
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
   ٢از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. دافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نماي
 maqalat@afghan-german.de 

 

  م٢٠/٠٣/٢٠٠٨                          انجنير برات فرهيد
 
 

  فيلم کاغذ پران باز ـ يک نيرنگ استعماری مان وُر
 
  

يک زمانی آيات شيطانی نشرميکنند تا دعوای مسلمان وعيسوی براه اندازند، زمان ديگر رمان کاغذ پران باز 
  .لق ميکند، اين نفرت قومی خلق ميکندنشرميکنند تا جنگ قومی براه اندازند، آن نفرت مسلمانی خ

. مبتکرآن سلمان رشتی ميشود، ومبتکر نوع دوم خالد حسينی ميشود، جنجال کاری کاتورهای حضرت پيغمبر اسالم
  .که دوام دارد. ص

همًه اينها تحت نام آزادی بيان صورت ميگيرد، آنکه حس ميکند توهين به د ينش شده عقب گراخوانده ميشود، اين 
  . اعتراض ميکند که توهين به شرافتش شده نافهم خوانده ميشودديگری

هرکدام مورد استفادًه خود را دارد، از اولی درتشديد نزاع مذهبی و ازنوع دوم درتشديد نزاع نژادی  استفاده ميکنند، 
د، تا متوجه مردم را به عوض اينکه به علم و چيزهای سالم سرگرم سازند، منحرف ساخته درين مسا يل سرگرم ميکنن

  .کارهای اساسی نشوند
  .خالد حسينی در رمان و فلم خود کوشش کرده که ملت هزاره را ملت زبون و نوکرمنش نشان دهد

گرچه رمان وی بريک فاميل خريده شده طرح ريزی شده ولی معموال چنين مثال هائی برتمام ملت تلقی ميشود، چون 
  .رمان به قسم نمونه قرارميگيرد

  . درهرقوم و ملتی خوب و خرابی وجود دارد، نميشود همه را به جملًه بد حساب کردعرض شود که
  .سوال اينجا ست، آن زمانيکه چنين اعمالی صورت ميگرفت، خالد حسينی و ا مثال آن کجا بودند

د، متوجه شد خالد حسينی که در زمان قتل عام ها نظاره گربود، و حرفی نميزد منتظر بود، تا ملت هزاره را نابود بيبن
  .که اين مردم  با همًه  حوادث ناگوارسربلند کرده است

حال مکر ديگری به کارگرفته، آن تضعيف روحيًه اين مردم است، چهرًه به ظاهردلسوز گرفته، چنان به جهانيان 
  .وانمود ميکند که از اين مردم کاری ساخته نيست

حکام هستند که شرائط تبعيضی را بوجود می آورند و اينکه عرض شود مسؤول هربيعدالتی حاکمان ميباشد، که 
  .افرادعادی را بدانسوميکشا نند

زمانيکه حکام تبعيضگر کنارميروند و يا کنارزده ميشوند، افراد عادی هم دست از تبعيض برميدارند، چون 
  .ديگرشرائطی نيست که از تبعيض سودی برند

  .تبعيضگری دربين مردم عادی بسيارکم بنظرميخوردمثال با از بين رفتن حکام نازی آلمان، ديگر از 
خالد حسينی در رمان خود چهرًه کريهی از پشتون ها و توهين آميزی ازهزاره جورکرده، مقصدش اينست که بين 

  .افراد عادی پشتون و هزاره خصومت و د شمنی ايجاد کند
  .نگزارندمردم هزاره ديگرآنقدرهوشياری دارند که به دسا يس خالد حسينی وقعی 

برای بعضی چنين تصوری بوجود می آيد که گويا خالد حسينی نسبت دلسوزی به مردم هزاره چنين رمانی نوشته 
  .است، اين بعقيدًه من نا درست است

اول اينکه آنچيزيکه ازظلم طا لبان ذکرکرده حرف فوق العادًه نگفته، طالبان خود ويدئو های به مراتب هولناک تری 
  .ه آن افتخارهم ميکنند، از سربريدن ها گرفته تا سوختن مکاتب و قتل عام هادرست کرده و ب

زيرکی خالد حسينی هم دراين نهفته است که با بيان جنايات طالبان و جلب توجه خوانندًه متاثر از واقعًه يازده 
ًه هزاره را تضعيف و سپتامبر، کوشش کرده هزاره را به قسم نوکر و قوم زبون درجامعًه جهانی معرفی کند، روحي

روحيًه جنا يتکاران را تقويت کند، درست اينرا در زمانی بيان ميکند که مردم هزاره با قربانی دادن های زياد سربلند 
کرده، غرور از دست رفته را دباره بدست آورده است، اينجاست که اشخاص مانند خالد حسينی دست به چنين نوشنه 

 ملتی را خدشه دارسازد، و ازجانب ديگربه  جنايت کاران غروردهد، و با نسبت دادن هائی ميزند تا غرور قوم و يا
  .نوکرمنشی به مردم هزاره، باعث ترغيب جنايات کاران نژاد پرست شود

  .کسيکه که جلو حيوان درنده قرار ميگيرد، نبايد خود را ترسان نشان دهد، چون اين باعث حملًه حيوا ن درنده ميشود
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 تخم نفاق می اندازد و ميخواهد اين اتحاد بين اقوام پشتون و هزاره و سائراقوام را برهم زند، جای تعجب  خالد حسينی
نيست که بعضی حلقات اجانب که اشتياق مداخله در امور افغانستان را دارند، ازين نفا ق افگنی خالد حسينی استقبال، 

  .و حتی به تکثيرآن کمک ميکنند
 قوم پشتون و ديگراقوام افغانستان رنج ميبرد، رمانی نوشته که اين اتحاد را برهم زند و زمينه وی که ازاتحاد برادرانًه

را برای آوردن حکام تبعيض طلب مساعد سازد، بدين قسم که افراد عادی پشتون و هزاره را در دعوا انداخته وزمينه 
  .دمساعد ساز) بنام دفاع  از فالن قوم( را برای مداخلًه بيشتراجانب 

دررمان خالد حسينی طوريکه قبال ذکرشد، حمله بر بوجود آورندًه رنجهای مردم هزاره، يعنی حکام ظالم نيست بلکه 
افراد عادی پشتون که خود در گروسيستم تبعيضی قراردارند، مورد سرزنش قرارداده، و به خواننده چنين وانمود 

  .ميکند که گويا ملت پشتون، چنين خا صيتی دارد
يکه اکثريت بزرگی ازقوم پشتون خود در زير خط فقر قرار داشت، و تعداد معدودی توانائی آنرا داشتند که در حال

برای خود خدمه بگيرند، اين مطلب را فراموش نبايد کرد که هزاره ها از گدائی ننگ داشتند، و گدائی تعداد پشتون که 
  .مجبوربودند، دليل آن نميشود که پشتونها گدا صفت اند

  .م نفرت بين  اقوام نجيب پشتون و هزاره پا شيدن، جزخوش خدمتی به اربابان دالر، چيزديگری نيستتخ
  .انسان غريب چيزی ندارد، چيزی که دارد همان غرور و ايما نش است

  .خالد حسينی غروريک ملت را به حراج گذاشته، اين بزرگترين ضربًه است که به انسان غريب هزاره  وارد مکند
  

  وی شو اگر راحت جهان طلبی       که در نظام طبيعت ضعيف پامال استبرو ق
  

  پايان
 


