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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social اجتماعی

  
  موسوی

  ٢٠١۵ می ٢٩
  

  عرض سپاس خدمت آقای داکتر ځيرکيار
  

  !محترم داکتر صاحب

ورد  ه م ان از اين که نوشتۀ ده سال قبلم مورد توجه تان قرار گرفت و اين قلم را بزرگواران د، يک جھ رار دادي وازش ق ن

  . سپاسمندم

ه رنگ  ل از آن ک شما بھتر از من می دانيد که سير پرشتاب حوادث در افغانستان، چه بسا صد ھا و ھزاران نوشته را قب

ين فضائی وقتی يک نوشته و يا يک موضعگيری سياسی از ھر کسی ننوشته بخشکد، زمان زده و کھنه می سازد، در چ

شد، تازگی اش را در بستر زمان و دربطن تحوالت سريع جامعه حفظ می دارد، به نظر من بيشتر از آن که می خواھد با

ه شدن در  اريخزدگی و کھن ه از ت که دال بر توانائی نويسنده باشد، بيانگر صحت مواضع اتخاذ شده در آن نوشته است ک

از ت١٧۴٧سال «توجه شما استاد بزرگوار به رسالۀ . امان می ماند شور کھن ب د يک ک ام » ول ائی مسرت بخش و پي رس

  .بود برايم که مواضع نوشته درست و اصولی بوده و به ھمان اساس زمانزده نشده است

  !محترم داکتر صاحب

ه عرض خوان ته ب ق نوش م از طري ا و ھ صاحبه ھ م در م ا ھ ار ھ ن ب ه دوران نم انده ام ک زرگ «دگان رس ای ب ان ھ تک

رای ط» اجتماعی ان زمان مناسبی ب ه در جري ل ک دين دلي م ب اريخی نيست و آنھ ادی و ت رنج اعتق سايل بغ ر م رح و تغيي

رعملکرد و عوامل و انگيزه ھای عاطفی از قبيل عشق، عالقه، دوستی، نفرت و دشمنی ب» تکان ھای بزرگ اجتماعی«

شتر ت سانھا بي ردار ان ادیک ضای ع ا در يک ف د در ب. أثير دارد ت ی بخواھ ی محقق ه وقت زرگ در نتيج ان ب ن يک تک ط

ق و  ان تحقي ه نظر من چه در جري د، ب ر دھ اجتماعی راجع به امری تحقيق نمايد و يا ھم فردی بخواھد اعتقادش را تغيي

زه ھای  د، عوامل و انگي چه ھم حين تغيير اعتقادی، به جای آن که عنصر تحقيق، تدقيق و بيطرفی نقش غالب داشته باش

  .وء و مخرب خود را بر کل پروسۀ مورد نظر می گذاردعاطفی، دست باال يافته، تأثير س

دين سو، يکی از بزرگ۴ حدود با تأسف در کشور ما که از ه ب ا را چه در سطح  دھ اعی عصر م رين تکان ھای اجتم ت

محققان و دانشمندان يا متوجه اين امر نيستند و يا ھم سر در از کشور و چه ھم در سطح منطقه تجربه می نمايد، عده ای 

ه خورد آ سايلی را مطرح و ب سايل اصلی و اساسی، م خور بيگانگانی دارند که آگاھانه و عامدانه می خواھند به جای م

اليزم و نخوان ا امپري ضاد ب ی ت ا يعن ۀ م ضاد ھای اساسی جامع دگان بدھند که از يک سو حل آنھا ھيچ سودی برای حل ت

سانھا مذھبی ندارد و از جانب ديگر بر مبنای-ئودالیارتجاع ف وارد ان سا م اعی، در ب زرگ اجتم  زنده بودن ھمان تکان ب

  .به جای آن که با مغز خود فکر نمايند، با تفنگ خود فير می نمايند
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ر بيگانگان » چھره نما«اين قلم با حرکت از ھمين موضع، وقتی نوشتۀ آقای  وکران حقي و را که حدس می زنم يکی از ن

دم، قدشمنان  د، آن پاسخ را کشور ما می باشد، خوان دام نماي ه پاسخ وی اق شتون ب دام ھموطنی از مليت پ ه ک ل از آن ک ب

ازه  ه اج تم، ب ق دارم، آن پاسخ را نگاش ومی تعل نگاشتم و اما اين که چرا منی که از لحاظ تباری به يکی از اقليت ھای ق

  .ث قرار می دھمرا مورد بح» چرا « خی جلب نموده، بعد آن ينخست توجه تان را به اين واقعيت تار

ورد  رار باشد در م ر ق ی، اگ ھر انسانی در طول عمرش ھم با شانس ھای مثبت مواجه می گردد و ھم با شانس ھای منف

وده و  ن ب ر اي دگانی من در طول عم شانس مثبت زندگانی خود بخواھم چيزی بنويسم، به يقين بزرگترين شانس مثبت زن

اموزمھيخته و دانشمند برايم وجود داشته، تا ااست که ھميشه امکان تماس با انسانھای فر وارد در . ز آنھا بي يکی از آن م

  .بود» سيد اسماعيل بلخی«عنفوان جوانی زمينۀ تماس مستمر با زنده ياد 

ه خصوص  شنۀ آموزش در کل ب ودم ت دارم، جوانی ب ذھب ن ن و م ا دي باتی ب ه مناس روز ک من که در آن زمان خالف ام

ود .  که برايم مقدور بود می خواستم از آن مرد آزاده چيزی بياموزمآموزش مذھبی، تا جائی ده ب اين که وی در من چه دي

  .که بيدريغ داشته ھايش را برايم توضيح می نمود، بر می گردد به حسن نظر خودش

تان ن ن از دوس رای من و دو ت ارزاتی اش ب ه گذشته ھای مب زديکم، يکی از روز ھا که فارغ از مزاحمت اغيار راجع ب

ود ه ب ه از وی صورت گرفت وديم . قصه می کرد، صحبت رسيد به جريان دستگيری و تحقيقاتی ک د ب ه من شتر عالق ا بي م

  بدانيم که آيا پای لت و کوب و شکنجه ھم در ميان بوده و يا خير؟

  :که نمی خواست از خود قھرمان دوران بسازد، با بسيار فروتنی گفت» بلخی«زنده ياد 

ين من در مورد من ه ب ردن يک جمل دل ک م صرف رد و ب اتم ھ ام تحقيق ود، بلکه تم ان نب ای شکنجه ای در مي ا پ ه تنھ  ن

أنی و دقت کامل . قومندان امنيه آن زمان بود» طره بازخان«و ا ت نيدن آن جمالت متوجه شد، ب ه ش ا را ب ۀ م وقتی عالق

  :چنين بيان داشت

ه ًدستگير کردند و مستقيما به محبس برا وقتی ما  ودم ک دم ب از خان«ردند، نمی دانم نفر چن ه » طره ب دان درب کوت قومن

  :داخل اتاق شود، با عتاب فرعونی، مرا مخاطب ساخته پرسيده کقفلی را باز کرده و قبل از آن 

ا چه غرض، -»ت پيش ديگه شيخايته به ای گپا چه غرض، برو در ملکسيدبيگانه تو «  ن گپ ھ ه اي  توبيگانه سيد را ب

   -ر مملکت خودت پيش شيخ ھايتبرو د

  :از جايم برخيزم و تحمل درد زنجير ھا را بيشترسازم، بدون معطلی گفتمکه من ھم بدون آن 

ام ]می گوئی[قومندان صايب، درست ميگی«  ه ن ا را ب ُ، ما تا زنده ھستيم بيگانه و عرب ھستيم، مگر وقتی مرديم جسد م
  .»سيد جمال الدين افغان«ردن جسد  اشاره به آو-»از ترکيه می آوريد» افغان«

دان ديگر » طره باز خان«وقتی  ائی از زن اين جواب را شنيد، درب کوته قفلی را محکم به ھم زده، از ھمان زمان تا رھ

  . راینه ورقی را ديدم و نه ھم تحقيق

  !محترم داکتر صاحب

اد وقتی نوشتۀ چھره نما را با آن محتوای مبتذل و تفرقه افگنانه خواندم،  اولين چيزی که به خاطرم گذشت، به سان زنده ي

  .افغان بودنم بود، به ھمين دليل برخود الزم دانستم تا آن پاسخ را ھرچند نارسا و ناقص ھم باشد، بنويسم» بلخی«

رم  ه غرض گ ه و ب به نظر من در چنين مواقعی، به خصوص وقتی انسان درک می نمايد که نويسندۀ تفرقه افگن، آگاھان

دان رزم تن ميدان جنگ تمام بند ھا را گسسته است، يکی از ساخ ه، در مي اختن توطئ ا س اساسی ترين روش ھا جھت خنث

روز قومی نژادی، داخل شدن افرادی از ھمان طيف  ر پي ه گ ه توطئ ن ک ر آن خطر اي د، در غي جھت پاسخگوئی می باش

  . خيلی زياد استشده و طرف مقابل خود را در يک جنگ ناخواسته وارد ميدان نمايد،
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دگانی می نمايیبه عبارت ديگر، وقتی در کشور وام و مليت ھای مختلف در آن زن ه اق ستان ک ه  دن مانند افغان و ال محال

د، و تم روا می دارن ر ديگران س اطبقات حاکم اين يا آن مليت و يا قوم ب ه خصوص آنھ ۀ عناصر روشنفکر ب ه ئی ظيف ک

م ، ت تا به جای حمله بر طرف مقابلتعھدی به امر انقالب دارند، اين اس ا ھ  افکار انحرافی، تجزيه طلبانه، راسيستی و ي

و  ا جل اد شدن آنھ ابع و ح ضاد ھای ت شونيزم عظمت طلبانۀ مليت خود را به باد انتقاد بگيرد، تا از يک طرف از تشديد ت

  . و از طرف ديگر، قضايای مورد بحث از يک موضع سالم شگافته شودشده باشدگيری 

ائی  ه تاج دود ک اريخ ح ال ٨ت شراتی پورت ت ن ال فعالي ستان « س ستان-آزادافغان ر يک از »  آزاد افغان د، ھ ی دھ شان م ن

ال و چه گرفته تا سايران » معروفی و عزيز«و يا ھم آقايان » معروفی«متصديان پورتال از خانم  اد پورت ل از ايج چه قب

  . را عيار ساخته اند بر ھمين منوال حرکت مبارزاتی شان،ھم بعد از آن

سان دور می دعناصر متزلزل مليت خوکه البته انجام چنين عملی، امر آسانی نيست ، چه گذشته از اين  ار ان ی را از کن

ارز، از -سازد نفکران مب ه اصطالح روش تاد سخن  يکی از ب شتونھا خود از اس ه بگذار پ ود ک ته ب ای معروفی خواس آق

  .ست و يا راسيست را ھم می تواند با خود به ارمغان بياوردبرچسپ فاشي - دفاع نماينديشتنخو

امتر  به نظرما در چنين حاالتی نبايد از اتھامات احتمالی ترسيد و خود را عقب کشيد، بلکه می بايد با استواری ھرچه تم

ن ه م ود ک اری ب ان ک ن ھم ود، اي از نم ه افگن را ب ا در صحنۀ مبارزه ايستاد و مشت انسانھای کالش و تفرق ره نم ا چھ  ب

  .انجام دادم و اگر بنويسم با يک مقاله به حيات مستعار نويسی اش زير نام چھره نما، نقطۀ پايان گذاشتم، گزافه نگفته ام

د، او  ارزه می طلبي ه مب ا را ب ره نم ن، چھ شتر از م ار بي درت منطق ده ب ا ق مطمئنم ھرگاه يکی از ھموطنان پشتون ما ب

  .ش ادامه می دادھنوز ھم به حيات پرازيتی ا

ه  دان معناست ک يم، بلکه اصوال ب رار دھ ورد بحث ق ا را م ًالبته اين بدان معنا نيست که ما نبايد تاريخ و گذشتۀ کشور م

   » مکانی داردکتهھر سخن جائی و ھر ن«: بدانيم

   

 


