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 ۰۵/۰۳/۲۰۱۸        غرزی الیق
 

 «گیتاجیک زده»ستیزی در بینِش دیگر 
 

مزدبگیر درون و بیرون  ۀ آنچه در جارِی روزگار، سود ذاتی زادگاه ما و هستی باهمی افغانها را به دسِت شبخون چند قومبار
ا به سنگ بدگمانی و حتی افسون برتری جویی قومی، تبار ها و تیره ها ر ۀمرزی سپرده و در رویای خیالپردازی های شاعران

ی آگهی و دید شتتتان در چهاردیواری نفرین می بندد، بیشتتتترینه، از درون ناجور آدمها و چهره هایی ستتترریزه می ند ره گستتتتره
سده ها و هزاره های سپری شده  ۀرهن ۀی ما را با سنجمنافع روچک ایل و خیل خود شان محصور بوده و زماِن دگرگون شده

و « آگاهی رسیده»نند. در پرخاِش شرم آوِر تباری و برپایی نامیموِن جنگ قوم ها، شماری تاجیک تباراِن به تول و ترازو می 
نمایش داده و در آزموِن افغان ستتتتتتتیزی، مررز گریزی و جدایی خواهی، از دیگران، به بخصتتتتتتو  آموزش یافته برازنده گی 

« خلقی»و « پرچمی»افراطی، از « راست»افراطی تا « چپ»از  فرسخ ها پیشی گرفته اند. این گروه تاجیک تباران م تبی،
، دولتی و یا «آریایی»و یا « خراسانی»یا « افغانستانی»، «جهادی»و « ستمی»و « اخوانی»تا « جمعیتی»و « شعله یی»و 

فرهنگ گفتمان و  یا فرو افغانی، در یک ستتتمفونی واحد و پناه بردن به ستتتخی  ترین استتتلوز ها و نازل ترینغیر دولتی، فرا و
ی باشتتتنده گان زبان چررین، استتتتناد های پایداری حارمیت و یگانه گی افغانستتتتان را مورد هجوم قرار داده، رتله های گستتتترده

 .زیستگاه ما را آماج ن وهش و سرزنش قرار میدهند
م تبی های تاجیک تبار را  ۀی گمراه و فاستتتد شتتتدگی های همین بدنهپشتتتتون ستتتتیزی متعرن و رینه جو جوهر اصتتتلی پوینده

های عوام فریز، تأریخ، معنویت و ستتتربلندی  نیرنگمیستتتازد ره با تولید و بازتولیِد پندار های ستتتقیم و جعلی و به راه اندازی 
های باشتتنده گان ستترزمین ما را مستتخره میستتازند. ستتتیهنده های تاجیک تبار و اندیشتته پردازاِن پشتتتون زدایی رستتوا، با چنگ 

ه تردستتی های تأریخ و گستستت ها در پیوستته گی پیشتامد های پیشتینیان، بالنده گی ها و گردن فرازی های تاجیک ها انداختن ب
برپا می نند. رنش و منِش این « دیوار چین»را نیز به داِد بی آبرویی می ستتتتتپارند و میان تاجیک ها و تبار های دیگر رشتتتتتور 

هوشدار را در گوشهای تمام قوم های غیر پشتون این سرزمین  زنگ خطرمان، گروه در بستِر پشتون ستیزی لجام گسیخته، بیگ
سازد. این بازی گندیده، سنت دوستی و  سته وادار می به صدا درآورده و نخبه ها و برگزیده های آنها را به نتیجه گیری های بای

 .برادری میان اقوام را زیر پرسش میبرد
دانایی های مدرن و  ۀبه ناجوری مدهِش پشتون ستیزی سردچار اند، در فیشِن عمام گمراه شده های تاجیک تبار، همین هایی ه

فرهنگ فروشتتتی روزمره، از هستتتتی و تأریخ رمترین پند و عبرت فرا گرفته، باور دارند ره فرآیند های طبیعی گذار به آدمانه 
به بهای هویت همه گانی، به ستتتتوِد روچه و بازار  زیستتتتتن را با تازیانه ی زبان و ادبیاِت آلوده و ر ی ، در پناه فریز و خدعه،

محل خویش ستتتتمت و ستتتتو می بخشتتتتند. در رنِش جاری این گروه، جای درِ  قانونمندی های زنده گی و گذاِر عق یی به دولت 
مدنی و ضتتتمانت ستتتاالریت مردم را شتتتیوه های نازل و بدوی ستتتر به ستتتنگ زدن، خشتتتونت مابی و گریز از گفتمان ستتتازنده و 

ند تستتخیر نموده و در لح ه های روتاهی در فرنودآوری، به فحش و دشتتنام و تحقیر دگر اندیشتتان چنگ می اندازند. قانون هدفم
افغانی و زیاده خواهی و اضافه ستانی در وهله های ناچاری های حارمیت  ۀگریزی و لجاجت در برابر راستینه گی های جامع

 .ر شان را میسازدها، سرشِت چنین آدمها و خمیِر ضمیِر گنه ا
شین سرررده ۀدر پی سال نه چندان دور، از صبحدِم هجوم نیرو های ن امی ناتو به  تا همین امروز،  ۲۰۰۱گی ایاالت متحده در 

ی تاجیک تبار، همگام با یورِش دیوانه وار بر سنت ها، ارزش ها، تأریخ،  قافت و سربلندی های شناخته شدهچهره های بدناِم و
ر همچشتتتتمی رینتوزانه با آنها، گهشتتتتماری، چبود، فرهنگ و معنویِت شتتتتری  و بلند پایه ی تاجیک ها را در پای پشتتتتتونها و د

با ستتتخاوت ریختند و از ریِش ننگیِن حبیز ه رهدامنی، آن خصتتتم آدم و آدمانه زیستتتتن، فقط به پاداِش عقیم « ستتتقاوی»رهزنان 
یاه وی، ستتنِت روی ستت« اعزازِ »تراشتتیده و در « دم دین رستتول هخا»، هی ِل «ی پشتتتونهاحارمیت ستته صتتد ستتاله»ستتاختن 

گی عمل و اندیشه، سرگذشِت پر غرور پرستِش باغی ها و یاغی ها را رونق تازه بخشیدند. چنین چهره ها و باند ها، در آگاهانه
و قارون های « جهادی»ی و با فرهنِگ تاجیک های افغانستتتتتتان را با ابزاِر جانبداری لجوجانه از دزدان و آدم شتتتتتاِن شتتتتتهره

ل ه دار ستتاخته و به تاجیک های ستتربلند افغانستتتان ذلت و شتترمستتاری بار میاورند. اینها، ابهت و ع مِت مافیایِی تبار خویش 
 .تاجیک تبار های زادگاه ما را تا سطح حقیِر و فرومایه ی چند چورگر و چند دزد حرفوی سقوط میدهند

خشتتن و جنگجو، چبود و شتتاخصتته های غرور ی چند م تبی نارام، در پناه ماهیِت پشتتتون ستتتیزی تاجیک زده گی لجام گستتیخته
آفریِن مادی و معنوی مشتتتتتر  باشتتتتنده های ستتتترزمیِن واحد ما و نیز دستتتتتاورد های هویتی آن ها را با بیباری زخم زده بدون 

در  اندرترین اندیشتتتتتتته از برآینِد چنین برخورد، به پیش میتازند. آنچه در رردار و گفتاِر ستتتتتتتتیزه گران م تبی تاجیک تبار، تنها
، در خصتتتومِت دیوانه وار با باشتتتنده گان رشتتتور، منجمله پشتتتتون ها، حارمیت و «ح ومت وحدت ملی»برهه ی ستتته ستتتاله ی 

گی و شترمستاری استت. فهرستِت دراِز تپنده گی های تمامیت افغانستتان بر شتانه های وطنداران گذاشتته شتده اند، مایه سترافگنده
ستتتتاد، از برپایی بغاوت علیه رییه جمهور ررزی در پایاِن دور نخستتتتت انتخابات مررز گریز و جدایی طالبانه ی اهل شتتتتر و ف
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تا رارزار قانون ستیزی و یاغی گری معلم عطا در بلخ، جای دودلی « خمیه ی جرگه ها»اخیر ریاست جمهوری در زیر چتر 
سته و باقی نه میگذارد ح م شود ره چنین حررت ها، سازمان دهنده سته، بار بار حارمیت ملی، گان و مجریان آن، خوا یا ناخوا

سبِز وا  ساخته و  سترسی به صلح را عقیم  شیده، د ستان را به نفع خصم بیگانه به چالش ر سود و  بات افغان تمامیت ارضی و 
 .زده گی و بیزاری تمام قوم ها، قبیله ها و تیره های باشنده ی زادگاه ما می گردیده است

گی و تاجیک تبار بر ضتتتد یگانه ۀ ستتترگشتتتتدر بلخ و جستتتت و خیِز چند م تبی منگ و« یجهاد»بغاوِت عقبگرای قوماندانیت 
ستتت مت افغانستتتتان، بیدریق، مذا  چهره ها و ستتتاختار های مافیایی ستتتاکر تبار های رشتتتور را ترجمانی نموده ره در گستتتترش 

مواد مخدر، لی م گنجینه های زیر زمینی  نافرمانی ها و شترارت ها، ایمنی  روت های غارت شتده و دواِم زد و بند های قاچا 
و آ ار باستتتانی افغانستتتان را مینگرند. دزد و جنایت ار پشتتتون، هزاره، ازبیک و دیگر گروه های اتنی ی، ی جا با جدایی طلبان 

نیستتتت ره و غارتگران تاجیک، در ستتتتاِد بغاوت، هنوز پرچِم ستتتیاه اغتشتتتاش و قانون ستتتتیزی را برافراشتتتته نگهمیدارند. بیجا 
چون خوستتت، قندهار،  والیاتاز « جهادی»ی قوماندانیت شتتورش جاری بر ضتتد حارمیت را چهره های خشتتن و جنایت پیشتته

آزموِن نهایی در زنجیره  ۀدر بلخ را به م اب ۀم دلگرمی می بخشتتتتتتند. آنها، غایلد  ننگرهار و مح ت دیگر، همراهی نموده و هر
 .به غرِن امانِت جان و  روت های حرام خویش خط اندازی ررده اند ی گروگان نگهداشتِن ررسی های دولتی

ی ی از برآیند های ستتترراستتتِت جنبش های جاری افغان ستتتتیز و مررز گریز و ستتتررشتتتی در برابر حارمیت به بهانه ی ناروای 
ر شتتدن و گستتترش پشتتتونیزه ستتازی ستتاختار قدرت، بیگمان، در بستتتر ستتازی برای دوام دستتت اندازی های خارجی و دنباله دا

دارد. میاِن پهنای دخالِت زمامداراِن رشتتور های آزمند همستتایه و رارزار هستتتریک  بخصتتو جنگ در ابعاد تازه تر، بازتاز 
وطن ستتتیزانه ی گروه های لب باِز تاجیک تبار به ستتاده گی میتوان همستتانی هم ریشتتی ها و هم ستتنگی ها را برجستتته ستتاخت. 

بار، زیر تا یر ریِ  تپش های اپوزیشتتتنی، مستتتیر تأمین هیمونی یک جانبه ی تاجیک تباران را، مدعیاِن برتری جویی تاجیک ت
 ۀآنهم به یاری پول و نیروی ن امی بیرونی ها، خیلی به غلط محاستتتتتتتبه نموده اند. هی  نیروی بیرونی قادر به برهم زدن معادل

اهی را در سر نه می پرورانند. تجربه به ررات نشان داده است جارِی قدرت در افغانستان نه بوده و باالتر از این، چنین نیت و
گی در راه شتتت ستتتتاندِن ضتتتریز های اصتتتلی قدرت در افغانستتتتان، بیگانه از گذار طبیعی و رشتتتد قانومند ره هر گونه شتتتتابزده

ک نه می ند. چیزی ه جامعه، مح وم به زوال استتتتتتتت و هی  دار دار و به راه انداختن هیاهو به تندی و یا رندی فرآیند ها رم
گی چهره ها و امروز در ذروه ی سیاست های جهانی در پیوند با سرنوشت خاستگاه ما و پرسمان جنگ و صلح سبِز سرگشته

ساختار های ناجور جدایی طلز و مررز گریز میگردد، بیاِن ساده ی همان راستینه گی ان ار ناپذیر است ره بافِت قومی رشور 
 .انی پیوسته آنرا فرمان میدهدافغ ۀو جوهِر جامع
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