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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  رھا.س
 ٢٠١٣ جوالی ٢۵

  ؛قلندریسردار 

   از راسيسم ھزاره گرائی تا ادعای ناسيوناليسم افغانستانی
شده از رژيم منفور واليت فقيه واستخبارات به کمک گرفته  توان دست داشته و که باتمام انرژی و  کسانیۀازجمل

م جمع آوری می ز افغانستان را باال کرده اند وبرای درگيری آتش تعصبات مليتی در افغانستان، ھيۀايران، علم تجزي

  .می باشند» کابل پرس«  قوم پرست سايتۀکنند، گردانندگان سفل

ودروغ باف با اکت واداھای " شارالتان"» راملطيف پد« افغانستان از قماش ۀکه علم برداران تجزي در اين

  :از نوع» چنگيز«پرستان وادامه دھندگان خلف » چغتای«، !!ی شريفشھاروشنفکری وديگر ھم کاسه 

از » قوم پرستی«وھم زنجيران ھم مسلک شان وگردانندگان چند دکان » انجنير صادق ظفر« ،»داکترغفور سنا«

وديگر برادران ھم فکرش، ھمه از يک منبع ترو » کامران مير ھزار « از قماشیونويسندگان» کابل پرس«نوع 

ظف وومھای بيگانگان بوده » اجنت« اين ھا ۀھم. می زنند، در اين شکی نيست" گوز" يک سوراخ از خشک شده و

ی برباد: استاند تا سرحد پارچه پارچه شدن وطن، دست از پا نشناخته تالش داشته باشند، درد تمام شان يک چيز 

  ).به خصوص ايران( قابل ھضم ساختن برای خارجيان ۀلقم  وطن وۀوطن، تجزي

تکبر ايرانی ھا در رابطه » سی.بی.بی«ار تلويزيونک پرۀتاحدی پيش می رود که در برنام» پدرام«وجدان باختگی 

 ايرانی جانب که درھمان برنامه يک درحالی. با مھاجران افغانستان را، يک امر عادی خوانده وغيرقابل نگرانی

بلی ايرانی ھا در مورد افغان ھا به شدت تعصب وظلم روا می دارند که از منابع آموزشی، اين : "مقابلش می گويد 

 در کتاب ھای آموزشی دوران مکتب، خارجی به معنای مثالً . امر به خوبی وبسيار تکان دھنده، قابل لمس است

  " ھا ھستند، پس افغان ھا دشمن ايرانی ھاھستنددشمن تعريف شده است، افغان ھا درايران، خارجی

 يافت می شود که بدون کدام یاين ھا وظيفه دارند که بايد ھمين کار را انجام دھند درغير آن، کدام رژيم احمق! خوب

وديگر ھمپالگان شان، مستمری داده وزندگی شان را رنگ وروغن » صادق ظفر«يا» پدرام« حساب وکتاب به

  بخشد؟

" بسته بندی"پرستان متفنن، ترھات » چغتای« افغانستان وۀن درد آور اينست که اين علم برداران تجزيدراين ميا

  .تعريف کنند» ميھن پرستی«پيچيده و از آن، شکلی از» وطن پرستی« از ه ای واليت فقيه را درلفافۀشد
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 نشر شد ه ای، مقال»ابل پرسک«درسايت» قلندریسردار «  سرطان، به قلم کسی به نام٣٠کشنبه ي ١٣٩٢درتاريخ  

 )"گفتاری برسھميه بندی قبول شدگان کانکور( نقش به قدرت رسيده ھای تاجيک در ويرانی افغانستان" :تحت عنوان

  : مشخص اين نوشته را درک می کندۀ چند جنباً ، خواننده فور

تی برای پذيريش مغز نويسنده چنان آکنده از راسيسم ھزاره گرائی وتعصب مليتی، است که ديگر ظرفي -١

 .اقوام ديگر ساکن درافغانستان، نمانده است

 .ازمتن نوشته ھويداست که نويسنده عاشق سينه چاک واليت فقيه، می باشد -٢

» پوقانه ھای ھالندی«است، دل نويسنده چنان درد دارد که ھمچون » افغانستان«که نام کشورما چرا  از اين -٣

 .نزديک به ترکيدن است

 آن را ۀرنام افغانستان وتجزيئيتغ" سنده نشان داده شود کهنياز دارد که به نويشته  سرتاپا گپ دابدون اغراق، نوشته

به   نامه ھای شان، مکث شده وهگان قوم پرست لياقت اين را ندارند تا باالی افوا چون سفلولی" مگر به خواب ببينی

 آنھا تفسير طوالنی ۀکه دربار  کرده وبدون اينآن من فقط روی دونکته اظھارات خودش مکث آن ھا اھميت داد، بنابر

 ھزاره ۀداشته باشم، فقط با مقابل ھم قرار دادن دو سطر يک مقاله، قضاوت را به خوانندگان وازجمله خود آن سفل

  .گرا، واگذار می کنم

  :نوشته با اين جمله شروع می شود

 است و تاجيک ھا نيز به صورت نيمه و  سال زمام حکومت به دست پشتونھا بوده٢٨٠شکی در اين نيست که "

سؤال . نصفه در قدرت مشارکت داشته اند و ھزاره ھا و ازبکھا نقش چندانی در مديريت اين سرزمين نداشته اند

اينجاست که آيا ھر يک از اقوام به ميزان نقش خود در حکومت، به عھده می گيرند که به ھمان ميزان در خرابی و 

  "ش داشته اند؟پسمانی اين سرزمين نق

 اقوام ۀکه چغتای وچنگيز نتوانستند به وحشيگری خود در اين مرزوبوم ادامه دھند، به وجد آمده وھم نويسنده از اين

 يادم یدرھمين لحظه فکاھي. غير ھزاره را از دم تيغ می گذراند وبا اين کار خود می خواھد تاريخ را به آتش بکشاند

  : تان عرض کنمآمد که ترجيح می دھم آن را خدمت

قراربراين بود که ھرکس، ھم وزن نام ديگری، برايش   وند لفظی داشتۀروزی ار روزھا دونفر بين خود مشاجر"

به  =هللا داد:  گفتویکند، يکی از آنھا که نامش هللا داد بود، ديگری به   تمسخر آميز پيداۀيا يک کلم) ودَ ( يک فحش

 کلنگ ۀدست=یموس:  بود،گفتی آمده بود، به ديگری که نامش موسن کلمه به غضبمن داد، هللا داد که از شنيدن اي

  " گفت اين چه ربطی بانام من داشت که گفتی؟ هللا داد گفت مقصد، کونت را پاره کندیبه کونت، موس

ع نوانسانيت وشرف، آشنائی نداشته، از ھيچ  که باھيچ منطق،) به خصوص از نوع ھالندی آن( سفله ھای قوم پرست

واين برای شان مھم نيست که ترھات شان چه اندازه  می کنند تاعقده ھای قوم پرستی شان را بگشايند رذالتی دريغ ن

  .با واقعيت موجود، ھمخوانی دارند

، قسمی که از نامش معلوم است، نيزبايد از ھمان نوع اشخاص بی منطق، تشريف داشته باشد، قلندریونويسنده، 

  .درنوشته اش نه می بينيم  يک شخص بامنطق وشرافت مند باشد، ماۀ وسخنی که برازندزيرا ھيچ سخن منطقی

را نشان می دھند ولی در عمل و در خلق نتيجه " پشتون برای پشتون"سياست ) قوم پشتون( ھر چند در ظاھر آنھا"

به قيمت نابودی ھمه، در سياست واقعی، بردن . از اعمالشان، سياست بردن به قيمت نابودی ھمه، مشاھده می شود

به قدرت رسيدن خود شخص و اعضای نزديک خانواده شخص و ھمچنين کسب منفعت اقتصادی برای خود شخص 

چيزی که از اعمال به قدرت رسيده ھای تاجيک می شود نتيجه "..." و بستگان نزديک، اصل اول و آخر است
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ر پيش گرفتند و ھمان کردند که آنان کردند و در گرفت اين است ک که آنھا راه به قدرت رسيده ھای پشتون را د

 ..." خرابی و ويرانی اين سرزمين جريان داردۀنتيجه سلسل

 از بسکه حساسيت ضد اقوام غير ھزاره دارد، سياه بر روی سفيد نوشته وھمگی را به فحش زمين »قلندری«

ش می گذارد، در اول خواب خود را با وآسمان می بندد ونھايت رذالت وشرف باختگی خود وھم کيشانش را به نماي

 پشتون ھا وبه دنبال آن، تاجيک ھا، تعبير می کند وکل اين دو قوم را به تيرکين ۀ سال٢٨٠از پا درآوردن حکومت 

می بندد وبالفاصله چون، منطق وشرفی درميان نيست واين نوع اشخاص پيرو ھوس خود ھستند، از موضع خود 

انسان   به يک افغان شرافت مند وم می گذارد اما نه آنطور که کامالً ی به راه انسانی قد کماً عقب نشينی کرده واتفاق

که شعار داده می شود که  منطقی مبدل گردد، چون می گويد به قدرت رسيدگان قوم پشتون وتاجيک خالف اين

نيز خيانت کرده اند   برای بستگان نزديک خود بوده وبه قوم خويش،اً کار کرده است، صرف" ھرکس برای قوم خود"

می بستی؟ چرا فتی ودرکل يک قوم را به بھتان ن نام می گراً را مشخص ولی، مگر دستت می شکست که ھمان ھا

، گلبدين، مزاری، علومی قانونی، عبدهللا، خليلی، عطا، محقق، ستم،وسياف، د: ت اين را نداری تا بگوئیأجر

را، "  خرابی و ويرانی اين سرزمينۀسلسل" ھمان جنايتکارانی که ودندو ببلی اين ھا ھستند  - ...و... ومسعود، ربانی

  .سبب شده اند نه درکل قوم پشتون، تاجيک، ھزاره يا اوزبيک

 چرکين ھزاره گرائی ات پنديده است، بگو از ۀراستی، تو که اينقدر مرض قومی پرستی ات حاد شده است وغد

گان معصوم به طرف شان می بينی، کدام خوبی شان برايت که منحيث فرشت» مزاری«و» چنگيز«، »چغتای«ھمان

از کسانی ھستند که برحال آن ھارا » محقق«يا» خليلی«رسيده تاحداقل مستمسک اين ھمه قوم پرستی ات شود؟ وھم 

  ياھزاره جات، جنايت کردند وخون وخيانت آفريدند؟» باميان« آنھا در ۀمی پرستی، بگو کدام غير ھزاره به انداز

  :ه ئی مقايسۀملدو ج

 سال زمام حکومت به دست پشتونھا بوده است و تاجيک ھا نيز به صورت نيمه ٢٨٠شکی در اين نيست که :" اول

."..." و نصفه در قدرت مشارکت داشته اند و ھزاره ھا و ازبکھا نقش چندانی در مديريت اين سرزمين نداشته اند

 ولی چيزی که از اعمال به قدرت رسيده ھای تاجيک می شود ھمه به ظاھر سينه برای اين سرزمين چاک می کنند

نتيجه گرفت اين است که آنھا راه به قدرت رسيده ھای پشتون را در پيش گرفتند و ھمان کردند که آنان کردند و در 

در نتيجه سلسله خرابی و ويرانی اين سرزمين جريان دارد و اگر به قدرت رسيده ھای تاجيک چنان نمی کردند و يا 

 مردم اين سرزمين در آن باشد در اين ۀآينده در کردار خود بازنگری کنند و راھی را در پيش گيرند که منفعت کاف

  ." ملت را به نابودی رساندۀصورت می شود نماند که اشخاصی به نام قوم، کاف

 يا يک ازبيک و يا يک  مھم نيست که والی باميان يک ھزاره باشد و يا يک پشتون واً البرای من ھزاره اص:" دوم

حال نقشی که مردم دارند اين است که درک درستی از عوام فريبی به قدرت رسيده ھای فاسد داشته "..." تاجيک

باشند و به نام قوم و زبان و سمت خاص به ادامه خرابی و ويرانی اين سرزمين کمک نکنند و با حمايت روحی 

 باطل ايجاد شده ۀو دانش الزم در آبادانی اين سرزمين را دارند از سلسل تعھد، توانمندی  اً جمعی از کسانی که واقع

  ."در اين سرزمين جلوگيری کنند

گفتن " پرت وپال"گوئی و" ارجل"ھيچ کدام تحليل وتفسير عميق نيازد ندارد، فقط يک بار ھردو جمله را بخوانيد و

 .ھای قلندری صاحب را می فھميد

 


