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 پارسی، مخرب تر اند! -آریایی و خراسانی
 )مفت و رایگان اجازه دادیم وحدت فکری مردم ما، آسیب پذیر شود(

 
 

ن و روشنگری بر معضالتی بود که یسیاسی در حاکمیت حامد کرزی، تبی و فرهنگی -بخشی از کار های رسانه یی
را تحریف می کرد و دیدیم که بار ها از جریان بسخخخیار میهبی حتی گاهی برای اغراض شخخخخصخخخی، صخخخورت مسخخخاله 
فان  ندا مخال یه داد بان، چهره ی پشخخخخخخختونی ارا طال
مسلح و دشواری های ناشی از حمالت و انفجارات 
با چنان صخخخخورتی به تصخخخخویر کشخخخخیده شخخخخده اند که 

سخد نشخود،  اشخته شخده اسخت، اگر جلو این جریانپند
از این حقایق  بحران متداوم خواهد بودا در ظاهر

نمی توان چشخم پوشخی کرد، اما تفارات ایجاد شخده 
که امروزه جامعه ی افغانان و منافع افغانسخخخختان را 
با جریان های مسخخخلح به چالی می کشخخخند، در نو  

ی که به عنوان کار مدنی عنوان می شخخخخخخود، دیگر
نگری های مخالفان و ویراها یوری  از بس صدای

مانده ایم،  ن ها عاجزمسخخلح را شخخنیدیم، از شخخنیدن  
ز ادر شخخدت تخری) ردرونااویش شخخاید خیلی بدتر 

 5دسخخت بیگانه گان اند و با تغییر سخخیاسخخت ها، دیدیم که چه گونه طالبانی که در فقط   ن مخالفان مسخخلح باشخخد که  لت
 ردا سال، امارت های تنظیمی را به گورستان ها مبدل کردند، در چند هفته، امارت اسالمی  نان سقوط ک

ما به عنوان متعهدان بر  زادی بیان و دیموکراسخخخخخخی ای که هرگز به درسخخخخخختی  ن را تعریف ناردیم، فرصخخخخخخت های 
با در اختیارگیری  دشخخخخمنان داخلی که همیشخخخخه ادای روشخخخخنفار، فرهنگی و حزبی را می کنند، تازیادی ایجاد کردیم 

سو با پرداختن به مقال مخالفان مسلح، مساله را یک  همه گانی، یهنیت هایی را ایجاد کنند که از یکوسایل ارتباط 
ُبعدی سخخاخته ایم و از سخخوی دیگر، بی خیال شخخده ایم که مخالفان واگعی دیگر که زیر نقا) کار فرهنگی و رسخخانه یی 

 کار می کنند، جبهاتی می سازند که شدت فشاری را در هنگامه های انتخابات، می توان حس کردا 
مسخخلح با تهدیدات، خواسخخته ها و ویرانگری های فزیای خویی، بخشخخی از معضخخالت افغانسخختان اگر جریان مخالفان 

یی اری هااند، خیلی مخر) تر از  نان، کسانی اند که وحدت فاری مردم ما را  سی) می زنند و تقریباً با سرمایه گی
 رستی نشناخته ایما ، عناصر خراسانی،  ریایی و پارسی رفارسیش را به دکه روی  نان صورت می گیرند

مخالفان مسلح که در موضع دشمنان متعهد بر ارزی های اسالمی گرار دارند، هرچه باشند، باور های دینی و تعلق 
ترین خطر یا تهدید تمامیت ارضخخخخی کشخخخخور را به وجود  خاطر  نان به میهن، هرگز به کسخخخخی اجازه نمی دهد بزر 

با  کهدر کسخخوت طالبان، در چنان زمانی به داد افغانان رسخخیدند خصخخو  ورندا جریان مخالفان مسخخلح افغانسخختان به 
، فاصخخخخخله ی زیادی نداشخخخخختیما گربانی ها و اینار مجاهدین تحریک اسخخخخخالمی طالبان تجزیه و از همپاشخخخخخی کشخخخخخور ما

ت اتقا  اشخخختباه ،افغانسخخختان، ما را از شخخخر چنان شخخخر و فسخخخادی نجات داد که در تاریی ما، بی پیشخخخینه بودا طالبان
سیاسی خود را دادند، اما حتی پس از سقوط امارت اسالمی  نان نیز از مفاد گربانی های  نان سود جستیما اگر  گای 
کرزی را در زمانی به ریاست جمهوری افغانستان موظف می ساختند که تنظیمیان همانند سالیان جنگ های داخلی، 

 ت را درمی کردند ضمن پرداخت باج، تمامی دار و ندار مملانیرو و گدرت داشتند، شاید وی را با میل تفنگ وادار 
نام دیموکراسخخی می کنند رنفی افغانیتش ُمهر  چه به چه بسخخا که ناگزیر می شخخد تا سخخرحد  ن اختیار تنظیمیان بگیارد؛

انند؛ د تایید بزند و طوماری را بپییرد که در نقد پشخخخختون های افغانسخخخختان رپخی اکایی)ش  ن را تاریی های واگعی می
فل اما چرا غا ه و هم در حال، چنان که تحریف می کنند، نیست؛بنابراین، جریان مخالفان مسلح رطالبانش هم در گیشت

مانده ایم که شخخماری با ظاهر شخخهری و ادعای فرهنگی و روشخخنفاری، چنان  سخخی) های بر پیار ملت ما وارد کرده 
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شد، کسانی که با نام های خراسانی،  ریایی و پارسی می شناسیم، اند که اگر هراس از همان جریان مسلح مسلمان نبا
گاهی که وگاحت را به اوج می رسخخانند، یا افغانسخختان را ُبری هایی از کشخخور های همسخخایه می دانند که معلوم اسخخت 

ارد، بل با ی دپیشینه ی خیال   رده می شود که نه فقط رده شور بُ باید تجزیه کنند، یا کشوری که خراسان خیالی چند مُ 
گونه ای از عقده ی حقارت، توانایی هایی دیگران را نادیده می گیرند و یا هم به افرادی مبدل می شخخخوند که فار می 
کنند که اگر طرح فدرال، حداگل خوا) های خودمختاری غیر ضخخخروری  نان در افغانسخخختان را تضخخخمین خواهد کرد، 

 نفی شودا  رد تا سرزمین مادر این مسیر، از هیچ فرصتی تغافل نخواهند ک
در گانون اسخخاسخخی افغانسخختان به صخخراحت گید اسخخت که هیچ حزبی با نام و عملارد گومی، ایجاد شخخده نمی تواند، اما 

، فعالیت «شخخورای سخخراسخخری تاجیاان»که همه از معاضخخدت  نان با افغانیت  گاهی دارند، با نام  یافراد معلوم الحال
 سیاسی می کنندا 

مدیریت رسخخخخخانه یی و فرهنگی خود را با  لح نیسخخخخختند که اگر موفق می شخخخخخدیما، فقط همان چند طال) مسخخخخخمخالفان م
ل ما نبود؛ وضخخخاحت مشخخخی در برابر دوسخخختان خارجی، به درسخخختی به جلو می بردیم، امروز تهدید امنیتی، مشخخخال او

ی سخخخخخخخت که با نام کار در تواند این مملات و مردم ای را  سخخخخخخخی) بزند، همان جریان بزرگترین مشخخخخخخخالی که می
مفت  ،چهارچو) مدنی، رسانه یی و فرهنگی، بیی از ده سال است که به وحدت فاری مردم ما  سی) می زند و ما

 و رایگان اجازه دادیم هر غلطی که می خواهند انجام دهندا 
ناراحتی و  پارچه گی خویی را حفظ کرده اسخخخخت، اما دگت در عمق مسخخخخاله، این کشخخخخور ما در ظاهر، شخخخخال و یک

گی که وحدت فاری مردم ما بود، به شخخخخخخخدت  پارچه  حقیقت تلی را نمایان می کند که پایه های این وحدت و یک
ومی و گ -تغییر نام، تجزیه، تاراج اگلیتی ازاری می شخخود و مهمترین داعیه هامتزلزل شخخده و وگتی نفی هویت ملی، ب

لت را در نوعی از چپاول و توزیع نادرست گدرت رحاکمیت های برپایی سیستمی ست که با بی شرمی شماری، عدا
 ضیا  وگت استا  ،ایتالفیش می داند، دلخوشی ها بر محتویات  هنگ های ملی یا سرود ملی

خورشخخخخیدی، عداوت به مرزی رسخخخخید که اعضخخخخای غیر پشخخخختون تیم  3131دیدیم که در انتخابات ریاسخخخخت جمهوری 
هایی گرفتند و چنان نمایشخخخخاتی به راه انداختند که متاسخخخخفانه با پشخخخختوانه ی انبوه اصخخخخالحات و همگرایی، چنان گیافه 

شبیهات ادبیاتی، پنهان ناردن معضل  مساله ی د؛ بدین لحاظ، تمرکز بر یک ُبعدجمعیت، سخن  خر یا گسست را با ت
های  رصخخت ها و نارضخخایتیرطالبانش کاری ناسخخنجیده اسخخت و نباید از سخختون پنجمی بی خبر باشخخیم که با اسخختفاده از ف

ند، مردم فقیر و  سخخخی) دیده ی ما را انگیزه دهند که برخالف واگعیت ها و نکشخخخا اگتصخخخادی که تا مرز بی ایمانی می
سند و بدون  ن که از بهشت های وعده داد شا ستان و افغانیت را مشال ب ست های بیرونی، افغان سیا شدهتحمیل  ی  ه 

رند، ندانند که افغانسخختان ما بخشخخی از جهان سخخوم اسخخت که هرچند بدبختی های سخخر در و خراسخخانی، پارسخخی و  ریایی
ران، تاجیاستان و چه در ای می  فریند، اما سایر دشواری های ما با  ن خا ناشی از جنگ ها در این جا، معضل 

 تراژیدی اند، فرگی ندارندا کشور های منطقه
از  ن افغانان محتاج و نادار را معرفی  یسخخایه، فقط گروه هایمهاجرت های گسخخترده و زنده گانی در کشخخور های هم 

پفی رخراسخخانیش وگایه می می کند که با تجربه در سخخایر بخی های جهان سخخوم، در برابر ادعا ها و وعده های ُخر و ُ
 ا  مانند

انی، در کشخخخخوری که پیرامون وحدت ملی، تمامیت ارضخخخخی و منافع ملی، چند موضخخخخعی فاری رخراسخخخخانی، افغانسخخخخت
تجزیه، فدارل و اااش وجود داشخخته باشخخد، چیزی که  ینده ندارد، همان افغانسخختانی سخخت که حداگل در بیی از سخخه گرن، 

 وجود داشته استا
ی، در فار ایجاد تاسخخخخخخیسخخخخخخات و زیر بنا ها و  برای دولتمردان، مسخخخخخخووعن و زعامتی که در این  شخخخخخخفته بازار فاری

خود وگت ندارند و یا  گاهی های  نان،  نان را برای خطرات، بی خبر می عمرانات اند، توصخخخخخخخیه می کنم که اگر 
حرف واضح، منطقی، مستند و شفاف دارند و در برابر  ما،گیارند، حداگل با جریان های کار کنند که همانند موضع 

 کشور و ملت، به شدت احساس مسوولیت می کنندا
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