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 ؟یا امرهللا صالح نژادپرست استآ

 
 

  .من با هیچ سونامی همراه نخواهم شد، مگر با قطره ای از حقیقت
 

  

اینکه چرا در چند روز اخیر سونامی فحش و دشنام علیه آقای صالح براه افتاده و او را یک فرد نژادپرست معرفی 
کردند زیاد جای تعجب نیست چون جرم اش این است که ناف خود را از ناف قوم بریده و فراقومی عمل کرده است.  

  .دای قوم پرستان سخت تمام شده و در پی انتقام گرفتن از او انبنابراین این کار او بر
 

اما انچه تعجب آور است این است که این سونامی آنقدر قوی بود که تعدادی از "روشنفکران" را هم با خود همراه 
   .دساخت و قدرت فکر کردن شان را تا سطح تقلید و همراهی با جمع تقلیل دا

 

پرستان یک مرتد قومی   یدن از دین و قوم جرم ایست بسیار سنگین. امرهللا صالح برای قومدر تفکر دینی و قبیلوی بر
است، کسی که جبهه قوم خود را ترک کرده و به جبهه "دشمن" پیوسته و خیانت بزرگ را مرتکب شده است. خیانتی 

الح اگر جبهه قوم را ترک نمی کرد و . صحتی بزرگتر از بوسیدن دست و پای حکمتیار و مال تره خیل توسط عبدهللا
سر اش به آخور قوم اش خم میماند، اگر ده بار دیگر هم افشار را مانند عبدهللا و همدستان اش برای هزاره ها کربال 

   .دمیساخت نه هزاره ها با او مشکل میداشتند نه هم قوم پرستان قوم خودش، برخالف از او با تمام توان دفاع میکردن

قبل فردی بنام عبدهللا در برابر چشمان و گوش های نماینده سازمان ملل به یکی از اقوام توهین کرد اما آب   چند روز
از آب تکان نخورد، نه هزاره ها او را نژادپرست نامیدند، نه قوم پرستان قوم خودش و نه هم "روشنفکرانی" که با 

   .داین سونامی فحش و دشنام همنوا شدن
 

   ؟چرا
 

ت به کسی گفته میشود که قوم و قبیله خود را برتر از دیگران میداند و دیگران را پست تر از قوم و نژاد نژادپرس 
خویش، همه گندیدگی های قوم خود را فضیلت و از دیگران را رذیلت می پندارند. آیا صالح چنین کاری را کرده 

   ؟است
 

شت. چگونه و به کدام دلیل میشود فردی را که سخنان صالح اما بر خالف از روی گندیده های قوم خود پرده بردا 
  ؟نژادپرستانه قوم خود را انتقاد و افشا میکند نژادپرست خواند

 

صالح فقط سخنان نژادپرستانه دیگران را نقل و قول کرده است، اینکه دقیق و کلمه به کلمه نقل نکرده است به این   
بوده و او آنرا نژادپرستانه ساخته است. و حتی از همین اشتباه خود معنی نیست که این سخنان بسیار انسان دوستانه 

   .تهم معذرت خواس 
 

اما کسانی که این سخنان نژادپرستانه را گفته اند نه معذرت خواستند و نه هم این سیل انسان های انساندوست و ضد 
وک است پس همه آزاد اند همیشه و  نژادپرستی یخن آنها را گرفتند. گفتند جوک است و خندیدند. چون این سخنان ج 
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در هر جا که دل شان خواست از گفتن این گونه جوک ها لذت ببرید، فقط کسانی که از این جوک ها انتقاد کنند 
  .تمیشوند نژادپرس

 

پیوستن صالح با غنی ممکن کار اشتباه بوده باشد اما جرم نیست و او مرتکب هیچ جرمی نشده است همان گونه که  
یگران با آقای اتمر جرم نبود. حتی اگر این کارش جرم هم باشد هیچ عدالتی و هیچ عقل سلیمی نمیتواند پیوستن د

  .دکسی را بخاطر یک جرم اش متهم به جرم دیگری کن
 

با اقای صالح هیچ گونه خویشاوندی فکری ندارم. او جمعتی بود و یا هنوز هم است و من مخالف تمام جریان های 
پس این پست در دفاع از صالح نیست، فقط بیان واقعیت از دید خودم است و بیان اینکه چگونه امواج اسالم سیاسی. 

   .دقوی همه را باخود میبر

 

 . من با هیچ سونامی همراه نخواهم شد، مگر با قطره ای از حقیقت 
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