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۶۲۶۲تمبر پس ۶۲شنبه                                                              حمید انوری        

"تاسمتزی رنگ و بو بر ما حرام "    

 :عالمه اقبال الهوری واقعاً چه زیبا و چه بجا فرموده  است

 

و اما ما چه نتیجه ای از این درس بزرگ گرفته ایم و امروز بعد از گذشت سالیان متمادی، بعد از 

خانه  تجربه نمودن پستی ها و پلشتی های روزگار، بعد از دهه ها جنگ و کشتار و بربادی و

گی و خانه ارویرانی، بعد از قربانی دادن بیش از دو میلیون هموطن، بعد از عمری مهاجرت و آو

، چه درسی از آن مابه دوشی، بعد از ویرانی وطن آبائی، بعد از لشکر کشی های جهانی به کشور 

 !سخنان ماندگار عالمه اقبال فرا گرفته ایم؟

ن جنگ و خونریزی و خانه ویرانی و آوارگی و در به از نظر این کمترین، طی بیش از نیم قر

دری و خونریزی و قربانی های وحشت آور، هیچ درسی از آن نگرفته ایم که هیچ، دیده به دانسته 

و با فهم و دانش، هنوز هم به آتش نفاق های قومی در کشور محبوب خود، دامن می زنیم و این 

ر شعله ورتر سازیم و در تنور تفرقه های قومی، آتش خانمان سوز را تالش میکنیم هرچه بیشت

 .مطلوب خود را پخته کنیمکلچۀ 

خپلواکی            استقالل   
                            www.esteqlaal.net                           
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در مورد قوم و قبیله و تفرقه های قومی، زبانی،   این کمترین هرگز به یاد ندارم حتی یکبار هم

، حتی  با نوشتن یک سطر هم، روی کاغذ را سیه کرده باشم و از این بدعت تهوع آور ..مذهبی و

برای من همه مردم افغانستان عزیز، یکسان اند و همه باهم برادر و برابر و . دارمسخت نفرت 

همه خواهران و برادران دوستداشتنی من، هر قطره خون ایکه از هر هموطنی در هر کجای 

کشور که بر زمین می ریزد، دل من می لرزد، گلویم فشره می شود و اشک در چشمانم حلقه می 

 ...زند و

و نداشته و ندارم که حتی یک کلمه و یک جمله هم در مورد قوم و زبان و رنگ و من هرگز آرز

 .چرای آن بنویسم یا بگویمو چند و چون 

این مقدمۀ مختصر را از روی ناچاری، چار ناچار روی صفحه می آورم تا انزجار خود را از قوم 

جمهور کشور است، که گویا معاون دوم رئیس " سرور دانش" پرستی های تهوع آور شخصی بنام

یادآور شوم که ایجاد تفرقه های قومی و یا انتقاد از یک  صاحب" دکتور"ابراز دارم و برای آن 

 .قوم، به منزلۀ خیانت به مهین و مردم و خیانت به صلح و همزیستی مسالمت آمیز است

 :طی یک سخنرانی شان در بامیان چنین فرمودند" سرور دانش"جناب

 ۷۱۷۱با سلطنت سدوزایی و محمدزایی که به نام امارت یا سلطنت از نظام طالبانی "... 

سال بر افغانستان حکومت کردند، از  ۱۵۲به مدت بیش از ( ش۷۵۳۱) ۷۷۱۱تا ( ش۷۷۱۱)

 "....نگاه روح و محتوا هیچ تفاوتی ندارد

آن قوم و این قوم نیستم، تاریخ در مورد و نظام کمترین هرگز در پی دفاع از این و آن  این

قضاوت کرده است و قضاوت میکند و مردم افغانستان هم عقل و هوش دارند، مطالعه دارند، فهم 

که مرتکب شده  ، با این بی دانشی"سرور دانش"دارند و قضاوت آزاد، اما جان مطلب این است که 

است، حتی سال ها و تاریخ اتفاقات را به هجری شمسی و مطابقت آن با سال های عیسوی و مدت 

دوم آن، به وضاحت یادداشت کرده بوده اند و به وضاحت آنرا بیان داشتند که جای هیچ  گونه 

 .شک و شبه و غلط فهمی و برداشت اشتباه را نمی گذارد

 ۱۵۲)دیگری برایش نوشته باشد، طی بگفتۀ خودش یکه شاید کس او طی آن سخنان سنجیده شده

یکجا آتش زده و سوخته است و به وضاحت نشان داده است که تا کدام  ،تر و خشک را همه ،(سال

 .حد در منجالب قوم پرستی غرق است و چه عقدۀ حقارتی را با خود حمل می کند
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وکالی پارلمان برای اولین . گذشته استجناب بی دانش، نه دانشی دارد و نه هم از راه سروری 

بار در تاریخ خود، صاحب یک صدا شدند و به شدت به آن اظهارات به شدت تفرقه افگنانه و قوم 

 .پرستانۀ او اعتراض کردند که خانۀ شان آباد

قوم پرستی و ایجاد تفرقه های قومی، زبانی و مذهبی و دامن زدن به آن تفرقه ها سیاست کثیف 

 .ر افغانستان بوده استانگلیس د

از ازمنه های قدیم به وسیلۀ تجاوزگران انگلیس در کشور ما  که "تفرقه بینداز و حکومت کن"

ایجاد شد، امروز توسط آخند های ایرانی و رژیم جمهوری اسالمی ایران، در داخل کشور ما به 

سربازگیری میکند و شدت دامن زده می شود و از بین افراد، اشخاص و گروپ های فروشی، 

سرور دانش هم یکی از آن فروخته شده ها است که به ساز آخند های بیماِر ایران می رقصد و چه 

، توسط سفارت ایران در کابل "به خوانش گرفت" بسا که متن تهوع آوری که او، بگفتۀ ایرانی ها

مردم افغانستان سرور دانش، با همه بی دانشی خود مجبور و مکلف است از . هیه شده باشدت

 .بصورت رسمی و علنی از جفنگ پراگنی های تهوع آور خود، معذرت بخواهد

به عنوان نمونه در اینجا از . یک افغان، از هر نوع قوم پرستی به شدت متنفر هستممن به عنوان 

فردی یادآور می شوم که هرازگاهی، تالشی میکند یک قوم را تاج سر دیگر اقوام کشور سازد، او 

صبح و شام و هر پگاه و بیگاهی، یکی را پیدا میکند که به آسمان ببرد، احمد و محمود و کلبی  هر

 .و مقصود را از زیر خروار ها خاک بیرون می کند و تالش میکند بر فرق سر ما بنشاند

، و یا بدتر از آن به مرض مهلک قوم "سرور خان دانش"این شخص مورد نظر هم درست مانند

محمد "قلمداد میکند و گاهی هم " فخر افغان"را " خان عبدالغفار خان"است، او گاهی پرستی مبتال 

، که هیچکدام و قهرمان تراشی می کندتاریخ میدهد  را و زمانی هم برای ما درس" مندهگل م

که در مورد شخصیت آن خان دوسره  او به جواب یک هموطن. واقعیت ندارد و جعل تاریخ است

 :مینگارد مضمون تحقیقی و تاریخی نوشته بود،

در زندان های پاکستان  مدت پانزده سالع دارند که خان عبدالغفار خان الآیا لمر صاحب اط"... 

سپری کرد؟ آیا محقق گرامی توضیح کرده می توانند که چرا این زعیم بزرگ منطقه و یکی از 

ضت عدم تشدد در جهان، مدت پانزده سال را در زندان های پاکستان سپری نموده بانیان بزرگ نه

نی ساخته چه بود؟ خان عبدالغفار الو جرم ارتکابی وی که موصوف را سزاوار همچو حبس طو

 ..."در زندان تیر کرد مدت سی سالخان در دوران مبارزات ضد استعماری خود 
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محمد "و نام مبارک شان  ستامیکروب قوم پرستی نخست اینکه خدمت این هموطن که غرق در 

رض کرد اینکه، من به عنوان یک افغان و یک تبعۀ افغان، هرگز و ع، باید می باشد" داوود مومند

قبول ندارم و به رسمیت نمی شناسم، او حتی " فخر افغان"را به عنوان" خان عبدالغفار خان" هرگز

دان خورد و هم از ، هم از کاهندارد و سالیان متمادینداشت و افغان نبوده و به کشور ما تعلق 

 .مشهور شد" خان دوسره"توبره و چنان بود که در بین مردم عام افغانستان به نام

و از کار روای ها و تفرقه اندازی " محمد گل خان مهمند"دوم اینکه بیشمار مردم افغانستان از 

 .از آنها هستم های او متنفر بودند و هستند و این کمترین هم یکی

( ۰۲)سال زندانی بود یا  سی ( ۵۱) سوم هم اینکه ما دانسته نشدیم که خان عبدالغفار خان، پانزده

 .، چندان مهم هم نیست! سال؟

، تاریخ کشور را با دقت تمام و بدون حب و بغض قومی و "داوود مومند"چه خوب است که جناب

 .با وجدان بیدار قضاوت کنندو زبانی، مطالعه کنند و بی طرفانه و  قبیلوی

شناخته شده و مورد احترام تاریخ نویسان  اکثراً او با مرض مدهش قوم پرستی که دچار است، 

 .قرار می دهد و تحقیر را مورد تاخت و تاز و توهین همگان

مه عبدالشکور، استاد المه حبیبی، عالکه مانند ع :"...یسداو در همان نوشتۀ متذکرۀ خود می نو

بابای زبان ملی و الفت، استاد رشتین، و استاد بینوا، و دیگران که همانا تحت چتر تشویق و حمایت 

یکی از ، در خدمت علمی ساختن زبان خود قرار داشتند، و پشتو یعنی محمد گل افغانیاکثریتی 

 ."، محسوب میگردیدجامعۀ ما اکثریتیستاره های شش گانه ادب زبان ملی و 

 خدمت باید عرض کرد اینکه در مورد شخصیت های یاد شده در باال، چون معلومات کافی ندارم،

 ابه غیر از عالمه حبیبی که کتاب های تاریخ او را مطالعه کرده ام، نمی خواهم تبصره کنم، ام

پشتو  افغانیبابای زبان ملی و اکثریتی "... ور تهوع آور می شود که می نویسدزمانی این سط

جامعۀ  اکثریتیزبان ملی و  یکی از ستاره های شش گانه ادب "...ادامه  میدهد  و "یعنی محمد گل

 ..."ما

دوم هم  اول باید گفت که زبان ملی پشتو، یکی از دو زبان رسمی کشور است، نه یگانه،

نوشتن یک خیانت دیگر است و سوم هم اینکه مطرح کردن مسألۀ " افغانی"، "افغان"بجای

، خود یک خیانت دیگر در حق مردم و میهن است که موجب دامن زدن به "اقلیت"و " اکثریت"

 . تفرقه های خانمان سوز در افغانستان میگردد
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 تفرقه های قومی و زبانی در افغانستان بودایجاد یکی از بانیان " محمد گل مهمند"چهارم هم اینکه

 .ها به شمار میرود"داوود مومند"که تاج سر

افغانستان را اگر یک گلستان فرض کنیم، اقوام افغانستان همه به عنوان ُگل های آن گلستان اند که 

ن هر کدام به نوبۀ خود عطر و رنگ و زیبائی خود را دارد که در سرجمع، همه به زیبائی آ

مشکل ما و مشکل  گلستان ما این است که دستان ناپاک اجانب نمی گذارد اما گلستان افزوده اند، 

 یک باغبان دلسوز، کاردان، زحمت کش و پرتالش داشته باشیم تا گلستان ما را به یک گلستان پر

، خار و خس را بروبد، علف های هرزه را بی نظیر در منطقه مبدل سازد با صفا و بلبل و ُگل و

گاهی از ناپاک این دستان . شاوه کند و خزندگان مضر به گل و گلستان را نابود کندخی

که تیشه به  شانو امثال ها " داوود مومند"آستینبیرون می شود، گاهی از ها " سرور دانش"آستین

 .قطع کردن اند مشغول دست دارند و نهال وحدت ما را از بیخ و ریشه 

ا بگیریم و با یک مشت محکم به دهان شان بکوبیم و دستان ناپاک بیائید جلو این تفرقه اندازان ر

 !!!و تمیز رنگ و بو بر ما حرام گردد تا گلستان ما گلستان گردد جدا کنیمشانرا از شانه 

ُمهرۀ نصب شدۀ آخند های ایران در کابل است و آنچه سفارت ایران در کابل به او " سرور دانش"

دستور بدهد، آنرا بی چون و چرا و بدون درنگ اجرا میکند و اشرف غنی را هم خواب برده 

از  و فقرزدائی کند ،ست یک کابینه تشکیل دهد، امنیت را تأمین کنداو تا هنوز قادر نشده ا. است

 .در کشور جلوگیری کندتفرقه های قومی و زبانی و مذهبی 

و تعصب  ازیداز طریق سایت های بی مسؤلیت در خارج از کشور، به تفرقه ان ها "داوود مومند"

و راست توهین میکند چپ  را و مؤرخان مبارز کشور پرداختهتاریخ جعل به  ند وافگنی مشغول ا

و ها و محقق ها ، در حالیکه سرور دانش ندو در صدد ایجاد و پرورش تفرقه های قومی و زبانی ا

، در داخل کشور مشغول این خیانت بزرگ در حق مهین و ...وها و سیاف ها ، گلبدین ها خلیلی

  .مردم اند

در کشور، به هر نام و عنوان  های قومی و زبانی و مذهبیتفرقه  ر آتشب ننگ و نفرین بر آنانیکه

 !!!و اسم و رسمی که باشد، دیده به دانسته دامن میزنند

   


