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 1۰/۰2/2۰1۵         سعیده امام 

 
 بازی!  طلبی و قوم  کامران میر هزار؛ در باطالق تجزیه

 
کرده، خواهان  پاجنبش را بر هزاره قومبیرق افغانستان را آتش زد و برای حقوق چندی قبل آقای میر هزار در 

هزاره  قومتجزیه افغانستان شد. آقای میر هزار از چندین سال بدین سو در مخالفت با اقوام دیگر و حق تلفی های 
! به همین علت قومدیگر می داند تا حاکمیت طبقات حاکمه هر  اقوام نیزمؤدر طول تاریخ افغانستان را در حاکمیت ش

اشغالگران و نوکران بنیادگرایی نادیده گرفته، فکر و   ۀتمامی مصائب فراوان و شوربختی های مردم ما زیر سای
و تجزیه افغانستان معطوف نموده و یا به جای این که از درد های جانکاه  قومیذکرش را دامن زدند به  تضاد های 

ناسور گذشته، بنویسد بلکه زمینه را هر چه  ۀده 4طی  ،طالبی و یمردم ما که توسط جنایتکاران تنظیمی، خاد
 بیشتر برای پامال و ویرانی میهن عزیز ما مساعد می سازد. 

 
گزیر به نا ،ما دریافت ۀهزارقوم پاسخ های کمرشکن از وجدان بیدار جوانان  ،هر چند این اعتراضات ضد ملی اش

شوونیزم »تحت عنوان « همبستگی افغانستانحزب » شد. « کابل پرس» وبسایت خودش حذف مطلب اش در 
ار میرهزار را بزندگی سیاسی نکبت ۀبه صورت دقیق پایان نام و بخش منکوب شد با اعتراضات الهام« پرس کابل

خوانده « بوکیطالبان فیس»، «قبیله گرا»نوشت. سپس وی دوباره این جریان سیاسی را و هر صدای مخالف اش 
یک روشنفکر حقه باز و طرد شده و جواب های « منطق  و استدالل»کرد. خواستم  پیام های کوتاه مردم را حذف

 در میان بگذارم.  را دریافت کرده
 

اخته و نوکر درجه  حتی از منطق یک روشنفکرک مفلوک، آقای میرهزار، این گونه عربده کشیدن های بی بنیاد
یک دولت اشغالگر امریکا که همه روزه در مطبوعات سرکاری توجیه گر سیاست های خاینانه آنها و شرکت 

بابه غنی، عبدهللا، دوستم، »، «بابه جان کیری»و لیسیدن خون مردم شوربخت ما را از سر و کله اند سهامی ع و غ 
 ار خود میداند، هم بدور است. تان افتخ« محقق

 
برای « بابه مزاری بازی»هزاره بازی و ایرانی بازی و « منطق»که خود را  شخاص مانند شماابه رسد  هچ

از راه « هزاره قومغم »هزار که از ردم ما تعجب نخواهد کرد که چرا میما پا لچ کرده اید، مر ۀهزار قومرهایی 
ور می کند، علیه یک حزب سیاسی که ضد اشغال و را صد« انقالب و جنبش هزاره بازی » دور تیوری 

بنیادگرایی در عمل، در درون مبارزه می کند، یاوه سرایی و هذیان گویی نکند. چون میدانند که جز اینان کسی 
نیزم تان را ویران کند و خوشبختانه جوانان آگاه و بخصوص جوانان آگاه ؤکاخ هزاره بازی و ش که  دیگری نیست

و  کابل پرسنیزم ؤو هزاره بازی تان، در پی ش« بابه مزاری بازی»و « واواکی»با درک ماهیت  ما ۀهزار قوم
تان جدا « واواکی»سوزاندن بیرق افغانستان پاسخ های دندان شکن برایتان دادند و خط شان را با خط فکری 

ساختند، که تحمل منطق شان را بی مقدار تان را فاش « هزاره بازی»نت های جانانه و کوبنده ساخت. و با کام
از صفحات اجتماعی حذف کردید. « آزادی بیان»که نوشجان کرده بودید پیشمان شده، زیر نام  نجاستاز  و نداشتید

حلقوم  هستند بی گمان در جنگل نهان، بیدار خفته گان، تا برکشند، شیره ز: » بی خبر از آن که به قول شاملو
قومباز تان زب همبستگی در واقع مرگ ناقوس تان را به صدا در آورده و چهره ح آقای میر هزار  مقاله  .«جانیان

ما جهت اهداف  ۀهزار قومبه هدف خورده، تا دیگر توان استفاده از اساسات پاک  ُدرستساخت و تیر شان  رمالبرا 
 .نانه خود و  باداران تان را نداشته باشیدئخا
 

کردن هم عین چشم پارگی و بد اخالقی است.  حی، و باز بی شرمانه توجچهار زانو زد اشتباه، بعد از میر هزار
ما را تو به دهنت خوردی و باز دیگران را با برادران  ۀهزارقوم های آهنین  بیرق افغانستان را تو آتش زدی و گرز

و با تمام تضاد  21طالبان هم. در قرن  ؟ در حالیکه تو هم بیرق افغانستان را قبول نداری،طالبی ات مقاسیه میکنی
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موکراسی واقعی و آزادی یکسانیکه ادعای مبارزه برای د مبارزه تمام ۀهای که در جامعه وجود دارد و جهت عمد
اشغالگران امریکایی و مزدوران بنیادگرایی است. خودت هنوز از بند  ۀبیان انجام میدهند و هدف تیر شان علی

، با آتش زدن بیرق افغانستان و حاد ساختن تضاد های پای بابه مزاری و واواک عار نکردهقومبازی و لولیدن زیر 
 امریکا می ریزید. نیست پشتون و غیر پشتون و دولت اشغالگرؤآب در آسیاب برادران ش عمالا  ومیق
  
ر کرده اند، جهت امپریالیزم و سگان بنیادگرایی ت ۀنبان شان را در مبارزه علیتماهیت اکثریت روشنفکران که  

و « پوهنتون»و « دانشگاه»تضاد های غیر عمده و با لفاظی بیشتر مصروف قوم بازی و  را مبارزه شان  ۀعمد
اخیر بیشتر خیانت  که به حق مردم ما صورت گرفته از  ۀده 4نوشتن مصروف اند. در طول « آمریکا»امریکا را 

سپیده مالی لکه های خون را از  نان ملی بوده و بائدر خدمت خاگو، قومباز که همیشه قلم شان  سوی روشنفکران بلی
 روی باداران شان می زدایند.

 
گید بی خود شده هر صدای مخالف تان نهزار، زمانیکه پای منطق و استدالل تان در برابر جوانان آگاه ل رآقای می

 ا حذف می کنید. نت های کوبنده ای آنان رخطاب می کنید و کام« بوکی، مادهطالبان فیس»را 
 

هر دو  ۀتان از یکجا آب می خورد چون پدر خواند« بابه مزاری»مردم ما فکر می کنند اندیشه طالبانی و اندیشه 
از سوی بابه مزاری  ههزار امریکا است چه تفاوت میان جنایت به نوع میخ کوفتن، تیل داغ کردند بر مردم ،اندیشه

مردم پشتون ما وجود دارد؟ شما نیز در دامن زدن و تجزیه افغانستان از اوت و بربریت طالبانی علیه سو ق
بوکی و بابه مزاری فیس»طالبی تان عقب ننشسته اید که در کامران میرهزار و کابل پرس در قالب « برادران»

ی شب و ظهور کرده، تا در کاشتن بذر نفاق ملی و خوش خدمتی به دولت امریکا و نوکران بنیادگرای« تجزیه طلب
 پایان     روز نمی شناسد.
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