای ھر دو نفر را در بی حيائی پر نموده، ريکورد ديده درائی و بی تالش می ورز" گلبدين"درآيد، مگر 

  :چه. بايد به وی آفرين گفتو کاری که بدان موفق شده . حيائی سياسی را به نام خود ثبت نمايد

لھا بعد از ساآنھم بعد از فرار از ايران " گلبدين"آرشيف يوتيوپ نيز قابل دسترسی است که در ھمه به ياد داريم و 

دريوزه گری برای رژيم آخوندی و جاسوسی افغانھا توسط اعضای باندش و حتا به تيغ کين سپاه پاسداران سپردن صد 

 شيعه و دامن زدن به اختالفات مذھبی: ھا افغان، وقتی از ايران بيرون رانده شد، شروع نمود به عقده گشائی در چند بعد

به مانند تمام شوونيست ھا تالش و دری -سنی، از موضع يک متخصص زبان دری، به تخريب آگاھانۀ زبان فارسی 
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و " فرھنگستان ايران"مذبوحانه جھت محصور ساختن اين زبان مدنيت ھزارسالۀ تمام اين خطه به چند لغت ساخت 

 نژدای را به جای آن که از قرآن تبعيت کند و آن را اسباب نفرت پراگنی عليه تکامل زبان، و از آن ھم مھمتر تمايزات

ًشناخت و تکامل شناخت بداند، مبدای اختالف دانسته، بارھا ھزاره ھا را بيگانه اعالم نموده؛ علنا دندان خائی کرد که 

  .اگر به قدرت برسد در حق آنھا چنين و يا چنان خواھد نمود

و حمالت " جنبش روشنائی"ای تلويحی کشتار افراد منسوب به  به اصطالح  حال با تمام آن مواضع، حتا تأئيد ھ-۴

 و ابراز نوعی شادمانی از انتقال ساحۀ جنگ ددمنشانه عليه دشت برچی که بيشترين قربانيان آن را ھزاره ھا می ساختند

 تمام زبانھا و مذاھب و در مناطق ھزاره نشين کشور، که باعث شد تا تمام مردم افغانستان از تمام اقشار و طبقات و

چشم ديدن ھزاره ھا را ندارد و دشمن خونين ھزاره ھا است، و در اين ضديت با ھزاره تا جائی " گلبدين"اقوام بدانند که 

را توسط افرادش ترور و خواست خون آن را به گردن " رئيس شورای علمای شھرکابل"پيش رفت که در روز روشن 

ورھای دشت برچی را حقانيت ببخشد، تالشی که به جز چند احمق و واماندۀ سياسی ديگر ھزاره ھا انداخته به نحوی تر

کسی آن را جدی نگرفت؛ از ھمين رو خبرنگار فقدان ھزاره ھا را در تيم انتخاباتی اش برجسته می سازد، وی با بی 

  .خود را نمايندۀ ھزاره در در تيمش معرفی می نمايد" ببرک"حيائی مخصوص خودش و 

بدون درنظرداشت ھزاره ھا در بال ماسکۀ انتصابات " گلبدين" از يک بعد قضيه، انسان می تواند بپذيرد که  وقتی-۵

و " من که باشم آنھا را صبر است" شرکت می ورزد و خود را نمايندۀ آنھا معرفی می دارد، می تواند چنين تعبير گردد

  .يعنی نفی کامل آنھا از طريق تکيه بروجود خود.  می باشداين ھمان اوج بر خورد شوونيستی در قبال اقوام ديگر

  !ھموطنان گرامی

 ی روز ھا و ماه ھای آينده طليست شرکت کنندگان در بال ماسکۀ انتصابات خود را کامل نمود، من ھم خواھم کوشيد 

د  موافق نيستيد و عملکر- يعنی دولت دست نشانده و پوشالی- به شما معرفی نمايم، ھرگاه با اين دولترا افرادی از آن 

حفظ و ارتقای افغانستان می دانيد، بيائيد شجاعانه آنھا را در ضديت با منافع واالی تاريخی کشور دانسته خيانت به امر 

  :زيرا. عليه شرکت در اين بال ماسکه اقدام نموده، خود را لغزيدن به خيانت مصون داريم

  !ميھن استشرکت در انتخابات، در ھر مقياسی تأئيد تجاوز و اشغال و خيانت به 


