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 01/08/2016          ف حکیمیشر

 تفهیم اند نه برای جنگ ها برای افهام و زبان
 

 " زخم به سر مرهم به پاضرب المثلی شنیده بودم که می گفت " 

امروز به شکلی گسترده و تفصیلی این گفتۀ فشرده را در سرزمینی که هزاران زخم در سر  

 .می کنیمدارد مشاهده 

فقر و خیانت سه واژۀ عمده در فرهنگش است، در کشوری  در کشوری که عقب ماندگی و 

 نوع امید به فردا را در نطفه خنثی کرده اند، در که کشتن و مردن به عادت تبدیل شده و هر

دهند  کشوری که بیسوادی فریاد می کشد و از عقب مانده ترین ها در جهان است، خداوندان تبار، برتریت درس می

 . گذشته های طالئی اند جست و جویخ در و در خاک توده های تاری

از تمدن پنج هزار ساله حرف می زنند، از کشتن سپاهیان اسکندر و انگلیس و روس داستان می سرایند و کرکسان  

خون رگ های ما را به قهرمانان خیالی وصل می کنند و پرده از حسادت عقاب های  پیر را به گواهی می طلبند. 

بر می دارند و مغز های گندیدۀ متعصبین نفرین شده در اقوام پشتون و تاجک برای دوام  سرکش با همت اجداد ما

  .قدرت ننگین شان، از لوی افغانستان و خراسان بزرگ افسانه می گویند

که خانواده های شان در آسایش  این نفرین شده های تاریخ می خواهند با خون ملت ما حادثه بنویسند، به ویژه آنهائی 

بان به ز یحتکه فرزندان شان  غرب زندگی می نمایند و آنهائی دور از انفجار و انتحار، دور از غربت و فقر در تمام

ها را براه انداخته اند که از پارلمان کشور گرفته  مادری خود آشنائی ندارند بیشرمانه در کشور من و تو جنگ زبان

  .تا کوچه و بازار از بوی گند آن متاثر است

ثابت نموده که وقتی زمامداران برنامۀ کاری برای امروز و فردای ملت نداشته باشند به افسانه ها رجوع کرده تاریخ 

 های ورشکسته، آنها را با دنیای خیالی دوره های طالئی گذشته مصروف نگه می و برای ادامۀ تسلط شان بر ملت

 .ع می یابند تا از آب گل آلود ماهی بگیرندغرض و فرصت طلب موق دارند و در چنین حالتی است که افراد خود

این دیگر پنهان نیست که افراطیون پشتون و تاجک دارای منافع مشترکی هستند )سگ زرد بیدر شغال ( ، هر دو  

گروه از احساسات پاک مردم به نفع شخصی شان بهره برداری میکنند ولی برای فریِب عوام مواضع متخاصم اتخاذ 

میکنند . هردو ادعا میکنند که زبان و فرهنگ شان در خطر است ، هردو بیگانه پرست می شوند  کرده و دشمن نمائی

  .، یکی غالم حلقه بگوش ایران میشود و دیگری مزدوری پاکستان را افتخارش میداند
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ا ر، گردش کلدار را در بازار هایش و صحبت اردو را در بین جوانانش تحمل میکند ولی فارسی پشتون افراطی 

کند که در همه ادارات دولتی به زبان او نامه  . تاجک افراطی فراموش میرگترین دشمن فرهنگش معرفی می کندبز

گانه دهد که پوهنتون کلمۀ بی می یاد ماه ، کتب درسی حتی در مناطق پشتون نشین به زبان اوست ولی بشود نوشته می

 .است و باید دانشگاه بگوئیم

 ،میت و تفوق یک قوم تلقی می کردندو آنرا نشانۀ حاک دن سرود ملی همیشه ناراض بودندهم تباران من از پشتو بو 

با تآسف آنچه را که ناپسند می گفتند خود همان کردند و فرصت طالئی را که برای یک وحدت ملی دست داده بود از 

نحصار پشتو بیرون آورده سالۀ حکومت شان سرود ملی یک ملت را از ا افراطیون تاجک در دورۀ چهار دست دادند. 

، یچه فرصتی بود تا زبان های فارسی، پشتو، ازبک ،بی هللا اکبر بر ملت تحمیل کردندبه زبان خود با اضافۀ شعار عر

  .ها قوم پرست نیستند داشتند تا ثابت می شد که تاجک بلوچی و ترکمنی در ترانۀ ملی ما بازتابی می

، خودکامگی ها و تفوق طلبی ها راه حل نیست و چندین ملیتی و چندین زبانیدهد که در جوامع  عقل سلیم مشوره می

رفتار افراطی کاروان را به بیراهه می کشاند، باید همه روی خط متوسط حرکت کنند و در رشد مشترکات خود سعی 

  .ورزند تا در افشای اختالفات همدیگر

 ن در، زبان فارسی به حیث زبان ترجمارابطه وجود دارد(نظرات مختلف درین ر کشور ما به هر دلیلی که بوده )د

ا با آن د تشدن ، نورستانی و پشۀ همه فارسی بلد مینقش بازی کرده است، پشتون، ازبک، بلوچ، ترکمن بین مردم

میت اک، حقدرت سیاسی در دست پشتون ها بوده، واقعیت این است که زبان فارسی با وجودیکه افهام و تفهیم نمایند

 ها قوم و قبیلۀ پشتون صرف سه قوم،قابل تذکر است که از جملۀ بیش از صدهنگی کشور را در دست داشته است )فر

شوند و شاخۀ  ، محمد زائی و اخیراٌ پوپل زائی ها حکومت کرده اند که همه مربوط به شاخۀ ابدالی میسدوزائی

فراطیون پشتون و )ا  .، حاکم بوده اندسال صرف چهل سالصد و هفتاد  ، غلزائی ها در این دوبزرگتر اقوام پشتون

های شان خیانت بزرگی را مرتکب شده و خسارات  تاجک با برهم زدن فضای نسبتاً هم آهنگ میان اقوام و فرهنگ

ه در مقابل بیعدالتی ها به شیو زنند تا زمینۀ بهره برداری خود را مهیا سازند.  جبران ناپذیری به پیکر این ملت می

  .های دیگری باید مبارزه کرد و نباید فرهنگ و زبان را مضمون جنگ ساخت

شتباه ا ، درار بگیرندایۀ شهنشاه بزرگ بلخ قراگر شمالی ها پارچه شدن کشور را در سر می پرورانند تا در زیر س 

ک ها نیست، هزاره ، شمال تنها از تاجدهد محض اند زیرا اختالط اقوام طوری است که این اقدام را جهت عملی نمی

ها نیز در آن سهم دارند که به هیچ صورت باداری تاجک را قبول نخواهند کرد و این امر در  ، ازبک ها و ترکمنها

 .ائتالفات نافرجام گذشته بارها امتحانش را داده است

جا سوی سرحد یک دران آنبینند تا با برا داده اند و خواب لوی افغانستان را می اگر جنوبی ها ترانه های لر او بر سر 

شوند بهتر است هرچه زود تر بیدار شده دردهای کوچنی افغانستان را درمان کنند و این واقعیت تلخ را بپذیرند که 

 .ها افتخار خواهند کرد تا افغانی شدن شان های آن طرف سرحد در پاکستانی بودن خود بار پشتون

 ، این دو کشور اند که ازیه های ما پاکستان و ایران هستندمساکشور ما با دشمنان مهیبی سردچار است که همان ه 

 .ضعف ما استفاده کرده و از طریق مزدوران شان در رسیدن به اهداف شوم خود کار می گیرند

شوند و  انسان هم نمی دانند ولی برای کشور ما هم فرهنگ می یدر کشور شان را حت های مهاجر ایرانی ها افغان 

یالت ابا نام پختونخواه بر  یکستانی ها که تا چند سال اخیر حتشهنامۀ مشترک حرف می زنند. پا از رستم و سهراب و

ردند و وزیرستان را با که خانه های مهاجرین پشتون را با بلدوزر ویران ک یی، آنهاپختون نشین مخالفت میکردند
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را برای نجات پشتو  شانافراطی ریزد و گماشته های  ، برای پشتون این طرف سرحد اشک تمساح میخاک یکسان

 .ندمی گمارد

کرد  زه، اول باید با مار آستین مبارندارد بر موضوعاتی چنین صرف کرد حیف است وقت و ثروت ملتی را که نان 

وقتی جامعه  .توان در وقت مناسب معامله کرد ، با خرس سِر کوه میکه همان بیعدالتی اجتماعی، فساد و فقر است

 شود و در حالت عکس آن فرهنگ نیز ، فرهنگ همگام با آن رشد کرده و غنی میم برداشتگادر مسیر رفاهیت 

  .دستخوش حوادث می گردد

، قومی که بدترین تبعیض در برابرش صورت چگونه زیستن را از هزاره بیاموزد، وقت آن رسیده که پشتون و تاجک 

داهای روشن باشد، هزاره دیگر در پشت چرخ های گی های گذشته مانع رسیدنش به فرگذارد تیر گرفت ولی نمی

نفعش بچرخاند. او ، او مصصم است که چرخ روزگار را به کوچک لیالمی فروشی نخواهد فرسود کراچی و غرفۀ

وان در ت های بستۀ آسایش را نمیدیگر خلبان است، افسر است، سیاستمدار است و معلم، او آموخته است که کلید در

خواهد در دریای علم شنا کند، او دیگر به اخگری تبدیل شده که  ، او با تشنگی میخارات کهن یافتمخروبه ای افت

های متعصب ترین انسان های قرن را به هرزه گوئی  و زبان همه قوم گرا ها و تبار پرست هادل  آتش می زند در

 .وامیدارد

 جو می نمایند.و  جستنفرین بر آنانیکه آبادی خود را در بربادی دیگران 
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