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  مرض را در کجا بايد سراغ کرد؟
  در وجود فرشته حضرتي يا شوراي نظاريهاي خاوران؟

  
  

ي دارند، نوشته هاي خارشدار خانم فرشته حضرتي را که سريال گونه در       تمامي هموطنان ما که به انترنت دسترس
پرده صفحات انترنتي در معرض نمايش گذاشته ميشوند، مي شناسند و بخصوص کسانيکه با سطح و سواد اين خانم 

 خاوران شنايي دارند، متفق الراي به اين نظر اند که خارش نوشته ها از مرض نامردان هزل سرا وهذيان گوي سايتآ
که به تب تبارگرايي مصابند ناشي شده و از خارشگاه حضرتي بروز مييابند، تا باشد که از طرفي به شترخاري جهت 

 ريش و پکول دار، زنان ماتيک يتسکين برخورند و از جانبي وانمود سازند که گويا در جمع طالبچه هاي شوراي نظار
   .ابه مانکني به درد ويترين هاي شوراي نظار ميخورندزن و سرو ته برهنه اي هم وجود د ارد که به مث

او : "، در خطاب به يکي ازتفنگدارانش ميگفتدر عذاب بود از رهگذر اين مرض  شانراستي وقتي قهرمان پوشالي    
ه تو   اين ملک ب! خداه ي او بند! خداه ياو بند() 1("اي ملک ده تو مي زيبه يا ده قنداري؟! او بندي خدا! بندي  خدا

 دران صورت آيا از پيروان بي عفت قهرمان گريزو فراري مي توان توقع غيراز خارش زده ،)ميزيبد يا به قندهاري؟
  گي داشت؟                    

      به فرض محال اگرهم بپذيريم که خارشنامه ها از خامهء شخص شخيص فرشته جان چکيده اند و ربطي به خارشگاه  
  ور و نايل يا دستگير زاده و ديگرانش ندارد، ببينيم چه چيزي را ميخواهند بيان کنند؟                               آرين پور و بيژنپ

       خارشنامه هاي مبتال به تبارگرايي و مساعي دراستتار جنايات بربرمنشانه  بنياد گرايان فرومايه تمام زشتي ها و 
يشان بنيادگراي گلبديني و طالبي خود شان هم سر زده  باشد، به فرهنگ و قوم پليدي ها در جامعه را ولو که از همک

را با آنکه فرشته خانم و ... به گونه ي نمونه قتل جميله کاکر و يا پاشيدن تيزاب به روي دختران و . پشتون نسبت ميدهند
اشته و از فرهنگ هم مسلکان بنياد  در عقبش خوب ميدانند که به فرهنگ پشتون ها اصال رابطه اي ندوابيدهنامردان خ

  . گراي ايشان ناشي ميشود، به هم ميهنان ديگر نسبت ميدهند
        فرشته خانم اگر بسيار جوان نباشد، تيزاب پاشي گلبدين و مسعود را که آنزمان در خانواده ي بزرگ اخواني 

ن و نابالغ است و يا کم ذهن ناعاقل، در   خيلي خوب به ياد خواهد داشت و اگر کم سر بودند،گديبرادران سکۀ هم
اما به تماشا نشستن تفنگ داران هيروي  .  باشد از آن حقيقت آفتابييآنصورت اميد است، که اين سطور برايش حکايت

از حالت زايمان يک زن، آنهم در مقابل چشمان از حدقه برامدۀ شوهرش و به همين ترتيب ) مسعود(بنيادگرايش 
يوه زن در بدل سگ و يا سنگسار زني درتخارو يا هم تجاوز گله اي  بر دختران بينوا در سرپل را معاوضه دختر يک ب

فرشته جان از مردان متجاوز به زن خوشش مي "مشعل . فرشته خانم بخاطري جنايت نمي داند که به گفته ي محترم م
  )2(".آيد
ا در فرهنگ بنياد گرايي شما مي بينيم و نه در فرهنگ اقوام ما تما م اين جنايات ر!  بي آزرم خاوران گردانندگان ببينيد  

  .     غير پشتون خويش
را قهرمان ندانست، فورا به " احمدشاه مسعود"      خارشنويسه حضرتي هر کسي را که جنايت ساالر بزرگ 

ر صبوراهللا سياه ازقضا شخصي بنام داکت. شترخارش چسبيده و پشتونش ميداند، چه رسد به آنکه جنايت کارش بداند
سنگ که تالش ورزيده تا در مورد چگونگي کشته شدن داود خان تحقيق نمايد، آنهم داود خانيکه عالوه بر گناه کبيره ي 
پشتون بودن گناه بزرگ بستن لباس پائيني احمد شاه مسعود  وگلبدين را در پنجشير و لغمان بر سر شان مرتکب شده و 

  .لي بوتو بادار پاکستاني شان دوانده بودآن دو را تا درگاه ذوالفقار ع
      من به افکار و عقايد داکتر سياه سنگ به حکم ديموکراسي هم که شده احترام دارم، ولو که  با او عميقًا اختالف هم 

که داشته باشم، بازهم اين را حق هرکس ميدانم در رابطه با هر پديده اي که الزم ميبيند تحقيق کند وضرورتي هم نيست 
پديده مورد نظر بايد حتما مورد پسند همگان باشد و يا اليسنسي ازشوراي نظار و مانکنش بگيرد ؛ بگذريم ازينکه 

 . داودخان اولين شهيد جنبش پر افتخار مقاومت ضد روسي ملت افتخارآفرين ماست
ي خود صبوراهللا سياه سنگ را سياه سنگ  بهتر است، نوشته " پشتون بودن يا پشتون نبودن"      و اما در رابطه به 

محک قضاوت قرار دهيم  و ببنينم که داکتر سياه سنگ در سايت کابل ناتهـ  چگونه به تسکين درد يکي ازين مرضداران 
  .                                            مي باشد2007 مارچ 24تاريخ اين نوشته داکتر صاحب . ميپردازد" محمد طاهر گردون"بنام 
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  گردون گرامي، 

تان که به من گفته " فتواي مطلقه" تان را نديده، نخوانده و نشنيده ميگيرم و ميخواهم اندکي در مورد ءچندين نيش و کنايه
  :روشني بيندازم" شما پشتون هستيد"ايد 

  
 ء همهء زيرا آميزه...نه پشتونم، نه تاجک، نه هزاره، نه ازبيک، و نه : اگر ديگري چنين ميگفت، در پاسخ مينوشتم

از . آدم بودن باالتر از چنين بودن و چنان بودن است؛ ولي ميدانم که اين گفته به درد تان نميخورد: و مي افزودم. اينهايم
  :همينرو، ميگويم

  
و و خواندن يادداشتهاي باال، اکنون براي شما يک راه مانده " باميان در ميان دو آدينه"پس از چگونگي برخورد تان با 

  ."نانسي دوپري پشتون است، نه صبوراهللا سياه سنگ: "آن اينکه بنويسيد
  

سخن بماند ميان شما و من، شايد به نانسي دوپري ايميل هم نفرستيد، زيرا هدف تان . ناگفته پيداست که چنين نميگوييد
  "!کعبه و بتخانه، بهانه"من بود و آنهمه " پشتون نماياندن"
  

آنگاه .  ساله ميبودند و هم شرمساريهايم250 پشتو ستيزان هم افتخاراتم ءا در آنصورت به گفتهايکاش پشتون ميبودم، زير
تا نام گلبدين حکمتيار، حفيظ اهللا امين، محمد گل مومند، مال محمد عمر، روستار تره کي و همگنان شان را به رخم 

  . ميکشيديد، از خدا ميخواستم زمين چاک شود و مرا در خود فرو برد
  
مليت و مردمي که / قوم/ تبار/ اور نخواهيد کرد اگر بدانيد که ريشه هاي صبوراهللا سياه سنگ آب ميخورند از نژادب

 ء سرافگندگيهاي پنجهزار سالهءخوشبينانه گمان ميبرند زبان پنجهزارساله و افتخارات پنجهزار ساله دارند و از انبوهه
  .خويش مانند بروس لي خيز بلند ميزنند

  
  : خواهيد بدانيد که زادگاه و نژادگاه من خاستگاه چه کسان، چه سازمانها و چه جريانهاست؟ لطفًا گوش کنيدآيا مي

  
رفباخته ترين خاکفروشها، آزمندترين رهزنها، نادانترين کشورگشاها، ددمنشترين فرومايه ترين جنگساالرها، ش

آدمکشها، زبونترين قهرمانها، بي آبروترين قوماندانها و بي آزرمترين ناکسها از دامان دودمان داراي افتخارات 
  . من برخاسته اندءپنجهزار ساله" آريايي"
  

شانده اند، ولي دست شان تا شانه به خون بتهاي نيايشگاههاي سرزمين همتباران من بتهاي بوداي باميان را فرونپا
هندوستان چنان رنگين است که تا امروز در برابر هندوهاي جهان، به ويژه هندوهاي افغانستان، سري براي بلندکردن 

  . ندارم و چشمي براي کشودن
  

 و دارايي همشهريهاي همخون و همرنگ شان را موزيم کابل"  آشکارءخزانه"ندارند، ولي " پته خزانه"همنژادهاي من 
چنان يکسره به غارت برده اند که گويي اين کشور از پنجهزار سال به اينسو، نه سر داشته، نه مايه و نه سرمايه، نه فر 

زده  خراسان ءخيمه بر خرابه" پرافتخار"داشته و نه فرهنگ، نه مادر داشته و نه فرزند، و از آغاز تا امروز همينگونه 
  .و خرامان زيسته است

  
نميگويند؛ زيرا ميدانند که " پوهنتون"و دانشگاه را " سپين کلي"، افشار را "شيندند"قهرمانان قوم من هرگز سبزوار را 

آنها آن جلگه زار زيبا را با فرهيختگي تمام .  شان آلوده ميشودءبلنداي افتخارات شـان آسـيب ميبيند و زبان پنجهزار ساله
ميگويند و دمار از روزگار باشندگانش برمي آورند، مودبانه " افشار"ميخوانند و بمباردش ميکنند، آبرومندانه " سبزوار"
هايش را نخست بازداشتگاه زنها و مردها، سپس پايگاه و "دانشکده"مينامند و " انستيتيوت پوليتخنيک"و " دانشگاه"

ارش را نيز به يغما ميبرند، در پايان همه جا را آتش ميزنند و با دستگاه ياران ميسازند، هنگام واپسين گريز، دار و ند
  "نصر من اهللا و فتح القريب: "دودش بر فراز آسمان مينويسند
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ندارند، زنان را شالق نميزنند، داشتن ريش و حجاب را " امر بالمعروف و نهي عن المنکر"زورمندان مليت من وزارت 
دختر ( سرزمين ناصر خسرو خيلي فرهنگي سنگسار ميکنند؛ صنوبر يازده ساله را در" آمنه"اجباري نميسازند، ولي 

را در علي آباد کندز خيلي هنرمندانه در بدل سگ جنگي به چنگ جوانمردان جنگي ميسپارند تا يک شبه بر ) گلشاه بيوه
چنان نيروي پنجهزار خويش ميسازند و " مردانگي" سناريوي ءاو تجاوز گروهي شود؛ خانم ذکيه را خيلي ادبي سوژه

مارشال فهيم : " آريايي و خراساني و افغانستاني نشانش ميدهند که او حتا در تلفون به سجيه خانم نميتواند بگويدءساله
هماني که از پنجشير بود و نامش را همه : "و تا پايان در ميان گريه هايش در پوشش نماد و استعاره ميگويد" قسيم

  ." اک بود و وزير دفاع بودميدانند و آدم خيلي خطرن
  

 خوشحال ختک، رحمان بابا و حميد موشگاف ميخندند و احمد شاه دراني را ءهمنژادهاي من به ريش دوصد و پنجاه ساله
راه مي اندازند و ريش شاهپرستاني چون عنصري و " عرس "ءنفرين ميکنند، ولي براي سلطان محمود غزنوي برنامه

 پر طاووس، از بهر تبرک و تيمن در ميان برگهاي تاريخ ادبيات book-markعسجدي و فرخي را همچون 
  . خويش ميگذارندءپنجهزارساله

  
 ننگ بر پيشاني روزگار ميدانند، ولي ءرا سه لکه" فلم کابل اکسپرس"و " خط ديورند"، "حزب افغان ملت"همتباران من 

توي هيچکاره "و " چيز پنجهزار ساله_من همه"گروهک اندر گروهک اندر گروهک خانوادگي خود، سيم خاردار ميان 
و سايتهاي خندقتر از مرداب دشنام پراگنيهاي خويش را پاکيزه تر از کعبه و تماشاييتر از فلم " دوصد و پنجاه ساله

  .ميپندارند" پاکيزه"
  

در سنجه هاي . مينامند" قبله نما"و هر تفنگداز قوم خود را " قبيله گرا"نمايندگان دودمان من تفنگدار هر قوم ديگر را 
 تانک و بانک ءرا در خود داشته باشند، حتا اگر در سايه" ما"مداري ما، رژيمها تا هنگامي که بلندپايگاني از _"انالحق"

نشاندند، نخستين " ما"ي را به جاي "ديگر"بادار بيروني هم خسپيده باشند، مردمي و دموکراتيک و آزاده اند، ولي اگر 
از همين رو، هر کارمند از کار برکنار . دست نشانده بودن، وابسته بودن، و مزدور بودن شان مي افتدبار چشم ما به 

، ولو در سيالب و "ديگر"دارد، و کشته شدگان قوم " شهيد" باالتر از ءدر روزگار خانه نشيني نيز رتبه" ما"قوم ء شده
  .اند" مردار"کا نيز جان باخته باشند،  امريءاز سوي ارتش اياالت متحده" اشتباهي"زلزله و بمباران 

  
بانوان خيالي بيش نيستند و نيازي به " نازو انا"و " ماللي ميوند"جوانمردان ملت و مليت و قوم و نژاد من ميدانند که 

ه کشته شدن ندارند، از همينرو، انتقام شان را ميگيرند از ناهيد صاعد هفده ساله در تظاهرات خياباني پيشروي زيارت شا
 مکروريان سوم، و ناديا انجمن 16 بالک 18 اپارتمان ءدر برنده) دختر عبدالمجيد( کابل، ناهيد چهارده ساله ءدوشمشيره

  .در زادگاه نورالدين عبدالرحمان جامي
  

  گردون گرامي،
: را نام ميبرم من اينگونه آدمخوار اند، از افتخارات پنجهزار ساله ام نيز تني چند ءتا نگوييد که همه آدمهاي قبيله

  ....ابوريحان البيروني، ابن سينا، دقيقي، سنايي، جامي، جالل الدين محمد 
  

در هوتل ) ايراني(ميدانم با شنيدن نام موالنا جالل الدين محمد، به ياد روز هشتم مارچ امسال و کنسرت مهراج محمدي 
  ... ي نتوانست آن را روي ستيژ بخواندکه کس" سرود ملي" چهارم کابل مي افتيد و ماجراي ننگين ءشکيب ناحيه

  
بودنش چون و چرا ندارد، آشکار سازم که " برترين"هر چه بخواهم پنهان کنم، دلم ميشود به نمايندگي از نژادم که 

ولي . به خاطر پشتو بودن و ملي نبودنش آنهمه جنجال آفريد، و اگر فارسي ميبود هرگز چنان نميشد" سرود ملي"
 خودم يکي برنخاست تا در پاسخ آن بانوي ايراني که پرسيده بود، ءبانان داراي افتخارات پنجهزار سالهافسوس که از همز

بي همگان : "آيا از ميان شما کسي ميتواند در مورد موالنا جالل الدين بلخي چيزي بگويد يا غزلي از او بخواند؛ ميگفت
  "بسر شود، بيتو بسر نميشود

  
  گردون گرامي،
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اگر ندانسته باشيد، خواهشمندم با من يکجا دست نيايش بلند کنيد و . ن دانسته باشيد که پشتون استم يا نيستماميدوارم اکنو
درست باشد، اين بار صبوراهللا سياه سنگ را در دامان خانواده يي در " جنم آينده"يا " تولدي ديگر"اگر ! خداوندا: بگوييد

  )3 (.و نيرنگ و ترفندي نتواند پشتون بودنش را پنهان کنددل شهر قندهار متولد کن که ديگر با هيچ نيرو 
  
  
  ".مسعود را از بخش کرد! فلم مستند فرانسوي که به اصطالح شهکار هاي"   کانال تلويزيوني آرتي- 1
  .»برداشت خانم حضرتي از داکتر صبوراهللا سياه سنگ در کابل پرس«  مقالۀ م مشعل تحت عنوان - 2
 :"باميان در ميان دو آدينه"بازتاب :   لينک اصل نوشته- 3

www.kabulnath.de/Salae_Soum/Shoumare_46/Dr.Siasang_Bohdah.html  
  

   
   

    
 


