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 ۲۰/۱۱/۲۰۱۲         «عمرزی»مصطفی 

 مسابقه برای توهین و کسب امتیاز
 افغان پیرامون سرود ملی()مکثی بر سخنان صدیق 

 
 در حاکمیت کمونیستتتتتتتتیآ  رهی ال که یالی ا ی

هی حمایت  هیجاد نشتتتتتتتودآ هز  ر مورد و نشتتتتتتتانی
 نیت  ایی کردند که  ه گونه هی در جهت هیجاد ذ

ند چهره ی جنگ  تال ره که  توهن غانستتتتتتت زده ی هف
تغییر د ندآ موثر  اشتتتندر در هیل میالآ ستتتو ه  اآ 

می شتتتدند که یوا یا  دآ  هفرهد و هی اری منتشتتتر 
فرصتتتتتتتت  ایی ره  ه میال اوردند تا شتتتتتتتماری که 
جرهت دهشتند و موضع انال  ه گونه هی غیر عادی 

شتتماری در حاکمیت  آ نیز ستتود   رندر هفرهد  ی ود
د که هز گوینده گال و مشتتتتتتهور شتتتتتتدن کمونیستتتتتتتی

هی ارچیال تا عستاکر دولتی و  ضضتاد دهنشتمند نمای 
  ایی می شوند که  مانند پرو ه  ای م هم صدیق هفغالآ  رگز هز ما یت کار  ای انال سر دراورده نمی شودر 

سفی»صدیق هفغالآ کسی ست که  ا طرحی  ه نام  یل ه تاریخشد و  اوجود  یش هز دو د ه هز  وفمضر «ریاضی فل
شودر هیل شیص در جنگ  ای دهیلی که یودم نیز یک مورد ال  یل  ه هصطالح علم جدیدآ وهضح نمیطرحآ مفاد ه

ره شتتتتتتتا د  ودمآ  ا موتری که کامالد یک مد  نمونه  ودآ در  ازهر  اآ  ه مردم تفهیماتی می کرد که چیزی شتتتتتتت یه 
میت ر در حاکاقای صدیقآ فرصت ه رهز وجود  یا د ندهده ی حاکمیت تنظیمیآ هجازه پیش ویی  ا  ودندر ظا رهد فاجض

فضالیت  ای اقای صدیق  ه کجا رفتندآ هما  ا هیجاد هدهره ی نوآ  ار دی ر  ا چهره ی وی موهجه  طال الآ نمی دهنیم که
شتتتتدیم که در کنار  ضضتتتتی هز رفی ال حز ی ستتتتا ق که ییا  کرده  ودند ن   محاف  یوه ند شتتتتد  مانند غو  زلمی  

وشش  ا کردند تا هنحصار کار  ای فر ن یآ رسانه یی و هجتماعی ره  ه دست گیرند که متاسفانه مهارگسییته گی ک
جریال نوآ کستتتتتانی مانند غو  زلمی ره کوچزتر هز چند جوهنک رستتتتتانه یی کرد و کامپیوترکارهل مطا عآ شتتتتتهرت 

 یالی ماندریوا تری  ه دست اوردند که حتی جای صدیق  ای هفغال نیز در ال  ا 
هعتصاا  اآ سینرهنی  ای  ازهریآ تو یلآ پیش پوستر  ای  ه هصطالح ضد امریزاییآ حریق کتاا  ای مرکز 
  ریاضتتی فلستتفیآ درگیری  ا مستتوومل حزومتیآ اوردل مده   ای م هم و  امیره کستتا تحفه هز وهلی  لخآ  رهی ال

 یس جمهور کرزیآ مطرح کردندر دیق هفغال ره در حاکمیت رئمی دهنیمآ اقای ص چه که ما ال ره موضع ضد هفغانی 
مرکز ریاضتتتتی فلستتتتفی  ا شتتتتزایتی که هکادمی علوم هفغانستتتتتال هز عدم هرهیه ی حتی یک مورد پرو ه ی کاری هیل 
مرکز دهشتتتتآ ف ط  ا نماینده گی هی در تاجیزستتتتالی که ییلی جالا هستتتتآ در ع ا تمامی رفتار  ای اقای صتتتدیق 

می گیردر هو در  ن امی که چند ستتا  ق  آ رستتانه  ای دنمارکیآ کارتول  ایی هز حضتترت پیام ر  ص   هفغال قرهر
مات دنمارکی  رهی سفر  ه دعوت م ا وهکنش نشال دهدآ هما  الفاصله  ه ره منتشر کردندآ تا سرحد هعتصاا غذهییآ

 ر ستاز می شتود که  ریالف هدعای دفا  هیل رفتار  ه شتدت  ا وهکنش م امات هکادمیآ ی رموهف ت می کند ال کشتور
ه ره درگیر  ح   ایی کنیم ک هز شال پیام رآ هیل  ه  یچ صورت درست نیست تا  ا سفر  ه کشور مورد ن دآ یود ما

 در فر نگ غر یآ مانضی ندهرندر 
ه ک ر می کننداری هز کسانی ره مفتیوهفره م می شدندآ  سی و زمینه  ایی که  رهی هعضای حز یحمایت  ای دولتی 

یو کرده هندر  نوز  م  سیاری هز  ناسیمآ هما در وهقع  ا چنیل وضضیش ا نام فر ن یآ ورزشزار و غیره می رچند  
  ایای حزومت کمونیستتتتی که  رهی چند مورد کوچک کاریآ تا توهنستتتتند چپاو  کردندآ در حاکمیت پس هز طال الآ 

دی که  ه وی ه تمامی  رنامه  ای ستتتتتازمال  ای هجتماعی ره  ه گند  ه چشتتتتتم می یورند که ن ش انال  ه عنوهل هفره
کشتتتتتیده هندآ وهضتتتتتح ستتتتتتی تنها  ر هثر هیل هفرهد مفتیوهرآ  ار  ا کوشتتتتتش  ا  رهی هیجاد هنجمل  ا و هتحادیه  ای 

ل ی در هیتذکر یاطره هفر ن یانی که زیر نام نویستتتنده گال و شتتتاعرهلآ هیجاد شتتتده هندآ  ه ناکامی مطلق کشتتتیده هندر 
 م ا آ کمک می کند که کسانی هز قماش رف ای پیشیل ره  ه یو ی  شناسیمر
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 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

هنجمل شتتاعرهل و نویستتنده »در هوهی  حاکمیت اقای کرزیآ جمضی هز فر ن یال در هجتماعی در کا  آ می یوهستتتند 
در یک فضای کامالد ازهدآ  ره دو اره هحیا کنندر هز هفرهد نو تا کهنه گرهیالآ  مه حاضر می شوند و« گال هفغانستال

محمد هعظم ر نورد زریاا و هستتتتتتاد محمد هستتتتتماعی  یولآ دو نامزدی می شتتتتتوند که در فاین آ رقا ت می کنندر  ر 
یالف تصور ظا ر نما  ای تو م زدهآ هستاد محمد هسماعی  یول  ا چنال هکثریت ارهی پشتول  ا و غیر پشتول  اآ 

یز تاکنول ن پس هز یتم رهی گیریآ  ل لن ال لن ال و ستتتستتتت ر نورد زریااگزیده می شتتتود که هز طرز  یرول رفت
پایال ال جلستتته ره  ه یاد دهریمی هما  ا جود  زرگوهری هستتتتاد یول که دهوطل انهآ ستتتمت یویش ره  ه زریاا پیشتتتنهاد 

روزنامه ی  پرچمی و کستتتانی مانند مدیر مستتتوو  -کرد و هو ره  زرگ و هستتتتاد ما یوهندآ عوهم  رف ایی یط ستتتتمی
 دنام ماندگار  نظری پریانی   ا  دتریل شتتتیوه ی عصتتت یت قومیآ جلو هستتتتمرهر هجما  فر ن یال ره گرفتند و  ه هیل 

 ا  منتهی  ه وحدت فزری  یشتتتتتر می شتتتتودآ  میشتتتته الجمع انصتتتتورتآ کوشتتتتش  ای ما  رهی هتحاد فر ن یال که 
 تری شده هس دپندهری  ای شماری مدعیآ ینث

د ملی ست که  ار  ا ی ر دی ری که پیرهمول اقای صدیق هفغال می چریدآ  ی هحترهمی هو  ه سرو  ه  ر صورتآ
 ر دهیست  ا پیش سرود ملیآ نمی هیل شیص دیده شده هست

فیس  وکآ دوستتتمآ نذیرهلدیل مصتتلحآ که گزهرشتت ر تلویزویل یک هستتتآ پاستتتی هرستتا  می  روزی در  ن ام کار در
ال  ود که اقای صدیق هفغ صدیق هفغال  ودر دوست گزهرش رم ضمل توضیح ماجرهآ نوشتهکند که در هثر مالقات  ا 

 «قا   هحترهم نیستر آ نا رهیلآ  رهی وی یسرود ملی ره یهودیال سایته هند» می گوید:
ر  ا دهده هستتتآ  رگز نادرستتت نیستتت چه ره هنضزاس هو شتتیصتتیت وهقضی ستتت و ال رهلدیل مصتتلح ره می شتتناستتمرینذ

پاستتتتت هو  ه هیل ح ی ت ی ینی شتتتتدم که در کنار همتضه ی وهردهتی  ازهر ازهدآ مستتتتا  ه  رهی تو یل و کستتتتا یوهنش 
قدر شضور ندهرند  فهمند که شرهیط فرق  شرمانه شده هستآ که وقتی هفرهد مضلوم هلحا  گذشتهآ ال قدر  ی مدآ الدرا

قدر طرف  شوندر ظا رهد حرص  رهی درامدآ ال یه  ه نال و نوهیی  رسندآ جسور مکرده هستآ چه گونه  رهی ال ک
ره غاف  کرده هستتتتت که حتی توجه نمی کند هگر مستتتتاله ی مستتتتیره ی یهودی  ودل هفغانال ره جدی   یریمآ هیل نام 

 رمی شودنیز پیوسته  ه هیل کمیدی  «هفغال»
هیل ستتترود ملیآ هز  موضتتتع صتتتدیق هفغال در  ره ر  ی هحترهمی  ه ستتترود ملیآ کامالد وهضتتتح هستتتتی زیره شتتتاعر

هستتتتی یضنی کستتتی نیستتتت که هستتتتاد ع دهل اری جهانی ره  فر ییته گال قوم پشتتتتول و هز فر ن یال نامدهر کشتتتور ما
نشتتناستتدر ستترود ملی  ه ز ال پشتتتو هستتتی یزی هز دو ز ال رستتمی کشتتور که هز لحاظ قومیآ مر وط  ه صتتد میلیول 

ت سیم می شوند  دری ز الآ  ندی ز ال و پشتو ز اله یانوهده  ای پشتول مسلمال می شود که هز  ند تا امو در گرو
 می د ندر  شزی و تنها  فتاد درصد مردم هفغانستال ره ت

 یشتر هز هیلآ هیل م ا  ره  ه درهزه نیوه م کشیدآ هما مانند  سیاری هز م امت هیل مجموعهآ می یوه م تذکر د م که 
ذ نیت  ای منفی  ا هیجاد تیریش وفاق ملیآ هجازه  ه هستتتتآ  اع  شتتتدمتاستتتفانه عدم مدیریت درستتتت همور فر ن ی

 تا سرحد تمسیر  ر یود نیز غاف  شویمر  که د ند
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