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اگر آن چه را كه به عنوان نقد پشتون ها تاریخي، ادبیاتي و سیاسي شده اند، میزان كنید و این میزان را بدون توجه 
به ردیب هاي پاییني نیز مي رسففد، چنان حجمي را مشففاهده خواهید كرد  -بر آن نقدي انجام دهید كه صففب به صففب

مبدل خواهد شففففففدر تاثیرات نقد غیر اخ  ي و « ون كاغذمثنوي چند میلی»، به «مثنوي هفتاد من كاغذ»كه كنایه ي 
گونه اي از ادبیات سففخیب و بازاري را نیز موجب شففده اسففت كه به خصففو  در  میان تهي غیر پشففتون ها بر ما،

كار روتین كسفففاني كه عشفففو شفففبكه هاي ععیم اجتماعي اند، سفففتیز  ومي و دامن زدن به مسفففایل زیانبار  ومي را 
اگر از سفففطن چند مقاله ي دفاعي  ما عکس العمل ها در برابر نقدي كه بر پشفففتون ها شفففده اند،شفففدت مي بخشفففند، ا

كوچك انترنتي بگذرد، در سففوي خود پشففتون ها، آن  در ناچیز اسففت كه گاهي با مرور آن ها، در حالي كه تحسففینم 
برانگیخته مي شفود، متوجه نسفبت به عزت نفس، شفرافت ، ایمان داري و رعایت حال دیگران در اندیشفه ي  ومم، 

مي شوم كه مردم ما با گونه اي از بي زاري و خوار شمردن آن چه كه به نام نقد در برابر آنان مي شود، نگذاشته 
اند فرهنگ ابتذال، دامنه یابدر هرچند شففففدت و محتواي نقدي كه بر پشففففتون ها مي شففففود، متاسفففففانه یا خوشففففبختانه 

ون را به مقابله ي به مثل واداشفففته اسفففت، اما رعایت شفففدید ارز  هاي ملي و شفففماري از جوانان و فرهنگیان پشفففت
اخ  ي، هرگز اجازه نداده اسفففففففت مردم ما، واكن  خوی  را به میزان توهین هایي كه به آنان مي شفففففففود، حجیم 

ات پشتون سازندر در این میان مساله اي كه مرا واداشت عطب توجه دهم، هیاهو بر سر محتواي همان محدود انتقاد
هاسففت كه در نوعي از تسففت گیري هاي طرب مخالب ما، حیران كننده شففده و بر شففگفتي ما مي آفزایند كه با آن 
همه بي حرمتي و بي انصافي دشمنان داخلي، منتقد پشتون ها، هرگز شرمسار نمي شود كه فقط میراث بی  از نیم 

اما اگر كسففي از میان پشففتون ها به آنان پاسفف  دهد، سففده یي  رن اخیر هم  وم های او، چه فرهنگي سففاخته اسففت  
ب فاصله با تست مصنوعي حق به جانب، هیاهو راه مي اندازند كه پشتون ها نباید بر ما انتقاد بورزند، زیرا خداي 
ناخواسففته، وحدت ملي خراب مي شففودا همان مسففاله اي كه و تي در خلوت هاي خود، گفتمان مي كنند، مدعي مي 

 ا این وحدت ملي، ما را فریب داده اندر شوند كه ب
در فرصت ها براي تفكر بر موشع جریان هاي شد پشتوني دریافته ام، سردرگمي ناشي از این كه در برابر این 
همه یاوه، گزافه، سخنان شد و نفیض كه همه پا به پا، جریان هاي سیاسي و اجتماعي و معامله یي و انواع ادبیات 

ورده اند، چه گونه مي توان به نتیجه اي دست یافت كه پدیده ي پشتون ستیزي در افغانستان را سیاسي را به میان آ
، بسففته بندي كردر از یك سففو بي هیك تفكر و رعایت موازین اخ  ي و اصففولي، دشففنام مي «ایسففم»در چوكات یك 

هي  رار مي دهد كه به حق، دهند، تحریب تاری  و بروز عقده ي حقارت، محتواي ادعاي جانب مقابل را در جایگا
پایین اسففففففت و در جانب دیگر، طرب سففففففتیزه جو، و تي براي بیرون رفت و یافت راه حل، به عنوان بخشففففففي از 
معش تي كه متاسفانه همواره با پشتیباني بیروني، فرصت یافته است و نیاز هاي جدي را ایجاب مي كند نقد شود، 

كه از پرداختن به آن به عنوان معشفففففففل خود ، با بي پروایي تمام ، ابا  -مانند ملیگرایي -بر مواردي تكیه مي كند
ورزیده استر كوتاه توشیحاتي كه در سطر هاي باال آمدند، در حالي كه طرب ما را به عنوان بیمار رواني آشكار 
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ني ذال، همچنامي كند، از دیده درایي و چشففم سففپیدي او نیز در شففگفتي مي اندازد كه چه گونه با ترویگ فرهنگ ابت
كه بر ایجاد فاصففله ها افزوده اسففت، باعث مي شففود این رویكرد نقد، در حالي دامان او را گیرد كه بیرون رفت از 
معش ت بی  از سي سال افغانستان، بدون تعقیب جدي پرونده هاي غیر پشتون هاي تنعیمي، سیاسي، فرهنگي، 

 نعامي و اجتماعي، به هیك كجایي نخواهد رسیدر 
، به اسفففتثناي مورد ناراحت كننده ي جنرال طا ت كه آن یاد داریم كه تلویزیون توندون با جسفففارت  ابل وصفففب به

تخیلي اي  -به زودي رفع مشففكل كرد، بدون آن كه با اسففتفاده از كار ادبیاتي ،هم با پوز  خواهي جنرال موصففوب
ات و شماري از فلم هاي مستند، طرب مقابل پشتون كه طرب مقابل ما، ما را دشنام داده اند، كوشید با نشر مستند

ها را  ناعت دهد كه اگر شففففففما با انبوه كار مبتذل ادبیاتي و سففففففیاسففففففي، فقط كم آورده و دروه گفته اید، و اگر هر 
هرگز نخواهید توانسفففت صفففحت آن فلم ها و  موردي را با بهانه ي پشفففتون اسفففت و جعل كرده اسفففت، رد كرده اید،

رد كنید كه بدترین پرونده هاي جنایي جناح هاي غیر پشفففتوني به خصفففو  از زمان كودتاي هفت  مسفففتند هایی را
 ثور تا كنون را مي سازندر

جرات تلویزیون توندون براي نشر فلم هاي هولناك و فجایع بي شماري كه باعث بدبختي های مردم ما شده بودند، 
را به خوبي در برابر خاینان برانگیختا و اما كسفففففففاني كه ذهنیت اكثریت افغانان و جناح هاي بي طرب ا لیت ها 

در برابر چشفففمان ما و در برابر شفففهادت ملت افغان، مجرمان تاریخي خواهند بود، در هر فرصفففتي، پس از آن كه 
دوسیۀ اي از خیانت ها و جنایت هاي آنان با فلم هاي مستند،  ید مي خورد، ب فاصله متشنگ شده و بدتر از همه در 

ا «از پخ  این مسففففففتندات، خوداري كنید  زیرا وحدت ملي خراب مي شففففففود»ر چتر ملیگرایي، فریاد مي زنند:زی
 همان دستاویزي كه به عمد خواسته اند در جهت تفر ه در میان افغانان، بر سر خیر افغانستان، خراب كنندر

ی توان بدترین آنان را از خوب در بدترین اغماض بر کارنامه های مثبت و کردار نیک زعمای پشفففففففتون، نیز نم
ترین تنعیمیانی بد شفففففففمرد که از میراث آنان، افغانسفففففففتانی آباد و آرام بود که پس از هفت ثور، در شفففففففراکت به 
اصففط ح ملیت ها، عقب مانده اسففت و عقب می رودر آیا این درسففت بنیان معشفف تی را که از هفت ثور و هشففت 

است را در کارنامه ی احمد شاه بابا و عبدالرحمن خان جست و جو کنیم،  ثور، آغاز بدبختی های چند دهه ی پسین
اما و تی رد وا عیت ها به تنعیمان و حزبیان غیر پشتون بخورد که یا م  ربانی می شود و یا بابه مزاری و چهار 

و احت به حدی راه های شهر های آزاد شده توسط آمریکایی، گواهی دهند در هیك کشوری به استثنای افغانستان، 
نرسففیده اسففت که تحریب تاری  با اعشففای احزاب خاین و فاسففدی چون جمعیت و حزب وحدت، مدعای سففتم ملی 
کسفففانی را زیر سفففوال ببرد که فقط در چهار سفففال حاکمیت م  برهان الدین ربانی و ممالک مشفففترل المنافع ا لیت 

خیانت، ویرانی، تعدی و تجاوز کردند که فقط چند  های  ومی و مذهبی در سایه های حاکمیت های تنعیمی، آن  در
تصفففویر سفففیمای زار مردم داه دیده ی ما از آن چهار سفففال معروب، بدترین جنایتکاران پشفففتون را که اگر دارای 

 درجه ی بدترین باشند، رو سفید می کندر 
د، زی به گفتمان خوب و بدوسففیه ی خیانت های بازیگران سففیاسففی غیر پشففتون، در صففد ها کیلومتر فلم مسففتند، نیا

ستم ملی و عدالت اجتماعی مطروح از سوی غیر پشتون ها نداردر بنابراین، بهتر است رویکرد نقد را در شرایطی 
که بازخوانی تاریخی، سففم پاشففی اسففت، به گونه ای فرهنگ نسففازیم که فقط از گریبان یک  وم بگیردر چنان چه در 

نسفبت انحصفار و اشفترال غیر پشفتون ها در نعام، سفهم ناکامی و ناتوانی سفال اخیر، به  41ناکامی های حاکمیت 
 محفوع است، از رهگذر تاریخی، نیز جوانبی در تراتیدی افغانستان دخیل اند که رهبر و  وماندان داشتندر 
ر سفففففففال، نقد ربانی و مزاری، خیلی مهم تر از انتقاد بر امیر عبدالرحمن خان، کمک می کند بدانیم که چرا در چها

در مسیری شاهد پیامدی شدیم که ملت شریب ما در گروه تمام ا وام، رنگ می برند، اما سهم آنان در تعمیم فرهنگ 
ابتذال، ما را به جان هم انداخته است تا به نماینده گی از ما، کسانی بخورند که حر  آنان برای ائت ب و معامله، 

نگی های داخلی، یکدیگر را به نام پشفففففففتون و تاجیک، هزاره و گور تمام خانیانی را می لرزاند که در سفففففففگ ج
 اوزبیک و ررر دریدند و مردار شدندر 

دیری سففت که هتاکی در برابر پشففتون ها، معامله ی به مثل شففده اسففت و از این جریان، کسففانی زیان می بینند که 
د از بدترین خیانت ها و ویرانی هاسففففتر و تامل در تاری  آنان، چند کیلومتر فلم مسففففتن« کور خود بینای مردم اند»

کسففانی که از مدرل مشففروعیت دزد،  اتل، تنعیمی، شففپشففی، نوکر ایران و روس، نوکر پاکسففتانی و آمریکایی، و 
از رهگذر ویرانی افغانسففتان در چهار سففال، ابراز وجود کرده و امتیاز می گیرند، فرامو  نکنند که دسففتاویز نقد، 

مقابل برخورد، پی  تر از همه، برگه هایی را از رواج می اندازد که از بدبختی های  و تی با موج واکن  طرب
سففال اخیر، به نام و آدرس جانی و جنایت، صففادر کرده اند و نه فقط تایید کارنامه های ننگین اسففت، بل  41ما، در 
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نه بسففففففازند، چه  در از شففففففان در آینده ای که امیدوارم دور نباشففففففد، ثابت می کنند حاکمیت هایی که به مزاج بیگا
در »مدعیاتی بهره می برند که در چهارگوشففففه ی جهان ما، ادارات حقوق بشففففر و دیموکراسففففی ا  غوغا می کند 

 «جهان سوم، مساله ی انسانی، موشوع نمی شودر
 جالب نیسففت، و تی با هزاران سففند و مدرل معتبر، اعتراض می کنم که بار کگ به منزل نمی رسففد )حاکمیت های
ائت فی با تنعیمیان جنایتکار، وحشی و خاین( پارس می کنند که اینان فاشیست اند و به ستیز  ومی، دامن می زنندا 

شتن یک خشت برای عمران عاجز انداما طرفداران بدترین خاینان و جنایتکارانی  شرات، رسانه که از اثبات گذا  ن
زمان حاکمیت ربانی بر مجموعه ی زار آنان در زعامت، می و جسفففله می کنند تا کسفففانی را انتقاد کنیم که اگر در 
  -آنان بر میراث فرهنگی، تمدنی، مدیریتی و عمرانی مردمانیشففففرمیدیم و خجل بودیم، نمی توان فرامو  کرد که 

مام مجموعه ی عمرانی آن در  تا ت بانی  که از روکی زیر ر ند  تاریخی کرد تان را  غانستتتتتتت حاکمیت اف کام ترین  نا
 ، محصول تالش بزرگان همان قومی ست که این کشور را ساخته اند.افغانستان

عبدالرحمن خان، احمد شاه بابا، شاه امان هللا و رر را انتقاد کنیم، زیرا پشتون اند، اما مزاری، ربانی، بدخشی و ررر 
حدا ل  کسففانی سففت کهرا انتقاد نکنیم که پشففتون نیسففتندر میزان کارنامه ی دو سففوی این افراد، در هر حالتی به نفع 

 یادگاری از تمدن، فرهنگ و خیر از خود برجا گذشته اندر
 معاهده ی دیورند، بد است، زیرا منعقد شد، اما پایان اش خوب نیست، زیرا مربوط پاکستان می شود. 

د، ثور، بد نیستن 8ثور، خوب است، زیرا بیشترین زیان آن به پشتون ها رسید، اما تجاوز شوروی و  7کودتای 
  زیرا در مصیبت های آن ها، مور و ملخی رشد کردند که در هر فرصت، حاصل باروری افغانان را می خورند.

شاه امان هللا و شاه عاهر بد اند، زیرا پس از حاکمیت های خوی ، میراث های بر جا گذاشته اند که تاکنون نیز از 
آن ها، خاطره های خو  داریم، اما ربانی، مزاری،  خیر جاده، مکتب، پوهنتون، فابریکه، آزادی، آرامی و رفاه

کارمل، پدرام و بدخشففی، خوب اند، زیرا از زمان حشففور و عهور اینان، ویرانی داریم، تفر ه، مهاجرت، گدایی، 
 غ می و بدبختی، مهمترین واته گان تبادل در زبان های ماستر

توجه کنید  منطقی که ما را نقد می کند، بر چه مناطقی )تنعیمان، خاینان و جنایتکاران( خاسففففتگاه های مدعیات به 
 اصط ح ستم ملی و عدالت اجتماعی خوی  را  رار می دهدر 
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