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 تیمعارف وال استیسرپرست ر ( که ظاهراً یخبر )عبدالرزاق احمد یب کی یفرهنگ یدال بر ب یسند انتشار
نشد که  یبررس د،یو شا دیته و باال شد، اما طبق معمول، چنان چه با ،یاجتماع یشبکه ها نهٔ یهرات است، در زم
غم » ریبل درگ ست،ین یقتیحق چیبر ه ستوارکنند، نه فقط ا یم یئستا یئو سقا یگر یستم یکیآن چه در پرتو تار

را  یبافته، گروه و گروهک خود خیاز همه در توهم توار شتریکه ب ییو عقده  یشعور ریغ یها یدشمن «یدرون
  .داشته اند که حاال ندارند یگذشته ا ایدهند که گو یآزار م

هرات شده اند تا در خلوت  یفرهنگ، راه یب یشمار یسقاو کارنامهٔ  یبررس یاز مرکز برا یتأ یه یتازه گ به
ما، هرچند محصور در  یتبار تفکر مسالهٔ  ابتیدرآورند که در غ یناخلفان هٔ ینبود آن ُرخ حق، سر از قض یها

 ر،یساخت فرهنگ توهم، جعل و تزو یبرا گران،یو حقوق د هینبود داع یاند، اما از فرصت ها یقوم یها تیواقع
  .ستندیدست بردار ن ،یگ هیو فروما یعقل یاز ب یلحظه ا

هرات است، با تمام شواهد  تیمعارف وال استیکه سرپرست ر «یاحمد»به نام عبدالرزاق  یکس یبا امضا یسند
 یهرات، به زبان مادر یپشتون ها ندیب ینم یخودش، ضرورت الیآقا به خ نیا ایجهالت، منتشر شده است که گو

مادر و  20ست که  یرواج زبان یبرا یگر یشخص، همان ترفند معروف ستم نیا یواه لی. دلاموزندیب شیخو
 گرفته است و اما رهروان فرقهٔ  گریزبان د 19ست که از  ییها تیعار تیاش در گرو رعا ندهیپدر دارد و آ

  .زنند یم شهیاش ت شهیبر ر« پارس»نوع  یجهالت، با سره ساز
 )اشارهٔ  ریاخ که از سه دههٔ  یاش نوشته است بر اثر تحوالتهرات، در مکتوب  تیمعارف وال استیر سرپرست

 دیاست( و با ق ریاخ چند دههٔ  بتیمص ،یکه با تداخل عنصر خارج یافغان از جامعهٔ  یگر یستم فیواضح به تعار
 یم نیئشدن به لهجه، پا لیرا با قا یکه عامدانه وجاهت زبان در «یدر یفارس» یمعن یاصطالح مضحک و ب

چون  یها یسازند و ولسوال یآن را پشتون ها م تیدرصد جمع 70که  یتیهشدار دهد؛ در وال میمستق ریآورد، غ
زبان هرات، هرگز آن  یدر یو پشتون ها یشهر که جامعهٔ  نیپشتو زبان دارند، صرف نظر از ا تیاکثر ندند،یش

ولو در حد مصرف کاربرد شان  -دهند یرا شیخو یزبان مادر انیکه به ز ستندین رتیغ یو ب تیخاص یقدر ب
اگر »شده است  یآزاد منتشر شد، مدع ریغ یشخص نیاز ا زین یآزاد ویکه امروز در راد یمصاحبه ا در -نباشد
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همچنان  ت،هرا تیمعارف وال سیئمسووالن و ر!« دیئمرا نشان دهد، بفرما یقوم یها شیدارد که گرا یسند یکس
 یها شیگرا نیاز ا یناش یها یگ دهیو کش یقوم زی( به شدت به ستکیقوم )تاج کید از متهم اند که با تقرر افرا

  .زنند یدامن م ،یانحراف
هرات، در برابر ما قدعلم  تیمعارف وال سیئهمانند ر یکسان ای یکه چه کس ستمین نیمقال، دنبال ا نیا میترس با

 هٔ یدفاع از داع یآشکار در کاست یو ضعف ها یمعلوم است، اما ناهنجار ن،یئبا آن قد پا نانیا تیثیح رایکرده اند؛ ز
 نیآن ها، چن یها هیشوند که اگر در حاش یرا باعث م یفشار گانه،یب یو تداخل عناصر مزدرو و تعد یو قوم یمل
 دیاز ق یناش یچه تفکر انحراف م؛یمختومه کن هٔ یفرد، دوس کیمساله را در حد کردار  دیکنند، نبا یها م یشرم یب

 ااز کج میدان یکه م ییبا پشتوانه ها یگروه یها تیدهد فعال یسه دهه که در مکتوب آن شخص آمده است، نشان م
کوبند که بر  یم ییما بر درز ها ابتی( در افغانستان اند، در غفلت و غسمی)فارس دهیگند بر آن الشهٔ  رمیس قیتزر

استوار باشد که حداقل  یعتیدر افغانستان بر طب یسامانده سمیکانیدهند م یچند دهه بحران، اجازه نم ینیاثر سنگ
  .بهره مند ساخته است ،یمظاهر مدن یمستقل و دارا زاد،کشور آ یایاز مزا ن،یپس سدهٔ  کیکشور را در  نیا

 یریگ یپ دوارمیام م،یکن یخبر را نکوهش م یو ب یمدن ستیفاش نیمعارف و ا سیئکه حرکت شرم آور ر یحال در
که آگاهانه و  یاو دنبال نشود و مراجع مسوول و آن مسووالن یشخص، در حد کردار شخص نیا یفرهنگ یب مسالهٔ 

 .کنند یابی شهیر ،یریگ یرا با پ هیکنند، قض یما را دنبال  م یو قوم یمل لیدلسوزانه مسا
 تیخودش و هو گر،یب هر زبان دست تا در جن یکه حق هرکس یزبان مادر یبه سهولت ها یابیاز دست یریجلوگ

بل قبول آن به عنوان فرهنگ  د،یافزایبر غنا ب یمنظر، نه فقط تنوع فرهنگ انسان نیحس کند و از ا شتریاش را ب
به  یبکشاند که وقت ییها تیبر واقع شتریب اماحتر تیشده است به رعا ریکه همپذ یواضح، مساله را در زمان ییها

تنوع ملت افغان با  رشیکردار، پذ نیا ثیاز ح م،یگذار ی... حرمت مبلوچ و ک،یاوزب ک،یهزاره، تاج کیزبان 
 ییست که سند باال، توهم گروهک ها ییها یفرهنگ یکه باشد، تضاد مثبت در برابر ب یآنان، در هر حالت تیرسم

از  ینوع ،یجعل خیتوار سفرنیو ر یچند عنصر فرهنگ وصلهٔ  کنند با یم الیکه هنوز خ شاندک یم ریرا به تصو
آن، چنان  ییدهند و از بزرگ نما میتعم ،یقوم تیاقل کیکه هرگز در افغانستان نبوده است را به نفع  یا یهژمون

 ازیامت ن،یقرار دارند، بنابرا نانآ ییبزرگ نما رهٔ یهمه در دا یبسازند که وقت یست، منطق یگر یچه مرض ستم
که نفس  میرا قبول کن یاستدالل نی. اگر چنستیو ناروا ن یشکمباره گ گران،یخوردن سهم د یبرا یسقاو -یستم
کنند، سهم  یزبان استفاده م یکه فقط از عنصر اکتساب ییدر افغانستان است، پس تمام حوزه ها یگر یستم یادعا
همزبان  ونیلین مآنان اکنو یزبان راثیکه م ییرا در جا گرانیها و د ییایهسپان راب،ها، اع یها، فرانسو سیانگل

زبان کرده است،  ییایزبان و هسپان یزبان، فرانسو یسیرا عرب زبان، انگل نیالت یکایمراو  قایافر ا،یدر آس
کرده بودند، اما  جادیا یفتثقا مستعمره و حوزهٔ  خ،یکه بر اثر عوامل و جبر تار میبدان یمردمان یبشر یها تیظرف

 .شود یم گرید تیواقع ،یکنون یاسیس یمرز ها
 ،«ییکاربرد کاال» شهٔ یاند  جیرا با ترو گرانیو رواج زبان اش، د میحق ندارد به صرف تعم یکس چیواقع ه در
ثور تا کنون،  7 همانند افغانستان که از یدر کشور یتیهو -یفرهنگ یها تیبزند تا با اغماض بر واقع انیز
 اعادهٔ  یبرا یبرحق قوم هٔ یآنان، داع یفرهنگ مسالهٔ  فیآن را پشتون ها بر دوش دارند، با تضع یایبال نیشتریب

 ییمنطقه  باعث بحران ،یکه در نوع بحران یدر حال ،یثر از مداخله و دست درازمتأ  ،یحقوق و نظم اجتماع
در  ،یقوم تیهو در مسالهٔ  یو سربلند افغانستان را با سرگردان بیقوم بزرگ، نج نیا یبشر تیخواهد شد، ظرف

آنان  یبشر یها تیچه گونه ظرف ،ینیو د یمیتنظ ،یحزب یگروه ها میدیکه د اندازدیب یا یاسیس یهاتفاده راس اس
  !شود ی( بدتر نمیزی)پشتوست نیاز ا نیدهند؛ بنابرا یافغانستان، هدر م فیتضع یرا برا
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