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 شوونیزم فارسی/ایرانی حفیظ منصور
 

در صفح مجله است.  شوونیزم ایرانی  مبلغ  داده اند،  دیگر با آن مصاحبه انجام  وطندار  منصور و چند  که حفیظ   هٔ ای 

ها  از ایران را اگر راست هم باشد، قبول نکن و هرکه آن راست اول آن مجله با خط درشت نوشته شده است که بدگویی
 .غیرت استرا دروغ نپندارد بی

نوشته اند  اما در بخشی از مجله که به مسایل افغانستان اختصاص یافته، مردم افغانستان بسیار خوار شمرده شده است. 
نوشته ملت ندارد.  فقط زمانی که شاکه افغانستان  ایرانی کامل نبریده اند که افغانستان  از سنت شاهنشاهی  هان پشتون 

بسیار دروغ داشت.  ثبات نسبی  قومیتها و دشنامبودند،  افغانستان،  مردم  آدرس  دیگر به  فرهنگهای  و  های این  ها 

سرزمین در آن مجله است. مثالً جایی در گفتگو با منصور، خبرنگار ایرانی، پشتو را خصم اکبر فارسی عنوان کرده 
 .نشان نداده است  عملیال  عکسور و منص

فرهنگ فارسی فرهنگ غالب در افغانستان است و با فدرال شدن مناطق،   خبرنگار فاشیست از منصور پرسیده است: 
ناسیونالیسم پشتو جلوگیری   اندازی  که از دست  نمی شود  آیا موجب  شدن  فدرال  داد،  نخواهد  خود را از دست  قدرت 

 ت؟شود که در شرایط حاضر خصم اکبر اس 

اما شوونیزم فارسی و تاجیکی را می سیاسی سنگر گرفته  اسالم  آن سوال  منصور که ظاهراً پشت  از شنیدن  خواهد، 
که این طور سخیفانه از مردم و فرهنگ او به خبرنگار نگفته است  نیامده است.  های کشور ما شوکه نشده و به خشم 

که من نمی نگو. نگفته است  با شما مصاحبه کنسخن  گونه به اش را اینم، جمع کن برو جای دیگر. بلکه جوابخواهم 
را  سوال  این  اما آیا  است،  زبان فراگیر  و  زبان ملی  زبان پارسی،  که  نیست  "تردیدی  است:  داده  و همدالنه  آرامی 

وقتی ما می خواهیم از زبان پشتو فاصله بگیریم آیا پرسیده ای م  مطرح کردید که چرا بحث فدرالیسم مطرح شده است، 

شود؟ جنوبی و جنوب غربی زبان پشتو تنها زبان رسمی می شود و پارسی کنار زده می   "که در سه ایالت شرقی 
و برتری شوونیزم فارسی  به تبلیغ  معتاد  دو تن  تن تریاکی،  قلیاندو  ایرانی  حیا و طلبی  هیچ  بوده و بدون  گرم  شان 

گفته با تعبیرهای زشت سخن   .اندترسی، از مردم افغانستان 
اش اسالم سیاسی و مغزش شوونیزم قومی و زبانی روست که اسالم سیاسی خوب نیست. حفیظ منصور پوستاز همین

طالبان نیز همین دین، قوم و زبان اندطورند. طالب و تنظیماست.   .های جهادی سوداگران 
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