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 ملت افغان ۀبدن از کاستن ورش ب  
 

 )شورای تاجیکان پدرام(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

، راه می اندازندرا ، دشوار نیست و در افغانستان به انگشت نمایانی که دعوای قومی "طیف پدراملعبدال"شناخت از 

پدرام، پیش از آن که در گرو فرهنگی بودن و یا عضویت وی  ل پردازی می شود. شهرت کنونیبیشتر از همه خیا

با  سای کمونیست تاجیکستان،ؤاست که ر« وند افتخاری تاجیکستانشهر»در ولسی جرگه باشد، در بند لقب اهدایی 

 ۀدر، زیر تسلیخ باشد، هرچه خواسته اند با م  مردهفراموشی از تعهدات کمونیستی و سوسیالیستی، مثل این که بدن 

م حامله بود زقوم گرایی از شکم کمونی( césarienne) (1)نئزارییاده اند و نوترین این عمل ها، سم انجام دزکمونی

                                                           

ر کلمه ای است از جهان طب و از زبان فرانسوی آمده است که به عمل جراحی گفته می شود که د (césarienne) سیزاریئن -1
 .رندیطفل را می گ ه کرده ومله را پارشکم زن حا ،و مشکل والدت عادی و طبیعیصورت اجبار 
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 2از 2

م و زشوروی بیوه و طالق شده، با فارسیکه پس از سقوط شوروی در کشور های نیمه مستقلی چون تاجیکستان، از 

 .ساخته اند بخارای منهدم شده

ی ای سیاسی و فرهنگی کارزار هکه یک ادعاست، در آزمون هایی که براح ستم ملی افراد وابسته به تفکر به اصطال

ه داده اند، همواره کسانی بوده اند که پس از  کم آوردن در نمرات تهذیب، برابری و عدالت اجتماعی به دور از ئارا

وم ق ۀزیر سایگان هتاک می سازند و برای هر موردی، فرصت طلبانی اند تا بیت قومی، خودشان را هلهله کنندعص

 ، گریزان باشند.«*حقیقت خورشید»از شدت  گرایی

 ایرانی و تاجیکستانی راندلببا دشواری های ناشی از بحران افغانستان و عشوه های  هبالخاصموضع اعضای ستمی 

، یرا می زاید و دیگری با آرایش کمونیست« مروارید پنهان، درخشنده تر است»که یکی با حجاب اسالمی، شوق کشف 

 "امپدر" تاجیکانمی توانند کمک کنند وقتی عوامل ایجاد شورای های همانند شورای چیزی برای پنهان کاری ندارد، 

ر د، یک کردار مدنی و مبتنی بنانجام می دهها  "پدرام"را بررسی می کنیم، آیا می توانیم به نتیجه ای برسیم که آنچه 

 ارزش های دیموکراتیک است؟

آن جریان های سیاسی، فرهنگی و حزبی اقلیت ها که با افرادی از قماش کار های  نتیجۀداده است گذشته نشان  ۀتجرب

 گان را فراهم کرده اند.اند که زمینه ها برای بیگان یمی شوند، فقط بستر های تشکیلگرایان ستمی،  قوم

، کمتر کسی را یافته بازی رال و باالخره خراسانیدر ده سال حاکمیت آقای کرزی، در میان طرفداران تجزیه تا فد

د. ناشگفته ب واری ها، واقعیت ها و الم های ما، حرفی از افغانان، افغانستان، دش"پدرام"ایم که در ردیف کسانی همانند 

ریخی، افغانستان را جعلی می دانند و در هنگام حقوق ملت ما، ملت افغان را أتی چنین افرادی که در زمان بحث توق

های فقیری حتی تاجیکستان را توجیه می کنند،  ان منافع ملی ما، سیاست های کشورمان گفتمنفی می کنند و در ز

که مستقیماً با نام یک اقلیت شریف کشور ما پیوند خورده باشد، نمی  ایجاد کنندغانستان، حزب سیاسی بیایند و در اف

غازی طیف پدرام، آلد جریان سیاسی عبدالهمانن یحرکت های آغازکه ، دست یافت ی غیر از این نتیجهتوان بر نتیجه ا

ستان ل و نفی ارزش های افغاناری. اینان عمالً از تجزیه، فداز جغرافیای افغانستان است و کاستن برای وارد کردن ب رش

یق می بافغانی، سفارشات انجو ها را تط دموکراسیو افغانان سخن زده اند و آن وقت ما تماشاچیانی استیم که در نبود 

آغاز کرده اند تا زمانی تحمل کنیم که رسماً تقاضای فروش افغانستان  را که زیر نام حقوق و حرکت مدنی کنیم تا آنچه

 را تحویل دهند. 

 دولتمردان خواب ب رده! برای نگهبانی گوشت، پشک را موظف نمی کنند.

 

 توضیح: 

 انستان از سوی خودم، منتشر شده است.که پیرامون کلمات افغان و افغ« حقیقت خورشید»نام کتاب 

 

 

 

 

 

 


