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 ۹۲/۱۱/۹۱۱۲        «عمرزی»مصطفی 
 

 بزرگان و شخصيت هاي خويش را با

 ، محك نزنيد!معيار هاي ستمی
 

حتي بررسيييي ر ار و تحایااش پشيييتوي  ا نیز در زماني سه نویسييينده قاي و محاااي رناي در 

چه از ردرس دیگراي پیراموي ما نوشته شده اند،  انبوه به اصطالح ناد غیر پشتوي  ا و ري

و  الح ناد رناي یا در واقع فحاشييييييدقش،قا ي  ماي به اصيييييطرود، بدوي تامل و  فرو مي

بیشييييتر متا ر از و يييييیش رواني عاده ا حاارش اند و فاط با  ،را سه  مه  تك حرمش  ا

، سه مسدر نمودي میراث  ا مالد می شوند، می کنندمتظا ر قلمفرسایي ادبیاش از قونه اا 

قونه مانع شييييده اند تا حتي پشييييتوي جمي سه دارند، چه سارنامه  ا و تاریخ پشييييتوي  ا با ح

 ا، سمتر بتواند سمر راسش سند و توجه به ارزش  اا  اندیشمند و فر نگي نیز زیر بار ري

 به تيمق و حوصيييله ا بیشيييتر دارند را زماني، سيييرعش اش براا دریافش حاایاي سه نیاز

 ُسند مي سازد. 

سياهكاري هاي همه جانبه بر رنگ  ، يكي همنقد هار غير پشتوني خصوصيات از

ي كه به گونه اي سخخدي در برابر اوباشخخي ري يجا ها و نقش هاي شخخخصخخيت هاي پشخختون هاسخخت كه همه را در  ن

و اين رويكرد منفي، زماني تا بدترين خطاب ها نيز  هاي قومي خودشخخخان دانسخخخته اند، سخخخياع كردار معرني كردع اند

 ها محك مي زنند، چيستند؟ ير از خودشان را با  ني كه  نان غيرود؛ اما معيار ها مي

و اصيييل  ا باشيييیم. اندك ، ميیار  ا تاداي غیر پشيييتوي  ا براا ارزش  انیاز نداریم و  یچ ارزشيييي ندارد دنبال تيریا  اا من

 نشييياي مي ، به خوبيریاي  ا و حاسمیش  اا غیر پشيييتوني، مدایح و تيریا  اا رناي بر جبر قلفمرسيييایي  ا، سيييتایش  ا توجه

 د ند.  د د سه ایي دشمناي خیالباا، زماني سه مساله ا خودشاي در میاي اسش، چه ادبیاتي به خرج مي

را تشييخید د یم سه بر  ی، اصييل  ا و تيریا  ایمي سنم تا از مجراا ایي روشيينگرا، ميیار  ا قدر بسيينده در ایي ماال  میي

 ، چیسش؟اش براا شرح خودشاي منطق      ، طرفي سه ما را انتااد مي سند،  ا اساس ري

جا سه پاا تجاوز و مداخله ا بیگانه در میاي بوده اسيييش، ناشيييي از  رویداد  اا یك سيييده ا اخیر میالدا در افسانسيييتاي، در ري

 اقلیش  اا قومي افسانستاي را نیز برجسته سرده اسش.

 رچند با ردرس زعامش ر پشتوني را تجربه سردیم سه در اواخر حاسمیش غازا شاه اماي هللا، اولیي ناش محورا و زعامتي غی

، ما یش ي بود با تا یر رعد و برق و ژالهما  9قونه اا سه   ماي  -قدر مجهوله دارد شيييييييود، اما ري شيييييييناخته مي تاجیك

تحمیل ، ارتجاعي و فاجيه بار، چه قونه بر ما د د. ایي سه ري جریاي عاب مانده بازیگرانش را نیز به درسييييتي و يييياحش نمي

، رزادا و عمراي تحمیل سمیش  اا افسانسيييتاي در امر توسييييه، مياراشيييد و چه قونه توانسيييش پس از یسي از پیشيييروتریي حا

شيييود، ایي تراژیدا را بسيييیار خوانده ایم و بسيييیار سيييو  داشيييته ایم، اما پس از ق شيييش ري  مه د ه  و شيييناخش از ري فاجيه و 

مسيييبباي ري، چه سما تي بروز سرده اند سه منتاد غیر پشيييتوي، یسي از اصيييل  ا و ميیار  ا براا خوبیش را سارنامه ا سسييياني 

اوي تحصيل زنان، مس» ستیي حاسمیش مياصر غیر پشتوني، در نخستیي تبارز حاسمیش، اعالمیه صادر سردندبداند سه در نخ

ایي سمیدا سه تا اخیر نه ماه ادامه یافش، وقتي  !«كفتر بازي و ... كنيد ازي وبا بي ناموسخخخخي اسخخخخت و برويد مر  ب

ود شي را ناد سند و بالفاصيله متهم مي گراي، ريپشيتوني را ناقزیر مي سند در برابر بي انصيافي  ا و فحاشيي  اا دی

وقتي  سه وحدش ملي را تخریب سرده اسيييش، ما را از ایي نسته نیز غافل نمي سند سه مجریاي  ماي حاسمیش مسيييخره،

سم نمانند، با چناي ادبیاش، قلمفرسایي  ا و پردازش  ند تا سمیش  اشو مي ، قرار دادهدر برابر شخصیش  اا پشتوني

، راع يانته است، دي ر هركسي متاسفانه در ادبيات غير پشتون هانرهنگ شد كه  اگر اين مسالهشوند سه  مي   ه اا ساخت

  توليد خواهند كرد. و انديشمند و هر خسي را كه بي مقدار ترين عضو جامعه ي اقليت هاي انغانستان باشد، قهرمان، نابغه
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اين حضور را مديون  درگير حضور بي رويه ي جناح هاي غير پشتوني بود وپس از حاكميت رژيم شهيد داكتر نجيب هللا كه 

، تجاوز شخخوروي و عناصخخر سخختمي و پرچمي سخخت كه بيشخختر از تعهدات سخخوسخخياليسخختي، قسخخم پشخختون سخختيزي حاكميت كارمل

ر دي ر و با خوردع بودند و مسخخخخبب صخخخخد ها پروندع ي بي ناموسخخخخي و تجاوز بر هسخخخختي قوم ما بودند، تراژيدي انغانسخخخختان با

، ارزش راي انزودن بر صفحات اصولنامه هارا ب یپشتوانه ي ايران و روس در پيمان جبل السراج، نقش ها و  ن چهرع هاي

ساس  ن شتون ها انزود كه بر ا شتون ها، صورت ميها نامه ها و محك نامه هاي غير پ شتون ها بر پ  ، بخشي از نقد غير پ

 گيرد.

در بستر ( بر  مه قاي روشي اسش و پیامد  اا ري سه 1991-1991فاجيه ا یسي از بدتریي حاسمیش  اا تاریخ افسانستاي ) 

، صد  ا و ده  ا تسسیي عاده ا حاارش غیر پشتوي  ا، الااعده و طالباي را تحفه رورد، در امتداد سازا براا انواع مخرب  ا

، قاتل، متجاوز، ناقض حاوق بشييييييير و  در د نده قاي دارایي  اا مسييييييياله ا خیانشرد سه اقر نتوانیم سيييييييوژه ا دیگر نیز دا

مسييبباي فاجيه در چند سييده ا بيدا، حتمام خامه ا سسيياني از نسييل فردوسييي را تحریك  را جا بیاندازیم، بدوي شييك سييرزمیي ما

 مه بسرایند.را تنظیم نا خوا ند سرد تا نسل نو رستم و سهراب )به قول خودشاي نسل دوم مااومش(

در ق ، ترك و ... بود، براا تشخید و شناخش خوب و بد، ريقرباني سه خود شا د جفا بر تاجیك، پشتوي،  زاره، نسل نسل ما

سیا ساراي و خایناي را براا سانیش و و جداي را نفروخته ایم، سسي را یاراا ري نخوا د بود  ما  رقا ي دارد سه تا زنده ایم و ان

 ند.تابو و توتم بساز

، جریاي  اا حزبي و تنظیمي یش در تاسييييیم قدرش و ميامله بودیمپس از سيييياوط حاسمیش طالباي، سه شييييا د عجیب تریي حاسم

پاول، یي بااا ایي چبار از فرصش  ا با پشتوانه ا رمریسایي استفاده مي سردند، براا نهادینه سردي و ت م غیر پشتوي سه ایي

ر  نمایي  ا و خالصيييييه تمامي تالش  اا   ني و عملي اا سه ناد غیر اخالقي ، بز يييييمي تحریا  ا، درو   اا شييييياخدار

قدر نشيييراش، ستاب و فلم سييياختند تا  رچه از قند پدیده  اا تنظیمي غیر   ا بود، ري پشيييتوي  ا نیز از مهمتریي بخش  اا ري

شيييخصيييیش را بار دیگر و در حال و در ، مسييياله ا سیش قاي برجاسيييش، رنو شيييوند و تبارز ري پشيييتوني از رفته قاي تا مانده

وجود سرد سه افسانسيييييتاي را احیا سرده بودند و با زماني مطرح سرد سه خاطراش افساناي، ایي مسييييياله را با سسييييياني تداعي مي

 ، تمامي دارایي  اا تمدني و فر نگي نویي ري را میراث برجا ق اشته بودند.استيمار انگلیس و دشوارا  ا

اي و با یقسييمتي در ظرفیش  اا بشييرا اقلیش  ا داشييش، با زور تنظیم خصييودسه به  ی ا و روسييتا  ای ، شييهرتمامي جاده  ا

 ی،اسييتفاده از خالیگاه  اا جاميه ا افساني سه درد اقتصييادا و بي سارا عظیم دارد، از چناي تصييویر  ا، سلماش و نشيياني  ای

، بي ، بل به عنواي سسييياني سه از سردار زشيييش جفاسارايم  انه از ردرس ستاب  ا و حتي فلشيييده اند سه  رسدام را  «بدرنگ»

 ، به درستي مي شناختیم.  خانماي و رواره شده بودیم

د ند و سسييياني سه از شيييانس زیر سيييایه ا ن، قرباني بحراي افسانسيييتاي، طرا  اا درقیر روزا و سيييالي نیسيييش سه در امتداد

 ، تالب شوند.ر جاا حایاشتا د بیابندرمریسایي استفاده مي سنند، ایي فرصش را 

، ناد پشييييتوي  ا از قرمي ر رسييييانه ییاخباتا در سنار  مي قیردبا  ر سشييييته اا سه مي د د، سييييوژه اا  جریاي مخالا دولش، 

نیافتد، اما ري بخشييييي از بحراي سه باایاا حاسمیش تنظیمي اند با فاط تسییرا در روپوش )لباس( خودش را بخشييييي از اصييييول 

 سرده اسش.دیموسراسي خیال 

اد مخدر، قاچاقچیاي مو خایناي، قاتالي، ند شيييييخد و نشييييياني محدود غیر پشيييييتونياا چن، به اسيييييت وقتي در برابر چشيييييماي ما

ي جریاي  ا )مزدوراي ، برباده د نده قاي دارایي  اا افسانسيييييييتاي، وابسيييييييته قاي حتي به ناچیز تریمتجاوزاي به ناموس مردم

 روند تا محتواا شا نامه ا دیگرا را رماده سنند، براا یك پشتوي و ر  سسب مي سنند و ميي بزیوانام  ا و عن  مسایه قاي(

، رهبران و مجريان شخخخصخخيت ها، بايد واجب شخخود كه  ن ا وجدان غير پشخختون در اين سخخرزمينبراي هر انسخخان با شخخرب و ب

ونا،  ،كنيم كه اصول مردي، جواني، اخالبنقد  تاريخ و نرهنگ انغانستان را نبايد زير انبوع مدايح و بلندپردازي هاي كساني

سخخازند كه  مي ی، انراد و نشخخاني هايا با توليد تعريب ها و پردازش ها، از به اصخخطالح شخخخصخخيت هادانش و ميهن دوسخختي ر

 جزوي از مسببان بحران انغانستان و بدبختي هايش استند.

، فاط بر ا ر مری ي رواني و عاده ا حاارش، حتي قاتل، شرم توي، با چشم سپیدا و فرار اززماني سه یك منتاد  ار غیر پش

، بل تمامي دسن خایي، دزد و متجاوز غیر پشتوي را ستایش مي سند و براا پشتوانه ا ایي ستایش، نه فاط از خیالش استفاده مي

، پیراموي شخصیش  ارناي را دارد ناد  و نتایج ایي فر نو را ارزش مي خواند، ریا ارزش ري د دمی  ميکوس جلوهحاایق را 

، محك بزرگان خويش را با معيار های سخخخختمی» :ویمجدا قیریم؟ روا  میي دلیل اسييييش سه مي ق راافراد و تاریخ پشييييتوي  ا 

   «نزنيم!
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