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   کابل-يونس نگاه 

  ٢٠١٩ جنوری ٢۵

  
 نيستم؟ افغان چرا پرسيدم کالھم از

 يار او شوممی متوجه باريک سال ھرچند اما .شپوشممی کنم، صحبت او با کالمی يا بدھم سالمی که آن بدون حتی ھاسال

 کدورت بدون و حوصله با  .طلبممی مشوره گذاشته رويمه روب و دارممی بر سرم از احترام با و آھسته .ھوشيار و است

 !کالم ورپسی سالم، اول :گويدمی و شکندمی را سکوتش

 .گذاشتم ميان در او با نداشتم، جواب خودم که را پرسشی نيز ديروز

 نيستم؟ يا افغانم من رتنظ به :پرسيدم

 .کرد نخواھد قبول افغان را تو کسی ھم کنی پاره را فالنت اگر و ایھزاره تو :گفت

 ادبی؟بی قدراين تو چرا و دارد ربطی چه کردن پاره فالن به بودن افغان ادببی کاله :گفتم

 .بفھمانمت خلص و يکی خواستم نيست، ادبیبی جانم، :گفت

 .کن خالص را سرم .نيستم افغان چرا بدانم خواھممی .ندارم دوست را خلص و يکی من :گفتم

 که بپذيری خودت بايد اول شوی افغان که آن برای .نيستی افغان و ایھزاره چرا تو که بشنو حاال .است خوب :گفت

 من حاال .افغانی که يردبپذ امريکا چھارم و افغانی که بپذيرند ھاپشتون سوم افغانی، که بپذيرند ھاھزاره دوم افغانی،

 افغانی؟ که دانیمی و پذيریمی خودت اول، .بگو جواب تو و پرسممی

 .پرسيدم شما از خاطر ھمين به دانم،نمی ولی پذيرممی :گفتم

 افغانی؟ تو که دارند قبول ھاھزاره آيا خوب، :گفت

 خير؟ يا دانندمی افغان مرا ھاھزاره که بدانم چطور :گفتم

 روگردان تو از و گويندنمی اصل کم را تو اتھزاره دوستان کنی،می خطاب افغان را خود یئجا وقتی ًمثال :گفت

 شوند؟نمی

 .شودمی چنين گاھی بلی، :گفتم
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 دارند؟ قبول افغان را شما دانندمی اصيل ھایافغان را خود که یئھاپشتون حاال خوب، :گفت

 ھرگز و دادنمی سالم من به بودم، ھمکار يون اسماعيل با زمان يکً مثال .ارندند قبول افغان مرا که ھستند تعدادی :گفتم

 .کندمی چه ما جمع در بيگانه اين که بود پرسيده ما مشترک رئيس از چندبار .کردنمی نگاه مچشم به

 به را تو بگويند، وت به و باشند شده دلگير پشتون بنيادگرايان به نسبت انتقادت از دمکرات ھایپشتون شده گاھی :گفت

 کن؟ پاک را خودت قوم ھایچتلی برو چی؟ ما جنايتکاران

 مکرر که ندارد کارجنايت ھزاره مگر ما؟ گلبدين به ایچسبيده چه اندگفته نزديکم بسيار دوستان چندبار .شده بلی :گفتم

 کنی؟می انتقاد را ما کارانجنايت

 ھزاره ھایخانه از بيشتر را پشتون ھایخانه است ديو اگر گلبدين چی؟ تونپش کارجنايت به را تو اند،گفته راست :گفت

 نيز بمش و راکت حتی کرده، مسموم را پشتون ۀجامع ذھنيت کشته، را پشتون روشنفکران بيشترين است، کرده خراب

 چی؟ پشتون کارجنايت به را تو است، رسانده ھاپشتون به را آسيب بيشترين

 که بدانيم .شويم قايل تفکيک عمده غير و عمده دشمنان ميان بايد که امشنيده و افغانم من که ستا اين من فرض :گفتم

 را ويرانی توان بيشترين که کنيم یئھاھمان سمت به را مبارزه و انتقاد شمشير رخ و است بيشتر شانتخريب توان ھاکی

 و خليلی از برو نکن، انتقاد گلبدين از تو که کند ديکته من به دارد حق چه پشتون افغانم، من اگر آن از گذشته .دارند

 بطلبد؟ قومی بيالنس من ھاینوشته در که دارد حق چه يا بگو؟ محقق

 قبول ھزاره نه کنی پاره را فالنت اگر حتی که گفتم خلص و يکی اول در من و خرگوشی خواب در تو خوب :گفت

 .امريکا نه و پشتون نه افغانی، کندمی

 چی؟ من بودن افغان به را امريکا :گفتم

 مقتدر حزب جمله از کنی، اثبات و کسب را کشور رھبری ھاییئتوانا و صفات تمام تو ًفرضا اگر .ساده بسيار :گفت

 بروی؟ ارگ به که پذيرفت خواھد امريکا آيا بيايند، ميدان به تو برای افغانستان مردم درصد ٥٠ از بيش بسازی،

 حال اين با اما، .داد نخواھند راھم ارگ به بدھند یأر من به ھم مردم درصد ٦٠ حتی اگر فعلی شرايط در نخير، :گفتم

 .دارم نيز را غيرھزاره رھبران از انتقاد حق و افغانم کنممی فکر من

 پی در اگر بياور، ينئپا کمی را انتظاراتت .کندنمی تغيير تو نکردن يا کردن فکر با واقعيت ولی کنی،می فکر تو :گفت

 از انتقادی پی در اگر و کن آغاز قومت در اتحاد ايجاد از ملتی ساختن پی در اگر کن، شروع داریقريه از قدرتی

 .قھرمانی کنی پاک را اتقريه اگر حتی سخت شرايط اين در .کن آغاز اتقبيله و قريه و محله فاسدان

 بعد .عزيزشان کارانجنايت و دانندمی اصيل ھایافغان .کنمینم دراز بيشتر گلمم از را پايم اين از بعد است، خوب :گفتم

 .کرد خواھم انتقاد قومم کارانجنايت از  "ديگران" کارانجنايت از انتقاد جایه ب من اين از

 دانیمی درست را ھرچه .نگرد کسی مفت گپای پشت کنی؟می باور گفتم من ھرچه ای؟ ساده چقدر :گفت شوخ کاله

 .باش ھمان ھستی، کنیمی فکر که ھرکسی و سبنوي را ھمان

 .گلبدين به مرگ کاله، باد زنده  :گفتم کشيده آه

 که خوشبختم .پيوستممی ھزارستان يا زمينخراسان مبارزان به کرده پاره را امتذکره گفتنمی را آخری ۀجمل کاله اگر

 .دارم دانا مشاور

  


