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 خطاب به پشتون ها:

 حق خويش را بخواهيد! 
 رياست جمهوري، بسنده نيست فقط

 
 

، در جهت بي سنصاااا ، سدبیات مطرح شاده سسات، زماني كه مسااله ي تامی  حوو  پشاتو   ا یس جمهور كرزيدر حاكمیت رئ
، چو  باالتری  موام سز سی  قوم سسات، پس بسانده ي كنندسات كه وسنمود مي سمورد سساتفاده، بهانه ي زعامت و ریاسات پشاتوني 

اري سز ر بسیآنا  باشد. سی  كه ریاست جمهوري و یا زعامت در ساغانستا  بر محور پشتونیت قرسر مي گیرد، نه اوط سستوسر ب
كه تحمیالت زیادي  و جریا   اي معاصرشود  مي، بل ناشي سز سمتیاز و سرزشي ست كه پشتو  نامیده حوای  ساغانستا  سست

ستا  آورد شتو   ا می کنندند، ثابت ه سرس بر مردم ساغان شتوسنه ي پ شكیل و پایدسر نخوس د بدو  پ ستا ، ت ،  یچ زعامتي در ساغان
 . ماند

شتوني سز  ستم عه ي تحصیلجام به عنوس  یك ساغا  و بعد به عنوس  پ ر ر بري نیست و ا یچ گا ي سنحص كرده و متمد ، خوس
ویم در میا  و سگر بگ هد دسشاااته باشاااد، ر بر ماساااتتع ،، تاریخ و منااع ما ر قوم سی  كشاااور كه برسي سرزا  ا ر ساغاني سز 

 ،یحنگفته سم. معني سی  توض نیست، حراي به گزساه  زسره ،كسي محترم تر سز دكتور رمضا  بشردوستپشتو   اي ساغانستا 
گونه مي سندیشااند و چه خوسسااته  اي دسرندا سما سز زماني كه روي سساااسااات دیموكرسسااي قوم ما، چه  آشااكار سساات كه مردما 

سااااته و تن یمي با و در وسقع جریا   اي وسب ند، سدبیاتي با محتوسي حوو  قومي مطرح شاااادختهیسنجویي و آزسدي بیا  مهارگساااا
ه  اي زیادي جامعه ي آگاه پشاتو   ا و عامه ي مردم ما ، ساهم  مه رس مي خورند، نیاز  اي جدي و خالیگاسساتفاده سز ارصات
گو ، بخا عمده ي حوو  مردم ما در حالي كه با موضع سیاست  اي گونابی  سلمللي و وجود  بر سثر اشار كه رس آگاه كرده سند 

 ث مينیز باع یتونپش يجمهور دت ضایع شده سست، بل بهانه ي ریاستآقاي حكمتیار و طالبا  كه مخالف حاكمیت سستند، به ش
 سی  مساله رس توجیه كنند.  یشود حوو  قوم پشتو  به شدت  در راته و حتي ذ نیت  ای

ما  ، به گونه سي به قوممتیار كه با مخالفت  اي ناسااااااانجیدهم و برسي طالبا  و جناح حكیبرسي مردم خود به وضااااااااحت مي گوی
ا ساااال، در چنا   اله سي گیر ساتاده سسااات كه خو  ی 41تجربه ي  نیاي پیرسمو  ما پس سزد :خیانت مي كنند،  شااادسر مي د یم
 سساااس محتوسي دیموكرسسااي ،ربي، پس سز آ  و درونمایه  اي شااكل مي گیرد كه بر ا جندس آ، بد، سز مجموعه سي سز برنامه  ا

  تاخصااوصاایو مطالعه ي كه بساایاري بدو   یچ محاساابه سی كه قومگرسیي رس توجیه كرد، سی  ذ نیت رس با پشااتوسنه  اي قومي 
رود و سگر در سی   كشور  ا، خود سز سیجاد كننده گا  مشكالت سند، در مسیري كه متاسفانه نهادینه مي كنند، چهار نعل جلو مي

، در تامی  رااه عامه ي مردم ساغانساااتا  یا جتماعي رس بدو  مرزبندي  اي قوميرقابت كه  رگز خوس ا  آ  نیساااتیم و عدسلت س
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غا  مي دسنیم، عو  بمانیم، جغرسایاي پشتوني در  ركجاي ساغانستا  كه باشد، ،م و سندوه رس به عنوس  سهمي كه در عدم ملت سا
شیه ماند  سشویم و  تامی  حوو  حوه ي ما، قایل شده سند، حدسقل در سالیا  درسز دیگر نیز وسرث مي  كثریتنتیجه سا  ما  حا

، ،مباره تر سز  ر جاي دیگر، كه در میا  جامعه ي روستایي ما ا، رااه و آموزا سستارفبدنه ي سی  كشور سز سنكشاف، مع
به عنوس  مردماني كه سز سااااوسد و  ا سااااو تهدید جدي برسي نساااال  اي آینده ي پشااااتو   قابل لمس مي ماند. سی  آات سگر سز یك

گاه و باسوسد وني كه سز الزمه  ایا وجود ر بري آو سز سی  ر گذر سهم آنا  در مدیریت  اي كن -آگا ي بي بهره خوس ند ماند
سكثریت مردم سی  كشاور رس در سارسشای  ساووط و نادسري، زیر دسات كسااني خوس د  ،، در ساوي دیگرشاود سسات، تضامی  مي

ا  ند، كمتری  تعهد شاساتنیشاریف سی  كشاور  اي ي كه  رگز نماینده ي سقلیت یسااخت كه متاسافانه با نفوذ و حضاور جریا   ا
خیرست د ند و خوس ا   ، برسي ماا و سز میرسث  ا و دسرسیي  اي ما، ژساات كساااني خوس د بود كه در كشااور خود مدر برسبر ما

ه ي  سااتي سا با توس  شااما مي چرخد، و ، در كشااوري كه چرخی  برسي مردم خود پیشاانهاد مي كنم. بنابرسشااگرگزسري باشااند
 برسي ، بلو سز ح  تا  نه تنها برسي رااه بسااانده نكنید ر ریاسااات جمهوريب، حرف آخر تعیینات سا سسااات، اوط سرسده ي شاااما

  !، كنوني و آینده ي خویا دااع كنیدتثبیت و تضمی  حضور تاریخي
، گذشاااته زنده گاني كرد حاشااایه روي و ار نگ دیگر روزگاري كه بشاااود با عوسلم عرااني، سااایاسااات  اي تن یمي و سارسطي 

تری  قوم ساغانستا ، عو  مي  بزرگ تا ، جایگاه شما رس نه اوط به عنوس  حصه ي سهم و حوو  سست و كمتری  ،فلت شما در
 برد، بل  ستي و دسرسیي شما رس نیز بر باد انا خوس د دسد.

با چه سشااااتیاقي سز سی  كه جناح حكمتیار و طالبا  رس گروه  اي قومي و حزبي خاا خطا  شااااما تجربه نكرده سید كه مخالفا  
 د، حتي بري كه خالیگاه  ا به وجود آوردنی، در ارصااات  اناپذیر آنا  در برسبر بیگانه گا سز ر گذر موسضاااع سنعطاف  كنند و

یس جمهور و   ا در حاكمیت رئپشااااات سگر سی  دو جناح عمده و مسااااالح ؟روي جاده  ا بیرو  شاااااوند و  ویت ملي رس نفي كنند
، ح  عامه ي مردم ساغانساتا  م سز تجزیه بزند و با دساتاویز آ آ  بود د ي، ساهم مي دسشاتند، اكر نمي كنید كساي رس یارسكرزي

 به نمایا میني سچرس جریانك  اي ،یر پشاااااااتو  كه در خالیگاه نبود حكمتیار و طالبا ، حتي قلدري و سدسي پهلو ؟رس تلف كند
شده سندآورند سال سز جلو طالبا  ارسر مي ؟، چنی   شناختیم كه پنج  سه  اي آنا ، چند  كردند و مگر آنا  رس نمي   كتا جلد حما
 خیالي ست؟ -سدبي

رس سز خوس  برخیزسند تا متوجه باشند  ، تحریك پشتو   ا نیست، بل آورد  حوایوي ست كه مردم ما دام سز نگاشت  سی  حوای  
فلت مي كردید ، ،4131سال  كه با طرز تفكر گذشته، به جایي نخوس ند رسید. سگر اوط در بار دوم سنتخابات ریاست جمهوري

 ، باكردید ، حمایت نمياقي ماند، سز زعامت دكتور سحمدزيب و در حالي كه رسي بخا عمده ي سناث و جوسمع روساااااااتایي ما
 ، چنا  ستمي رس بر شما روس مي دسشتند كه در سنجامکند پیروزي طرف مخالف كه در  ا ر سز عبدهللا عبدهللا پشتو  حمایت مي

 ارسموا مي كردید. ا حتي سسم خویا رس نیز س
ثور آ،از شااادند، به شااادت ما رس  شااادسر می د ند که دیگر راع  7ساااال سخیر در پیامد رویدسد  ای خونینی که سز  41تجربه ی 

نیاز اوط با یک نمونه سی که سز جنس تکنوکرستا  یک د ه سی سخیر، وقتی مشوا شوند و نیازمند باشند، عو  در  خانه  ای 
هر شریف تری  رسی ملت، ریاست کنند، گذشته سست. تنها ریاست جمهوری پوشالی به نماینده گی سز قوم ما م  ما می سیستند تا با 

که در حاکمیت  ای کرزی و کنونی، حتی با حذف سحمدزی سا،  برما پشت کرد، به درد ما نمی خورد. تامی  حوو ، نیاز  ا، 
ساات که تجربه کردیم وسقعیت سی  کشااور، حرف سول و آخری ری  جل  ساارمایه گذسری  ا و تدسخل قومی ما به عنوس  بزرگ ت

سال گذشته برسی سنوسع سمتیاز به جانیا ، جنایتکارس  و  41به صرف یک ریاست مضطر  و نگرس  دیگرس  و بیگانه که در 
ضااااو سو به  رجایی خاینا ، لو  و سمیتاز دسدند، در حالی که نمونه ی کرزی سا به بدتری  دشااام  موتلفانی مبدل شاااد که سز سم

رساایدند، در تجربه ی سی  تدوسم شاارم آور که سکنو  با تمام کیفیت تحصاایلی به ما پشاات کرده سساات، به درس  ای رساایده سیم که 
اوط یک ریاست به نام، دیگر بهانه سی نمی شود که وقتی طرد شدند، دنبال ما و رسی مایند، سما وقتی قرسر گراتند، روسل سمتیاز 

 7روشنفکر و ریشوی مسلما  نما نیستند. سینا  کسانی سندکه سز به سصطالح سمه یابد که اوط چند پکول پوا، مدنی به کسانی سد
عوده دسرند و دیدیم وقتی سیرسد ما برسی طرح نود آنا ، س،ماض شااااد، چه طور در  کنو ، در ذ نیت سنحرسای سااااتمی گریثور تا

د، اوط می خورند و در وریانه سی که  ساااتی سی  مملکت و مردم سا رس بخوربرسبر تمامی حسااا  نیت، اوط دشااام  سند و مانند م
 ا شکستاند  تابو  ایی ست که سی  ملت وشکوه و شکایت دسرند که کم سست و تبعیض می کنند. مبارزه ی آنا ، گوی ،ناسپاسی

سال سخیر، تاریخ وسبسته گی، خیانت،  41و سی   8تا  7مملکت رس می سازد، سما سبوس  سحترسم آ ، باید برسی کسانی باشد که سز 
تعص  قومی در برسبر ما نمایا دسدند و تواضا می کنند سلسله ی سی   ای جرم، جنایت، شپا زده گی و سنحصار رس با ذ نیت 

،یر عادالنه تری  حاکمیت، چنا  بماند که در سساااترستیژی دشااامنا  سا، روزی وسقعیت  ای چند درجه، در حالی رشاااد کنند که 
 ، س،ماض شود.  ا هم بزرگ تری  مردم سی  کشور، در سایه ی آ س

در حالی که شکست  تابو  ای درو،ی  مدعای گرو ک  ا، سحزس  و جناح  ای ،یرپشتو  دخیل در بحرس  ساغانستا  در تمام 
دوس  والیت اویه، سنوسع آدم و عوسلم آنا ، ارض مبارزه ی سجتماعی و ساایاساای ماساات، و بایسااته سساات تا پایا  دوساایه ی مزر

نشی  و به سصطالح روشنفکرس  مدنی که عمده ی توس  آنا  برسی توجیه  شپا زده ی مدعی، سنحصارگرس  سورسخجنایتکارس  
جدس  تری   ا رس تحریک می کند، دیگر نیاز به نمایشاتی ندسریم که وحضور آ  کثاااتی ست که تاریخ ویدویی آنا ، وجدس  بی 

برند و پشت کرده به نیاز ما، ژست بگیرند که گویا شخصیت ملی سند و سیجا  نده گی سز ما، سز سهم ما ب  کسی یا کسانی به نمای
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می کند حوو  ما ساااال  ای دیگر عو  ساتد تا در ضااایاع آ   ا، کساااانی شاااریک جرم سی  حاکمیت باشاااند که کاری جز طرد، 
یم که در سی  ن ام معل ، ناکارس، دیموکرسساااای دسریم و در سنحصااااار، تارسا و سعترسض ندسرند، سما در شااااکرسنه سا، قربانی د 

 تاکی ار نگ رسااااااانه یی و آزسدی اکری آ ، باید بپذیریم که خورد و نوا دیگرس ، موجه سساااااات و بر سساااااااس سی  س،ماض 
شده سیم که  شکر  ایی ماننده  سیا ی ل سی، به  شتو  به سرگ سست و پس سز شا  و یفه ی  سیا ، تا آ  رسانید  یک نمونه ی پ

ضااایع شااود و مشااا دسنی باشاایم که کاری ندسرند مگر سی  که  حوو  ما و حمایتی، تو ی  شااویماپایا   ر قشااو  کشاای سنتخاباتی 
پس سز رساااوسیی حاکمیت  ای سئتالای، به سصاااطالح نماینده گا  در خلوت  ای پس سز ریاسااات، به تازه گی بفهمند وقتی برسی 

سته  شتونی سند، ساخت ن ام، سنحصار، طل  پنج وزسرت خانه، مورری و چپاول  ای مالی و سرضی، مهم تری  خوس  ای ،یرپ
بدتری  جفایی که در ح  سسااتحکام سی  ن ام می شااود، کنار گذسشاات  بخا دیگر در حالی ساات که پس سز شااهادت محمد دسوود، 

دالنه تری  صاااورت، به اضااایاع  ساااتی سو، حیات سی  کشاااور در ناعدر می تپد و  پیکره ی زنده سی رس ماند که سااار ندسرد، سما 
، مانند چرکی سز سی  الشه )حاکمیت سئتالای( می ساتند،  زسر شا  پایا  حضور ناکامدر رود که وقتی  خورد و رااه کسانی می

 خصاواسنوسع ضااد ساغانی می شااوند و سما ارسموا می کنند که بخشاای سز کارنامه ی ساتخاری آنا ، کار در دولتی ساات که به 
سس بودند، تا سااارحد تمایل به مورری جانورس ، نیز  موطنا  ، وقتی در ر«سااات  ای کلیدیپ  »سز میا  م لوم نمایا  تجربه ی 

،یر قومی خویا رس ارسموا می کنند و در ارصت سستفاده سز خارا، به خوبی بروز می شوند وقتی بر آنا  سیرسد می گراتند، 
 !د که بلی، چنا  بودیمزننبتاریخی خویا، س ل خیر نیستند، زود نمایا خانه  - ای جنایی دوسیهبرسی عوده  ای خود ساخته و 

د، باشد و نباش، مهم نیست که سز تبار ما پس سز تثبیت موام سا در شعور ملت ما ر کسی و تبعه سی سز سی  کشور که بخوس د، 
 ، نه بگوییم!ومبارکبادا سما بیایید به اری  و ریا در زعامت سی  کشور

د و بهانه می آورن م شده سست که اوط با ریاست چند نمونه،تعمی ستتالای، ضیاع حوو  ما در ار نگیسال پس سز حاکمیت  41
شده سند که  شکیل  شود که بخا بزرگ سی  حاکمیت، سز آ  جناح  ای بحرس  و خیانت ت ساله ی تبارز ما، در حالی منتفی می  م

، «ینت جهادسال  ای خو  و خیا»سگر بر ریاست کمیسیو  مستول حوو  بشر آ  خندید که عضوی سز سعضای بدتری  تن یم 
با ن یمی تبه دلوکی می ماند که تمثیل می کند، مسخره نیست که تمامی جوسن  خیانت، تارسا و جنایت، سعضای حاکمیت ننگی  

تغییر  ا ر، بانیا  دیموکرسساااااای و مدعیا  عدل سلهی و تامی  عدسلت سجتماعی می شااااااوند، سما در سااااااوی دیگر، وقتی بدنه ی 
ا ، بزرگ تری  خدمت، یعنی محو بدتری  حاکمیت تن یمی رس با کمتری  پادسا، خدمت کرد، دیگری که حدسقل در کسااوت طالب

 سز تبار بوایای چند تن یم ،یر پشتو  نیست.که در حالی مذمت شود 
سی  حاکمیت با سرکا  ذلت و خیانت )سحزس  و تن یم  ای ،یر پشاااتونی( در زمینه سی،  رگز به پایایی سی نمی رود که آینده ی 

 کند.می غانستا  در حاکمیت  ای مردمی، تضمی  سا
سگر حضااور ،یر پشااتونی در حاکمیت به نساابت سنحصااار و دریاات زیاده سز حد دیگرس  سساات و به ار نگی رساایده سیم که بوای 

یک  اوطحدسقل در سدوسر کوتاه، در تضمی  چور و چپاول گرو ک  ا می دسند، چرس تماشا کنیم و زیا  ببینیم که  -سی  کشور رس
شند که ما ریاست یس نمونه دسریم و سهم ما برسی تامی  حوو  حوه ی پشتو ، اوط در گرو رئ ی می ادسییان رس سی  سشخاصی با
 سز خوس  خود ب بریم و در حالی به د ا  دیگرس  بیاندسزیم که نیت خیر ندسنند.ند که باید برسی رعایت  متباری، ندس

تای آنا  در  5سگر کسی سز گرو کی نمایا رسانه یی می د د که تا  ا رس جدی بگیرید!مساله ی حوو  خویسز  می  سمروز، 
ه تنوع سبتکار مدنی، یک پی دیگر، زیاددر ساهمیه ی کابینه، ار نگ نشاود و سز ت ا ر حضاور خیابانی، تشاکیالتی بساازند که 

ر، برسی تمام ساغانستا ، کفایت می کند، نباید سز سز حد بخورند و گروه دیگر خط و نشا  بکشد که نماینده گی ما سز آ  سنگ زس
می خوس ند و سما قصه ی ما در برسبر معامله و ندسنم کاری آنا ، گریبا   یچ کسی ر ا کنیم که در ریاست و سضطرس ، ما رس 

 قصه ی مفت سیاست  ای ساغانستا  می شود. 
کنیما  یچ ارقی نمی کند که  زسره، تاجیک، سوزبیک یا سز  ر بلی، سز  رکساااای که ساغا  سساااات و نیت خیر دسرد، حمایت می 

د نقوم شریف دیگر سی  کشور باشد، سما سهم ما به عنوس  بزرگ تری  سکثریت سی  کشور، سیجا  می کند در  نگام توزیع،  ما
 قدر توزیع کنند که نیاز ماست.

سما  رگز منطوی نیست که والیتی به بزرگی کند ار، سز  طوح والیات، نباید چند درجه باشد،سی  درست که ترتی  درجه در س  
 سهمی مستفید شود که برسی یک والیت کوچک، گویا می خوس ند ،لطی کنند یک میلیو  و یک  زسر، برسبر سند. 

 سگر کند ار بزرگ سساات و جمعیت میلیونی دسرد، بنابرسی  به سی  معنی ساات که درجه سول سساات و نیازا بیشااتر سساات. آیا سی 
شود و سز سهمی در ار نگ  ا ری ضد تبعیض،  یسنصاف سست که در نیت ولو  ا ر خیر، یک میلیو ، قربانی صد  زسر 

 ت  رس به یک نفر و سز یک ت  رس به ده نفر، توصیه نمی کنند.ده  رگز ،ذسی قربانی تبعیض شود که 
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