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۲۰۲۰/۰۹/۰1

رفعت حسینی

چرا تاجیکان افغانستان خاموش اند
آیا دردرازای تاریخ ،تمام داروندار و هست وبو ِد مردمان تاجیک تبار افغانستان درپروان،
بدخشان ،بلخ وهرات ،تنها حبیب هللا مشهوربه بچه سقو ،مال برهان الدین ربانی واحمد شاه
مسعود است؟
و یا
قسیم فهیم،عطامحمدنور ،یونس قانونی ،حیدری وجودی با شعرمدحیه اش برای فهیم قسیم؟
و یا
دوبرادرمسعود وپسرمال ربانی صالح الدین و لطیف پدرام با فدرالیزمش؟؟
و یا
اعضای لچک واوباش ودزد ((شورای نظار))
واعضای تنظیم جهادی «جمعیت اسالمی » مال ربانی
با چوروچپاول ها و دزدی های بیشماردرارگ وخانه های مردم ،موزیم ،آرشیف ملی وتجاوز
بزنان درمکروراین کابل؟
آ یا
مال برهان ربانی جایدادها درانگلستان را ازپول میراث پدرش خرید؟
وآیا
نامبرده شدگان درباال اسناد جایداد ها درکابل وپنجشیروکشورهای عرب را ،از{ جبریل امین} ،
بپاس خدمات به دین
<< مبین اسالم>> حاصل کردند؟
آ یا
حبیب هللا کهدامنی شخصیت وحیثیت پسندیدهء اجتماعی داشت؟ تاغرغره شدن،در زندگیش
بکاری خوب ،تصادفی،گهی پرداخته بود؟ به همسایه وهمکوچه وهم قریه وبیگانگانی که نمی
شناخت خیری رسانده بود؟
...
چرا
بار فساد وچوروچپاو ِل مجاهدین تاجیک وجنایات مادی ومعنوی
درهمهء این سالیان نکبت ِ
خاموش خاموش) اند؟
خاموش
وخردمندان تاجیک (
مافیای فساد مجاهدین تاجیک تبار  ،آگاهان ِ
ِ
ِ
ویک حرف نمی نویسند؟
آ یا
بهمدستی وکارسازی جنایت پیشگان درپاکستان،مجاهدین تاجیک قتل وقتال وفساد نکرده اند؟
آ یا
منفور باصطالح جهاد ،همیشه درافغانستان
احمدشاه مسعود ومالربانی وعطای نور ،درسالیان
ِ
زیسته اند؟
به پاکستان نرفته اند؟
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غالم حلقه بگوش پاکستان نبوده اند؟
پندارهاوکردارهای آنان همه نیک وپسندیده بوده است؟
همیشه ازفساد وچوروچپاول [آزاد] زیسته اند؟؟
...
درآخربایستی باردیگربایدپرسید که چراوچراوچرادر{خاکستان}افغانستان چیزفهمان تاجیک
تبارخاموش خاموش خاموش خاموش بودند؟:
یک .وقتی استخوانهایی ناشناخته را بنام استخوانهای بچه سقو بریک تپه گورکردند وبا مزدوران
ازبیک گلم جم دوستم ازبیک زدوخورد نمودند،
دو .وقتی کنفراسی < ننگین>را بنام کنفرانس ( شاه!!) حبیب هللا کلکانی درلندن برگزارشد،
سه .وقتی خلیل هللا خلیلی مرتجع کتاب ارتجاعی «عیاری ازخراسان» رادرمدح بچه
سقووشعری را دراستغاثهء حمله بافغانستان برای زمامدارپاکستان ضیالحق نوشت،
چار .وقتی حیدری وجودی شعری را درستای ِش { قسیم فهی ِم جانی و لندغرواوباش } نبشت وچاپ
نمود،
پنج .درمورد لقب دروغین دکتورای لطیف پدرام ازفرانسه،
آگاهان تاجیک کابلی،چاریکاری،
بتکرارمی پرسم که بکدام برهان [ عقالنی]
ِ
بدخشی،کوهداکنی،هراتی وبلخی < سکوت> اختیارنموده اند؟
آ یا
آدم خـِردمندی درمیان تاجیکان خاکستان افغانستان پیدانمی شود؟
دیگران درخاکستان افغانستان ودرسرزمین تاریخ ،از جنایات بچه سقو ،خلیلی ،حیدری
وجودی،مجاهدین تاجیک،سرک وپچک ،وقوفی ندارند؟ خـــر هستند؟
چراچیزفهمی تاجیک به بررسی نمی گیرد که چی اندیشه های پسندیدهء سیاسی  -مدنی برای
رفاه مردم ،مسعود وبرادرانش،عطای نور،یونس قانونی ،مال ربانی وپسرش پیشنهاد نمودند؟
اگر مردانی برای خدمتگزاری نبودند ،بایست خبرگان تاجیک می نبشتند؟ مگر اینکار را
نکردند .زیرا نتوانستند .فقط جیغ زدند که:
ربانی مال نیست.استاداست.وپسانتر:استادشهیداست.
مسعود قارمان ملی کل آسیاوکل خلق هللا در[خراسان بزرگ ]است.
وبچه سقو خادم بزرگ وسترگ دین رسول کریم است .وشاه وحتا شهنشاه خراسا ن است.
قسیم فهیم (مارشال!!!) است.
کاردیگری نتوانستند بکنندچون درچنته چیزی نداشتند.
ترکمن ها وازبیک ها هم هیچ حرفی از خوبی ها وبدی های گلم جم دوستم و همانند های او
نگفتند.
تاجیک ها بکارهای ناستودهء دیگری نیز دست یازیدند .مثلن:
درسایت «خراسان زمین» درانترنت،هرچندروز ،نبشت یی درقـُبح (بدی)لسان پشتووقوم پشتون
ونکوهیدن نام افغان وافغانستان  ،از سه چارآدم مشخص که مصروف مفت خوری بحیث پناهنده
هستند ،منتشرمیشود.
ب پوسیده وکهنه اندیش ،دروصف شاه بچه
ودرهرشماره این سایت
متفرعن متعص ِ
ِ
سقوواستاد\شهید\ مالصاحب ربانی وقهرمان خراسان مسعود مطلبی منفلق می شود .
ویکبارنشد بنویسند که چگونه ،قارمان مسعود،با پول پاکستان ،افتاوهء پالستیکی برای استنجا
ت مبتذ ِل نمازخوانی می پرداخت.
ووضو می خرید ودردشتها وکوهپایه های پنجشیربه نمایشا ِ
و
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یکبار یکبار یکبار یکبارو فقط یک بارنشد که درسایت خراسان از یک کار {شکوهمند } درعهد
امانی و محمد ظاهر برای روی لچی وآموزش وپرورش بانوان ومردم وتوسعه دهات دربلخ
وبدخشان وبامیان وهرات وفاریاب ومیمنه تنها تذکری داده شود.
واصف باختری (شعله یی و انقالبی) بسبب داشتن اندیشه های خرافی به لسان پارسی و ملیت
تاجیک ،بر کتاب ارتجاعی (عیاری از خراسان) خلیل هللا خلیلی ،مقدمه نگاشت و بر ناموس
فرهنگ ادبی اشعاری که سروده بود پا گذارد.
چون این کتاب ارتجاعی خلیلی [مداح !]در مدح ( شاه بزرگ تاجیک بچه سقو رهزن مرتجع
کوهدامنی پارسی زبان تاجیک تبار) نگارش یافته است.
من نگارنده این یادداشت منتظر بودم:
که محمدشاه واصف کتاب خلیلی را ( نقد ادبی _ عقالنی) نماید وجل وپوستک این کتاب را با
عینک نقد ببیند مگر نه اینکه با حیله های ( فنی) کتاب خلیلی را بوسه باران نماید.
که محمد شاه واصف باختری رساله یی درپیرامون کاستی های ایدیالوژیک /اندیشه یی /قوم
پرستی/لسان ومنطقه پرستی شعله یی پرچمی خلقی منتشرنماید.
زبان (و یگان تا شعله
واصف اکنون در کالیفورنیای ایاالت متحده است با برخی تاجیکان پارسی
ِ
یی که ازتاریخ مصرف آنان نیم قرن گذشته است) در « زد و بند » های «سیاسی _
خراسانی!» بسرمی برد .این تاجیک تباران ،حاال ،در کالیفورنیا در شرایط مفت خوری ( یعنی
پناهنده گی) زندگی می کنند.
نمونه یی ازین زدوبندها:
(شخصی دربرگه فیسبوک خویش واصف را قبله گاه آرمان های فرهنگی میداند:
بخوانید:
Zia Hafizi
«روز پدر را نخست خدمت پدر ادبیات معاصر مان حضرت استاد واصف باختری صاحب
معظم که قبله گاه آرمان های فرهنگی داعیه داران فرهنگ اصیل کشور اند تهنیت و مبارک باد
عرض می دارم  ،صحت و سالمتی شان را از خداوند بزرگ خواهانم)»....
...
مگر من گامزده دریافته ام که پشتون ها خیلی از کارهای پسندیده ویا ناخجسته دولتمردان پشتون
نگاشته اند.
بطور نمونه:
محمداعظم سیستانی ،که پشتونگار و پارسی نویس است ،درپیرامون تالش های مدنی و دادگرانه
و بخردانه شاه امان هللا ،ظاهر شاه و محمد داود نبشته ها کرده است و همچنین از زنباره گی
های دو بادشاه پشتون تبار ،با صراحت ودالوری و عالمانه یادداشتهایی تهیه و پخش کرده
است .درزمینه های تاریخ ودیگرابعاداجتماعی کتابها ومقاله ها چاپ نموده است وازپدیدهء
ناپسندیدهء خرافاتی شاه دوشمشیره وزیارت اودرکابل شجاعانه پرده برداشته است .
دوپژوهشگر و نویسنده دیگر پشتون ،مصطفی عمرزی وتمهید سیالنی ،که بپارسی وپشتو می
نگارند ،نبشته وکتابهای چشمگیری منتشرنموده اند.
کارهای فرهنگی اعظم سیستانی ومصطفی عمرزی وتمهیدسیالنی از دریچه های گونه گون
سزاوار توجه وتکریم ویاددهانی می باشند.
فرهنگیان سرزمین افغانستان به تالش های دانشورانهء این سه فرهنگ گستر،سیستانی وسیالنی
وعمرزی ،مباهات خواهند نمود و هرسه اینان با افغانستان زنده می مانند.
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