ل  .کريمی استالفی .

ﻣﺎﻛﻴﺎن ﻫﺎ ﻫﻢ آذان ﻣﻲ دﻫﻨﺪ؟
» ﺳﺤﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ  ،ﻧﻪ ﺧﺮوس «
نگارش اين مضمون مبنی بر آن نيست  ،که از خود دفاع کرده باشم  ،بلکه مراد از آنست  ،تا ادعا ھای گمراه کننده وچرکين
مستعار نويسان محجوبه ای که در سايتھای غورحنگ  ،تول افغان و بينوا چرندياتی عليه نويسندگان ارجمند سايت وزين خاوران
 ،نامردانه بدون عکس و آدرس چيز ھايی بزعم خود شان نقد می نويسند  ،باطل ساخته باشم .
از مدتی باينطرف  ،از نيش قلم لمبه ھا  ،مشايع ھا  ،شبير کاکرھا  ،داود کنری ھا  ،بارکزی ھا و جميلی ھا  ،رنج می بردم
 ،برای اينکه حصار لرزان وحدت ملی خراب نشود  ،با ھمه اراجيف گويی ھای شان سکوت اختيار کرده بودم  .اخيراً ماکيان
ديگری  ،به جمع آنھا پيوسته  ،و به اسم مستعار ل  .اردالن  ،مقاله ای را تحت عنوان » تظاھرا ت افغان ھای با شھامت و زوزه
گماشته گان واليت فقيه « تحرير و به نشر سپرده  ،که قابل تحمل نيست  ،شايد اين مداحان فکر کنند که  ،سکوت من قبول
بيھوده گويی ھای آنھاست  .اين آقايون از ھيچ گونه تھمت و فحاشی مضايقه و امتناع نمی کنند  ،نوشته ھای ديگران را عمداً
تحريف  ،چنانچه اردالن  ،فتنه انگيز را فتنه گر ساخته و حتا معنی کلمۀ » دفاع « تا »
استدالل « را نتوانسته از ھم تفکيک کند .
ل  .اردالن در مقالۀ بی ارزشی می نويسد  ... » :در برونمرز ) اروپا و امريکا ( گويا
رژيم واليت فقيه شماری از نشريات انترنتی و کاغذی افغانھا را خريده و قلمزنان زيادی را
نيز استخدام کرده است  ،نويسندگانی در سايت خاوران و درينجا و آنجا بدون پرده پوشی و
ابھام با وقاحتی تمام  ،از رژيم آدمکش ايران » دفاع « ميکنند  .سخيف ترين دفاعيات از
طرف مزدور فرومايه ايست به اسم لطيف کريمی استالفی که تظاھرات اخير افغانھا را محکوم
کرده و آنان را مناديان فتنه گر ناميده است «.
آقای اردالن !
اگر کمی دانش  ،سواد  ،اخالق ووجدان انسانی می داشتيد  ،آنگاه تفاوت بين دفاع و حق گويی  ،فتنه انگيز تا فتنه گر و اينکه
کلمۀ محکوم در کجا استعمال شود را می فھميديد  ،و بعداً به داوری می پرداختيد .
الزم است تا پاراگرافی از مقالۀ » معاذ  ، Jاز مناديان فتنه انگيز « را در اينجا نقالً بنگارم .
) در سه دھۀ اخيری که افغانستان برای منافع دوستان و دشمنان ما در آتش جنگ خانمانسوز می سوخت  ،شکی نيست که
جمھوری اسالمی ايران درين جنگ ويران کن بيطرف نماند  ،جز برای منافع خود  ،کدام کار خاصی که رضای خدا در آن
متصور  ،و رضای ملت مظلوم ما از آن حاصل شده باشد  ،انجام نداده .
و اما ؛ مردم عزيز ايران ميدانند که افغانستانی ھا  ،مردمان صبور و قدر شناسی ھستند  ،از ميزبانی ملت ايران  ،در طول
سالھای جنگ اظھار قدر دانی و شکران مينمايند  ،اما گاليه و حقايق تلخ انکار ناپذيری مبنی بر برخورد بيتفاوت و خصمانه ،
آزار و اذيت مھاجرين توسط پوليس  ،ژاندارمری و سپاه پاسداران  ،بطور خيلی عادی در کمپھا  ،نبود شرايط مناسب درس و
تعليم برای کودکان  ،عدم دسترسی زندانيان به وکيل مدافع  ،جمع آوری و رد مزر مھاجرين از کوچه و بازار و محل کار  ،بدون
اينکه عذر قانونی شان مبنی بر داشتن زن و فرزند شنيده شود  ،کمترين مزد  ،عدم مصؤنيت در کارگاه ھا و عدم پرداخت

خسارت از طرف کار فرما  ،و بسياری حقايق دردناک و تکاندھنده ی که نميتوان بازگو نمود  ،مھاجرين افغانی را رنجيده خاطر
ساخته است  .آنعده مھاجرينی که به سبب حقارت ھای روحی و شکنجه ھای روانی از ايران بازگشت نموده اند  ،خاطرات بسيار
تلخی از اردوگاه ھای تل سياه  ،عسکر آباد  ،سنگ سفيد وورامين در اذھان شان ماندگار و فراموش ناشدنيست « .
جناب اردالن ! در کجای اين جمالت دفاع از رژيم ايران و تظاھرات افغانھا محکوم شده ؟ .
شايد اين پاراگراف نوشادر گونه بشما عمل کرده باشد  » .بحران فرار نو جوانان ما که امروز شاھد آن ھستيم  ،محصول
عملکرد ھای ياغيانۀ طالبان } نادان { و حکمتيار} پيمان شکن نيمه راه { است  ،که راه رشد سيستم زندگی انسانی و متمدن را در
کشور سد ساخته اند  .آمدن آنھا باثر تالشھای آقای کرزی و جناب وردک مطمئنا ً وضع مملکت بدتر ميگردد « .
در قسمتی ديگر می نويسد  :تظاھرات  ...مايه افتخار ھمه گان است «  .آقای اردالن ! اين تظاھرات زمانی مايۀ افتخارما می شد
 ،که دولتمردان افغان  ،در واکنش جدی صريحا ً اعالم ميکردند  ،که ما آماده گی کامل داريم تا تمام مھاجرين افغانی به خانه ھای
خود عودت نمايند  ،مگر ھيھات !! که آنھا از بازگشت بيشتر از يک مليون افغانستانی ھائيکه ھويت و فرھنگ اصيل خود را باز
يافته اند  ،در ھراس ھستند  ،و مصروفيت اين بزرگان را قاچاق مواد مخدر و انتقال پولھای غرب  ،دو باره به بانکھای کشور
ھايی غربی تشکيل می دھد  ،که جای بس تأسف و تأثر است از آنجائيکه برای عاملين غوغا  ،از ترکيب کلمۀ فتنه انگيز) امر به
انگيختن و شورانيدن است ( کار گرفته ام  ،درست آقای نجيب  Jکابلی عمداً با ضديتی که با ملت ايران و اھل تشيع دارد  ،از
خواب بعضی ھا سود جست و مردم را وسيلۀ سياسی خود در شھر  5مليونی کابل  ،با دو صد نفر افغان مليتی ھا  ،و در ھرات
توسط انگشت شماری از فراھيان شوراند  ،از نظر اھل بصيرت پوشيده نيست که  ،اين غوغاگری اھداف سياسی داشت  ،بيش از
اينکه عاطفی باشد  ،در حاليکه اين تظاھرات جز روش کينه توزی  ،ھيچ افتخاری در پی نداشت  ،نتيجتا ً وضع محيط زندگی
مھاجرين را در ايران تنگ و تنگتر ساخت .
در جای ديگر اين مقاله ميخوانيم  » :اما امروز گماشه گان ايران حتا در سطح و موقف وزير نيز در دولت کرزی وجود دارند
«  .عمق تعصب و حسادت اين ماکيان » ماکياوليست « درين جمله واضح ميشود  ،گرچه از اسم وزير نام نبرده است  ،به گمان
قوی  ،نويسنده از برکناری » خرم « وزير اطالعات فرھنگ پيشين  ،سخت پريشان و به انتخاب آقای » رھين « بينھايت
خشمگين است .نکتۀ ديگری را که قابل ياد آوری برای اردالن و ھمفکرانش ميدانم اينست که  ،در ھنگام داوری بايد جانب حق
را گرفت  .اگر ما تن به اين واقعيت بدھيم  ،يا ندھيم  ،اين حقيقت وواقعيت را ناديده گرفته نميتوانيم که  ،ما در عصر جھانی شدن
زندگی ميکنيم  ،خود انتقادی يکی از راه ھای معقوليست که برای از بين بردن فرھنگ عقب مانده ما رول بس بسزايی دارد  .ما
نبايد در رابطه به محو مواد مخدر در سطح وابستگی ھای عقيده وی  ،مذھبی  ،قومی و کينه توزی ھا  ،در محدودۀ قبيله توقف
کنيم  ،اين طرز تفکر از اساس باطل است  ،که بفکر جوان خود باشيم و جوانان ديگرن را از بين ببريم  ،بر ھمه ابنأ بشر فرض
است  ،تا بر اساس متون و منابع و قوانين بين الملی  ،خشم و انزجار خود را عليه کشت و قاچاقچيان مواد مخدر ،اين زھر کشندۀ
انسانھا  ،در ھر موقفی که ھستيم ابراز نمايم  .اينکه من از قاچاقبر افغان دفاع نکرده ام  ،باعث ناراحتی برخی از اعضای حزب
اسالمی و طالبان شده است ،خوشبختانه

شايعه پراگنی شان  ،تا سرحد سکوت  ،پيش رفت .

ھموطن عزيز ! .
من يقين کامل دارم  ،آنگاھيکه سخن از تاريخ  ،فرھنگ و تمدن ايران باستان  ،که الزاما ً منحصر به کشور ايران امروزی شده
نمی تواند  ،بميان آيد  ،فاشيزم افغانی و » ماکياوليست « ھا شديداً خشمگين و بر افروخته شده  ،به ھذيان گويی می پردازند  ،آنھا
عادت کرده اند  ،بجای کلمات حقيقی  ،دقيق و مسؤالنه  ،پاره ای از لفاظی ھای بی حاصل  ،کاذب و تھمت را رديف کرده ،
کاستی ھای خود را پنھان و با کماالت کاذب خود  ،بقای کل را بر بقای جز ارجحيت می دھند  .تا کنون که کنون است  ،باين
نتيجه نرسيده اند که  ،تمام اتھامات وارده  ،ارادۀ ما را از ھمزيستی مسالمت آميز در » حوزۀ تمدنی « ما سُست نخواھد کرد  ،ما
نمی توانيم در بارۀ تمدن مشترک با ايران بيعالقه و بيتفاوت بمانيم  ،اگر عناصر عقده بدل و وابسته به پاکستان بخشی از تمدن
ايران باستان را در باميان منھدم ساختند  ،ما بخشھای ديگر آنرا در ايران امروز داريم  ،ھيچ قدرت اھريمنی نمی تواند ما را از
تمدن مشترک مان دورکند و تمدن ستيز مان سازند  .افغانستان امروز مرکز ثقل » حوزۀ تمدنی « ايران باستان است  .حوزۀ

تمدنی مشترکی که با واحد ھای سياسی متفاوتی بميان آمده است  .اکنون وقت آن رسيده که بيش از ھر وقت  ،به ھويت خويش ،
ريشه ھا  ،عمق مساله و عوامل زايندۀ بحران ھويت با خبر شويم  ،و نگذاريم عقده بدل ھا و حسادت ھا ی مذھبی و تمدن
ستيزی  ،تاريخ و فرھنگ مشترک عصر باستان مان را بی اھميت جلو دھند  .در اختتام مقاله خود آقای اردالن آخرين بغض و
نظر فاشيستی خود را عليه من ) نويسنده ( آقای کاظم کاظمی  ،آقای مظفری و جناب محمود منجم زاده  ،چنين ابراز می کند » :
وطنفروشی  ،آدم فروشی  ،شرف فروشی  ،کمترين لقبی است که برای اين قلمزنان زيبنده خواھد بود « .
آقای اردالن شايد ما را بجای اميران اسالف خويش  ،که بوطن فروشی مباھات ميکردند  ،زنان را با اخذ ماليه در ماوراء سرحد
بفروش می رسانيدند  ،اشتباه گرفته باشد  .بقول جناب کاظمی  :سحر آنست که خورشيد بگويد  ،نه خروس  ،بھتر بود ميگفتند ،
نه ماکيان  ،زيرا به آذان خروس ھا مردم از خواب بيدار شده آماده گی نماز ميگيرند  ،و به آذان ماکيان ھا باور ندارند  .بااحترام
اردالن  :نام طايفه ای از ايل کــُرد ساکن سنندج ايران است .
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کاپی به سايت تول افغان
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