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   افغانستان- کابل –عاطفه جويا 

 ٢٠١٢ نومبر ١٢

  

  مصطفی كاظمی

  ھای متفاوت قومی، مذھبی و زبانی و ھويت
 

گاه يافتن پاي ی او برا .ت كردي جنای عمریبان ز-  یسم قوميونالي مذھب و ناسۀغ دو دمي، با تی كاظمیمصطف

آغوش بود و  دوش و ھم ھا ھم ن عرصه او به ھزارهيه كند، در اي تكی و قومیت مذھبي مجبور بود به ھویاجتماع

 و  ك ھزارهي داً يھا او شد  ھزاره انيداد، در م یع در افغانستان سر ميخ تشي تاریھا تي بر محرومی مبتنیھا شعار

  . ھا بسازد ان ھزارهي در می اجتماعیگاه نسبي توانست پای  ئ ھزارهیت قوميه بر ھوياو با تك. ا بودگر ھزاره 

 یعني یسم فرھنگيوناليت ناسين خاطر به ھوي و محقق را نداشت، به ھمیلي توان رقابت با خلیاسي سۀاو در عرص

 یئك تباران از مسعود تا عبدهللا سپر و سكوياجت. انداخت یك تباران ميبرد و خود را در دامان تاج یز پناه ميزبان ن

ت افشار ي نظار در جنایاش مسعود و شورا یاسي سیاو در كنار شركا.  او ۀاني سود جویھا استي سی بقایبود برا

  .ز سھم گرفتين

 ی مذھبیھا استيھا به س یرانياگر چند ا. داد یوند ميھا پ یراني بود كه او را به ایسماني مذھب و زبان ری كاظمیبرا

ك جا داشته باشد، يھا را  ھا و ھزراه كي رو آورد، تا بتواند تاجی و زبانی قومیھا استي آن به سیجاه شت پا زد و بپ

است مداران ي و سی كاظمیدند وليھا بر یرانيعه داشتند از اي شیك كشوري كه از یاديھا به خاطر توقع ز اما ھزاره

  . ران بند ماندندياست ايبند س ميك تبار به تار نيتاج

ق ين طري ضرورت نداشتند و از ایلي در افغانستان نداشت خی كه چندان نفوذ مردمی مثل كاظمیھا به آدم یرانيا

ھا نقش  یراني ایاو برا. ت داشتيھا اھم یراني ایك جاسوس برايدادند، اما به عنوان  یاز به او نميچندان باج و امت

  . ك جاسوس را داشتي

 سپاه ی برایھا و جاسوس كي زبان و قدم زدن در ركاب تاجیت فرھنگي ھزاره، با ھویت قوميبا ھو توانست یكاظم

  . جان دادی انتحارۀك حملي خودش نان و نوا بسازد، اما اجل به او مھلت نداد و در یران برايپاسداران ا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 یاسيخ سيد تاريگو ی نمیچ كسياند، ھ نيخ شان بد بيبرند و نسبت به تار ی رنج میتمام مردم افغانستان از فقر و بدبخت

 در كشور ی قومیھا اند توسط حلقه  ما رقم زدهیاه را برايخ سين تاريكه ا یعكس كسانه ست، اما بيك نياه و تاريما س

 یك برايكار تاج تيھا، جنا  ھزارهیكار ھزاره برا تيجنا. ميگرا و قوم پرست ھست چرا ما قوم. شوند یل ميتجل

 یم گورگي ماكسۀبه گفت.  شرمۀي افتخار است نه ماۀيھا ما ھا و ازبك  پشتونیكار پشتون و ازبك برا تيھا و جنا كيتاج

  . ان داردياكثر شان جر» یھا  در رگیپرست مرض خون و قوم«

 با توان  را او ي افتخار، زۀي ننگ است نه ماۀي مای كاظمیاسيخ سيھا، تار د گراي مردم افغانستان خصوصا سیبرا

ج يكار ترو تيك جنايل از يتجل. شود یل ميك بود، چرا امروز از او تجلي افغانستان شریھا تيه داشت در جنا كیكم

  . ت استيجنا

 

 


