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 ۱۰/۱۰/۷۱۰۲        «عمرزی»مصطفی 

 ولگردان و انتحاریان
 )در پاسخ به عبداللطیف پدرام(

ُدرفشاااااااانیز نما نز نو، تدبییز ندییاه روزمره ی نفرند و 
نشاااا اصاااای رن نشاااااد می د د یه در  مه  ای زمینه ی 
مدنی نفغانساااتادز در  یو صاااورتی  ون نیساااتند  لطی  
پدرنمز نید نام تکرنری در  زعیاله سااایاسااایز یار دی ر 
در یک لوده گی سااایاسااایز در ندننم گویی  ایی یه  ا رن  

ه قیمه ننزون و نفره ییشاااااتر مردم نز چنید نساااااهز نما ی
تا یکادز »آناد من ر  ون د شااااااادز یه آر  می آید یه: 

فکر « درس می  وننند و پشاااااااتود  از ننتآار می ینند 
سال قیلز یکی نز نعضای تندرو مایل یه والیه  ینمز چند 

میبیود نفوس  9فدیهز مدعی شااده یود یه در والیه شااادز 
د ما رنی یمیدی نی یاشااااااد یه دنرند  نید رویدند یاید  ما

در یکی نز لویاه  رگاه  اا یاه وقو، می پیونادد  یکی نز 
شوخ طیعاد نن ر ای در پاسخ یه وی می گوید: یه فکرم 
یچالو  ای تاد رن نیز آسااااااا  یرده نیدا  تنسا نفوس ن ل 
مکت ز مدرساااه و پو نتود در نن ر ارز ییشاااتر نز نفوس 

د نو لطی  پدرنمز والیه شماسه  پس نز نید یه نز س نا
آگاه شااااااادمز  ماد ما رن یه یادم آمد  یبیز فدط نفوس ن ل 
نه در  مدرسااااااااه و پو نتود و فر نه و رسااااااااا مکت ز 
نن ر ارز شااااااااید یمتر نز  متیارند آقای پدرنم در والیه 

ه  نویی و ینز نورستاد تا ینرز نن ر ارز  وسهز پکتیا و    تا تمام وال -یثیرنلدومی ید شاد نیاشند  نز شمال شرق
والیه نفغانساااتادز یمتر  ایی یافه می شاااود یه  43تا شااامالز در  غرنفیای  -آوزه ی  نو  غر  و شااامال غر 

پشااتونی نیاشااد  در یساایاری نز والیاهز در  زنرند مکت  و مدرسااهز موسااساااه تآصاایاله عالی  صااوصاایز چندید 
م موعه نی یه در پیرنمود آناد در  مه  ای  پو نتود دولتی و ندن نمادید و مآوری تکنویرنتاد در رنس ن ام و

رن  «نصول»فر نهز درس و تآصیل در نفغانستادز  معیه ن ل مکت  و سوند پشتود رن معرفی می ینندز نگر نید 
در رقایه نآصاااااییه ی نفوس ی منریمز یاز  م یاعی نمیه و آزنر یسااااانی می شااااوند یه  مانند نید ُیره ی مسا رند 

 می دننم یه ت ا ل سیاسی می یندز نما  ا رن   ونسته نسه آرفی زده یاشد   آسیای میانهز  رچند
 نوز سرشماری درستی نز نایینایاد و ناشنونیاد و یی زیاد  ای نفغانستاد و ود ندنرد یه یه درستی یه لطی  پدرنم 
ی ویند تعدندی یمی نسااتند یه آر   ا و آریاه نو رن نمی دننند  در آموزشاا اه چسل سااال دشااونری  ای مردم ماز 

ساااه یه ییشاااتر نز  مه یه زیاد مردمانی تمام می ونقعیه  ایی  معکوس نماییآد چه یدترید آر  و سااا د نساااهز 
درصدیز تازه متو ه شده یودند چه نستند  5شود یه پس نز نتآاد  یل نلسرنج یه یایل آمدندز نما پس نز آد آایمیه 

و در قیاس یه آدز نمروزه نعضاااای یاند شااار و فساااادز  رچند یا ننآصاااار ی ن یزرا آایمیهز نما قادر نمی شاااوند 
ار یز آتی در میاد شااااسر  از یدود مآاف  و موننن ساااامنتی زنده گی ینند  دیتور  نور نآمد  الدی یدود آمایه  

نآصاییه ی نفوس نشاد می د د  رنس پشتود  ا نز نقبیه »در پاسخ یه یکی نز یی  ردند ستمی یه نصرنر دنشه 
یا زر پون پون می روندز نما ز یا   و یک پاسااخ منطدی می نویسااد: نز  رنسز تا چساریکار «یوددز ونقعیه دنرد

سنیبهز نزدیک نسه  درس  وننده  ا و  1 8مدعی نند یه نآصاییه ی نفوس شود  آاال ما یه لطی  پدرنم می گوییمز 
شما نز تیار ماز ننتآار می ینندز در نید  ا نیز در  شوند  نگر گروه  ای م ال ز نما یه تعییر  ن وننده  از معبوم می 

ی  سیاسیز مساله فرق می یند  دشمنی شعوریز نما یدود منطق در یرنیر مردمی یه  ونسته مالآ ه نز آیی تعار
فدط عمبی نیساااااااه یه می دننیم در  یو  - ای  وین رن در نیده  ای دینی مطرح می ینندز یه ن ر آنادز ننتآاری

ه ی یسانی رن مکدر سا ته  ن یز یدود زیاد مبکیز یه  مرنه یاشد  دشمنی  ای عدده مندننه یرنی یس  قدرهز آیند
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نسه یه پس نز رسونیی نایام ترید مدیریه در شرنیه سیاسی ینونیز تنسا مانده نند تا در نید  بوهز یا گمشه  ر 
روزز یه شااااامار رفته گانی نضاااااافه شاااااود یه یا تعری  ننتآاریز ونقعیه  ای  امعه ی  نه دیده و یآرند زده رن 

سااتشااسادی  از رخ دی ر ونقعیتی سااه یه نگر در  امعه ی نفغانسااتادز میبیود  ا تآری  یرده یودند  ننتآاری  ا یا ن
پشااتودز یاو ود فشااار  ار ی و تعدی نز  ودین یی انه پرسااهز زیاد یرده نندز نما در دو سااوی آیاه ساایاساای و 

د یه نز مدنیز نیاز ندنرند در ندعای یک گروه فاساااد تاری یز در نید قضااااوه یک طرفهز نز مردمانی چشااام یپوشااان
 مردیفاد پدرنم در پارلماد تا  زنرند ونقعیه سیاسیز فر ن یز تآصیبیز پو نتونی و آتی م ال  مسبحز می دننند 

 چه گونه  بو آناد رن ی یرند  
مردم ما در سااااطوح م تب  در معرفه ی نقونم گوناگود در  ونمن متعددی تدساااایم می شااااوند یه نگر  زنرند  متیار 

تم یا ر روند یی آزرم والیه فدیهز در دسااته  ای م ال ز ول ردز لنده غر و شاار فسااادز ننون، پدرنمز  متیارند دوساا
نماین سایاسای رن تددیم یردندز درس  وننده  ای آناد نیزز چیزی نضاافه نز فضاالتی تددیم نکرده نند یه در ترنزوی 

دزد و ساادوگرن یه در نمونه ی  ر دو سااوز وزد آناد یکی نسااه  م ر چه ن تالفی میاد یک شااورنی ن اری فاساادز 
ز تا  ایی یه دسه یافتندز یایبیاد رن چور یردند و در نمایشاه  اده یی و شسری در 1485 وزنی سال  8تاری ی 

دسااته  ایی یه نز صااوره تا ساایرهز یه م موعه ی مبخ ونری می مانند یه  ر چه نز نوصااا  ید و تریی  زشااه 
تاری ی نی و ود دنرد یه دی رند آناد نفتضاآاتی رن یه یاد نیاورند  -سیاسییرنی آناد یشماریدز یم نسهز یا شیا ه 

اوی سااد»یه در تاریخ نفغانسااتادز معرو  یه دو سااداوی سااه و گاه قبم یه دسااتاد آناد رن یه شااوق می آورد یا تآبیل 
د یه مرن عه یه ز نشااااااااد د ند ندعا یرنی  و  تر یودد یر نیثریهز نمی تونند نز یدتر یودنی یبندتر شاااااااو«چسارم

آرشی   یری رسانه  از صد  ا سند و مدرک تصویری و صوتی نشاد می د د ر روند یه نصطالح قسرماد مبیز 
در نیفای ندن  ا لز یی سااوندز یی فر نه و یی دنننز یمتر نز آد درس  وننده  ایی نیسااتند یه یا  ود فروشاای یه 

 د نسهز پایید می آورند  عونمل فساد شر ز آیثیه و آرمه  رچه مکت  و پو نتو
ما یه نید ستمی یور می گوییم: طرح یآی  ای نفره زنز پین نز نید یه دنمد پاک مردم ما رن آلوده یندز پبشتی نی 
می شااود یه یا تاساایس یه نصااطالح شااورنی تا یکادز آاال می دننیم چه یسااانی یه آاشاایه می روند  نگر  د  ندعا 

ز نید نعتکا ز یه زیاد یسانی تمام می شود یه در  غرنفیای نفغانستادز در  یو  ای یوریورننهز ینار یشیدد یاشد
ز «منم  ا»زمینه نیز نه ترنیم قومی یک دسااه دنرندز نه می توننند م زن نز دی رند یاشااند و نه می توننند یا تدساایم 

نی می شااود یه در  در یشااوری یه  ایی وصاال شااوند یه تآبیل ننترپولو یز دموگرنفی و سااوساایالو ی آدز عصاااره
تو م و نمرنض روننیز گویا  و ره و نصااااله  ای مردمانی یدننند یه در مسااااله ی  بدهز  نوز ثایه نشاااده نساااه 

 نند  « نز ما یسترند»
مد فکر می ینمز نتصااال یین نز آد در مناساایاه زیر پوسااتی گرو ک سااتمی یا قوم رنیاد تا یکسااتانیز مساااله ی 

نقبیه قومی رن پس نز تاسااااایس ن ساااااتید  ریاد قومی یشاااااورنی تا یکاد  یه در  پدرنم و مدعیاه فاشااااایساااااتی یک
نفغانسااتاد یا نام یک قوم مشاا از سااایده ندنشااهز غیر عادی می سااازد  نفرند مدعی و یه نصااطالح چیز فسم سااتمیز 

ه یاعی ی در نوج وقاآه ندییاه ضد نفغانستادز یسانی نیستند یه ندننند آر  س ی  می گویند  طرح عمدی مسایبی
نفره دی رند می شااودز گرو ک فاسااد رن یه در درگیری ساایاساایز مآتاج نقونم نسااه تا  رفیه  ای یشااری نن رن 
یزرا نمایی یندز در  بوه  ایی یه در  مرساااانی  ای رساااانه یی  رگز پنساد نمی ماندز یا نفره نز  زنرهز ترک 

می یر نساااس نفرهز فاصاابه ی نی اد شااده رن یه زیاد و پشااتودز یه شااده یه تکاپو نندن ته نسااه یا مرزیندی  ای قو
تمامیه نرضیز ییشتر ینند  در آالی یه نیرننیسم و فارسیسم متاثر نز آایمیه سادنه تشینز یه موق فارسیستاد غیر 
نیرننی زده نسااه و تا یکسااتانی  ا یا فاصاابه گرفتد نز نیرندز ی شاای نز مثبی شاایطانی رن ضااعی  می ینندز نما گویا 

ی قومی آناد در نفغانسااتادز در  صااوصاایه سااتمی گری یه تنو، قومی نیرندز در مم   ساااالری سااادنه ن ل شااریا
ستیدند مطبق تا یکستاد فدیر و عد  ماندهز  شیا ه تمام یه یک ن ام عر  دنردز نو رن تآدیر می یندز در ن شین یه  ت

نند یه یه  اک  ای نفغانیز چشم یدوزند  می نما در سایه ی یک نام تصنعیز یسیاری رن در تا یکستاد تشویق یرده 
دننید یه در ینار نفرند معبوم نلآالی چود پدرنمز نیثریه نعضاااای ساااتمیز تایعیه تا یکساااتانی دنرند و یسااایاری نز 

ساااااال گمشاااااتهز میبیود  ا دنلر پول دوله رن در  11نفرند یاند شاااااورنی ن ار و  معیهز نتیا، تا یکساااااتاد نند و در 
 ی  نمام عبی رآماد نندن ته نند و در آد  ا  انه و زنده گی دنرند  ینیاد مسااعود در یایلز شااوونیزم تا یکسااتاد یه 

عد  مانده ی تا یکسااااتانی رن نز ر  مر چاا آثاری یه در آد یشااااور یمونیسااااه و مایل یه فر نه روسز م وز 
می ینند و در  مار  رنسانی یه پن شیر ندنرندز چاا می یند و تعدند زیادی یه نام فر ن ی و نویسنده در یایل  بسه 

می روند و شمال نفغانستاد رن یه گونه ی دی ر می یینند  مد گفته نم یه یاال ره یرنی آد چه نام آزندی ییاد دنده نیدز 
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آدی مش ا ینید  دسه یم گرفتد فر نه سازی  ای س ی  در زمانی یه نیازمند وآده فکری نستیمز تیز یردد 
یا یدتر شدد نوضا، نمنیتیز نقتصادی و سیاسیز یه پشه ما می زنند و آتی یه نعترنفی رسید   ن ر  ایی سه یه

یه دیدیم در  یمه  ای  نین سااامانیساامز  مید آدم یی آیا یپدرنم  نز دنشااتد پروته صااآیه یردز نما در فردنی پس 
یه نمثال نوز   پاساااااااخ  تا وقه ما در  نه می گردد و می گویدز  یار دی ر نز آدز  نوز آزندن یا نید و ود  در یرود  

 سنیبهز یاز  ون یم دید  18یادآوری می ینمز نمونه  ای درس  وننده و مدنی پدرنم  ا رن در 
 در نفغانستاد رن مثال د ند:« درس  وننده  ا»تصاویر زیرز می توننند میزند 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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