
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de   
 میباشد مضموننویسندۀ  شکل بدوش متن وسؤولیت م 

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۱۲/۱۱/۲۰۱۶                            «عمرزی» مصطفی
 

 بود دیدنی دوستم، جنرال برابر در تضرع
 )سقاوی )آرمان های

 
متی  -کته در مبحتن نقتد آن دریافتت کنتیم خویش، گونه ای را  الفخمتکلم انواع ه و رومحا ۀما عادت کرده ایم در حاشی

خره است. فرهنگ یتاوه بتافی و اضتاوت کتور، در پشتتواره هتای گروهتد هتای متدعی دانیم یاوه، گزافه، مزخرف و س  
 این فرهنگ سخیف است.  ۀخوب ترین نمون« فردوسی ۀشاهنام»دست باالیی، ادبیات حجیم دارد که 

 
 حاکمیت افغانستان، طراحی شتد، درگیتری -جزو میکانیسم  دولت -از زمانی که با تجاوز شوروی، تحمیل عناصر مخل

 یابند. نانجام  یما در بحن های حاشیه وی، فرصت های زیادی را هدر داده است تا مامول اولویت ها، به خوب
 
که از اساسات ستمی گری در تبارز خویش استفاده می کنند، در انجام مقتاطیی کته بتازار کتاالی  ی تحمیلیگروهد ها 

تطبیت  نته فقتط  -ندارند که چه حاصل می شود. آنتان در پتی یادعایی آنان از فروش می افتد، با نقب زدن به تاریخ، باک
    عدالت اجتماعی ادعایی نیستند، بل طیف تحمیلی که توجیه منطقی ندارد چرا باید وجود ااشاری را تحمتل کنتیم کته ادعتا 

سترزمین بتا  زار کته حت  و حقتود متدافیین واایتی ایتن ۀمی کردند فی سبیل هللا خدمت کردند و اما در پایان ید کارنام
، در نهایت گترایش هتای تیصتب کته در نخستت اعتبتار ه شدتیمان، بیوه زنان و بی خانمان ها به باد فراموشی سپردۀانبو

فرامتوش  ،اسالمی برای هتر تیهتد و اامتام، موضتخ ستاختند ۀملت بر شان کسانی را ضرب صفر می کند که از داعی
دستت ختالی  ،مجاهتدان واایتی افغتان و صتاحبان امتیتاز جهتادیکته لی نمی کنیم در چهار ستال حاکمیتت تنمیمتی، در حتا

، ایتتدیالو ی ستتاخته انتتد و در هن تتام طتترد اجتمتتاعی و ماندنتتد، بتتازی ران نقتتش خیانتتت و جنایتتت، ضتتمن تتتارا  هستتتی متتا
ال سیاسی که خواهان پایان حضور شرم آور و نن ین آنان است، کاوش ر می شوند و تاریخ میاصر را در چند هزار س

 پیش، حفاری می کنند.
 

ست که در او  دشواری هتا، در حتالی کته در مستیر آینتده، در  یسلایر تقدیس سقاوی و سقاوی گری، آااز تبارز دی ر
 ۀصتبور باشتیم، صتبر ملتت متا را در گترایش بته تیمتیم افتتراد ملتی، کاست باید های هزار مشتکل، متحتد و متفت  وکمین 

لبریز می کنند و بی هیچ توجهی بر القای کردار منفتی، فقتط دنبتال دل خواستته هتایی انتد کته بایتد انحصتارات نامشتروع 
 شان را تضمین کند.

 
سربازان جنرال دوستم که بقایای به  شبکه های اجتماعی و آدرس های وابسته به سقازاده گان، در واکنش به شدت عمل

 از نمتاد پکتول آنتان میلتوم استتاصطالح عیار خراسانی را خجالت دادند تا با انبوه حضوری چند اوماندان کمینچی کته 
ادمان انداختنتد کته هرچنتد جنترال جستور در اشتتباهات تتاریخی اش، از پیمتان جبتل ۀچند کیلویی اند، همان تاریخی را بت

متی ستازد تتا پیتروان  حاکمیتت فرصتت هتا -آنارشیسم دولتی ردن ربانی به کابل، هرگز از یاد نمی برد، اماالسرا  تا آو
 ستمی به خوبی سود ببرند. 

 
ملیشه ها، گلم جمخ، ادبیات زشت توهین بته ااتوام کته از انتای فرهنتگ بته اصتطالح پارستی اصتیل استت تتا طترح پتان 

ترکتباران افغانستتان را بتا اامتام  ۀجنرال با سقازاده گان، تمامی جامی تورکیسم، فقط در چند ساعت اول تصادم افراد
بر حضور و بزرگی تاریخی آنان در افغانستان، توهین می کند. هرچند آن طرفی که ما می شناسیم عادت دارد واتی از 

پتتاره، از آن وی نیستتت و پتتاره  آن زردی بتتاای مانتتده و آن اجتتزای -دارالتادیتب و مستتلخ تنبیتته نیتتز بیتترون شتتود ادعتتا کنتتد
شنیدن و حرف زدن، کتی »، اما ع االب های شیر، وارونه بسرایدمیران آبایی اش کمد می کند با اوزان تخیل در انوا

 «بود مانند دیدن.
  

اما با اتفاد و ید دنتده گتی خودشتان را تمجیتد  -بار دی ر نیز شاهد خجلت مدعیانی شدیم که در هر نوبت سراف نده گی
خجتل را  ۀد تا در چند ردیف، چند سرخوردنی دولت ردیف می سازفاضتشکیالت ادر هر توهم، و برای تایید م  می کنند 

 هر دولتی می تواند در اناعت مردم به دورغ، موثر باشد. با مدال و تحسین، تصدی  کنند که پس از اخبار واصله، م  
 

ای بزرگ، مملکت را تا پرت اه سقوط کشتانیده انتد، امتا در ه یثور تا کنون، هرچند در ناکام 7دولت های افغانستان از 
 تیمیم و رسمیت جیل، دروغ و تزویر، بی نمیر می مانند.

کلکانی، مرده کشی می  -در شام روزی که بقایای سقاوی، سرخورده با تابوت های شبیه سازی شده از تکنالو ی ربانی
دوی ملی، اجساد بازی ران اتفاای در اتفااتات تلتخ و ستیاه تتاریخ کردند، با خالی ماندن جای سربازان جنرال دوستم و ار

درجته ستیر عقتب مانتده گتی در پتزیرش هتزاران  و صتد هشتتاد ماه دچار ید 9میاصر را که از رویکرد آنان، فقط در 
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در برابتر  سترمداران ستقاوی خساره شدیم، با هیاهوی اماش عیاران خراسانی، دفن می کنند و متو  دی تری تتا حضتور
باز هم تا متو  افغتان ستتیزی و تتری ستتیزی  -می شود که از ورای آن، توهم و خیالبافی ۀو شبک ۀجنرال دوستم، رسان

 های بی شرمانه، ادامه می یابد. 
 

ستقازاده گتان متدعی  ۀگزارش تلویزیون آیینه )وابسته به جنرال دوستم( ید تصویر واضح از حقیقتی ست که اگر مستال
تفاده متی کننتد. چنانچته الحتا  بررسی نکنیم، آنان متخصصانی اند کته از تزویتر، دروغ و ریتا، بته ختوبی استرا به دات 

ب کترده استت، در آفرید )عضو پارلمان و حزب اسالمی( را که با جستارت بیتان، همتواره اعضتای شتر و فستاد را بتی 
جناب حاجی از شتدت زختم که  وانمود می کنندشبکه های اجتماعی، در و با تیمیم  یاالت خود توبیخ و مجازات کردندخ

 های خیالی، بستری است.
 

داوود کلکانی و ایزیاد، در جمخ چند تای دی ر، در وااییتی که ما می دانیم و امتا متردم را بتا اافتال، کتور متی کننتد، بتا 
میتدان در که از گزشته  جنگ هایی ۀربمی دهند، با هزار احتیاط از تج زتضرعی که در میدان وااییت ها، همواره تبار

 ،د کته بترخالف ستناریوی از ابتل تییتین شتدهنو طالبان دارند، گزارش می شتو اسالمی هزاره تا حزبیانهای شفیخ های 
، کلولتته پشتتته ۀشتتهرآراا از لتتون فضتتالت تتتاریخی آنتتان در تپتت ۀدرگیتتر جوانتتد هتتای احساستتاتی شتتده انتتد و بتته زودی تپتت

نتان در برابتر جنترال دوستتم، در حتالی کته آخضتوع و خشتوع  ضتای شتر و فستاد،اع مرفوع متی شتود. تماشتای حتاالت
بستتیار مهتتم دارد کتته چتته گونتته  ۀچنتتد روز ابتتل را بتتا ضتترب صتتفر، از حیثیتتت انتتداخت، یتتد مستتال ه هتتایاواتتای رستتان

در کته هرچنتد بتای نتدارد از طریت  کتار فرهن تی، تخطتی کنتد، امتا  ساسیت مستایلی آگتاه انتدحگروهد بحران ساز بر 
 ماهر سازی، با تیصب، مراعات می کنند. 

 
را در گتره هتای محکتم خویشتی و  تان، در حالی کته ایتن تبتار ستربلندتقابل با وااییت فراگیر و عمیم پشتون های افغانس

کرده است، بدون اتحاد گروهتد هتایی کته دوستتان دارنتد  ارخاندانی با تمام ااوام افغانستان از مزیت دست باال برخورد
همتواره در مخالفتان را سر پشتتون هتا نخواهنتد شتد،  ۀسای این اتحاد نیز، ،ند و حتی در کلدت االیت ها، انبوه شواز وح

آنان در صف مرفیتت بشتری، در برابتر اکثریتت پشتتون  ۀرعایت گونه ای از ستیز تشوی  می کند تا با طرح آنان، دست
تاجید، تتری و هتزاره  صدی  فرهنگ با سه رگه ساختن کلکانی )گویاناکام این اتحاد که روزی  ۀها، کم نیاورد. تجرب

عقتتب نشتینی کتته مقاومتت متی گوینتتد، در بتازار گتترم فحاشتی آزادی هتتای  ۀاستت( تتا فرصتتت پیمتان جبتتل السترا  و جبهت
بتر آنتان را زاری  ۀی حاکمیت کرزی نیز، با پرهیز از روشن ری بر جنایتت احتزاب ایتر پشتتون کته عمت  عالاتۀرسان

حدتی، واتحاد زبانی با هزاره گان نشان می دهد و اما منط  روشنفکری جوانان هزاره در حالی که دی ر از مزاری و 
کنتونی،  ۀاس محتم مبتدل متی کنتد کته در نمارتخانتۀبترا متنفر استت، بتا تبیتین خیانتت هتای شتر و فستاد، آرمتان هتایی 

امتا بتا  -روشنفکران ایر پشتتون، آستیب دیتده انتد ۀه از زخم و ضرببرای دسترسی به ناروا، باوجود این کسقازاده گان 
انتب چپتی و اخوانیستتی نشتوند کته از اتفتاد االیتت هتا و ج اامام بر آن ها، همواره می کوشند از شتانس هتای محتروم

ایتر پشتتون  و پیامد آن با انحصارات گروهی و االیتی، االیتت هتایاند پشتون ها، خودشان را در راس افغانستان آورده 
اب کترد، د خطتزرا نا امیدتر و متنفر تر از گزشته در برابر شان ارار می دهد. سخنان والی بلخ کته جنترال دوستتم را د

، حتتتی در زمتتانی کتته از کتتردار رفقتتای تکنتتوکرات ناراحتتت متتی شتتود، بتته ی متتی شتتود کتته جنتترال ت تتریۀدر حتتالی رستتان
ل حاکمیت ربانی، اما در اولین فرصت، ما را با خطاب ی من به تشککه باوجود کمد هانزدیکانش به تداعی می آورد 

 ملیشه، بی شرمانه کنار گزاشتند.
آن،  ۀواع آن، بقایتای کلکتانی بتا تتداعی تتاریخی کته در هتر زاویتنتگزارش تلویزیون آیینه را همه دیتدیم و دیتدیم کته در ا

ختال   ،فردوستی ۀحتاال در هتزار -فارسیسم و پان ترکیسم پان ۀخیانت جمییت و شورای نمار به ترکتباران تا مرز مسال
 شوونیسم، فاشیسم، اسالم ستیزی و به وی ه تری ستیزی، به نقطه ای رسیده است که پایان می نامند.  ۀا اساسنامۀشاهنام

د هتتای ادعتتای گروهتت ۀکتته توجتته بنیتتادین بتتر مستتال« بررستتی تحلیلتتی پتتان فارسیستتم»دو یتتا ستته ستتال ابتتل، چتتا  کتتتاب 
می شد، این امیتد هتا را زاد کته اتحتاد ضتد افغانستتان  از تنمیمی و چپی )پرچمی(  -پارسی در تمام انواع آن -خراسانی

نمی شود که در ماهر، بن تاه بر محور پشتون ستیزی، با شیوری که االیت های افغان یافته اند، هرگز به نفخ گروهکی 
د کته نتهای حساب باز کرده اند که با تیجب در می یابیم هنوز مردمی وجتود داراتحاد االیتی اند، اما در باطن، بر عقده 

 ، عقده های باستانی را حمل می کنند.پس از هزار سال
اکبر بای، در کنار جنرال بتود، ترکتبتاران افغانستتان را  ۀطرد عبداللطیف پدرام از سوی جنرال دوستم که تا زمان حادث

هتیچ  ۀپشتتون ستتیزان نتوع ستتمی، در دشتمنی بتا ستایر ااتوام افغانستتان، مالحمت افته انتدۀاری ای نشان می دهد کدر بید
شتف  »تیقلی را ندارند. اخیراً پدرام با تصنیف شیری از الی  شتیر علتی )شتاعر تاجیکستتانی( کته بتا آلتوده گتی صتوتی 

پنجتاه درصتد تبتاری در  بتا ادعتای را درنوردیتد، دری قیم در تاجیکستان( فضای زبان )آواز خوان ستمی م «سیاه پوش
هتزاره و تتری افغتان، بته ختوبی بدانتد کنتار آمدنتد بتا  هافغانستان، تتا جتایی بته وااییتت هتای افغانستتان کمتد متی کنتد کت

گروهد توهم و حامی فرهنگ ابتزال و هتاکی، ارد شدن در حقایقی ست که مکتب افغانستتان، مفتت و رای تان، ارایته 
 نمی کند.

 
 .درین ویدیو ها جنگ شورای نمار و چاپلوسی آنها نزد دوستم دیده می شود

 
https://www.youtube.com/watch?v=IIKmbyzKzFA 
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