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 سخني با خوانندگان محترم

  

سوسيال امپرياليزم شوروي سابق  و امپرياليزم كنوني روسيه فدراتيف 
وكشور هائي كه خيال خام تجزية افغانستان را به سر مي پرورانند ، از سالها 

و سايت  ( نويسندگان اجيرخود از طريق رسانه ها  جواسيس وبدينسو توسط
يك تن از اينان آقاي شكر . في را نوشته به دست نشر مي سپارند اراجي) ها

پ امريكا  سابق چا"كاروان"   ناشر نشرية بي وزن و بي محتواياهللا كهگداي
 يك تن از وقف شدگان به خاندان نادر غدار بوده ، ناشر كه. در گذشته بود 

دان   اين خان"ضبط  احواالت"تمام نو جواني و جواني اش را  در خدمت 
  . بعداً به خاد پيوست  ،صرف كرده

 " افغانستان در چنگال خونين كمونيزم " وي در الطائالت نامه اش
 - رهبر اسطوره ساز جنبش چپ انقالبي ، اين كمونيست سترگ و نستوه 

 خوانده و اين قلم را "دزد" و "رهزن"مجيد كلكاني  را از زبان يك خادي ، 
 وانمود كرده ، به عكس به "عات زندانهمكار اطال"از زبان جاسوس ديگر 

تعريف و تمجيد ازجواسيس  علني ِ نيمه علني و مخفي خاد در زندان 
 نخست طي رسالة  اطالعاتي انگيزه شد تا اين قلم اتهام  اين.  پرداخته است

 ماهيت و پيوند " بيائيد جمعيت شوراي نظار ومسعود را بهتر بشناسيم "
ستش وي ، يعني احمدشاه مسعود و خانواده اش استخباراتي قهرمان مورد پر

را به استخبارات  داوود خان و استخبارات وزارت دفاع شوروي مورد بحث 
قرار دهم و پرده از روي كاركرد هاي اطالعاتي وي بردارم كه رسالة مذكور 
با استقبال در خورتوجه خوانندگان؛ من جمله طيف چپ انقالبي ايران قرار 

زيع آن در محافل ر آن رساله در نشرات و سايت ها وتوبعد ازنش. گرفت 
شكر اهللا  پسند درنگي بر ژورناليزم زرد جنايت ساالر"سياسي ، رسالة 

  منتشر نمودم كه اينك پيشكش تان مي 2004  جون8 را در  "كهگداي 
  .نمايم 
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 كه از ديد اين علي مشرف دربحث تاريخي اين نوشته از كمك رفيقانة 
 سياسي - ازطيف چپ  انقالبي كشور  سطح احاطة ايدئولوژيك قلم و شماري 

به ويژه تاريخي اين مبارز انقالبي شجاع و ادامه كار به مقياس كشور، كم 
  .نظير است؛ رفيقانه تشكرمي نمايم 

  

  :ياد آوري الزم
  

 كه ازچند سال  عوامل استخبارات سوسيال امپرياليزم شوروي ازدو تن
 ، عرض وجود كرده " مائويست" و "انقالبي "ح  به اصطال در نقشبدينطرف

 انقالبي كشور و رهبران سترگ وشهيد زير همين پوشش به تخريب جنبش
، از هيچ نوع افتراء و بهتان ، ساخته كاري و دسيسه ، تفتين و توطئـه ، آن 

يكي انجنير صادق  ظفر كه زير نام  .اند   دريغ نورزيده زدناتهام و برچسب
 خودش را از ) ....و.... ق ، پ ستيز ، علينگار و فش. پوالدگر، د(  مستعار هاي

 كه با مردم فريبي  مي باشد ديگرش داكتر غفور سنا.انظار پنهاد كرده است 
  متعفناستخباراتيجسم  ،و اكت و تمثيل يك مائويست در قالب پوالد 

 درآورده " در جنبش انقالبي كشورمبارزهچهل سال " با سابقةسيالش را 
   .است

 كه به جاودانگي باالي رهبران سترگ جنبش انقالبي كشور اينها  
 شرمي بيبا)  به بهانة نقد وانتقاد( پيوسته اند، طبق دستور افراد باالئي خود 

و تاز تاخت   مي باشد ، حرفه ئي خواص هر جاسوسء ازكه جز روئي و پر
ه كشور به توهين شهداي حماسه آفرين مردم دلير و آزادي خوا نموده

از جانب  آمرين  اين ها مطابق خط حركي داده شده . مي ورزندمبادرت 
 از –   كشوره و انقالبيشناخته شد ، باالي تمام عناصر فعالهمچنان ، شان 

 از ماهيت  بازتابي واژه هاي ننگيني را كهده، تاخت و تاز نمو–جمله اين قلم 
 از آنجائي كه  من ؛ . نسبت مي دهند هم  من  به  ،بودهو ذات خودشان 

 نمي توانم كه در برابر اين جواسيس شوت شده چون ساير  عناصر كمونيست
 عكس العمل ضربتي و افشاء گرانه نشان  ، انقالبي كشور چپدر ميان طيف
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بحث هائي را   ، مبارزاتياصل بس مهمروي همين ) كه بايد بدهم ( ندهم 
منحط و  مخرب و تفكر"تقادان" و "نقد" گويا  چگونگي شيوة  پيرامونكه 

 در رابطه با جنبش انقالبي و رهبران ) پوالد(  داكتر غفور سنا  استخباراتي
زنده يادش و آناني كه هم اكنون با شهامت و پيگيرانه  براي افشاي 

 به ضد تجاوز وتاراج كشور و بسا مسايل نهايت مهم ديگر مي  ،امپرياليزم
درنگي بر كار و  « تحت عنوان   ،نمودهل دنبا با مسؤوليت و با دقت رزمند ؛

اين آهنِ زنگار گرفته و از لژن استخبارات ) پوالد(كردار داكتر غفور سنا 
  ◙.   بيرون خواهم داد»! برخاسته 
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   پيوند  فعاليت هاي استخباراتي و تبليغاتي                

  

  وي ــوسـم

  2013 جوالي 18
عات پراكنده و نا منسجم اين قلم از تاريخ كشور هاي خاور تا جائي كه مطال

ميانه و آسياي ميانه در دراز ناي تاريخ از يك سو و حافظه ام از سوي 
ديگراجازه مي دهد، مي توانم بنويسم كه يكي از بارزترين و قديمي ترين 
مواردي كه زمامداري قادر شده، نهاد هاي استخباراتي اش را قسمي 

مايد، كه بيشترين وظيفة آنها در خبر پراكني و تبليغ آنهم در سازماندهي ن
ظاهر از قدرت، قساوت و انتقام جوئي نيروهاي خودش نمايندگي نمايد، 

  .چنگيز خان جهانكشا و جهانسوز مغول بود
» سوبه تاي«نامبرده با سود جستن از موجوديت دو تن از سرداران معروفش، 

كه مي زيستند، مي توانستند به مثابة نابغه كه هر دو در زماني » جبه تاي«و 
هاي استخباراتي و امنيتي به شمار آيند؛ قادر شد از همان نخستين روز هاي 
حركتش از صحراي گوبي، زير نظارت و رهبري دو جنرال مزبور با ترتيب 

 استخباراتي بين - كاروانهاي تجارتي چيني و مغولي و يا هم كار امنيتي 
ير كشورها و خريد آنها، چنان تصوري از قواي مغول در كاروان ساالران سا

اذهان كشور هاي شرقي و به خصوص امپراتوري خوارزمشاهان، ايجاد نمايد؛ 
كه كمتر شنونده اي مي توانست با شنيدن آن تبليغات، دست و پايش 

  .سست نشده، ارادة مبارزاتي اش را نبازد
ه بسياري از شهر هاي سر راه اين روش تا بدانجا مؤثر و كارساز واقع شد، ك

حمالت چنگيز با آن كه توانائي آن را داشتند تا به صورت تنهائي و در 
بدترين حالت در همكاري چند شهر و حمايت امپراتوري خوارزم، غايلة مغول 
را خاتمه ببخشند، مگر نبود ارادة مبارزاتي و پذيرش شكست قبل از آغاز 

رو خوارزمشاهان در مقايسه با مقاومتي جنگ، باعث گرديد، تا در تمام قلم
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كه در كشور دور افتاده و بي خبر ما عليه آن هجوم تباه كن و وحشيانه 
  .صورت گرفت، هيچ عكس العملي نشان داده نشود

وقتي شهر ها يكي به دنبال ديگري سقوط مي نمود و كار بدانجا كشيد كه 
 تازه در آن زمان بود، كه امپراتوري خوارزم در زير سم اسبان مغول فرو افتاد،

دو جنرال نامبرده از نقش هاي فرعي و اشتغاالت تجارتي خود رها گرديده، با 
تقرر آنها در رأس مقامات امنيتي و استخباراتي، هويت شان به همگان افشاء 

  . شد
با تأسف مؤرخين ما كه به صورت عمده در تحليل وقايع تاريخي از همه 

ه و كمتر به خود زحمت داده اند تا در يك جانبه نگري سخت دور افتاد
تحليل تاريخي به بررسي و مطالعة تكتيك ها و ستراتيژي نيروهاي خودي و 

 را به  هادشمن پرداخته، با تحليل واقعبينانه عوامل شكست ها و پيروزي
مثابة درس هاي آموزنده بيرون نويس نمايند، به ارتباط پيوند و همسوئي كار 

اتي با فعاليت هاي تبليغي و پروپاگندي نيز بسيار كم حتا  استخبار-امنيتي
آنها با اين غفلت در واقع مردم را در قبال . در حد هيچ تماس نگرفته اند

تأثير تبليغات و پروپاگند بي اطالع و در نتيجه آسيب پذير ساخته، با تمركز 
 دشمنان بر آن پيوند و همسوئي نتوانسته اند مردم را در قبال هجوم تبليغاتي

  .كشور و مردم آگاهي داده از آسيب پذيري شان بكاهند
اين آسيب پذيري اگر آن زمان با سطح نازل و حتا محدوديت تمام فعاليت 
هاي تبليغاتي به ورود چند كاروان مي شد، اينك در شرايطي كه به يمن 
رسانه هاي الكترونيك، جهان در عصري پا گذاشته كه از طرف برخي ها به 

طالعات مسما گرديده، آشكار است كه كم بها دادن و كم توجهي در عصر ا
خنثا ساختن هجوم تبليغاتي دشمن، مي تواند تا چه حدي فاجعه آميز و 

عكس آن آگاهي دادن به مردم، افشاي جواسيس و سياست . مرگبار بگردد
 امنيتي دشمنان، باعث ارتقاي شناخت مردم از خود و -هاي استخباراتي 

ان گرديده، نه تنها خطرات احتمالي را كاهش مي دهد، بلكه دشمنان ش
  .امكان و در صد پيروزي را نيز فزوني مي بخشد
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وقتي از منظر فوق، به نوشته اي كه در دست داريد نظر انداخته شود، ديده 
مي شود كه در تاريخ افغانستان براي بار اول رفيق ارجمند و دراك ما 

 ميهن پرست مردم افغانستان، با دقت كامل اين فرزند صادق و» كبيرتوخي«
به افشاي يكي از جواسيس كاركشته و حرفه ئي نهاد هاي استخباراتي 
افغانستان و قوت هاي اشغالگر پرداخته، پرده از روي كار ظاهرش برداشته 

  .است
را » هر قدرت«اين نوشته نه تنها مي تواند سيماي كريه يك تن از جواسيس 

قت در طرح ها و چگونگي ارزيابي آن به خواننده اين كند، بلكه دافشاء 
  .امكان و ملكه را مساعد مي سازد تا در موارد مشابه، دچار اشتباه نگردد

ر چگونگي نگارش شان به مانند به اميد آن كه ساير قلم به دستان نيز د
 قادر )درنگي بر ژورناليزم زردِ جنايت ساالر پسند شكراهللا كهگداي (حاضراثر

و آوري هاي سودمندي گردند، مطالعة اين نوشته را به جويندگان به ن
 پيشنهاد نموده، خلق چنين تشخيص حقيقت از دروغ و ريا از صميم قلب

» كبير توخي«اثري را به نويسندة توانمند و شجاع آن رفيق ارجمند ما 
  ◙. تبريك مي گويم
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  درنگي بر؛ ژورناليزم زردِ جنايت ساالر پسند
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  :يك تذكر 
  

   مؤرخ 59 ةازشمار ( " افغان رساله " ة چاپ اول اين نوشته در نشري
 " به بعد زير عنوان 2004سپتمبر  مطابق جوالي ـ1383 سرطان ـ سنبله

  ، همچنان ت گرفترصو) "قاي كهگدايي بر پاره اي از نوشتار هاي آگدرن
ارگان نشراتي جمعيت انقالبي زنان  " پـيـام زن " فوق دربخشي از نوشتة

ژورناليزم   درنگي بر"زير عنوان  64 و63  هاي شماره در»راوا «افغانستان 
   . نشر گرديد"  شكراهللا كهگدايدزرد ِجنايت ساالر پسن

 تقديم مي  در شكل كتاباشتهتاري چاپ دوم اين نگـاينك بعد از ويراس
  .شود 
  كبير توخي       
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  درنگي بر؛ ژورناليزم زردِ جنايت ساالر پسند

  شكراهللا كهگداي
  )»  كاروان« ناشر نشريه (   

                                                                                                                                              

 :  و ژورناليستزمي چند در مورد ژورناليئجستار ها - 1
     
همچنان - باآنكه، بياني ازژورناليسم، چه مردمي، چه مزدور و يا اجنت  

 شفاف يا مكدر اجتماعي و پيشينةجمله  تبيين شخصيت نامه نگار، من
كه در  ؛ از اين  تاب يافتهاين نوشتار باز   در خطوط كلي- سياسي وي

 روز جهاني آزادي مطبوعات قرار داريم ، اين قلم 2004آستانه سوم ماه مي
 از منشور آزادي مطبوعات را ئيبهتر ديد كه به همين مناسبت جستار ها

  :برگزيده در ذيل تقديم خوانندگان نمايد
ران ي است كه توسط روزنامه نگائ   منشور آزادي مطبوعات شامل بندها  

 آزادي در مورد مشكال ت سانسور در   صداي كشور در كنفرانس جهاني 34
  . برگزار و تصويب گرديد1987   جنوري 18 تا16لندن از تاريخ 

و با  ) WPFC(  جهاني آزادي مطبوعاتة    اين كنفرانس توسط كميت 
سسات بين المللي ؤ، م)FIEJ(همكاري فدراسيون جهاني ناشران روز نامه ها

 امريكا، انجمن گويندگان راديو و ة مطبوعات منطقةعات ، جامعمطبو
 امريكاي شمالي و فدراسيون بين المللي مطبوعات دوره ةتلويزيون ملي منطق

  .اي برگزار گرديد
   اين منشور از طرف دبير كل سازمان ملل و مدير كل يونسكو و   

  .د يد و تصويب شأئسازمانهاي روزنامه نگاران از سراسر جهان ت
هر فرد حق آزادي  ) : Article 19( منشور جهاني حقوق بشر 19ماده «     

عقيده و بيان را دارد و حق مذكور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود 
بيم و هراس نداشته باشد و در كسب اطالعات و افكار و در اخذ انتشار آن به 
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در زير اين آرتيكل و » تمام وسايل ممكن و بدون مالحظات مرزي آزاد باشد
  :چنين آمده 

آزادي مطبوعات مثل يك گردباد است كه ريشه هاي فساد، ساخت و    «  
پاخت و قوم و خويش پرستي و انتصاب آنها در مسند ادارات دولتي، همچنان 

ريشه دوانيده را از ريشه  رژيمهاي استبدادي كه براي چند دهه در يك كشور
رژيمهاي استبدادي آزادي مطبوعات . ختدر آورده و به دور خواهد اندا

كنند به طريقي  ين سعي ميادانند، بنابر مي» مخرب« و »خطرناك«را
تبليغات  «و  »جاسوسي« روزنامه نگاران و روزنامه هاي مستقل را با مارك

 »توهين به مقدسات « و »انتشار اسرار دولتي« و  »مزدور « و »بيگانگان
گ بناي هر آزادي ديگر است ، آزادي آزادي مطبوعات سن«حذف  كنند، 

 زدن در راه حقيقت و يا گفتن  قلم« ، »مطبوعات كليد دموكراسي است
حقيقت بدون زيبا جلوه دادن آن، رنگ كردن و سوء استفاده از آن از اهميت 

بعضي از روز نامه نگاران به داليل ارتباط . براي روزنامه نگاران برخوردار است
كنند ممكن در دام آنها   دولت برقرار مي  باالئي ن  مسؤوالسياسي كه با 

 سياسي خود بروكراتيك عمل   گزارشاتيا   و  حرفه ئيبيفتند و يا به داليل 
 كرده و اخالق روزنامه نگاري را زير پا گذاشته و به خاطر جاه و مقام طلبي و 

ه نگار روزنام.  دهند  ارائه جعلي و ناقص را به مردم  گزارشات اندوزي ثروت
انتقادي به مسايل نگاه كند ، با ديد انتقادي بكاود آنچه را  ديد مي بايستي با

را بگذارد جلو  حقيقتگزارش ، و حقيقت را كشف كندكه پنهان است، 
آنها از اين . در اين است  اعتبار يك روزنامه و روزنامه نگار آن. ديدمردم

 جلب اعتماد ةالبته پروس.  كنند طريق اعتماد خوانندگان روزنامه را جلب مي
عبوري است از مسيري تا رسيدن . خوانندگان مطبوعات مستقل صعب است

ند  و در ا رفيع روزنامه نگار با اخالق ، روزنامه نگاران با اخالق بسيارةبه قل
 و يا جان   زندان اند يا در   اكثراًكشور هاي استبدادي اين روزنامه نگاران  

آشكار كردن و يا گفتن «؛ » ي خود مي بازندئ حرفه را بر سر آرمانهاي شان
روزنامه نگار با اخالق هر روز  « ؛ »حقيقت ارزش مردن در اين راه را دارد

در طريق مطبوعات آزاد بايد دانش  « ؛ » منتظر اتفاقي در زندگي اش است
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 »شهروند«(  » را بر بي خبري و جهالت، و حقيقت را بر تبليغات ترجيح داد
   ) 782شماره 

-  كه خود بيان فشرده اقتصاد بوده - بنيادي سياست ةلأ    از آنجا كه مس 
، به همين سبب دربطن هر فرهنگ ، كه باز تابي است از  كسب قدرت است

 ي جاي دارند كه ناظر  بر مناسبات قدرت ميبئسياست ، ارزشها وباور ها
  . ) برپائي در حال فروپاشي، استقرار و يا  قدرتيچه ( اشند 

  فوق مقولة يكي از رگه هاي تپنده و پر حرارت در دو مثابة به زم   ژورنالي  
بر مناسبات قدرت   ، نه تنها نمي تواند ناظر جريان داشته)  ارزشها و باور ها( 

 ه يا به نفع مردم و يا ب-نباشد ؛ بلكه جانبدار نيز بوده ، در مناسبات قدرت 
با همين محك . داشته باشد  رانگر ، مي سازنده و يا وية مداخل-ضد آنها 

منحيث يك  چاپ امريكا » كاروان « نشرية نمايان خواهيم ساخت ، كه
و زير نظارت و  ، برپائي  در حالقدرتيتريبون نشراتي در اين مناسبات 

كدام نقشي را نشاني نموده  تعهد ايفاي  امريكا ،زم جنايتكارامپرياليحاكميت 
  .است

  

  :»كهگداي« و نوشته هاي آقاي انه  لومپنزبان   -2
 

 فريبنده را پيشوند  واژةژورناليستها، كه در اين اواخر، دو » قافله ساالر    «
اش » بلندآوازه« نشريه 1383 حمل 101ة شمارةنام اش نموده ، در سرمقال

  . به آن توجـه كرد دباي ، كه مي مطالبي را باهم گره زده »كاروان«يعني
در   بحث ، نكته هاي عطف سرمقاله، نقل شده و از اطناب    براي جلو گيري

، تا اگر ذهنيت  پاره اي از خوانندگان  پي آن بر آن نكات درنگي خواهم كرد
و بسا تبليغات ميان » كاني گشاه«و » ساالر سازي«، »بنياد بازي«را هياهوي 

 ــ كه بخشهاي آن در سرمقاله بازتاب يافته ــ»كاروان «ةخالي و فريبند
براي وي  ة نقل قولها از مقالاحتماالً.  ي برسندئمكدر ساخته باشد ؛ به روشنا
 اي است  مسأله، خواننده را خسته نمايد ؛ اما  اثبات حقايقي در خور توجه

  .اجباري 
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با ديد ) آقاي كهگداي( ، نويسنده » كاروان «ة    در آغازين سطر سر مقال
خود  « يد ، كه يگان رسانه در امريكا، شكايت مي نما ، ناليده نژاد ستيزانه

ي و تهمت بستن و دشنام دادن به ئي و استبدادگرائعامل دشمني فزا
  .» ...شده اند(!) دگرانديشان 

و و دشنام داده و به آن ارا د» كاروان«داند كه كدام  رسانه      اين قلم نمي
شايد هم و و دشنام و نه هم تهمتي دركار بوده ، اد  نه ،تهمت بسته ، يا

، كه تلخي آن چنين » هاي كاروان رهنمود« نقدي داشته بر » يگان رسانه«
دب كه نگاهي به ؤ مخوانندة، هر  به هرحال.  واكنشي را درپي داشته است

بيندازد، كلمات و » كهگداي« هاي آقاي  نوشتهو يا ساير»  كاروان «ة سرمقال
، احساس و بينش جمالت دور از عفت قلم و اخالق نامه نگاري ايشان 

براي اثبات اين مدعا به نقل .  جريحه دار خواهد نمود  عميقاًفرهنگي وي را 
بسنده شده ؛ اما از  »كاروان «نشرية  1383حمل101 ةي از شمارئقول ها

 صفحات ةتنها شمار) »افغانستان در چنگال خونين كمونيسم«( ياوه نامه اش
نه عفت قلم و نه پاكيزگي كاغذ ، زيرا كه نمايم را درج مي  و سطر هاي آن

 نقل آنهمه الفاظ ناشايست و دشنام هاي ركيك ومستهجن را كه در ةاجاز
  . نمي دهد در آن كتاب چاپ شده ؛زنان مورد 
كاروان به پيش ميرود توله « ؛ » ...از حمله شيطان صفتانه بر ديگران...     «

نه اينكه  «؛ »   بگيرندرانگنه اينكه از پاچه دي...  «؛ » ...ها صدا ميكشند
» چنان تنزل شخصيت و سويه از خود نشان بدهند كه از پاچه ديگران بگيرد

و در كتابش » ... از روي دنائـت و ... آن عده مطبوعات نفاق افكن افغاني « ؛ 
 زير 103 ؛ صفحه 13سطر» روزكارگر« زير عنوان16مراجعه شود به صفحه

 و 6 ، 5 زير عنوان سوم سطر هاي 134، چهار سطر اخير ؛ صفحه عنوان دوم
  7 و 6 ، 5اي ـطر هـوم سـوان سـ  زير عن49 ؛ صفحه17 سطر 43 صفحه 7
  .  

با نگرش فردي و  كند و  زبان از ذهنيت و نگرش فرد به جهان تغذيه مي
اجتماعي انسان پيوندي انكار ناپذير دارد ، همچنان زبان ساختمان و ظرف 

را به طور آگاهانه به  باشد كه آن فرد مي... لسفي و، ف اساسي عقايد سياسي
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، عواطف و مكنونات دروني خود را به  ، احساسها خواسته ها. كار مي بندد
 Slips Of(اشتباهات زباني«: فرويد معتقد است.  دهد  انتقال مي خودهمنوع

Tongue (به بيان ديگر هر .  نشـاني از وجود يك ضمير ناخود آگاه دارد
؛ اما »   نيات دروني و واقعي افراد استةزباني و لفظي برمال كننداشتباه 

در اين بحث مطرح نيست ، چه » كهگداي«در مورد آقاي » اشتباهات زباني«
، نكبت و كثافت را )عامدانه(وي  خود آگاه و در بسا موارد از روي كين توزي 

 ژورناليست روشنفكري كه.  سازد را زبان توده وانمود مي باز سازي كرده آن
 را به كار برد به خيال  لومپنانه كه زبان،را در اين مقوله دارد  جايگاه رفيعش

، وي  در حالي كه اينطور نبوده. بازد  خودش در انكشاف زبان توده نقش مي
 ادبي ، هنري ، ة زبان مي ايستد، در عين حال كه يگان واژپويائيدر برابر 
 ورد زبان و يا زبان قلمش  نمائياطر خودتازه شكل گرفته را به خ... سياسي و

  مكالمة بنابر عادتي كه ( آن پويائي زبان در برابر ايستائياز. سازد  مي
برد ، يا به بيان ديگر   لذت مي)مبتذل در زندگي گذشته اش ناشي شده 

  . زبان  پويائي، تا  عادت ديرينه اش را بيشتر دوست دارد
برد الفاظ ركيك ، اهانت بار  دارد كه از كار سر مقاله توانمندي نة    نويسند
كاروان به پيش « ،»كه از پاچه ديگران بگيرد « ، »...توله «مثل (  و ناشايست

و الفاظ نهايت تحقير آميز در مورد جنسيت زن » ميرود توله ها صدا ميكشند
» ار بگوهر«كه در به اصطالح اثر ...  و ...و »...پوقانه « ، » ...خام پاره «؛ مثل 

 در نگاشته  ، نوشته است]» در چنگال خونين كمونيسمافغانستان«[ ش
ه  مبتذل ، كه به آن عالقةهايش جلو گيري نمايد و از گنداب عادت به مكالم

 مردمي ةرا يكي از مميزات فرهنگي اش پنداشته و به آن صبغ مند بوده، آن
   . دهد ؛ بيرون شود مي
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آنان  تعرض به حقوق و آزادي ،  نخستين عرض زن ستيزي  - 3

  :است 
 
براي كاروان جاي مباهات است كه ديگران  «:گويد   كه ميادعائي   فرد پر  

اهانت و  ، نه تنها از» هم از درسهاي كاروان بحيث سر مشق آموخته ميروند
به طور ( بلكه ازتوهين و فروتر شمردن زن  ؛ در كل لذت مي بردتحقير انسان

تنها آقاي كهگداي نيست كه به .  كند يت نرينه مدار مي، ارضاي ذهن )اخص
 مستمر از ة با استفادي حقارت مي نگرد ؛ بلكه هر زن ستيزةزن به ديد

 لومپنانه  ةعادت هاي زباني، زن را با گفتن واژگان شكل گرفته از مكالم
اين مريضي رواني مشخصة يك طيف خاصي نيست ، . تحقير مي كند 

     ].ماعي شماري از اينان ديده مي شود درتمام طيف هاي اجت
    يك ژورناليست، يك منتقد و يا هر نويسنده اي كه باشد ، با در نظر 

از هم  و نه شگاهي نه از زبان خود داشت ارزشهاي اخالق نويسندگي، هيچ
 .  نمي شود چنين كلمات ركيك و مستهجن در مورد زن جاري ش زبان قلم

اسارت  ، هر هموطن مصيبت ديدهچراي   اين حق مسلم و بي چون و 
  كه مسببين و   ما استة شد بردهكشيده و قرباني داده و در خون و آتش فرو

«  حزبة بلند پايخائنان چه - بربادي و تباهي وطن عزيزشان مسؤولين
 به   شديداً را- ، چه سرباند هاي جاهل و وحشي اخوان » دموكراتيك خلق

 ملي و  واقعاً مجازات آنان توسط يك دولت ، خواهان محكمه ونقد كشيده
يا علني وابسته به شبكه  منتـقدان مخفي، نيمه علني و(  غير وابسته  گردند

 كه به خاطر - استخبارات و اطالعات روسيه و ساير كشور ها عديدةهاي 
؛ اما )  تفكيك گردندد باي- كنند   مي نمائياغفال مردم دين باوري و اسالم 

 آن را در مورد ايـنان ،  گنديدةآنهم رسوبات ، ظ ناروا وبازاريچاپ ونشر الفا
هيچ فرهنگ متعالي به روي صفحات رسانه هاي نوشتاري و تريبون هاي 

كه از دربار مايه »  كهگداي «دهد ؛ مگر فرهنگ مبتذل  گفتاري اجازه نمي
  . گرفته است 
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د ، تنها به كه در وزير سازي و تاج بخشي جـوره ندار» كهگداي«    آقاي 
محل »  دارةخانم هاي نواس«نكرده ،ء هتاكي و فحاشي زنان مخالفش اكتفا

 آماج توبيخ تورن اسماعيل گونه قرار داده،نيز را » كاليفرنيا«اقامتش يعني 
 گذشته جنايتكاران هفت ثور و دو دهة كه در ،را   حقوق و آزادي آنان

ني، مسعود، سياف، آن ، همچنان   صبغت اهللا ، ربا»  تكامليةمرحل«
حكمتيار، مزاري، خليلي، مال محمد عمر، اسماعيل خان، فهيم و دوستم با 

تمسخر آميز رد حملة  مو ؛جهالت و وحشيگري بي مانند، لگد كوب كرده اند
  .دهد قرار مي

اي قوم به حج «زير عنوان » كاروان «ةدر همان شمار» كهگداي«    آقاي 
كه چنين  و اين» دختران در مكه معظمهآزادي زنان و  « ادامةبه» رفته

به ستايش عجيبي پرداخته مي (!)  »در هيچ نقطه دنيا مانندي ندارد«آزادي 
  :نويسد 

 در  خصوصاً زنان فرزند دار و نواسه دار اآزادي زنان اين نيست كه حت« 
شبهاي عروسي پـشـت و قـول وران چملـك شانـرا لـچ نمايند و در ميـدان 

رقصنـد و چشمان گناهكار مردان خود شان و ديگران با هوس بـرآيند و بـ
  .»نظاره گر برهنگي هاي شان باشد

كه از سالها بدينسو ، از تعرض به حقوق و آزادي زنان »  كهگداي «    آقاي 
كند كه با شگرد گنجانيدن فرامين و تدابير  برد ، فكر مي لـذت سكرآور مي

 تواند ذهنيت پس  ، مي)اش» ج نامهح«در متن (سركوبگرانه در مورد زنان 
 ضد زنان برانگيزاند و ه را بة مبتذلش از خوانندگان نشريپاره اي ديني نگرندة

 سرباند هاي اخوان ، من جمله اسماعيل خان را بنيادگرائيبا جلوه هاي 
  . به آن خواهيم پرداخت ــ نمايد  بعداًــ كه ... متوجه كار و بار اعطاي القاب

براي خانمها در محفل )  درپوهنتون » استاد «آن هم( اليست    يك ژورن
يعني محفل عروسي ــ كه خاطره بر انگيز ترين ، دل ، سرور و شادي شان 

باشد ، كه در درازناي تاريخ  انگيز ترين و گرامي ترين محفل مردم ما مي
كـهن كشور ما ، مردان و زنان در اين شب خجستـه با شور و شعف لباسهاي 

را مي پوشند و به رقص و پايكوبي و اتن ملي مي پردازند ــ خط  اه شاندلخو
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كشد ، به طرز لباس پوشيدن خانمها موافق نبوده به  و نشان بنياد گرايانه مي
اعتـراض بر مي خيزد و رقص را براي خانمهاي مسن و جـوان جواز نمي 

، ) »...ند وهم در ميدان ميبرايند و مي رقص...  زنان مسن و احت... «( دهد
رقص براي خانمهاي جوان « كند كه در جمله اين را افاده مي) احت (  ةواژ

چنين اعتراض جانبدارانه . » هم خوب نيست ، اين مغاير ديـن اسالم است 
   ائتالف ةبوده سرخم كردن آگاهانه در برابر دساتير بنياد گرايان دار ودسـت

  .باشد ، مي...شمال و
اش، تا » نامه نگاري« گذشتة كنيم به  جا سفر مييك» كهگداي«با آقاي 

جناب شان از خاطره اش . ش ريشه در آن ايام دارد  ابنگريم كه زن ستيزي
، به صورت عمده با » كاروان «نامه نگار»  نقش «در دوراني كه در 

راز اول، وكيل هاي شورا، سناتور هاي باصالحيت به خصوص تبـروكراتهاي 
  : مستقيم بوده  ؛ در يـاوه نامه اش مي نويسدن در تماسجنبش محصال

يكي از مردان تيپيـك كه دوست آقاي والـه بود ، خان صاحب بـايـان     «
آقاي والـه ، خان صاحب بايان را سر گپ مي آورد ما از گـپ ها . نام داشت 

يكبار هم آقاي والـــه، .  و حرفهاي وي مـي خـنديديم و لـذت مي برديم
زن و مرد در  يان را باخود در يك كنفرانس تساوي حقوقخان صاحب با

كه خان بايان برگشت بسيار عصباني بود و  همين.  نسوان برده بودةسسؤم
 عجب دنياي شده هـيچ وقـت حــق زن و مرد بـرابـر نمي شود « :گفت مي

خاطره نويس، گفتار ( » ... بگويند زن و مرد در شـب  ؛ اگر در روز هـر چند
 تحت 49 در صفحه عيناًزن ستيز و شرم آور خان صاحب را ، مستهجن 

به چاپ رسانيده كه » خان صاحب بايان و تساوي حقوق زن و مرد«عنوان 
  ).آن منصرف گرديدبقية   اين قلم به خاطر حرمت به قلم، از باز نويسي 

يك نامه نگار با تمكين و با آرمان در آن » كهگداي«    هرگاه به جاي آقاي 
، از اهانت و تحقير جنسيت زن  داشت حضور مي)  ولو خصوصي ( جلسه

، نـه تنهــا نمي خنديد و لـذت جنسي نمي » وكيل صاحب شورا«توسط 
  برد ؛ بلكه زن ستيزي اهانتبار نامبرده را با صالبت  وبا استفاده از هنجار هاي 

كرد و از منظر   فرهنگ حرمت گذاشتن به زن، انتقاد ميپسنديدة
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نمود   عدم تساوي حقوق زن و مرد را برايش توضيح مي پيشينةلوژي سوسيا
 خودشچنين نكرد ؛ چونكه گوشه اي از ديدگاه اجتماعي » كهگداي«آقاي . 

 و ديگر اينكه خان صاحب بايان ــ كه اصالً. را تفكر زن ستيزي مي ساخت
 (ــ قبل از آنكه به سمت وكيل شورا از منطقه اش   تخلص ميكرد» باياني«

شعبه توزيع تذكره ( وزارت داخله ةمور احصائيأانتخاب گردد، م)  بايان
موصوف از لحاظ موضع . مور در وزارت تجارت بودأو چند ماهي هم م) نفوس

رفت، كه   شمالي به شمار مية زمينداران و ثروتمندان منطقزمرةطبقاتي از 
ش و برخي از روشنفكران درظاهر غير وابسته را در كمند عـيش و نو

معلوم نيست تذكار اين خاطره، چه . مهمـاني هاي پر مصرفش بسته بود 
چيزو كدام پــيامي را به خواننده مي رساند و خاطره نويس چرا از نوشتن 

طفره » شوراي ملي « نام ونشان و شغل رسمي ووكيل بودن آقاي باياني در
  .رفته است؟

                                                                                                                                                                                              

  :» دوستي ميان همه مردمان « ب نژاد ستيزي در قال  -4
     
 اينك  ،تيمدر صفحات قبل پرداخ» كاروان «ة سرمقالجملةبه بخشي از     
  :  آن توجه كنيم ادامةبه 
فكر ميكنند كه يكي از دژخيمان دوران استبداد امير عبدالرحمن ... « 

و يا مجريان استبداد و اختناق در شيرازه هاي خود كامه وضد مردمي ... خان
يعني كمونيستان و طالبان هستند تا نگذارند كسي ، بيگانه گراي بعدي 

  .»چيزي بگويد
آنرا به چنگ آورده ، و » كهگداي«ي است كه آقاي » حق« نوع     اين چه

اش را با جمالت آگنده از » كاروان«باالي » يگان رسانه«به اتكاي آن انتقاد 
 از ميان رديفي عناصر بومي وابسته به بيگانه و وي. نفرت نژادي پاسخ ميدهد

 انهدام  كه مسبب[ كشور  مختلفةوب به مليت، اقوام، عشاير و تبار هايسمن
هم اكنون سه دهه  (  اخير دههفرهنگ مادي و معنوي ما، به خصوص در دو 

 و  شوروي ميباشند و شرايط را براي تهاجم و تجاوز دو ابر قدرت)اخير 
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 فقط و فقط مليت پشتــون را انتخاب ]امريكا به كشور مساعد نمودند 
سياه دالن رژيم غوالن خلقي و «، »كمونيستان« نموده، زير نام و نشان 

   .آماج حمالت نژاد ستيزانه و نفرت گسترانه قرار ميدهد » طالبي
  برابري« ، »وحدت ملي«، كه گاه گاهي كلماتي ، چون »كهگداي«  آقاي 
را چاشني نوشتار هايش » دوستي و تفاهم ميان همه مردمان « و »زبان ها

ابسته و ميسازد، نه از روي سطح نگري ، حاكميت وسلطه حاكمان مستبد، و
 پشتون تبار را ــ كه باالي  مليت خودي و هم باالي ساير نشاندةيا دست 

اقوام ، عشاير و تبار هاي كشور اعمال قدرت نموده و ستم روا داشته اند ــ 
حاكميت و سلطه مليت پشتون بر ديگر باشندگان اين سرزمين در خون 

رت گسترانه پرداخته و تپيده وانمود ميسازد ؛ بلكه به طورعمده به تبليغات نف
آگاه نشريه اش الـقا  فرهنگ نژاد ستيزي را به پاره اي از خوانندگان نا

به واكـنش ) پشـون ها( ميكند، تا به هر شكلي كه شده در برابر اين مليت
  .هاي ضــد وحدت ملي دست يازند

  :نويسنده به اعتراض ناروايش وضاحت داده مي فرمايد
وزي ها و بدشگوني هاي بي شماري كه در اين يك بدبختي ها و سياه ر    « 

  »قرن وربع نصيب مردمان ما شده در هيچ دوراني چنين نبوده 
  عبدالرحمننقطه آغاز استبداد را  به روي پيشاني امير» كهگداي«    آقاي 

   انجام آنرا در كف دست مال محمد عمر جاهل ، دو  نقطةخان جالد گذاشته و
 سال بدبختي ، سياه 125 آنرا ميانة،   با هم وصل نموده آغاز و انجام رانقطة

روزي و بد شگوني بي شماري كه در تمامي ادوار تاريخ كشور چنين نبوده  ؛ 
وي با اين سفسطـه گناه بدبختي ها و سياه روزي هاي بيشمار . خوانده است 

واز همين . يك قرن و ربع گذشته را به مجموع مليت پشتون نسبت ميدهد 
رسد   به برآيندي دلباخته اش مي)بخوان ديكته شده  ( ي خود ساختهمنشا

 ديگر  دوره اي، كه شدت و ميزان بدبختي و سياه روزي  اين دوره را با هيچ 
  . داند قابل مقايسه نمي

    مـا بـدبختي ها و سيـاه روزي وحشتناكتر از هر وحشتي را در مسير 
.   خويش حك كرده ايم توده هايتخار تاريخ پراف كتيبةزمان ديده و آنرا در 
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  خان جالد  عبدالرحمني كه از اميرئبا در نظر داشت جنايت ها و خيانت ها
 تا مال محمد عمر قصاب انجام يافته، محدود )اين عامل استعمار انگليس ( 

 ديگران را  تبرئهساختن تمام ادوار سياه تاريخ  به آن دو ، به صورت مستقيم 
، بنابر  "جناب عالي"، در دوران مـد نظـر »كهگداي«آقاي  . نيز با خود دارد

درك تاريخ شناسانه ، سلطنت  متمركز فئودالي، متضمن همكاري طبقات 
حاكمه تمام  مليت ها و اقوام ، به قلع و قمع خلق ما  اشتغال داشته است ؛ 

فرمان  خود مراجعه ، و بيبينيد ،   خانوادگيجـره  ش به لطفاًاگر باور نداريد 
 قبالً نور محمد خان كهگداي(  را بـزرگ فاميل تان  انسانقتل چه تعداد 

 )  پسر نادر غدار ظاهر شاه سر منشي مدير ضبط احواالت ارگ شاهي بعداً
گـذرانيده انـد ؟ ،  مگر فراموش كرده ! شاهـانـه ذات مسـوده ، و از توشيـح 

 زبـان بزرگ خانواده نقل ايد فاميل شما سالها به خاطر خدمت به شـاه ، از
 در همان  مهربان و مردم دوستميكردند كه گويا مسوده هاي اعـدام را  شاه

آنچه بزرگ خانواده تان .  نمي كرد  امضاء دفعات بعدي هم اگام نخست و حت
 از آنطرف درياي آمـو ــ الزم  فرستداه شدهاقليت ــ (!) به عنوان نماينده 

  . مي ورزيد  اباءيد خونبار آن أئاز تميدانست ، شاه پشتون تبار 
    از كدام مي بايست با يك جهان انـدوه ياد كرد ، از هجوم ارتش 

 اروپائي  شدةاسكندرــ كه در صفوف آن اقوام و طوايف سر زمين هاي اشغال
بعد ها در اين سر زمين جاگزين گرديدند ؛ از حمله   قرار داشتند وآسيائيو 

    سفاك عرب و سرداران زنباره ، عياش ، بسيار لشكر گرسنه ، غارتگر و
جبر  "،  " تميم انصار " ، " شاه دوشمشيره"، مثلحيل آن  و مبيرحم
 مردم ساده »زيارتگاه « سال1400 در درازناي  هايشانگوركه ، ...  و "انصار

؛ از ...  شده  ؛ از يورش وحشيان گرسنه و تمدن بر انداز چنگيزي وانديش ما
دوي چندين مليتي امپراتوري انگليس ؛ از تجاوز ارتش رهزن  تهاجم ار

 امريكا زير  جنايتكارامپرياليسم شوروي و يا از تجاوز بي شرمانه امپرياليسم
 يعني القاعده  ،اش»  سيا« سازمان الخلقة پوشش سركوب مولودات عجيب 

ون كه تاكن!  و طالبان ، كـدام را با كدامين محك بايست سنجيد ؟ دريغـا 
هيچ پژوهشگر  و محقق غير وابسته ، در اين زمينه مقايسه اش را به دست 
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يك اصل علمي و عقالني ؛ اما صد ها بار در زمينه .  نشر نه سپرده است 
مبناي هر تجاوز ، غارت ، : ماهيت تجاوز گفته ، شنيده و نوشته  شده كه 

پنهان ، و به  هاي مادي و معنوي ، آشكار و  دارائيچپاول و تاراج تمامي
  از توسط متجاوزين بوده ، نـه چيزي غير  ،بردگي كشيدن مردم ما در كـل

» كاروان«  عاميانه و خود غرضانه سر مقالهمقايسةپرداختن به كـنه اين .  آن
 به مجال ديگر   گذارمبحث آنرا مي. در حوزه نگرش اين نوشتار نمي گنجد 

 كه به صورت عمده ريشه هر  تأكيد مي كنمو به اين اساس علمي تكيه و
 [ اجتماعي يك جامعه -بدبختي و سياه روزي از  چگونگي ساختار اقتصادي 

مزيد بر عوامل خارجي، چه مداخله غير مستقيم، چه تجاوز كه اين ساختار را 
 - اجتماعي - تكان نداده و يا آنرا واژگون و متالشي ميكند وساختار اقتصادي 

  آب مي خورد ؛ نـه از استبداد و خود  ]استعماري را جايش مي نشاند
   .   منسوب به يك مليت و يا قوم مشخص  به طور كلحاكمةكامگي عناصر 

 يا استبداد گرا ؛ اگر دموكراتيك باشند يا ،    اگر حكومت ها مردمي باشند 
 ؛ اگر در برابر  تجاوز و يورش داراي  تئوكراتديكتاتور ؛ اگر سكوالر باشند يا 

 استوار باشند و يا شكسته ، اين مسايل به هيچوجه مانع تجاوز خط دفاعي
  ايدئولوژيككشور هاي نيرومند و توسعه طلب وداراي ديدگاه هاي مختلف 

 ، ساختار تقسيم قدرت در درون يك جامعه مي برخالف(  شده نمي تواند
تواند نقشي ارزنده اي در مبارزه عليه متجاوزين و حصول آزادي آن جامعه 

در چنين شرايط و اوضاع فاجعه آميز ، هيچ منطق و برهاني ).   ته  باشدداش
 سرنگون شده و  كامةاجازه نمي دهد كه در وجود زمامدارا ن مستبد و خود 

آنها با ساطور نكوهش و نفرت نژادي ... دست نشانده ؛ مليت ، قوميت و 
ه از همان مي بايست به اين حقيقت  نيز اشاره نمود ك. شقـه شقـه شـونـد 

يعني استبداد امير عبدالرحمن خان  جالد و ، » كهگداي«نقطه عطف آقاي 
وابسته تا قبل از دهـه اخير از افراد منسوب به ساير اقوام ، تبار ها و عشاير 

 فرزندان كساني كه در ميان فرار يان و مهاجرين از آنسوي اكشور ، حت
 نور محمد خان  پسرش و  جان محمدمن جمله[ درياي آمـو فرستاده شدند

 در ارگانهاي ... ]و محمد خان جاللر  پدركهگداي سرمنشي حضور شاهانه ،
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، » ضبط احواالت ارگ شاهي « همينطور » ضبط احواالت «  اردو  دولت
وزارت امور خارجه ، قواي امنيتي و ساير نهاد هاي مهم آن  حضور و نقش 

  .فعال داشتند 
زوي ، پنجشيري ، ببرك كارمل ، مزدك ،     از تره كي ، امين ، گالب 

كشتمند ، نجيب اهللا، دوستم وساير همپالگي هايشان ــ كه كودتاي ننگين 
 و در پي آن تجاوز ارتش شوروي به كشور، آنان را به قدرت 1357 ثــور 7

«  خون و خيانت قهرمان رسانيد ــ  تا صبغت اهللا مجددي ، رباني ، 
  شيخ آصف محسني ،خليلي ، محقق ،، مزاري ، »  مسعوداحمدشاه 

، فهيم ، عبداهللا ، قانوني ، محسني ، خليلي ، معلم عطا حكمتيار ، سياف 
 ثــور آنها 7 ثور هـزار بار ننگينتر از 8اسماعيل خان و مال محمد عمر، كه  

را سرمست امارت و صدارت ساخت ؛ همگي  شان وابسته به اجانب بوده در 
ته جمعي و صدها نوع شكنجه و هزاران جرم و ويراني و كشتار هاي دس

جنايت عجيب و تجاوز به ناموس مردم بيدفاع و وطن فروشي به نحوي از 
اينها همگي به مليت پشتون تعلق اتنيكي نداشته  ؛ .  دست داشتند ءانحا

 كشور تعلق نژادي  مختلف هاي عشيره و تبار ، قوم و  بلكه هر كدام به مليت
ي ئالبته آن ها( ي و مذهبي داشته ، هيچ يك از اين افراد ، زباني ، منطقه ا

نه ميتوانند از ) كه تا كنون به حيات ننگين و رسواي شان ادامه ميدهند
اين ها همگي . خويش به نمايندگي بر خيزند ة منسوبة مليت ، قوم و عشير

 كار و كردار ضد منافع ملي خويش ميباشند، نه مليت ، قوم ، مسؤولشان 
  . آنها   دادةستم كشيده، اسارت ديده و قرباني  عشيرة  وطايفه

        وابستگي و خود فروشي عناصر منسوب به مليت ، قوم ، طايفه و 
 كشور، وابستگي و خود فروشي مجموع آن مليت  ، قوم ، طايفه و عشيرة

و يا به بيان ) حاكم و محكوم ( يكي گرفتن دوسوي متضاد . عشيره نيست 
 ، پاكستاني، عربي و ايراني امريكائي روسي ، ديدةنده هاي آموزش رساتر نماي

را كه حاكم بر سرنوشت مردم مظلوم و در بند افغانستان اند، با مردم  يكي 
گرفتن ، كار ژورناليسم خريده شده و يا اجنت مباشد، نه ژورناليسم آزاد، 

 عناصر ا حتبه ژورناليسم وابسته بايد حالي كردكه ،. مردم گرا و رسالتمند
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ملي و دموكرات كه در شرايط عاري از هر گونه قيد و بند ارتجاع وامپرياليسم 
توسط مردم خويش انتخاب شده ؛ اما بعد از كسب قدرت حاكمه ــ چه در 
اوضاع آرام ، چه در حاالت بحراني و تجاوز ــ از انتخاب كنندگان شان بريده 

، را نميتوان به مليت ، قوم ، و در خدمت منافع بيگانگان قرار گرفته اند 
اين ... عشيره و طايفه آنها گـــره زد وخاستگاه مليتي ، قومي ، عشيره اي و

 و نفرت نژاد پرستانة به  مالگونهمواخذهمزد بگيران را مورد نفرت نژادي و 
    .]  1 [.  قرار داد  گر"شورش"سان 
رزيابي وبرداشت در سرمقاله منتشر شده اش تالش مي ورزد ا» كاروان    «

 و پايمال اش از ستم ملي و حق تساوي باشندگان اين سر زمين  بال زده
 را پايه علمي و تاريخي داده آنرا مجزا و منزه از خود غرضي، نفرت شده

   درحالي كه اينطور نبوده. وانمود سازد) از كدام كشور( نژادي و فرمانبرداري 
فرمانبردارانه، كه تـداوم هم خود غرضانه و نفرت گسترانه است و هم 

 «  شدة ما را در قالب آذين شدة ، افتراق و از همپاشي مردم اسير روياروئي
 توصيـه مي» روحيه محبت و عطوفت و دوستي و تفاهم ميان همه مردمان

را كه امپرياليسم امريكا و دست  نشانده اش » دوستي و تفاهم«همان . نمايد 
، ... ه و اجنت هايش عبداهللا ، فهيم و ، امپرياليسم روسيشركاءكرزي و

  .كنند ـيران ايـران ، پاكستان و عرب سعودي همواره تكرار ميجا
تساوي حقوق بين اقوام و «در نقش جارچي » كاروان«    سرمقاله نويس 

 ، هياهو راه انداخته ، درحالي كه آنچه جار زده مي» همبستگي ميان آنان
مردم كشور بوده ، كه چون ساطوري بر شود طرحهاي تفرقه و انشقاق ميان 

پيكر خونين وحدت ملي و تماميت ارضي افغانستان كوبيده ميشود ؛ اگر به 
 به نمائيمدر زير توجه » كهگداي«بخش از سرمقاله دوسال قبل از امروز 

 يك منبـر نشينن فرستاده شده از روئيوضاحت خواهيم ديد كه ايشان با دو 
وابستكي هاي قومي و قبيله اي و «  كارانه اءريخارج ، در عين زمان كه 

   مقالةرا  محكوم مينمايد ــ در چند سطر بعد تر » ...زباني و امتيازات و
 ويران كرده  خطةعوام فريبانه اش ــ امتـياز خاصي براي يكي از اقوام اين

شده ، قايل شده آنهارا سر آمد ساير مليت ها و اقوام  مي شمرد و به درستي 
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اين نظر خاينانه اش در رگه هاي وحدت و همبستگي  ند كه زهر شديددا مي
  . ملي چه اثري خواهد داشت

اگر به پاس جانثاري هاي مردم آزادهء پنجشير كه دو قواي متجاوز ...     «
يعني روسيه و پاكستان را با زانو در آوردند و هيچگاهي تسليم نشدند ، از 

 سال 20و محصول دولتي براي و ماليه ) خدمت سربازي( جلب عسكري 
            » ...معاف شوند ، كاري است فراخور پاداش و پايمردي شان

     ) 2002اول جون»  كاروان90 شماره 5ادامه سرمقاله ، صفحه (           
 واقعيت ها است ــ ــ كه خود تحريف گر» كهگداي«يسم  ژورنال

ي » شوراي نظار«نـاپاكش مراد » مردم آزادهء پنجشير«همينكه مي نويسد 
  .هاي روس پرست ميباشد

چنبر بويناك اين افراد خود » پاكستاني«دستي شعبده بازان     نويسنده با تر
 ، جنايتكار ، نژاد پرست و ميهن فروش را آنقدر   غارتگرفروخته ، اجنت ، 

 نشريه اش دچار آشفته فكري شده سر انجام بپذيرد  خوانندةپهنا ميدهد، تا
 اين باند  زمرةجموع اين قوم قليل العده ؛ اما دلير و وطن پرست ، ازكه م
در حالي كه مردم هوشمند و واقعيت نگر .  باشند مي ) »شوراي نظار«( پليد 

افغانستان حساب قوم  شريف پنجشير را از قهرمان خون وخيانت به وطن 
  . جدا ميدانند  كامالًش شو باند آدمك» مسعود بزرگ« يعني 

 به مردم و كشورند ، كه در دراز مدت در خدمت پالن خائنيناين ها     
شوروي در ) مزسوسيال امپريالي (گرسنة تجاوز و استقرار  دايمي ارتش 

افغانستان قرار داشتند و به دستور آنكشور  زنجير هاي خون آلود تانكهاي 
م بيگناه ارتش اشغالگر امپرياليسم امريكا را ــ كه از روي پيكر دردمند مرد 

و كماكان به تطهير آن ( و بي دفاع ما فاتحانه مي گذشتند ــ مي ليسيدند 
؛ بر عكس مردم با غيرت پنجشير آنها را ننگ قوم دانسته ، ) ادامه ميدهند

  .همانند ساير باند هاي اخواني ، خواهان محكمه و مجازات شان مي باشند 
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  :لي  بر ناسيوناليسم قومي و ستم متأملي    - 5
 

از مدتي بدينسو شماري اندك از ساكنين افغانستان هو يت  شانرا بيشتر     
در مناسبات قومي و خويشاوندي ؛ مذهبي و منطقه اي مي جويند تا در 

ش را از مبارزه ضد به طور كل ــ كه در گذشته هويت اناسيو ناليسم افغاني 
  ده بود و از همين امپرياليستي يعني جنگ بر عليه استعمار انگليس كسب كر

 ذاتـي خويش ميدانست ، چونكه بدون كمك  خصيصة ميهن پرستي رامنشاء
به ( خارجي و متكي  به مردم بود ــ اين سمتگيري از ناسيوناليسم افغاني 

   اساساً سوسيالبه ناسيوناليسم قومي را در كشور ) مفهوم مجموع يك ملت
  به بحث تحريك كننده 1357 ثور 7امپرياليسم روسيه با كودتاي ننگين 

  و بعد از تجاوز به افغانستان از طريق اجيران خلقي ، پرچمي ، خادي و .كشاند
  و ساير شبكه هاي استخبارتي اش ، به ويژه عناصر نفوذي آن در دارهسازائي

به سمت گيري اين پروسه شكل )  جهادي( ها و باند هاي اخواني ) دهاره(
 به چكيده اي از باز تاب اين مثالًاي داد ؛ سيستماتيك و سازمان يافته 

:  كه در يكي از جرايد چاپ شده ، توجه كنيم » گرايش به هويت قومي«
نفوذ احزاب سياسي نظامي در ميان توده ها، استبداد گذشته، فرهنگ «

 مردم با فنون جنگي ، بستر ساز هويت انديشي قومي   آشنائينظامي گري و 
   .»...در افغانستان گرديد

 تر منافع اش را با رشد تأمين مطمئنم جنايتكار امريكا هم كه ز    امپريالي
دانست بستر تازه تري براي اين پروسه  اين پديده شوم و ناميمون مرتبط مي

مذموم فراهم كرد و از همين بستر به مداخله ويرانگر و خونبارش در 
 از آگاهي به اينكه و بعد. آغازيد) در تمامي ابعاد جنگ مقاومت( افغانستان 

 پرداختةــ ساخته و )  اخواني( منافع درازمدتش را باند هاي جهادي 
دستگاه هاي استخباراتي واطالعاتي اش ــ  بر آورده نمي توانند ، با تمويل و 

ساير مليت   خائنين تسليح خايينان منسوب به مليت پشتون درهمكاري با
همچنان بعد از .  مسلط گردانيدها برمجموع ساكنين اين سر زمين بالزده  
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يعني عدم كارآيي اجيران ، تجاوزش به افغانستان باز هم بنا بر همين دليل 
 يعني ، افراد منسوب به يك قوم مشخص ديگرعمدتاً، ) طالبان( دومي 

 نقش  قبالً ).G.R.U(شوراي نظاري ها ــ كه استخبارات وزارت دفاع روسيه 
) »مسعود قهرمان«( ا به سرباند شان مجاهد ضد دولت كارمل ـ نجيب ر
 به مليت بزرگ پشتون تمويل و خائنينسپرده بود ــ را در پيوند تنگاتنگ با 

  تسليح كرده غرض سركوب ساير اقوام ، به خصوص پشتون ها ي اين ديار
  .غرقه به خون  در خدمت گرفت 

 يكي از فاكتور هاي مادي رشد ناسيوناليسم  قومي در شرايط تجاوز و
  تاريخي سياست هاي تبعيض گرايانه و پيشينة جنگ مقاومت وبعد از آن ، 

آن امير جستة  حاكمان منسوب به مليت  پشتون  ــ  كه مثال بر شوونيستي
  عبدالرحمن خان جالد و نادر خان غدار مي باشد ــ در واقع امر طبقه 

 ، كه  پشتون ، نه كل مليت نجيب ، وطن پرست وبسيار دلير پشتونحاكمة
 از سياست استعماري انگليس در منطقه و افغانستان بود ؛ مي متأثرآنهم 
  .باشد 

 ستم ملي و برخورد نابرابر با ساير مليت ها بر مبناي تعلقات    مسأله    
نژادي، زباني، مذهبي و منطقه اي در بدايت امر مستمسكي شد براي 

ه ارتجاع منطقه و ناسيوناليستهاي قومي منحط و كمر بسته براي خدمت ب
از همين ) هم(م امريكا زارتجاع منطقه و امپريالي. م امريكا زامپريالي

نظامي »  رهبران سياسي« خميرترشيــده و متعفن ، پيشوايان مذهبي و 
ايـن  تعبية چنانچه بعد ها در دولت هاي كارتو نيك. ( شان را ساختند 

  ) .جنايتكاران وطن فروش را شاهد بوديم 
 ةران ساخته شده هر يك خويشتن را  مظهر وحدت قوم منسوب    رهب

خويش خوانده بر آتش زير خاكسترنژاد پرستي و نژاد ستيزي باروت تفرقه و 
در گير )  شان كماكان ادامه دارد  خائينانةكه اين عمل ( انشقاق مي ريختند 
 ، به عالوه روشنفكران »اقوام يافتة كسب هويت باز « و دار به اصطالح  

اجنت ، كه مطابق دساتير داده شده از خارج كشور، به آرايش باند هاي مورد 
كه از نظر (  نظر اشتغال داشته و دارند ، روشنفكران جبون و منفعت جو
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يعني  فقر و ،  حل مشكالت اقتصادي و سياسي   توانائيسياسي و فكري
 را ندارند  و استبداد  تئوكراسي ، پدر ساالري و زن ستيزي ،   ماندگيعقب 

 و منفعت  بقاءو آن گاهي كه كشور بيگانه به خاك شان حمله نمايد به حب 
حفظ تماميت « ، »صلح و ثبات «پرستي و به بهانه هاي مثل برقراري 

 به فحصِ، با استدالل ، بحث و » احياي مجدد« و » بازسازي« ، »ارضي
ه تجاوزگر  داده خود ها را ب» پايه منطقي« ، تجاوز را  تئوريكاصطالح

، نيز به اين باند هاي وطن فروش و جنايت پيشه ) دارند  عـرضـه مي
نژاد اصيل «  شان ــ من جمله افسانه واهي  افگنانةپيوستند و خط تفرقه

ــ را با زبان شعبده بازان تبليغ نموده ، ...  و» تغيير نام افغانستان« ، »آريايي 
اوز را رنگ وروغن تازه اي بخشيده سياست انقياد و گردن نهادن در برابر متج

  : احمد شاملوانقالبيشاعر بـزرگ  گفتة يا به و به اشاعه آن مي پردازند
خطي است كه روشنفكران .  آرمان انساني است لزوماًآرمان روشنفكر  « 

و روشنفكر خود فروخته يا كرايه اي را در  مردمي را در اين سو قرار ميدهد
دو روشنفكر اصيل يهودي ، .  را مثل بزنيم جركيسينو اينشتين   . آن سو

يكي عاشق وار نگران انسان ويكي روسپـي وار در .  گيرم در دو سو ي خط
 بيرحم زمين و حرمت بشر و يكي خواهان آيندةس ، يكي نـگران يبستـر ابل

   »...حاكميت قـوم خود به بـهـاي نـابودي همه آن ديـگران
   ) .1337  ـــ  مـرداد 72آدينه شمـاره (                                       

 اين عنصر چند بعدي ، ازلحاظ روابط [  لطيف پدرام جملة    به يكي دو 
 عضويت KGB ش با كشور ها مختلف  كه به دستوراطالعاتي و استخباراتي ا

جمهوري اسالمي ايران را پذيرفته و در خدمت سياست هاي » واواك«در 
 وارد مجلس شوراي دولت  وآنكشور در افغانستان قرار گرفتهگرانة مداخله  

  : در زير توجه كنيم ] ...دست نشانده امريكا گرديده 
نام آريانا و خراسان بر اي افغانستان ... است  افغانستان يك نام جعلي...     «

اقوام غير پشتون نه اين اسم را دوست داشتند و نه در ... «  ؛ » مطرح است
  )»افغان رساله«(» ...  آنرا  پذيرفته بودند ضمير خود
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م ز، وابسته به امپريالي  ارتجاعي  حاكمة باند هاي شئوونيسمهر دو طيف باال
 كشور متجاوز  شوونيسمروس و امريكا را از ديد منافع اقتصادي ـ نظامي با 

م امريكا زامپريالي م شوروي و هم اكنونز امپريالي سوسيال قريبگذشتةــ در
باند ... مگون و هم بستر وانمود كرده آرزو دارند هويت زباني و نژادي و ــ ه

م امريكا  ــ قرار گرفته ــ را بر ساير مليت ها و اقوام زهاي زير فرمان امپريالي
كشور تحميل و تطبيق نمايند ؛ مثل تغيير قوميت و نامهاي پشتون ها ، به 

  ون هاي ساحه نظامي قوميت تاجك و نام هاي تاجكي در تذكره هويت پشت
  پليد شمال توسط جواسيس روسي شوراي نظار به سر بانديائتالف

  . ، فهيم ، قانوني و امثال آنها عطا معلم  جنايتكاران و رهزنان معروف مثل 
 ستان ، تركيه و يا ايران از وجود    ستم ملي بر مليت هاي ديگر، چه در افغان

   شوونيستي ناسيوناليستي و يدئولوژيا وبه ويژه المجموع منحيث ايدئولوژي
حكومت مركزي » فرهنگ«و »  ايدئولوژي حاكمه ناشي نمي شود ، اينهيئت

نيست ) همچنان حكومت هاي جالي وطن و در كشور ما داره هاي اخواني ( 
 بازتابي است از  ايدئولوژيكه عامل اصلي تداوم ستم ملي است ، زيرا هر

 به  ايدئولوژياين يا آن.  در يك جامعهمنافع اقتصادي و طبقاتي معين 
 بر كامالً. هيچوجه قادر نيست منافع اقتصادي ومادي جامعه را تعيين كند

 حاكمه هيئت  ايدئولوژيعكس ، اين منافع مادي و اقتصادي است كه اشكال
  وسيله اي است براي به دست  ايدئولوژيكند و در گام نخست  را تعيين مي

 و در گام دوم نيز وسيله اي است براي دفاع و حفظ  گرفتن اهرم هاي قدرت
  .  و نه يك آرمان در نفس خودش قدرت سياسي

    الغاي ستم ملي، بر خورد متساوي و يكسان  با تمام ساكنين كشور به 
، در شرايط يك دولت مردمي و غير وابسته   داراي حقوق مساوي مثابه افراد

اي آن ، مبارزه در راستاي آگاه  پيش شرط هكه مسلماً. ميسر است و بس 
يعني ، نمودن مردم و شناساندن مباني دموكراسي و پايه اساسي آن 

 از  ، كه در نبود آن تحقق چنين آرماني را نبايد تمنا كرد،سكوالريسم 
م متعهد و غير وابسته ميباشد ، نـه نشرات زـرم ژورناليبوظايف بسيار م

 .   وابستـه دستور گير و اجنت
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  :      »كهگداي« آقاي  شوونيسمتغيير نام افغانستان حرف اول  - 6
 
 » ... ناميدنديك قرن وربع سرزمين مارا ديگران براي ما افغانستان «

، اين فورمل داده شده به جناب  ) 2004 ــ مارچ 101 ةشمار» كاروان«(
ايجاد برخي كشورها توسط « زير عنوان ( كهگداي را در بحث بعدي 

در قانون اساسي سابق و فعلي نام يك « .  دنبال خواهيم كرد)» ... استعمار
همان (» ن است  كه يك نادرستي روش گذاشتند جبراًطايفه را بر ديگران

  )شماره
ان ها به مفهوم ـ افغ،[*]  » ايفهـط  « مقولةمرام كهگداي از كاربرد

  باشد  پشتون ها مي
به مليت بزرگ » طايفه «ة يعني اطالق مقول ، دومي فورمولدررابطه  

   . پشتون مي بايد درنگ كرد
كه از بستر تكاملي طايفه ، [  طايفه به مليت پشتون ةكار برد مقول

نان قـوم عبور نموده و از مدتهاي بسيار طوالني است كه به مرحله همچ
آگاهي آن  نامليت رسيده انـد ــ درك نادرست و شناخت غير منطقي و 

مقوله هاي جامعه  طايفه و سايرةپوهنتون از مفهوم اصلي مقول» استاد«
شناختي ، مثل خانواده، طايفه، قبيله، قوم، مليت، ملت و حركت تكامل 

 بشري را اعالم ةي مقوله هاي ياد شده در بستر پرپيـچ و تـاب جامعتاريخ
  . دارد مي

  
افغانستاني نويس ضد پشتون  "شورشي"چغتاي پرستان كه يك تن از [*] 

 به من "سفله"اتالق واژة (  به اضافه حمله شخص "قبيله گرا"آن را با كاربرد
كه )  تواند  نمايشگر سرشت وذات شخص خودش بوده مي nكه به طاقت ( 

در وقت و زمانش با وي چنان برخورد خواهم نمود كه دود زرد  خجالت  از 
  ] .دماغ خداي اصلي اش برخيزد
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فرهنگ « و » فرهنگ كامل «     و حال مفهوم طايفه ، مليت و ملت را در 
  : يمئبا هم يكجا مرور مي نما» سبا 

فـر هنگ « ( ملـتوابستگي و ويژگي هاي افراد يك . مليت ـ از ع     « 
   )1042صفحه » سبـا 
 طايف، گردنـده در بيابـان،   مؤنثطــايفه كلمه عربي است، اسم است     « 

 »گ كاملــفرهن «(، »شي از ايل ـ، تيـره، بخ)دوده(كـوچ كننده، 
   ).684صفحه
، پيروان يك آئينشرعيت، دين، ومذهب، كيش، )  عربي ةكلم(  تــ    مل
  ).1111 ةصفح» ل فرهنگ كام« (دين 
، همگي جوامع انساني در يك  ، قوم )ميهن مردم (  ت در فارسيـمل    « 

سر زمين داراي موقعيت جغرافيائي واحد كه تابع يك قانون و مقررات و بر 
 تاريخي و داراي ةو داراي يك سرگذشت و گذشت خوردار از حقوق همانند

آداب و رسوم و در يك سرشت و منش اجتماعي و داراي يك فرهنگ و يك 
فرهنگ  «همان صفحه ( » نهايت داراي همبستگي معنوي و روحي باشند

  ).» كامل
 ة، مجموع ، ويژگي هاي قومي ، تابعيت ملت بودن) مصدر ( ت ـملي    « 

 فرهنگ كامل صفحه( »واده ملتيــعضويت درخان+ خصايص يك ملت 

1111.(   
 ولو  تعريفي» استاد«گاهي آن ، بد نيست غرض آ     قبل از پرداختن به متن

  : بگنجانيم فشره از مفهوم اكادميك مقوله را در اينجا
باشد كه در جريان يك  مقوله عبارت از كلي ترين مفاهيم و معاني مي

، به ارتقاي آن علم   اساس و بنياد آن علم را تشكيل داده ،علم تدوين  شده
،   دارندهائيد مقوله تمام شعبه هاي علوم و فنون از خو.  خدمت  نمايد

 در علم ...و »مدار «،»قوه «،  »فراراز مركز « ، »جاذبه« مانند مقوله هاي 
ارزش «  ، »ارزش اضافي «،  » ارزش «، »  كاال «:  و در علم اقتصاد فزيك

« : ، همچنان در علم سياست ...و»   الزم اجتماعاًكار«،  »مصرفي
 كه آنجائياز.  و امثال آنها» اسي تئوكر«  ، » ديكتاتوري «،  »دموكراسي
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 بحث اين نوشتار نمي ةتفسير و پرداختن به مقوله هاي ياد شده در حوز
شود  و   بسيار فشرده شده در زمينه بسنده مي نكتة، ناگزير به همين كنجد

  : آن اين
ي كه باهم پيوند خوني و اقتصادي ئ از زيست باهمي افراد و خانواده ها

 شكل گرفته وارد كلي ترين مفاهيم جامعه طايفــه ةلداشته باشند مقو مي
 در روند تكامل طايفـهشناختي گرديده است ؛ همينطور چند و يا چندين 

و  اجتماعي خود به آن مدراج و ساختاري رسيده اند كه تمامي ضابطه ها
ه را شامل فرهنگ سوسيالوژي نموده اند ؛ هكذا از قبيـلـ ةويژگي هاي مقول

 ي داراي مشخصه هاي مشترك اتنيكيئ قبيله ها ،ت مشتركهموندي و زيس
 ــ مليـتان مقوله ـه است ؛ همچنـ شكل گرفتقــوم   مقولة، مفهوم علمي

  داراي ساختمان فـزيكي مشـابه ، داراي  اقواميدارـكه عبارت از اشتراك پاي
د ، اشتراك زبـاني ـ تاريخـي مشترك ، برخاستـه از سرزمين واحپيشينة
ي و يك سلسله خصوصياتي كه در فرهنگ ـ اقتصادي و عوامل روانوحيات

 مشترك   مشخصةگردد و تمامي وجـوه  جمعي آنان بازتاب يافته ؛ مي
تذكار يافته كه باهم در ارتباط و اثـر پذيري متقابل قرار ميداشته باشند، به 

 محصول ناگزير تكامل ساختار« گردند ؛ و ملت كه خود   مبدل ميمليـت
و شناخت منطقي آن در بستر » ماعي در دوران سرمايه داري مي باشد اجت

خالف [تاريخ تكاملي اش آگاهي، پژوهش و بررسي در خور را طلب ميكند 
 كه وحدت يك نـژاد داراي ساختمان فزيكي مشابه مليـت خصيصةيكي ، دو 

 بيشترين اجزاي ]كند  و اشتراك زباني مشترك را در ساختار خود تداعي مي
  را در خود جا داده و زيست جمعي نـژاد ها و تبار هايمليـتتشكله م

يا به بيان فشرده تر .  كند  مي  پذيرائي را در بافت خود به گرمي گوناگون
در سر زمين مشترك ، جغرافياي مشترك ، در درون مرز مشخص روابط 

  .نمايند تضمين مي اقتصادي معين داشته ، حيات و بقاي شان را
 و بالكه »كهگداي« متذكره  نفرت بسيار شديد نژادي آقاي   فورمول

 را مضاعف ساخته به هاي به اصطالح افغانستاني نويس چغتاي پرست وي
 در دولت ا، حت» حاكميت پشتون تبار«خاطر برانداختن هر چه سريعتر 
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 امپرياليسم امريكا ، خيلي ها بي قراري وبي تابي آميخته با ةدست نشاند
 نـژادي اش را در معضلة عاجل ةد و چارنب نشان ميدههراس و اضطرا

به (تعديل هر چه زود تر نام افغانستان  به آريانا ويا به هر نام تاريخي ديگر 
مي ) كند را اذيت مي افغانستان كه چون خاري زهر آگين چشم شانجز 

« : ش مي فرمايد » بنياد «بيند و در به اصطالح طرح قانون اساسي توسط 
احياي نام آريانا ما را بسوي ... «چونكه » ر به آريانا تعديل شود نام كشو

جهاني شدن  پيش مي برد و ميراث هاي فرهنگي و افتخارات انساني ما را بر 
در داخل كشور اگر هزاره است يا تركمن يا ... « (!) » ...ما بر مي گرداند

هر گاه با » نداوزبيك و تاجيك و افغان و نورستاني و پشه ئي همـه آريايي ا
 فوق در مورد تغيير نام كشور كاويده شود،   انديشانةاندك توجه داليل ساده 

 و اگر در گردد  بالوقفه آشكار مي" استاد " آن "داهيانه" اين نظرپوچي 
از ) » همه آريايي اند... اگر هزاره است يا تركمن«  (  جملة  توضيحي ةلأمس

كه تمام مليت هاي متذكره در باال ،   اينمنظر نژادي بپردازيم نه تنها اثبات
 نيست ؛ بلكه با نام گذاري قوم گرايانه و نژاد  ساده ايي اند هم كار ئآريا

توانيد  گرايانه كه جناب شما در رابطه با افغانستان با آن مخالفيد چگونه مي
زيسته اند در » آريانا « نيستند ؛ اما در قلب اصالً آريائي ي را كه ئمليت ها

  ن چوكات بگنجانيد؟ آ
 بي كامالً اين بحث در شرايط كنوني  تفرقه افگنانة    در هر صورت تداوم

شود ؛ زيرا كه دشمنان رنگارنگ كشور از ساليان  مورد و نا روا شمرده  مي
و تبار هاي  كشور  درازيست كه به آرزوي نتايج افتراق و تقابل اقوام ، عشاير

  به مدد كور انديشان ضد پشتونكهسف أبا يك جهان درد و ت( بوده 
و اين تاكتيك را غرض شقه ) تاحدودي به اين آرزوي پليد شان رسيده اند 
  .  شان قرار داده  اند گرانةشقه شدن كشور ما، در مركز سياست مداخله 

، ما چرا به   بر رسي گردد مسألههر گاه از چهار چوب وحدت ملي
     واژهآنسوي اعصار و در درونچندين قرن رجعت كرده وحدت ملي را در 

 كشور ارج و احترام قايل   سابقة كه به آن و ساير نامهاي،) آريانا(قديمة 
، جهانيان تمامي باشندگان اين سر  از سده ها بدينسو .  بجوئيم ؛هستيم 
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  ، به  زمين آزاده را به حيث افغان شناخته به هويت شان ارج گذاشته اند
گام گذاردن به . تن قدرت هاي استعماري از كشور بعد از بيرون ريخويژه

 هاراسيست هويت نژادي ، كار نژاد پرستان و جست وجوي  غرض ءقهقرا
 نژادي ةدر چند مقول كه خوش دارد هويتش را» كهگداي«و آقاي . است 

   شوونيزم، نبايد به اشاعه )  به آن خواهيم پرداخت بعداًكه ( بيان نمايد
 در فرهنگ آريائي« :يكا ، بپردازد ؛ مگر بي خبر است كه  ،آنهم در امرآريائي

در فرهنگ »  آريائي «ةكلم. سياسي امريكا و كانادا فحش و توهين است 
 «و» فاشيست«سياسي امريكا و كانادا و بسياري از كشورهاي غربي مرادف 

كوكلوكس « گري مرام گروه هاي  نازي و فاشسيت  نظيرآريائي. است» نازي
حزب ناسيوناليست  « و »آريائيملت هاي  «و »حزب گارد غربي«و » كالن
افكار عمومي كانادا و امريكا، بعد از جنگ جهاني دوم، اين . است »  كانادا

 آنها را تهديد جدي براي امنيـت پرستانة نژاد ايدئولوژيگروه ها و سياست و 
  »جامعه به حساب مي آورد 

   ) .3  صفحه886 ةشمار» شهروند« نشريه معروف  (                      
ما با چنين خواست ، طيف قابل مالحظه » تازه انديش « شوونيست    هرگاه

اي را اقناع كنند و آنان را به حيث هواداران تعديل نام افغانستان با خود 
همنوا نمايند ، در آن صورت خواست آنها در شرايط آزادي كشور و بنا به 

 به هر اسم و نامي كه تعديل آن  صواب اقعي مردمنمايندگان و اكثريت ارادة
ديده شود ، جاي مناقشه نخواهد بود ؛ اما با وجود جنايتكاراني مثل رباني ، 

 خليلي،  محقق ،، سياف ،» جمع  گلم«، دوستم » شوراي نظار «دستةدار و 
 پرورش يافته در زير بال   قبالً، همچنان تكنوكرات هاي ... اسماعيل خان

به خاطر عضويت ا فغانستان در آن »كهگداي « كه جناب (و ناتو » سيا«
 چنين )دارد  پيـمان تجـاوزي بي تـابي و بي قـراري اش را پنهان نمي

تعديلي خطر جدي تجزيه افغانستـان را در پي داشته ، جـز درگيري هاي 
  .بيشتر ميان اقوام ، عشاير و تبار هاي كشور ؛ دستـاوردي نخواهد داشت 
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 تاريخي پيشينةايجاد برخي كشور ها توسط استعمار و   -7

  :افغانستان 
 

  استعمار بنا بر مصلحت منافع آزمندانه و دراز مدتش ، برخي كشور ها را به 
 يك ةميان آورد كه در گذشته فاقد ساختار هاي تاريخي حاكميت  به مثاب

يگران را بريده به ي از سرزمين دئيا به بيان رساتر بخشها. كشور واحد بودند 
ي خود ، ساختار حاكميت ئياري عوامل و ايادي سياسي ، اطالعاتي و رسانه 

را به روي نقشه جغرافيه » مستقلي « گويارا در آن بخشها سازمان داده كشور
 مشخص را مذهب يك  پراگندة يا مردم آواره و ؛ترسيم نمود ، مثل پاكستان 

جا كرد ، مثل ه ب  مورد نظرش جامنطقةاز اقصي نقاط جهان كوچانده به 
 به خاطر ايدئولوژيكاسـرائيل كه زايـش فـرمايشي آن چون پاكستان مبناي 

اهداف سياسي بود و يا كشور هاي خليج كه روي حركت جيوپوليتيك عرض 
 قواي بحري استعمار دريائييعني نياز به ساختمان پايگاه .  اندام كردند

نوام   « گفتة خليج  ، بعد ها تيل،  بهانگليس  به خاطر نظارت بر آبهاي
   : امريكائيمتفكر بزرگ» چامسكي

خليج ( وجود آورد  ومرز ها كشيد تا بتواند نفـت ه بريتانيا عراق را ب «
آنرا از چنگ تركها خارج كند ، چرا كه آنها به . را به دست بياورد ) فارس 

ه  به همين دليل بكويت را هم.  كردند اين ترتيب بر دريا كنترول پيدا مي
  »  وجود آوردند

 وجود خارجي نداشت 1870كه قبل از» واتيكان« يعني  ،و يا كشور پاپ
 آن شكل  متشكلةي هم بر مبناي فرهنگ و عناصر ئكه كشور ها ، و سوم اين

در مورد كشور ما افغانستان عزيز ، غير از كـتگوري سه مسأله گرفتند ؛ اما  
عامل تاريخي تشكل يك كشور در « هوم كه بدين مف. باشد  فوق ميةگان

 آن كشور بوده ، نه چيزي ديگر ، مثل چـين آورندةبه وجود » درازناي تاريخ 
 دروني آن به قول ة، و افغانستـان هم كه هست... ، هـند، افغانستان ، مصر 

 و در برخي از متون بيشتر از رخ دانشمند زنده ياد غبار به بيست هزار سالؤم
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 در ؛)افغانستان در مسير تاريخ ـ جلد اول  ( رسد يت قره كمر  مي درمدنآن
ي كه در طول سده ها اختيار ئو نام ها. كند  همين بخش خودش را بيان مي

گاه مانع حياتش نشده  ؛ بلكه ناشي از ضرورت تكاملي اش  در  كرده ، هيچ
 آن ةتسمي افغانستان و وجه ةو ؛ اما در رابطه با كلم. اين راستا بوده است 

دست دشمنان وحدت ه بهانه اي گرديده ب) به ظاهر(،كه اين روز ها 
 سر بزرگ  آن زافغانستان ، تا بوق و سرنـاي تجزيه طلبي را مثل هميشه ا

  :بدمند ؛ بايـد نوشت
آ ( از كلمه )  آ (كه ، پسـوند مكاني ستان ــ كه صورت      با پذيرش ا ين

ذف شده ــ براي همگان آشـنا و نمونه به منظـور سهولت تلـفظ ح) ستان 
بار ها در متـون  قـد ... ) ـتان وسكابلستان ، تخار( هاي تاريخي آن  چـون 

كنيم ضرورت آن نبـاشد تا در آن زمينه  يم و جـديد به كار رفته ، فكر مي
 از ربع قرن تقريباًكه ،  ا فغـان كلمةو ؛ اما در مورد .  يم ئبيشـتر مكـث نمـا

 به مثابه خاريست در چشم تمام قدرت هاي امپرياليستي و نوكران بدينسو
مثل همين كهگداي پشتون ستيز و سـاير هم (  ،  افغان آنهاوابستةزرخريد و 

قماشـان وي ، از جمله داكتر فريـد يونـس كه سر در آخور سازمان اطالعات 
پاك   بوت "شورشي"هم دارد و از موضع چپ يك فروماية ) واواك( ايران 

چغتاي معاصر كه مدتي در خاد به سمت مستنطق به شكنجة زندانيان باند 
  :  بنا بر ضرورت مي بايد اندكي مكث نمود ؛) وحدت گمارده شده بود 

در متون قديم تاريخي  به مثابه قومي كه در واديهاي ) افغان (    اين كلمه 
« ؛  »لم حدود العا« كوههاي سليمان  مي زيستند در كتب قديميي چون 

  و آثار » جغرافياي هفت اقليم «  ، »تاريخ سيفي هيروي « ؛ » تاريخ فرشته 
معروف  ، مثل البيروني ؛ بيهقي ؛ منهاج السراج ؛ فردوسي طوسي ؛ مؤرخين 

 احمد ا نامدار،  بار ها و به تكرار ياد شده ، حتمؤرخينهيرودتس و ساير 
 32 در صفحه  پاكستانيرشيد كاوشگر امور سياسي و ژورناليست معروف

  :  نوشته كه ) » طالبان «(اثرش 
ون ــان پشتــاز افغ) ميالدي( منابع چيني و هندي در قرن شـشم« 

  ،» ...هاي سخن مي گويد كه در شرق غزني به سر مي بردند
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 ذكر قـوميت ، محـل زيسـت آنها عالوة به» حدود العالم «  و ؛ اما در 
  اخير سطر 51 آغاز سطر دوم ، پيكره 48پيكره (  نيز مشخص شده است 

و جادارد كه جستاري از ) .  » حدود ا لعالم « پنجم الي ختم سطر هفتم 
نخستين » حدود العالم « را كه بر ) بارتولد ( محقق و تاريخ شناس معروف 

   :  بگنجانيممقدمه را نوشته در بحث 
  مؤلفكه به  يديبا جزئيات جغرافيه ئي كمي اياالت افغانستان جد    « 

 الف در حدود – 16افغانان (كه افغان ها  بيشتر نزديك بود  بيان شده اين
(... كردند عتبي  تا اين اواخر گمان مي. العالم ذكر شده جاي تعجب است

قديمترين نويسنده ايست كه  ) رجوع كنيد به عتبي فصل مربوط به افغانان
طالعات راجع به آن قسمت هاي  ا مخصوصاًرا ذكر كرده) ا الفغانيه ( نام 

  »بوده ... افغانستان كه در آن وقت زير اثر سبكتيگين 
، ) »حدود العالم   «33 ة و سه سطر نخست  صفح32 ةدو سطر اخير صفح (

 گمنـام هندوستاني ةاثـر نويسند» تاريخ درانيان« به همين ترتيب به استناد 
تنها در مورد اين قوم و محل نيز در كتابش  نه » ابن بطوطه « قرن  نزده ، 

ي ئزيست آنها معلومات داده ؛ بلكه ضمن بيان  تعلق نژادي آنها به شاخه ها
 مي»   اروپائيهند و « بزرگ ة ، زبان آنها را نيز شامل  خانواد  آريائياز اقوام 

از چه زماني  به وجود آمده » افغانستان «  تركيبي ةكه كلم و ؛ اما اين. داند 
كه بيانگر اسم رسمي كشوريست در قلب ( ه مفهوم امروزي آن به ويژه ب

آسيا ، كه از طرف غرب به ايران محاط ، از جنوب و جنوب شرق با پاكستان 
هم مرز ، در شمال با جمهوريت هاي تازه بنياد آسياي ميانه هم سرحد و 

كيلومتر با جمهوريت خلق چين 85درشمال شرقترين منطقه حدود 
  . توان  به قاطعيت در آن باره حكم كرد  به كار رفته ، نمي) همسايگي دارد 

» غبار « ، » عالمه كهزاد «  و دانشمندان بزرگي چون  مؤرخين با آنكه 
دانند و  مي» احمد شاه دراني«، اين نامگذاري را از زمان ... و» حبيبي « ، 

 1747 (كه تاريخ افغانستان معاصر از همان زمان  آغاز  با در نظرداشت اين
و ابتكار كشور مستقل كه در اين خطه كه )   هجري 1160ميالدي مطابق 

 به فراموشي سپرده شده  بود از افتخارات   كامالً» غوريان « بعد از سقوط 
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بال فاصله بايد افزود كه در اين تذكر  (است »  احمد خان ابدالي « جـاودان 
» احمد شاه دراني  « وجه قصد ارزيابي تاريخي ازشخصيت و عملكرد به هيچ

كه چنين اسمي از همان  ؛ مگر اين) و جهات مثبت ومنفي آن در بين نيست
يــن خطه و امپراتوري  گذاشته شده باشد،  با آنكه از زبان آن شاه اآغاز بر

و شجاع الدوله ... « : چنين نقل شده  »  تاريخ درانيان «  )  84 (ةدر صفح
يا عالقه و  ) 87(از رابطــه  مليه و ايليه و  شما ها نيست  ةرا كه از طايف

  و مملكت هند منقطع و بي بهره است در مالزمت طنيــه  و ملكيـه  ملـت
جاي بحث  ) توخيتكيه روي كلمات از ، ( » ...خود مان به افغانستان  برده

دارد ، چه در هيچ يك از فرامين و مقاوالت بين المللي آن دوره اسم 
حت به كار نرفته ، به صورت عمده از قلمرو دراني ياد شده افغانستان  به صرا

 سنت غالب آن عصر كه امپراتوري ها ةكه چرا چنين بوده به عالو اين. است 
« ، »طاهريان « به طور عمده به نام خانوادگي بنيانگزار  ياد ميشد چون 

 ...  و» رومانتسفها « ، » بوربون ها « و در اروپا » سامانيان « ،» صفاريان 
را در چنين كمبودي » تشكيل دولت ملي «ةشايد بتوان عامل فقدان ايد

  .عمده تر دانست 
 كه از اسناد  دست داشته بر مي آيد براي اولين بار اسم رسمي جائي    تا 

» سرجان ملكم«در اولين قرار دادي كه  ) 1801(افغانستان در جنوري سال 
اد الدوله حاجي ابراهيم خان صدر اعتم «به نمايندگي از دولت انگليس  با 

تاريخ روابط سياسي ايران و (  رسانيد ، قيد شده  است امضاءبه  »اعظم 
 ماده هاي دوم ، سوم و 34 ةانگليس ــ محمود محمود ــ جلد اول صفح

شاه « ضمن معاهده اي كه بين ) 1809(به تعقيب آن در سال ) . چهارم 
 با صالحيت انگليسها ةنمايند» نستونمونت استوارت الفي« و جنرال » شجاع 

تاريخ روابط سياسي ايران و (، منعقـدگرديده به كار برده  شده است  
و به همين روال كار برد  ) . 121 ةانگليس محمود ـ محمود  جلد اول صفح

اين نام در مقاوالت با انگليسها  ، زماني ادامه يافته و گاهي هم  بنابر اغراض 
 ةمعاهد(با تحقير تلخيص گرديده است »  افاغنه ةيفطا« استعماري به  

» عباس ميرزا«  با صالحيت انگليس و ةنمايند» سرگور اوزلي « منعقده بين 



        

                                                           كبيرتوخي   »          . . . . درنگي بر  ژورناليزم زرد  جنايت                        «                                
  

  

  
  

  

  

  
 

 

  
٣٩

قاجاريه « بخش » ناسخ التواريخ« به نقل از 1812نايب السلطنه در ماه مارچ 
 نمي داشت و يا نـام اگر افغانستان قبل بر معاهده هاي فوق الذكر وجود ،) » 

آن در منطقه و ساحات  دورتر  آن مشهور و مشهود نمي بود ، دشمن بسيار 
محيل و ريوه گر و كين توز  آن چگونه و چرا براي آن سر زمين  يك نام 

 چـرا در معاهدات عوض افغانستان رد ؟كديگر  ابـداع  يا استعمال  ن
 ،  اجنت هاي بگذار. را تذكار نداد ... يا كابل ، يا قـندهار  و يا ) خراسان(

 دشمن ، مثل لطيف پدرام ها ، كهگداي ها و امثال آنها، با ةاستخدام شد
افغانستان يك « :  دشمن ، مبني بر   كردةنشخوار جعليات و الطايالت قالب 

 كه نام سر زمين ما را انگليسها 1880تاسالهاي ... « ؛ » ...نام جعلي است
 .( نمايند  افشاءايشان را بيشتر ،خود و همپالگـي ه »...افغانستان ناميدند

   ) 101 كارون شماره
استعمار انگليس  در كار برد اسم افغانستان آگاهانة     سياست كجدار و مريز 

، »  سه جانبه بين رنجيت سنگ ، انگليس و شاه شجاعةمعاهد«در  
  تخليه كابل و بعد ها باز هم  انكار ازةافغانستان  به كار برده شده ، در معاهد

دولت واحـد افغانستان  از آن شگرد هاي سياسي  بود  كه نه تنها  در آن 
ـان  سياست ، نمي توانند به يزمــان ؛ بلكه  تا امروز  نيز  عده اي از مدع

آنها وقتي دولت  افغانستان به قدر كـافي قوت . را درك نمايند  درستي آن
 با   نداشتندل  آنها به ضعف دولت مركزي آگاهي كامهك داشت و يا اين

را تعيين و قلمرو استعماري   مرز هاي آن  دقيقاً» افغانستان «  كلمةكاربرد 
 هنگام ضعف  دولت  ،خويش را از آن تفكيك مي نمودند ، در حالي كه

كشور را به واحد  هاي » افغانستان« مركزي تالش داشتند تا در عوض 
 فشاري .ع وحدت آن گردند ياد نموده مان...) كابل ، قنداهار ، هرات( محلي 

شود تا به حكومت كابل قناعت و به  مي كه باالي دوست محمد خان وارد
 چنانچه هم اكنون  ؛فكر وحدت افغانستان نباشد ، در همين راستا بوده است 

نظر به عدم استقالل افغانستان و ضربات شديد ناشي از هجوم متواتر قدرت 
 دست نشاندگان امپرياليسم با سنگر  )اتو شوروي ، امريكا  و ن(ها استعماري 

 دم از عدم موجويت ،گرفتن در عقب اسامي قبلي اين سر زمين اشغال شده
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 ) 200( در هر صورت ال اقل از .زنند افغانستان و كار برد تاريخي اين نام مي
سال به اين طرف اسم رسمي كشور افغانستان بوده  ، از بسا جهات نسبت به 

باشد كه اميد در آينده اين تمايز  به خاطر  خطه متمايز مياسامي قبلي اين 
  .استحكام وحدت مليت ها و اقوام كشور  به بحث كشانيده شود 

 كشور شناسي در خور توجه تاريخ  مقولة  يك ة    افغانستان نه تنها به مثاب
شناسان و علماي باستان شناس قرار داشته و به شهرت رسيده ؛ بلكه 

لفه سياسي ـ ستراتيژيك نيز در ميثاق ها و ؤ داراي م واژةمنحيث يك
 و تعهد سپرده ؛ تسجيل گرديده   امضاءمعاهدات بين المللي كه در پاي آن

  .است 
    هرگاهي كه در رسانه هاي گفتاري ، شنيداري و ديداري تصاويري از 
افغانستان چاپ شده و يا اسمي از اين ديار سلحشوران آزادي پرست برده 

د ، شماري از واژگان احساس برانگيز و خوش آيند ، مثل شجاعت ، شو مي
 و هم وندي و مقاومت  همگرائي، استقامت ، وطن پرستي ، شكيبائيغرور ، 

ضد استعماري و امپرياليستي مردمش در اذهان متبادر  مي شود  و اين را 
ا ، محل اقامت نژاده كند كه افغانستان  سرزمين كهن تاريخ و نيز تداعي مي

تبارها و اقوام  بسيار دلير و جنگاور است كه سلطه و حاكميت هيچ قدرت و 
 را بر )چه در پارينه روزگاران  ، چه در زمان حاضر ( ابر قدرت روي زمين 

 اين امر است  كه مردم  كنندة افاده،نمي تابد ، و نام نامي اش  با شفافيت
ت مفتضحانه را به  شكساوليندلير ، آزاده و استعمار شكنش مزه تلخ 

امپراتوري انگليس چشانده و اولين كشوري بوده كه كسب استقاللش انگيزه 
 ساير ملل اسير  طلبانةو سرمشقي شده براي جنبشها و خيزشهاي استقالل 

همچنان اين امر بسيار خطير و مهم جهاني را به . و در بند  عليه استعمار 
 نامور  خطةي ميكند كه اين  حال، اسم گرامي اش  شنوندةخواننده و يا 

بار   هزارزماني كه مورد تهاجم و تجاوز شوروي قرار گرفت ، چگونه دشمنِ
 قويتر و مسلحتر از خودش را در جبهات جنگ مقاومت به شكست هاي بسيا

 امپرياليسم روس  سوسيال بار مواجه ساخت و سر انجام ارتش اشغالگرمذلت
   . بيرون ريخت تسخير ناپذيرشرا از خاك
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سف انگيز تمامي تجاوزات به افغانستان  به ويژه تجاوز أ نهايت ة    خاطر
   بسيار   شكستارتش روس با  كليه ابعاد ويرانگر و خونبارش ، همچنان 

 گسست  افغانستان گرهِ خجستة آنكشور براي ابد با نام نامي و مفتضحانة
امر  مسلماً. تخار ديگرش ناپذير خورده است ، نـه به نام آريانا و يا نامهاي پراف

 كه قدرت عام و تام حاكمه را در آنكشور به چنگ ، را  KGB فوق رهبران 
 اذيت  شديداً ،آورده و در صدد احياي مجدد قدرت شوروي سابق مي باشند 

 به همين سياست ، كه در قفاي آن اسارت وغارت ملل   رابطهدر.  مي نمايد
ا و پنهان سياسي ، استخباراتي ، منطقه نهفته است ، به شبكه هاي پيد

 كشور ي  به نام افغانستان «در مورد تشكيل  ي اش فرمان داده تائورسانه 
( در رسانه هايشان تبليغ نمايند   » در يك قرن و ربع گذشته توسط بيگانه

   [*]) نقل به مفهوم 
    K.G.B كه به نام و نشان نوين  يعني سازمان امنيت فدرال روسيه FSB 
»  جمهـوري فـدرالي روسيـه« ض وجود كرد ، و اتحاد شوروي را بـهعر

» كمونيسم«تسميه نمود و تجاوز و جنايت آنكشور را در افغانستان به پاي 
داغ كرد ؛ مي پندارد كه با تعويض نام پرافتخار افغانستان هم ، مزيد بر اينكه 

 وطن و كشتار  غارت  ، ويراني ، زنداني كردن ده ها هزار انسان مبارز اين
   اين سر زمين ، هكذا شكست ننگين و سر افگندگي اش  تن  باشندة  انهزار

 متبادر)  آريانا (  مسايل مربوط به كشور  شنوندة و ياهدر اذهان خوانند
   مليت پشتون ــ  در ايجاد زندگي هم آهنگ ارزندةنخواهد شد ؛ نقش بسيار

  

  
به » كاروان « مسؤولافغانستان  به  امپرياليزم كهنه پيخاز تجاوز - [*] 

وانمود مي » عامل امنيت و باسازي كشور  «پايكوبي پرداخته  تجاوزگر را 
 هاي پوچ و مزخرف و  تئوريو بسا و تغيير نام افغانستان به آريانا!  نمايد

 پشتون را با ادا و اطوار تاريخ  العدةتمسخر بر انگيز نژادي درمورد مليت كثير
   . ]نمايد شناسانه تبليغ مي
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 كه بر مبناي برادري و برابري  بناشده باشد ــ را در  ايو ساختار يك  جامعه

 رشد و استحكام مواضع ةو  عرص. آتيه نيز كمـرنگ و بي اهميت خواهد كرد 
ش را به » شوراي نظار«دوستم  و » جنبش ملي  «  خائينانةتجزيه طلبانه و 

ليت پشتون  و تحكيم ستم ملي از خاطر تضعيف  و در محاصره قرار دادن  م
جانب ديگر را در پروسه ساختار حاكميت كنوني ؛ مهيا و مساعد خواهد 

  .ساخت
    

  ؛     سه نماد جنايت ، غارت و خيانت به وطن  تبرئهتطهير و   -8

  : مي نمايد ء  برمالچه چيز را        

  
» ز تاجيكآوا« به ظاهرفرهنگي اش با رابطهآقاي كهگداي ــ كه از     

 ، كه از » شاه قهار سليم اف «نشريه ازبكستان و مقاله نويس مشهور آن 
م با أ تو  نيكوئي آن به  افگنانةو مضامين تفرقه ) » كاروان «(نشريه وي 

 مدير "شاه قهار محبت زاده"همچنان از رابطه اش با  كند ؛ تشويق ياد مي
كه وي نيز از نوشتار ها و » راديوي ازبكستان براي افغانستان « برنامه هاي

( به تمجيد مي پردازد » كاروان « مندرجةمطالب ضد وحدت ملي افغانستان
ــ به خود باليـده  درقسمتي از سر ) »كاروان«103و102ــ101شماره هاي

 امپرياليسم روس كه  شدة، سياست نشاني ) 101شماره( »كاروان«مقاله 
 و »فدراتيف روسيه «وي به  اش را ، قبل از تغيير شكلي شور KGB عمال

 قدرت دولتي و بخش هاي  رأس ، درساير جمهوري هاي جدا شده از آن
  :  اساسي و مهم اين جمهوري ها گمارده است ؛  چنين اشاعه مي دهد

گناه احمد شاه مسعود و اسماعيل خان اين است كه تاجيك و فارسي  «
 اينها گناهي ندارند زبان  استند و گناه دوستم هم اينكه اوزبيك است ورنه

 باباي آزادي "كاروان پيشنهاد ميكند كه به احمد شاه مسعود  عنوان . ...  كه
 داده شود چونكه او يگانه رهبر " تاج آزادي افغانستان " و يا هم "افغانستان 

استوار قامتي بود كه در برابر تجاوز روسيه و پاكستان چون كوه بابا ايستاد و 
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 "و به الحاج اسماعيل خان و عبدالرشيد دوستم  هم نشان   ...از جا در نرفت 
 داده شود چونكه واليات هردوي شان سر آمد ترقي و "تاج ترقي افغانستان 

   )توخيتكيه از ( »  پيشرفت اجتماعي در افغانستان شده است 
 كه ئي ، شنيده و يا خوانده آيا هيچگاهي ديده!  بادرد خوانندة    بلي ، 

 آشكار  كامالً  حقايق  درآئيژورناليست با چنين وقاحت و ديده مزدور ترين 
واژگونه كرده باشد ؟   ؛ اما نهايت زشت و بسيار متعفن را چنين تحريف و

چرا نبايد گفت كه جناب ژورناليست  بنا بر وابستگي هاي دير ينه اش از 
 كرنش آميخته با خدمتي ــ بنا بر انگيزه ) برايش ( خط تبليغاتي داده شده 

 كودكانه  گوئيدر پيشگاه هدايت دهنده ــ فرا تر رفته به مبالغه و گزافه 
كه موصوف غرق در اعماق مرداب تفكر به خاطر آنجائي از  .پرداخته است

 مورد نظرش بوده  ، دچار توهم و "قهرمانان"پژوهشي القاب نوين براي 
رهبر جهاد قلمداد   مسعود را يگانه   ببينيد. تناقص در افاده مطلب شده است

خواهد گريز مسعود از برابر   و با اين جمله مي» از جا در نرفت «كند كه  مي
  را ايراني ها " از جا در رفتن"اصطالح (  . طالبان را از تبليغات دشمن بشمرد

 در مورد كساني به كار مي بندند كه از معركه يا از موضع و يا از گفتگو اغلباً
« و اصطالح » يگانه « واژه ) د و محل را ترك گويند در پليميك روبر تابن

به صراحت ميرساند كه ساير رهبران ــ به شمول اسماعيل » ازجا درنرفت
    تركيب دو » مبتكر «و آقاي  »از جا در رفتند «خان ــ در برابر دشمن 

اي صفت ذات مسعودش شايد ناخود آگاه در اثن» تروريسم فرهنگي«واژة 
 « با دشمن  روياروئيمورد نظرش مثل اسماعيل خان را در» قهرمانان«ساير 

هرگاه چنين نباشد ، به .  يعني فرار كرده وانمود ساخته باشد، »  در رفته
»  از جا درفتن «كند كه   تداعي ميالزاماًطور حتم جمله فوق اين معني را 

  . تون از برابر دشمن عيبي ندارد افراد ضـد مليت پش
  ، امپرياليسم روس  شدة رسوا و شناخته   كامالً     پرداختن به دو اجنت 

كه مفتخر به كسب »  جم گلم  دوستمالحاج« و » قهرمان مسعود « يعني 
 مجددي خاين و جاسوس چند »تاج بخش معاصر  «القاب نوين از جانب

، زيرا كه كشتار هاي دسته  ف مي نمايد وقت خواننده را تل ، شده اندبعدي
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 خواهران و جمعي ، شكنجه هاي عجيب و غير قابل باور ، تجاوز به ناموس
 دارائي غير منقول و چپاول  منقول و ، غارت  مال و تصرف اموالمادرانشان

هاي عامه و هزاران نوع جنايت و خيانت توسط اين دو  و باند هاي آدمكش 
را از آغازين روز )  هاي جنايتكار و اجير جهادي همچنان ساير باند(شان 

هاي  تجاوز ارتش شوروي به كشور  ، تمام رسانه هاي گروهي ، چه خارجي 
اسماعيل خان ؛ اما اين عنصر تاكنون .  ، چه نشرات افغاني انعكاس  داده اند

بيشتر كاويده نشده و از انظار كم و بيش دور مانده را بايست به بحث كشيد ، 
  .  مختصر ولو

»  واواك«     به خاطر دوري از اطناب كالم در مورد اين شخص وابسته به 
.   آقاي  عنوشتةكنم به   مراجعه مي  صرفاًايران ، يعني اسماعيل خان  

مال محمد عمر يا اسمعيل خان ؟ خلق بر سر دو راهي « ( خاوري زير عنوان 
مـوج   « 2003 ماه جون  -  14مندرجه شماره ) » بـد« انتخاب از ميان دو 

 6ارگان نشراتي اتحاد مبارزه براي دموكراسي مردمي در افغانستان  كه به »  
( پيكره  ، هر يك داراي عنوان جدا گانه ، چاپ شده، قبل از نخستين عنوان 

  : مي نويسد)  »حقوق بشر«
ن هنگاميكه اسمعيل خان در بند طالبان بود ، دو يا سه نفر از روشنفكرا    « 

كميته دفاع از جان « هرات از آلمان براي رهائي او كميته ايرا تحت عنوان 
از محدوده شناخت ... تشكيل داده بودند ؛ اما اين كميته » اسمعيل خان

مردم هرات مانند سرزمين هاي ديگر ... شخصي  دو يا سه نفر فراتر نرفت
آنهائيكه ملي مانند اسمعيل خان و قهرمانان ملي مانند   خائنين بين 

صادقانه براي آزادي آنها مبارزه كرده اند ،  خط درشت كشيدند و اين خط تا 
 خائنين ملي مانند خود اسمعيل   به جزاروپا و امر يكا هم كشيده شد و 

وقعي » كميته دفاع از جان اسمعيل خان «خان ديگر هيچكسي به 
بلي ، آقاي ( » كميته در همان حالت نطفه اي اش از بين رفت ... نگذاشت
نه تنها داوري نويسندگان و ژورناليست هاي ميهن پرست  و غير !  كهگداي

 ما در مورد   فروشدة در آتش و خون  مردمي تمام  داوريوابسته ؛ بلكه
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 مثل  اسماعيل خان ها ، دوستم ها ، مسعود ها و امثال خائنينجنايتكاران و 
  ). شان چنين است دست ه آنها و همينطور  هوا داران آگاه و قلم ب

چگونه بعد از نصب اسماعيل خان به حيث «خاوري بر مال ميسازد كه .     ع
آنها . امير هرات تعداد روشنفكران دير باور  از آلما ن به زيارت او شتافتند 

پس از آن كه امير صاحب را از نزديك ديدند كه  او چه جانوري است  چه 
او حاكم است ، هرات را ترك گفته و انديشه عقب مانده و ضد ترقي در ذهن 

اكنون كه آنها واقعيت . پس خود را به آلمان رسانيدند و نفس راحت كشيدند
  استثنأيرا ديده و حقيقت را ميدانند آهسته آهسته دلسرد  شده اند و به 

اين استنتاج عملكرد ). كه وظيفه دارند دلسرد نشوند( دو سه نفر شان 
است كه اورا به همين صورت از خلق جدا و به منطقي انديشه امير صاحب 

 نمي كنند از  جرأتامروز روشنفكران با آبروي هرات. انزواي كامل ميبرد 
  ». باشند  حياءامير صاحب دفاع كنند ؛ مگر اينكه خيلي پر روي و بي 

در ماه دسامبر  «اضافه ميكند كه » حقوق بشر«    نويسنده در زير  عنوان 
 57  گزارشدر نيويارك ، لندن و واشنگتن» قوق بشرنظارت ح «سازمان 

در . به طبع رساند » اسمعيل خاني«صفحه اي را از ستم و نقض حقوق بشر 
 ا از استبداد احجاف و اعمال وحشيانه وي صحبت ميشود كه حت گزارشاين 

پوليس اسمعيل خان «، » در زمان طالبان به اين حد و اندازه وجود نداشت 
مي بيند در )  راننده تكسي احت( ي با مردان ئن را كه به تنهازنان و دخترا 

بسا موارد اذيت و آزار داده و زنداني ساخته اند ، زنان را في الفور به  
شفاخانه براي معاينه  ميبرند و در صورتي كه ازدواج نكرده باشند ، بايد 

مات كنترول و مداخله مقا« . » داكتر تصديق كند كه باكـره است يا نه 
 زنان را از شنيدن احكومتي در تمام ابعاد زندگي زنان و دختران كه حت

نظارت حقوق «  رسمي سازمان  گزارش نيز در  موسيقـي ممانعت مينمايند
  چند خاوري تاكنون . از نوشته ع( »  از طرف خانم نف درج شده است » بشر

 اسماعيل  دختر واكنش شانرا بر ضد64سپري شده ، دراين مدت اضافه از 
خان  زن ستيز و نژاد پرست و تجزيه طلب ــ با خود سـوزي رقت انگيز ــ 
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اينك چند  جستار ديگر از نوشتار خاوري را غرض آگاهي ). تبارز داده اند 
  : پژوهشگر پيشكش مي نمايم   خوانندةبيشتر 
امريكائي ها بار  به واسطه اسمعيل خان بعد از آنكه  : يك ضد پشتون  « 

ر قدرت تكيه زد سيستماتيك كوشيده است كه مردم را متقاعد سازد دگر ب
پشتونهاي هرات كه در  . پشتون ها يعني طالبان طا لبان يعني پشتون وكه 

آنجا حد اقل دو نسل را زندگي كرده و با تاجيك هاي هرات خون شريك 
بان  بسياري از آنها زاشده و خود را مانند مردم آنجا ، هراتي ميخوانند و حت

  به پشتو را فراموش  كرده و دري را به لهجه هراتي  صحبت ميكنند اكنون 
اش مورد ستم و آزار قرار » جمعيت اسالمي«  اسمعيل خان و واسطه

  .» ميگيرند 
 دشمني ميان پشتونها ي   به قدماسمعيل خان قدم : يك نفاق افگن     « 

 از هزاره هاي ه اين رابطاو در.  نواحي هرات و مردم تاجيك را دامن ميزنند 
اگر چند اسمعيل خان هزاره ها را افغانستاني و . مهاجر نيز استفاده ميكند

 ها را مسلمان نمي خواند  و بار ها به هزاره ها كه از استبداد جمهوري يعهش
اسالمي  ايران فرار كرده و به افغانستان آمده و به امير صاحب پناه برده ، 

 زمين ميدهيم كه   به شما شما مسلمان شويد ، اگر« :  گفته  است كه 
له سركوب كردن  مردم أولي هنگاميكه مس» براي خود خانه  آباد كنيد 

  » برادران مسلمان ميخواند «پشتون در ميان مي آيد ، آنها را 
 ها را كافر و مشرك باهللا  ميخواند ، خودش برا يعه    او در همان زمانيكه ش
جمعيت « ن  جاسوسي ميكرد  و تمام دسته ي جمهوري اسالمي ايرا

  به دستور در هرات را در خدمت جمهوري اسالمي قرار داده و»  اسالمي
 ، جبهه ميهن پرستان و انقالبيون هرات را در سال  اسالمي ايرانجمهوري

  محاصره و افرا د جنگجو و انقالبي آنرا دستگير ، بعضي را 1359 – 1358
 ميهني اخراج و برخي را زنده تحويل دستگاه خلع سالح و از صفوف جنگ

مدتها ي طوالني شكنجه ... اطالعات ايران داد  كه در آنجا بسياري از آنها 
  .»  زمانيكه آزاد شدند ، معيوب شده بودنداشده و حت
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 كه هزاره كارگر و دهقان ، جوالي و حمال را كافـر ميگويد مسلماًاو     « 
و خوانين و زمينداران و تجاران بزرگ » ليخلي«و » محقق« ولي وقتي با 

و » برادران مجاهد«آنها را  هزاره كه مانند خود او هستند ، روبرو ميشود
  . » .خطاب ميكند » مسلمانان مبارز«

 به امير صاحب از زمانيكه بر سر قدرت آمده دهها بار بهانه تراشيده و     « 
انان بي دفاع پشتون را   پشتون ها لشكر كشي نموده و دهقانان و چوپجان

ايشان مانند همپال ازبكش آقاي  عبدالرشيد دوستم ، . به آتش بسته است 
زيرا به زور داران آن ، دو قدم تعظيم ( دهقانان و زحمتكشان پشتون را 

مورد چپاول وغارت قرار  )   چون در چپاول تهي دستان شريك استندميكند
  .»داده است

  امريكائيدر هرات دهها پوسته نظامي: بيرون  خانه ، روبـاه شيرِ    « 
او فقط بر زنان . اسمعيل خان با آنها هيچكاري ندارد. تاسيس شده است 

او همانگونه كه عقيده و باورش حكم ميكند ، .  را تطبيق ميكندقوانين شرع
او از ترس ...  گشتن با مرد   به جرمزنان را از تعليم و تحصيل باز ميدارد و 

ولي با هموطنش مانند يك   هم لبخند چاپلوسانه مي زند  امريكائي به سرباز
او بر ضد متجاوزين روسي جنگيد  ولي فقط بر ضد . فاشيست رفتار ميكند 

روسها از خود حركت وطنپرستانه نشان داد واكنون معلوم ميشود كه آن 
ودر . »بوده است نه حس وطن پرستي»  سيا «خاطر حقوق ه كارش نيز ب

. بايد آستين ها را باال زد  و دست بكار شد « : نوشتار اين جمله آمده پايان 
تكيه . (»خلق افغانستان در جهنم استبداد اين امير صاحب كباب ميشود 

  ).  توخيازــ 
 كابل ز اBBC رسانه هاي خبري من جمله 2004در اواخر ماه جوالي 

شي سياسي فعاليت علني سياسي در هرات معادل خود ك« اطالع داد كه 
مشترك   گزارش پنداشته ميشود ، اين يكي از عبارت هاي  است كه در 

دفتر نمايندگان ملل متحد در كابل و كميسيون حقوق بشر افغانستان 
  .»پيرامون وضعيت حقوق سياسي مردم اين كشور بازتاب يافته است 
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     جناب كهگداي مجموعه كارنامه هاي سياه جنايت و خيانت  به وطن اين
 اشما ، آنقدر زياد و فزون از شمارش است كه ، حت» تاج ترقي « به اصطالح 

بگذار يد، يكجا به اين .    گنجانيدنمي شود شاخص ترين آنرا در اين بحث
 بر انگيز  كه از طريق رسانه هاي خبري پخش شده   سؤالخبر جالب و 

  :توجه كنيم 
بخوان جالد و ( تر نجيب فضل الحق خالقيار آخرين صدراعظم رژيم داك    « 

.  جوالي در كشور هالند در گذشت 16، به تاريخ )عضو اصلي كي جي بي 
 جوالي به زادگاهش ، شهر هرات ، منتقل و به خاك 23جنازه خا لقيار

بخوانيد بيشترين آنها در رژيم داكتر ( سپرده شد شماري از مقامات محلي 
بخوانيد مشتمل ( ارات دولتي  اد  رؤساي.)  خــــاد بودند   مليشاينجيب 

بخوانيد مال ( ، روحانيون ) بر عوامل خاد و اطالعات جمهوري  اسالمي ايران
( ، تعدادي از شهريان هرات ) ايران» واواك« خاد و   يافتةهاي پرورش 

بخوانيد پوليس هاي لباس ملكي  اسماعيل خان كه با زور و تهديد تعدادي 
به همراه گارد )   منتقل نمودند هوائي از شهريان هرات را به ميدان 

.  هرات از جنازه خالقيار  استقبال كردند  هوائيتشريفات نظامي در ميدان 
  .»خالقيار قبل از اشغال كرسي صدارت چندي هم والي هرات بود 

 با دقت ، خالقيار يك تن از اعضاي كي جي بي كه تا زمان خوانندة    بلي 
،  )KGBتوسط (  دولت دست نشانده رأس از دور انداختن ببرك ميهن فروش

در راستاي پالن تجاوزي شوروي به افغانستان فعاليت هاي استخباراتي 
ــ به سمت والي هرات  KGBدر رژيم نجيب اهللا ــ توسط . مخفيانه داشت 
) » نخست وزير« به گفته كهگداي(  منحيث صدراعظم بعداًمقرر گرديد و 

» مصالحه ملي« ماهيت امر يك بعد سياست در. دولت پوشالي گمارده شد 
» شخصيت ملي«جلوه دادن و » بي طرف«گرباچوف پوششي بود غرض 

 استخباراتي ــ در دولت  شدةجازدن چنين افراد ــ از انظار پنهان ساخته
    .پوشالي

 اسماعيل خان ؛ مگر به خاطر ندارد كه نجيب جالد چگونه شماري از 
 در شهر هرات محاصره شده 1981درسال مبارزين جنگ مقاومت  را كه 
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بودند ــ با آنكه به اثر خواست هاي مكرر دولت پوشالي تسليم گرديدند ــ 
جنرال ( ؛ولي بال فاصله سه صد تن آنان به امر نجيب مزدور به قتل رسيدند 

)  نقل به مفهوم – 275 و 258صفحه » درافغانستان چه ميگذشت« ماريف 
شكنجه ، زندان و اعدام هاي دسته جمعي هراتيان و هزاران مورد ديگر از 

  اين ( غيور و وطن پرست كه به دستور اين خاين ملي انجام شده ، خالقيار 
چطور توانست كه آنهمه خون و خيانت ، جنايت و )  جدا بافته تافتة

كشتارهاي دسته جمعي همشهري هايش را نبيند و كرسي واليت هرات را 
رسي صدارت اعظمي تكيه نمايد ؟ كي ميتواند با بپذيردو در پي آن به ك

از (  و چشم سفيدي بگويد كه در تمام تصاميم ضد منافع كشور  درآئيديده
 يد و تصويب و أئبمباران جبهات، قريه ها ، قصبه ها و شهر ها گرفته تا ت

 در پاي تمامي مقاوالت و قرار داد هاي ضد ملي و اسارت بار افغانستان امضاء
، خالقيار صدر اعظم، شريك )  و ساير پروتوكولهاي بين المللي ــ شوروي

  .جرم و جنايت نجيب جالد و باند وطن فروشش نبوده است 
   با حرمت و رسمي از جنازه يك اجنت بلند   پذيرائي    بدينگونه 

«   مبارزين آگاه هرات  مبني بر اينكه 1357روس ، اين نظر سالهاي مرتبة
 با مشاوران شوروي ارتباط  1357 ثور 7يان كودتاي تورن اسماعيل در جر

را بار ديگر مورد بازنگري مردم هرات و آگاهان سياسي » نزديك داشت 
كشور در مورد شخصيت چند بعدي اسماعيل خان ــ يا مردي به ظاهر فرار 
كرده از چنگ طالبان و مخفي شده در زير بال و پنجال  سازمان اطالعات 

، كه خود روابط تنگاتنگ با سازمان امنيت » واواك«انجمهوري اسالمي اير
  . داردــ  قرار داده است . F.S.Bفدرال روسيه

    اسماعيل خان درهيچ صورتي قادر نخواهد شد كه اين تازه ترين عمل 
نهايت ننگين و ضد ملي اش يعني استقبال رسمي ، پرحرارت و با مهابت از 

وروي را ــ كه هميش مدعي جهاد  ش  نشاندةجنازه صدر اعظم دولت دست 
و علت استقبال رسمي از جنازه . عليه آن دولت بوده  ــ توجيه منطقي نمايد

  FSB سابق و KGBخالقيار نميتواند كه بيانگر روابط پنهاني اسماعيل خان با 
  .روسيه كنوني نباشد 
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 در شرايط بحراني و جنگهاي داخلي كه مناسبات آرام و زيست باهمي 
 ميشود  ، ويادر حاالت و اوضاع ناشي از تجاوز خارجي و   دگرگونجامعه 

 دولت دست   پائيجنگ هاي آزاديبخش عليه تجاوزگر ، و يا اشغال و بر 
كه بافت جامعه دستخوش ) همانند دولت افغانستان و عـــراق( نشانده 

گردد و استعمار اليـه هاي اجتماعي  ــ از لحاظ اقتصادي ،  تغيير مي
 جرقةگاهگاه . نمايد جا ميه ــ را بروفق منافع اش جاب...  ، نظامي و سياسي

روابط بسيار پيچيده و  درهم تنيده  و مرموز جاسوسي بنا بر مالحظات 
فرهنگي، من جمله ارزشهاي مذهبي و عنعنوي ، ضرورت هاي اجتماعي ، 

 و يا استخباراتي ، يا از روي تصادف ، يا از روي بي مباالتي سياسي ، نظامي
عمد براي خودش روزنه اي پيدا نموده به بيرون مي جهـد و بر مناسبات و 

   اارتباطات پنهاني و نا پيداي دو جهت به ظاهر متضاد و متخاصم ــ حت
 بر مال   قبالً بعد از نبود يك جهت ــ پر تو مي افگند ؛ سر انجام جهت بعضاً

طراز و همگون خويش شده ، طرف ناپيدا و مخفي مانده را  به مثابه هم
  . علـني و هـويدا  مينمايد 

 روس به رهبري مال  وابستة    سپردن كرسي وزارت خارجه و صدارت دولت
غفورزي در (   دولت نجيب بود ، به عبدالرحيم غفورزي ادامةرباني ، كه خود 

روز هاي تجاوز ارتش شوروي  به افص ببرك كارمل وطن فروش غرض اولين 
مان ملل متحد در نيويارك  اعزام گرديد  ؛ مگر مطابق پالن سخنراني به ساز

كي جي بي در تاالر ملل متحد عليه تجاوز ارتش شوروي به افغانستان گـپ 
 ملل متحد  در امريكا اقامت گزيده به  پناهندهزد و با اين شگرد به حيث 

فعاليت سياسي و اطالعاتي در جهت منافع امپرياليسم شوروي در آنكشور 
فاتح «؛ اعطاي نشان و رتبه بلند نظامي  و القابي چون . ) ول گرديدمشغ
يعني رشيد »  جمع  گلم«به اجنت كي جي بي » خالد بن وليد«و»كابل

دوستم ، توسط صبغت اهللا مجددي؛ قرار داد آتش بس احمد شاه مسعود با 
يار ، مثالهاي اند در  زمينه اين امر بس... قواي اشغالگر امپرياليسم شوروي و

  .مهم و خيلي ظريف 
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بگذار اولتر از همه خدمت جناب تان عرض شود كه » كهگداي«    جناب 
حكمتيار ، رباني ، مزاري ، سياف ، محقق ، خليلي ، صبغت اهللا مجددي ، مال 

 احمد شاه   به خصوصمحمد عمر ، قانوني ، فهيم ،عبداهللا ، اسماعيل خان ، 
معلم عطا ، آصف محسني و  ،  )ستم دو(»  جمعگلم«و »  قهرمان « مسعود

 نمـاد هاي از جنايــت، غـارت و خيانـت به وطـن مي امثال آنان تماماً
را نه ) مسعود ، اسماعيل خان ، و دوستم ( باشند ؛ اما شما سه تن از اينان 

؛ » باباي آزادي افغانستان  « كرده ايد ؛ بلكه القاب چون تبرئهتنها تطهـير و 
  .  شان ساخته ايد منفوررا نيز پيشوند و پسوند نام » غانستان تاج آزادي اف« 

روي همين ملحوظ رابطه مستقيم ، يا غير مستقيم تان با اين سـه تـن 
و يا مـركز خارجي آنان در چنبر اين هنجـار ارزيابي شده و نسل جوان امروز 

 و يا  بيرون جهيده ، پي به روابط پنهاني شما با مركزجرقةدر پرتـوي  اين 
اگر چه . مراكز خارجي اين جنايتكاران و وطن فروشان وابسته ، خواهند بـرد 

آن زماني كه شما از امتيازات  ( چهل دههاكثريـت مبارزين مسن و جـوان 
به فعاليت سياسي و » خبر نگار كاروان « دربار برخوردار بوديد و در قالب

) اشتغال داشتيد » ضبط احواالت «  يعني جاسوسي براي  ،استخباراتي
  .از عملكرد هاي آن ايام تان دارند منطقي   برداشت و شنـاخت 

  

  :دشمن سكوالريسم » كهگداي«ـ ژورناليسم9
    

بعد از سر  ) 2003 اكتوبر – 98 ةشمار( » كاروان« در ستون اختصاصي     
   جدائي«( نمايد تحت عنوان  كوتاه ، زير مقاله اي هم جلب توجه ميةمقال

كه مطالب   اين عالوهبه )  » از دين خيال است و محال است و جنوندولت
 روز  حوائج  كنندةتمويل  شبكة تحت عنوان فوق  به سفارش كدام نهاد ، يا 

شكل گرفته نگارنده خود لبخند رضايت بخش سر »  كاروان« ناشرةمر
ه  بارا نيز در نظر داشته ، حت... باندهاي اخوا ني ، مثل اسماعيل خان و 

خاطر خوش خدمتي به آنان در متن بحث بي اساسش از كاربرد مقوالت 
  سياسي  ، مثل دموكراسي  ، سكو الريسم ــ كه دراساس بر محورهمين 
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مقوالت مي چرخد ، و چون خنجري به چشم آنان فرو مي رود ــ نيز خود 
 داري كرده وكوشيده به اصطالح نبوغ بي همتايش را در ساده سازي مسايل

» قهرمانان« مطلب به زبان عاميانه تبارز دهد، تا ة سياسي و افاديدةپيچ
 با وارثان خرد و ريز شان ــ را در بهت و  همراهش ــ جديدمفتخر به القاب 

 ةي از اين مقالئگرديم به بخشها به هر رو ، بر مي. تحسين كودكانه فرو برد 
  :جهادي پسند

 سال قبل سخن  هزاردر چند »   ها آريائيباور هاي ايماني «    نويسنده از 
پرداخته » تمدن درخشان اسالم « به ميان آورده ، در پي آن به ستايش از

 ما نهاده باور هاي معنوي در تار و پود و رگ و   آريائيپا به دنياي « كه 
كه مردم ما در مقابل تجاوز روسهاي كمونيست   خون ما عجين شده و اين

دادند ... مردانه ايستادند و دو مليون شهيدو وچاكران خلقي و پرچمي شان 
نويسنده ــ كه . » همه و همه ناشي از باور هاي پا بر جاي اسالمي ما بود 

 و پابرجائي«را به نامش بخيه زده ــ آيا نمي داند كه ) داكتر(درجه علمي 
در برابر تهاجم و تجاوز و حمله از سرشت انسان آزاده  بر خاسته ، » مقاومت 

  .ز دين و باور هاي ايماني و تعبدي  شان نه ا
باور هاي «    تاريخ تكامل انسان شاهد است كه انسانهاي اولي كه تفكرات و

آنهاهنوز شكل نگرفته بود، دربرابر تهاجم و حمالت دشمنان شان به » ايماني
نيز در ) حيه(نه تنها انسان ؛ بلكه هر جسم ارگانيك . دفاع بر مي خاستند

، به خاطر حفظ بقايش واكنش سريع يا بطي نشان داده از زندگي برابر حمله 
  .  خود به دفاع بر ميخيزد آشيانةجفت ، چوچه و بچه  والنه و 

مردم افغانستان در » دفاع از اسالم و باور هاي پا بر جاي اسالمي«    تيزس 
شوروي از ساخته هاي ذهنيت سازان  و توطئه گران » كفروالحاد«برابر 

ضد تجاوز شوروي از ه بود ، تا جنگ مقاومت مردم ما را  ب»  سيا «سازمان 
  و رهبران جهادي پرورش )كه ساخت (متن ملي ـ دمكراتيك آن تهي سازد 

   آن سازمان را بر گرده جنگ مقاومت ما سوار نمايند ، كه با يك جهان يافتة
  . و افسوس چنين هم شد تأثر
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 به ( فع و طرد و بيرون راندن تجاوزگر د مردم ما به خاطر   جنگ مقاومت    
 خود انگيخته و در نبود رهبران واقعي مردم،كه به طرق مختلف گونة

باور «برپا گرديد ، نـــه ) آي اس آي از بين برده شدند  و ، خاد»سيا«توسط
  . » هاي پا بر جاي اسالمي

    درجنگهاي مردم آزادي پرست ما  عليه هجوم اسكندر ؛ در جنگهاي 
    مدبرانة برهمن و هندوي ما تحت رهبري  مردمموزنده وافتخار آفرين آ

 مذهب ما به قيادت سـند باد ها ، آذرويـه   و توده هاي زرتشتينكابل شاها
 و  بيرحمعليه سرداره هاي هوسباز ، غارتگر ، منفعت پرست ، بسيار ... ها و 

 ؛ در »ي شاه دوشمشيرة ول«  ، من جمله ـفاك  اعراب باديه نشينس
 كه ، (  امپراتوري عثماني سطيرة ضد هجنگهاي آزاديبخش خلق هاي اروپا ب

  پيروز مندانة؛ در جنگهاي )   بيش از نيم مليون ارمني را به قتل رساندمثالً
مردم  شجاع ويتنام عليه  تجاوز  استعمار فرانسه  و امپرياليسم امريكا ؛ در 

 جاپان و امپرياليسم امريكا ؛ در جنگهاي آزاديبخش تـوده هاي چين  عليه
 ضد فاشيسم و نژاد ه ب  اروپائيان) به صورت عمده(جنگهاي سلطه بر انداز 

كجا بود ؟ در تمام » باور هاي پا بر جاي اسالمي « پرستي نـازي ها ؛ 
ون ة  تاريخ و جنگهاي استعماري  كنوني فقط و فقط قانجنگهاي استيال گران

راند و اجازه نمي دهد ، داشته ها و ارزشهاي  حـفظ بقاسـت  كه حكم  مي
 دشمن ة ذريع مادي و معنوي انسانها ــ كه باورهاي ديني جزء آن اسـت ــ

  . به يغما برده شده و يا لگدكوب گردد
 « آلمان در مورد » دي سايت« گزارشيد ادعاي فوق را در ؤ م بيائيد    

  :نمائيم مرور »   گرداب عراقةسند داخلي پنتاگون در بار
 سند پنتاگون را به صورت عمده تحليل هاي مستقل از دولت امريكا    

  : گويد مي) سند ( گزارشدهد اين  پوشش مي
تجاوز مخالفت : افزايش نيروي مقاومت ناشي از يك قانون طبيعي است  « 

 مقاومت عراقي ، در ماه دسمبر سال گذشته ةرهبر يك هست... كند ايجاد مي
 من هميشه براي دولت ":  يكي از خبرگزاري هاي غربي گفت به خبر نگاران

  به خانهامريكائيامريكا احترام قائل بودم اما شـاهد بودم كه چگونه سر بازان 
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هاي مردم  يورش بردند ، هموطنان مرا تحقير گردند و سر يك پير مرد را 
ه عنوان  آنجا بود كه دريافتم آنها نه ب. زير چكمه هاي خود به خاك سائيدند 

 دوستانم همراهآزادكننده ؛ بلكه به عنوان  اشغالگر وارد عراق شده  اند و 
    »" تصميم گرفتم وارد جنگ شوم

  ) اگست 20  مؤرخ 914 ةشمار»  شهروند«(                                  
كه افزايش نيروي مقاومت  را      پنتاگون در ميان خودي ها در عين اين

داند، براي مردم ما ؛ اما اين تيزس گمراه كننده را  نون طبيعي ميناشي از قا
بار ديگر ــ به خاطر توجيه تجاوزش به  افغانستان ــ به خورد رسانه هاي 

دهد، تا آنان بار ديگر به نشخوار آن  وابسته ، مزدوران و اجنت هايش مي
 نة  مسلحاخاطر مقاومت ه  بفعليو علت نبود خيزشهاي . مشغول شوند 

موقتي اين خيزش ها  باشد به مجال  شمارش عوامل نبود( مردم افغانستان 
در برابر تجاوز امپرياليسم امريكا  را ناشي از باور  هاي ايماني مردم ) ديگر 

و به مردم نهايت خسته و . امريكا به خداي واحد و يگانه وانمود سازند 
ــــفر و الحــــادي در كار ك« :   نمايند كه   تفهيم افغانستان   شدةكوبيده 

قـدم رنجـه فرمودن ارتش صلح دوست امريكا به كشور آنها نيست ، كه دين 
؛ همچنان »  ها به خطر مواجه  بسازند  شورويرا مانند  و مذهب شان

وقتي امريكا افغانستان را به خاطر دو باره به ! ببينيد « : و بنويسندكه  بگويند
كرد ، سفير صاحب  ه كف ما بمباران ميقدرت رساندن  مجاهدين سر ب

 ما در ماه مبارك ةامريكا در پاكستان  به عنوان  همبستكي  با مردم بيچار
اينها يكتـا پرستان عيسوي مذهب اند كه خداوند . گرفت  رمضان روزه مي

ي ما از مصيبت طالبان وحشي و آوردن امنيت ، ئمهربان آنها را غرض رها
ابات آزاد، رفاه و آسايش و باز سازي به خاك ما دموكراسي اسالمي ، انتخ

  . » فرستاده است 
 امپرياليسم شوروي  به  سوسيال يعني،    آنگاهي كه رقيب نظامي امريكا 

پايمال كردن  دين  «و » كفر « و » الحاد « مسألةافغانستان  تجاوز كرد ، 
ده  و نجره جارچيـان استخدام شحاز » كمونيست «ةما توسط روسي»  مردم

 امريكا و شركاي منطقه اي  جنايتكار امپرياليسمديدةاجنت هاي آموزش 
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 اين تيزس ، خود منحيث تجاوزگر به  سازندةحال كه . اش جـار زده شد 
 «و » صاحب دين «نمايد ،  خاك ما پا نهاده  و مردم  را قتل عام مي

  باند  به قدرت رساندن جنايتكاران جهادي.  شود  خوانده مي»  يكتاپرست
بيرون «شمال ، كشتار هاي دسته جمعي و  صد ها جنايت رنگارنگش را 

و .  زنند   مي جا»  باز سازي «و »   صلح و رفاه «، » راندن طالب و القاعده
  يك تيزس مسخره را در امتداد  دو دهه  به نمايش مي مسخرةتكرار 

  . گذارند 
 اين [ مخدوم رهين گداي به موقف يك تن از همگنان آقاي كه  بيائيد    

پرچمي كه از هيچ پستي و خيانت و جاسوسي براي ايران و سيا در حق 
 در رابطه با تحكيم پايه هاي دين در ساختار ]مردم افغانستان دريغ نكرده 

  : هاي دولتي افغانستان توجه كنيم 
 (  امپرياليسم جنايتكار امريكا نشاندة دست ت    وزير اطالعات و كلتور دول

 از مدتها قبل مخالفتش را  به اعمال هرگونه سانسور و نظارت )رهين مخدوم 
داشت ؛ مگر بعد از زد و بند  دولتي افغانستان به كرات ابراز ميهاي بر رسانه 

جور آمد در انتخابات   هاي مسلح جهادي در مورد هاي كرزي با سران باند
 امپرياليستي را در به نفع كرزي ــ و بسا عوامل ديگر كه پايه هاي قدرت

كمسيون نظارتي  شوراي « دارد  ــ از تشكيل  مي افغانستان استوار نگه
 از آن كمسيون ا استقبال نمود ، حت »علماي مذهبي بر رسانه هاي دولتي

من جمله  -  تقاضا كرد  تا وزارت وي را در تهيه و تدارك برنامه هاي مذهبي
  وزير  دوگانةاين موضـع . ند  دولتي ياري رسا- تلويزيونبراي راديو و 

 و  " ساواك"قصة   چرائي  حبس   وزير صاحب توسط  [ خريده شده
 - در سال هائي كه در ايران محصل بود  -چگونگي رهائي موصوف از زندان 

، در اصل بازتابي است از گشت و برگشت سياست ] باشد به وقت ديگر
و مذهب بر ساختار هاي استعماري امپرياليسم امريكا در قبال تسلط دين 

 كه ايدئولوژيك كشورهاي امپرياليستي ــ  زير هر پوشش  اساساً. دولتي 
 بر وفق احت.   در نمي افتندباشند ــ با دين و مذهب كشور هاي اشغال شده

 دايمي شان بر آنكشورها، دين و مذهب   سلطةمرامهاي استعماري و تحكيم
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 وسط عمال ديني ـ مذهبي شان آنها را رنگ و جالي تازه تري بخشيده ت
  مساجد ؛ چاپ  شئون اسالمي ؛ اعمار . ( نمايند   را باز سازي ميخرافات

   نشاندة سوسيالتوسط دولت دست ...  ؛ تمويل نهاد هاي مذهبي  و قرآن
  ) . را همگان به خاطر دارند شورويامپرياليسم 

ــ از » اروانك «ةدر يكي از نوشتار هايش ــ مندرج» كهگداي«    آقاي 
همزيستي مسالمت آميز و باهمي  اديان يكتا پرست ،  به خصوص دين 

 شاهانه " مسيحيت را مورد تفقد و نوازش امسيحي سخن به ميان آورده، حت
به صورت حتم اين تفاهم در يكتا پرستي به  سببي تبيين .  قرار داده است "

غناي   فوق الذكر را يافتة  تيزس  تذكار   تئوريك به اصطالح ةيافته ، تا پاي
 پذيرش اين امر ة دلواپس  را آمادخوانندگان  بيشتر  بخشيده ، ذهنيت 

 ، تشريف آوري قواي يكتاپرست امريكاةبسازد كه به خاطر دين اسالم از ناحي
  . تشويشي به دل راه ندهند 

هيچگاه بدون  مجير و حامي كه به جمالت زير از نويسنده اي حال 
  : ، توجه كنيم وار زندگي گام بر داشته نمي تواند ـ هاي دشدر كوره  راه

جهاد مردم آريانا يا افغانستان يك جهاد مقدس اسالمي بود  مجاهدين     « 
ما پاكبازان راه خدا بودند و بي هيچ پاداشي و مزدي جانهاي شيرين  شانرا 

             »... در راه خدا فدا كردند 
   )  2003 ــ 1382 ــ ميزان 98شماره» كاروان« ةسرمقال (              

    هدف از جمالت فوق فقط زرق اين  ذهنيت زهر آگين به خواننده است 
 احمد قهرمانان مجاهد ما ، اسماعيل خان ، فهيم ، دوستم ، قانوني ،« :  كه 
به عوض جهاد عليه ارتش  امريكا ، با قواي ... و   مسعود قبل از ترورشاه
  ، زيرا كه اين رهبران خردمند آنكشور همكاري مي نمايندي بخش ئرها

  جهادي به اين واقعيت پي برده اند  كه دين اسالم از جانب مهمانان 
 ها   امريكائيعكسه  مورد تهديد نبوده ؛ بلكه ب  امريكائي مذهب مسيحي

  آنـــان به قدرت ،  دوبارةتحكيم و گسترش اسالم را با رويكار آوردن  ةزمين
 مساعد ساخته است و معاضدت و همگامي در اين راستا منطقي وبراي امالًك
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   در دين از دولت را  جدائينويسنده خواست . همگان منفعت آور ميباشد
    خلقي ، پرچمي« كار  ) 98ة  شمار (»كاروان«

  : دانسته اضافه مي نمايد  »، شعله يي ، افغان ملتي ، مرتد ها و گمرهان
، كاله  ، رشوه فساد ، دولت جدا شود بازار  فحشاءاگـر دين از «  

، ميگساري و صدها انحراف   ، قمار ، بي بند و باري ، غارت ، دزدي برداري
                                                                                         »هاي اخالقي  دامنگير ملت خواهد شد 

 دين از دولت  جدائي ةكهگداي در زمين» فيلسوفانه«كم  قبل از بررسي ح
  :م  مي پردازيم زبه طورفشرده  به سكوالري

  

  م يعني چــه ؟زسكوالري 
  

 ساختار قدرت و يا در ةي كه بتواند در آغاز پروسئ    آن ميتود ها و شگرد ها
 خدمات اجتماعي دريك   ارائةتكامل بعدي آن به مثابه دولتي در حال 

، دين را با تمام رگـه هاي پيدا و پنهانش از تـار و پـود اين ساختار جامعه 
 خصوصي افراد  مبدل  كامالًبه امر )  "محترمانه"( را  بيـرون  كرده ، و آن

و همينطور اديان و مذاهبي را كه در درون  مرز هاي يك كشور واحد . نمايد 
ي در گذشته ئ هادر تقابل  خونين قرار گرفته و موجب بحران ها و كشتار

را به انتظار بنشينند ، تا سطح زيست  شده باشند و يا در آتيـه وقوع آن
ي ئ داده گريبان تـوده ها ارتقاءباهمي  و عدم تقابل آن اديان و مذاهب

 مذهبي را از چنگ پيشوايان   مختلفة، وحدت طلب و  داراي عقايد  صلحجو
، ضدعلم و تمدن كه در ، منفعت پرست   هاي مستبدتئوكراتبنيادگرا و 

و   و كليسا ، مسجد و منبريسهدولت نقش مستقيم داشته ؛ همچنان كن
ش ، آخوند ومال ، مولوي وآيت اهللا ، يمدرسه ــ كه توسط اسقف و كش

 درم وابسته يا اجنت كه زروشنفكران مسلمان نما و خريده شده ، ژورنالي
جازه ندهد كه اديان و گاهي ا و هيچ. دولت نفوذ داشته باشند ؛ رها سازد

 ، حقوقي ،   قضائي يعني در بخشهاي  ، لحظه اي در دولتا حت ؛مذاهب
 بال ( تعليمي و تربيتي ، فرهنگي و اجتماعي و ارگانهاي امنيتي و نظامي 
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 و موظفين مسؤولينو به . در كليه شعبات دولتي ؛ مداخله نمايد ) ستثناء
تحت هيچ عنوان و بهانه اي از امور اجتماعي جامعه نيز اجازه ندهد كه 

موقعيت دولتي و صالحيت اداري براي تبليغ و تحميل عقايد خصوصي خود 
   .بر ديگران استفاده كنند

نمايم كه در ماهيت امر  م اضافه ميز با همين تعريف فشرده از سكوالري
تا رسيدن به انقالب دموكراتيك نوين به رهبري  [ م  است كهزاين سكوالري

 حق خوب پاسدار ]گر در اتحاد با دهقانان و ساير زحمتكشان طبقة كار
 تساوي كامل اديان و مذاهب در يك جامعه بوده ، با بر داشتن موانع سد 

 حقوق و آزادي هاي ، و نياز ها حوائج مسير تكامل و ترقي جامعه ، كنندة
  سازندة اجتماعي و فردي ، به خصوص حقوق و آزادي زنان ــ اين نصف

به طور حتم زماني به اين هدف نايل . نمايد  انساني ــ را تضمين مي جامعة
 بر قرار نموده  ارگانيكگردد كه با بخش ديگرش يعني دموكراسي پيوند مي

صــدا ، همگام و همدست شود ، زيرا كه آنها مفاهيمي كه در ماهيت  ، هم
ه هر  ديگر ي باشند ، نيستند ؛ بلكه مكمل و ممد يكديگر بود كنندةنقض 

 و فجايع نژاد  راسيزمم و استبداد فاشيستي ، زيك در نبود ديگري به فاشي
ديكتاتوري استحاله نموده   و درجازدگي تمدن بشري و  تئوكراسيستيزي ، 

همجوار تخريبات ، صدمات و خساراتي جبران ناپذير بر پيكر جامعه و جوامع 
 «تدوين و ( ي افغانستان در قانون اساس: به مثل . نمايد  پيراموني وارد ميو 

كه فاقد روحيه و ) م امريكا زشده توسط دست پروردگان امپريالي » تحبيب
باشد و به نابرابري هاي اسالمي در قالب قانون  ضابطه هاي سكوالريستي مي

دارد كه رعايت  اساسي مهر قانوني كوبيده رياكارانه و عوامفريبانه اعالم مي
نقل ( ند ناقض اصول و قوانين اسالم باشد توا يك از حقوق بشري نمي هيچ

دولت كرزي در هر زماني كه منافعش ايجاب نمايد ، نهادها ، .  )به مفهوم 
اجتماعات ، احزاب ، سازمانها و افراد آزاده ، منتقد  و متعرض به عملكرد 

  «هاي ضد ملي و ضد دموكراتيك اين دولت دست نشانده را به اتهام رايج 
 و امثال آنها مي» ضد اسالم « ، » كمونيست « ، »  الحاد «،  » كفر گوئي

كشـد ، يا زنـداني نموده مورد اهانت ، آزار و شكنجه هاي روحي  و جسمي 
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استوار  نبودن دموكراسي بر «  :   صاحب نظريةبه نوشت. دهد  قرار مي
براي دولت ها هميشه راه نقض )  سكوالريسم ( ستون مركزي آن 

ن و ا، تا مخالف» سالح ديـن  ومذهب  باز نگهميدارد دموكراسي را با 
پيام «( ؛ در نشرية منتقدان را با اين سالح ذبح نموده از سـر راهشان بردارند

  . مراجعه نمائيم چه بهتر )59 ةشمار»زن
» جاليش « نيـز با افسان مستعمل و شكسته   اش  به » كهگداي«آقاي 

اشتغال داشته ، مغرورانه يك اين سالح  زنـگار گرفته » درخشش « و 
 جهاني را بي اهميت و بي اعتبار   جامعةسلسله ارزشهاي فرهنگي و اخالقي

 ، دانشمندان ، متفكرين ، نخبگان سياست ، پيشوايان انقالبات ءشمرده ، علما
  جهاني، نويسندگان آزاده و ژورناليست هاي روشنفكر و متعهد و ضد 

علت (دهد  شنام  گرفته مورد اهانت قرار مي  جهـان را  به باد  دتئوكراسي
  ) .را در زير عنوان بعدي مورد بررسي  قرار خواهم داد آن

عالوه بر ژورناليسم » فساد ناشي از آن« دين از دولت و   جدائي    در مورد 
ه توظيف شده و مزدور ، روشنفكران مذهبي وابسته و عناصر خادي قلم ب

  بدون دخالت دين را ة ، نيز جامع فارابي مسلمان نما مثل عبدالكريمدست
توصيف نموده مردم را از »  فاجعه آفرين «و»  وحشت و دهشت« جامعة 
آن هوشدار داده ، خطر از ميان رفتن دين و مذهب  را به » تباه كن«عواقب 

 »ضد دين« و» الحادي «نمايند و سكوالريسم را باشدت  مردم  تلقين مي
  .سازند وانمودمي

رسالت ندارد جامعه را . نميتواند  ضد دين باشد ) درماهيت ( م زالري    سكو
 مذهب وتبعيت  متعبدانه از احكام دين ــ البته در  نقادانةبه نينديشيدن

م ، اگر تبليغ  زسكوالري.   خصوصي افراد ــ  مورد سرزنش قرار دهدةحوز
 1923ب الحاد و برچيدن دين مي بود ، جمهوري تـركيه ، كه حاصل  انقال
 سال 80به رهبري مصطفي كمال اتاتورك بود ، در درازناي اضافه از 

اتاتورك با آنكه . داد  ضديتش را به خاطر برچيدن دين و مذهب نشان مي
ت كه و باور داش» علم معتبر ترين رهنمود در زندگي است « :  گفت مي

تعقل و تمدن معاصر اروپا بر مفاهيم ، نهاد ها و ارزشهاي سكوالريستي ، 
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 ، علوم و تكنالوژي  مبتي است ، او هيچگاه از ميان برداشتن دين خردگرائي
را هدف نگرفت ؛ بلكه عليه منبع خرافات و آناني كه مانع تفكر و خرد 

حال به قسمتي از نطق . انديشي توده ها مي شدند ، به مبارزه پرداخت 
 ــ ايـراد نمود 1927تاريخي و  معروف  وي كه در همين رابطه ــ در اكتوبر 

  :توجه كنيم 
آيا به توده هاي انساني كه به دنبال شيخ ها ، سيد ها ، مريد ها ،     « 

درويش ها ، فالبين ها ، و نسخه نويسان و تعويذگران روانند و زندگي و 
سرنوشت خود را به دست آنان سپرده اند ، ميشود به چشم انسان متمدن  

ها و نهاد ها كه صد ها سال ماهيت ملت را در آيا به اين انسان . نگاه كرد
معني نادرست آن نشان داده اند مي شود اجازه داد كه به زندگي خود در 

تركيه  تحت رهبري اتاتورك به يك «  ( »جمهوري تركــيه  ادامه دهند ؟
   ) ...ر  عليه استعما23 – 1918جنگ رهائي بخش ملي 

ورك با آناني كه دين و مذهب  ، مصطفي كمال اتاتكاوشگربلي خواننده 
و به صورت اغلب در  ( امرار زندگي طفيلي خود ساخته  وسيلةرا ملعبه و 

ذهنيت جامعه را چون موم در  م قرار داشتندزخدمت استعمار و امپر يالي
ميان انگشتان  ناپاكشان به بازي گرفته بودند ، بي امان به مبارزه پرداخت ، 

  . ك و ساير مليت هاي تابعهنه عليه دين و مذهب ملت تـر
 به هيچ گاهيم در كشور هاي اروپاي سكوالريستي ز    تاريخ تكامل سكوالري

م و الحاد استحاله  زحافظه ندارد كه كشوري در آن قاره از مسحيت به اتـه يي
نموده باشد ؛ اما ديده شده كه اعمال ضد علم و تمدن ، ضد زن و ده ها نوع 

باند هاي وشي و تعرض به ناموس مردم از جانب جنايت و خيانت و وطن فر
 ، همچنان فعاليت هاي شبكه هاي جاسوسي غرب در افغانستان به اخواني

شماري   ) سال گذشته34و هم اكنون در (  سال اخير25طور بي سابقه در 
  ) . از مردم  را به ترك اسالم و پذيرش عيسويت وادار ساخت

ي و سرمنشي ، خود فرمـان هايش ، ــ كه بدون منش» كهگداي«    جناب 
ندي و  ب پوهنتون ها ؛ قالب رؤسايمثل تعيين واليان؛ وزيران؛ صدراعظمان؛

پيكره سازي قانون اساسي؛ تركيب لويه جرگـه؛ ساختار دولت؛ توظيف و 
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  به ساحات بازسازي در مناطق » كمك دهنده«تقسيم وظايف كشور هاي 
» قهرمانان  «ان ها و القاب نوين به و نش  مدال ها  كشور و اعطايمختلفة

 الزمه به  اجراآت و بعد از توشيـح ، غرض   انشاءمجاهدش  و امثال اينها  را
پادشاهي تازه  به  مي سپارد و بعد از اصدار فرمان مانند» كاروان«دست 

تخت عز و جاه جلوس فرموده ، به لذت مطبوع دست مي يابد ــ دراخير از 
 جهان را كشف نموده ، بعد از  آيندة  چگونگي نظام طريق  اشراق و سماع

  ء كرده ، غرض اجرا تئوريزهرا  جمعبندي اجزاي تفكرات  داهيانه اش ، آن
   تئوريسن«كه اين قلم اصل تيزس  . سپرده است » كاروان«به دست 

 مي  را به خوانندگان وا گذار را در ذيل نقل نموده، ارزيابي و  نقد آن»  روزگار
  :م نماي
افغانستان كه بخشي از يك جامعه بزرگ بشري است و بايد بسوي جهاني « 

) ن آقـر( شدن  يعني يك قانون اساسي جهاني كه در آن فرمان الهـي 
جهـاني و ) واحد( حـكومت نمايد  و سپاه پاسدار صلـح جهاني  و يك پـول

 2004مؤرخه    102شماره ( » يك نظام مردم ساالر جهاني پيش برود 
  ) توخي تكيه ازـ » كاروان«

 خرد گرا ، نقاد ، پرسشگر ، ژرف كاو ، جامعه ،م غير وابسته و آزاد ز    ژورنالي
 با شگرد سنجشگرانه هر رخداد و پديده تاريخي ، سياسي ، اجتماعي ، ،نگر 

را با ذره بين خرد مستقل و پويا  و رها از پيشداوري ... اقتصادي ، فرهنگي و 
 و توطئه گرانه و اتهام بستن هاي نده  و فتنه بر انگيزهاي گمراه كن

 نگرد ؛ زيرا كه از خرد و انديشيدن همه جانبه در شگافتن   ميجاسوسانه
گسترة جامعة  طبيعت بي انتها ، چه در ة هر واقعه ــ چه در ساحريشة

در . ي مي گيرد ئجنبنده ، و يا در فراخناي تفكرات انسان جوينده ــ روشنا
، تعبد و تعصب و خرافه هاي دلنشين » خرد تابع « ايطي درآستان  هيچ شر

و معتاد كننده سر تعظيم  فرود نمي آرد ؛ بل با اين مقوالت خرد ستيز  به 
مبارزه برخاسته ، دين را از ساختار هاي قدرت بيرون آورده ، در عوض 

 يك برپائيم را ــ كه در نبودش دموكراسي بي محتوا ست ــ براي زسكوالري
م كهگداي ؛ اما عاري زژورنالي.   كند  مردمي تـرويج و تبليغ مي  واقعاًدولت
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م مردمي ، آزاد انديش ،  و غير وابسته بوده ، با زاز اوصاف در خور ژورنالي
در عوض خـرافه .  نامه نگاري به شدت در تضاد مي باشد  خردگرايانةنگرش 

به بهانه هاي مختلف به تبجيل . را با مبالغـه آرايش نموده  ترويـج مي كند
اينك به بخشي از مضموني .  فاميلش نيز مي پردازد  اعضايشخصيت خود و

مرحوم  احسان اهللا كهگداي پسر سر « كه در مورد كرامات  و كماالت  
  افغانستان  ــ  كه ة وزارت امور خارج  پايةمور بلند أمنشي ظاهر شاه و م

 مي»  كاروان «2003 مارچ  مؤرخه 95 ة دوم ستون چهارم شمارةدرج صفح
  :باشد  ــ  توجه خواننده را جلب مينمايم 

در ) مرحوم احسان اهللا كهگداي( چونكه با كمال متانت و صداقت« 
مسجد شريف قبا در شهر  « (  شخصا مسجد اخدمت مسجد بود حت

را جاروب مينمود و در نظافت و نگهداري مسجد سعي بليغ بخرچ ) »االميدا
در ادامه اين راه مقام روحاني وي بجايي رسيد كه  شبي حضرت . ميداد

   به كه  [*]ديدرا در خواب ) ص(رسول اكرم 
عنوان رضايت از خدماتش با دست مبارك خويش  وي را در جاروب كردن 

چون از خواب بيدار گرديد با تعجب مشاهده . مسجد همراهي  مي كردند
وي را همراهي كرده بود )  ص (نمود كه تا همان قسمتي  كه آن مبارك 

از خصوصيات بارز آن مرحومي ديدن خوابها و روياهاي ... جاروب شده  بود 
نيك بود چنانچه اكثرا در خوابها مالئك  و پيامبـران و بـزرگان  دين را مي 

با دم و دعـا ... موصوف... ديد كه با او صحبت نموده  و اورا مشـورت ميداند 
 زخم ها را التيام  مي بخشيد و در اين امر مشهور عام و گويي اكثر درد ها و

  » خاص بود 
  

پدرگالن احسان اهللا (همانطوري كه جان محمد خان كهگداي  [ * ] 
  زير پوشش فراري و يا مهاجر  به KGB را) كهگداي و شكراهللا كهگداي 

واليت اندراب افغانستان فرستاد و موصوف براي ديدن خدا به كوه بچه اي 
 و "خدا رسيد   "ند مي شد و با خدايش راز و نياز مي كرد تا اين كه بهبل

  ... ]  تعويذ و طومار  به مردم ساده انديش ما شروع كرد به دادن
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  :  ژورناليسم وابسته ؛ تخريب رژيم ها و افراد - 10
   
ة  ي از ترجمئ  به خاطر بيان روشنتر از وابستگي ژورناليسم ، بخشها   

ترجمه شده »  رستم پور زال «قاله از چند نويسنده كه توسط  چند مفشردة
نشر و بيان به « ( كه مترجم خود براي آن مقاالت  برگزيده يو زير عنوان

 اپريل 16   مؤرخ 880 ةشهروند شمار«و درج ) »مدافع غير وابسته نياز دارد
كه تحت عنوان »  اسيتون اراال نگر  « نوشتةمترجم و  گرديده 2004

 2000 سپتمبر 20كه در نيويارك تايمز  » ستگي روزنامه نگاران مستقلواب«
  : را در ذيل مي آورم چاپ شده را فشرده ساخته ، اينك قسمت هاي آن

 صربستان توسط پيمان ناتو ــ ة روز78يك سال و نيم پس از بمباران     « 
 ي» بقـا «  تبليغاتي ،  شدةبنا بر خط حركي داده » كهگداي«كه جناب 

 رقيب اصلي -  افغانستان را مشروط به عضويت در آن پيمان مي كند
،  نه   آن هستند  امريكائيپرزيدنت ميلوسوويـج ، امريكا و متحدين 

  .اپوزيسيون داخلي 
ليون دالر گرفته ي    احزاب ، مطبوعات و راديو هاي مخالف او از ناتو ده ها م

 تلويزيون دولتي تأثيرجمله  ، مناند تا در انتخابات اين هفته شر اورا بكنند 
ر به اپوزيسيون الليون ديقبل از بمباران امريكا ساالنه تا ده م .خنثي شود 

، ...ر رسيد ال مليون د25درسال جاري اين بودجه به . كرد  كمك مي
 نگران نباشند ,,: اطمينان داده كه » مستقل«واشنگتن به ژورناليست هاي 

  »  ،، ـالني در راه استكنند ، مبالغ ك چقدر خرچ مي
 اين مطلب خواننده به ياد  پولهاي هنگفتي مي افتد كه مطالعة با [

روسي » شوراي نظار«و اعضاي بانـد » قهرمان مسعود «  به  CIAسازمان  
اش پرداخت ، تا در پيشاپيش تانكهاي ارتش متجاوز امپرياليسم جهانخوار 

ــ و مخالفين »  سيا«ن ساخته هاي امريكا به رد يابي طالبان و القاعده ــ اي
 به CIA  و پولهاي هنگفتي كه تجاوز  آنكشور  به افغانستان  مشغول باشند
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پرداخت  ) 2013مي ( كرزي و ساير كابينه نشينانش در همين ماه جاري 
   ) .شده

 امريكا در امور يوگوسالوي ة سال جاري رابرت جليارد ، رابط ويژ29روز 
  ژورناليستهاي مستعد صربستان كه جهت تعليمات ةهمچنين در زمين... و

 در برابر رـو كورت ويم. ي به امريكا وارد شده اند  توضيحاتي دادئحرفه 
 جمالت زير را بيان 2004 فبروري 26 روابط خارجي سناي امريكا در ةكميت

  :داشت 
  بخوان خريده شده از جانب [  ، مصون آمدن رساله هاي آزادبه وجود« 
CIA،    دركشور هاي در حال توسعه ] چاپ امريكا "كاروان"مثل نشرية  
در كار خود  «  ،» باال ترين اهميت براي منافع اياالت متحده است حايز

شاهد  هستيم كه رسانه هاي مستقل در فشار آوردن به دولت هاي آنكشور 
ها و ايجاد بستر مناسب براي سرمايه گذاري خارجي ارزش كم نظيري 

 صربستان با  CIAبخوان  اجير (  رسانه هاي مستقل   مثالً... « ،» دارند
مردم را ) كه بخشي از وزارت خارجه امريكا است ـ مترجم  ( USAID كمك

درخصوص شگافتن اسرار دولت  «  ؛    [ *]»كردندعليه ميلو سوويج بسيج 
  بيش از تغيير دادن قوانين مسؤوالنها  هم عوض كردن وجدان قضات و 

  رأساً و تبليغاتي كه امريكا راديوئي برنامه هاي ةاينهم از عهد.  است مؤثر
  » كند ، ساخته نيست و به رسانه هاي محلي  نياز دارد  توليد مي

  
  

  
 " - ، مانند رسانه هاي شرف باختة خادي  كهگدايزرد رسانة - [*] 

 عليه  كشور عشائراقوام و»  بسيج « نيز در كار  و ضد پشتون ، "افغانستاني 
م زويژه امپرياليه ، ب م روسزمورد خشم امپريالي  پشتون كهشجاعمليت 

امريكا قرار دارند ؛ تغييـر هرچه زودتـر نام افغانستان ؛ عضويتش در جنايتكار 
  ]عرق مي ريزد با بيشرمي  ؛ ... و ... ناتـو و
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   ، مثل  افغانستان اشغالي كه مليونها  آسيائي و در كشور هاي [
،  با همين حربه  ،برند  آن در خارج از مرز هاي كشور خود به سر ميباشندة

مثل ( مهاجر يا و يعني اجير نمودن رسانه هاي خود فروش بيرون ازسرحد
 »مسؤوالن « ،» قضات «شود در وجدان   هم مي... )تلويزيون نور و 

   ] .وكارمندان اثر گذاشت
 و اكتوبر  سپتمبر ة شمار... )مربوط سازمان انصاف و(  اكسترا ة    نشري
  :  خويش مطلب زير را درج نموده است 2000
در روز دوم ماه جون  ) ICTY(داد گاه بين المللي براي يوگوسالوي     « 
 نمي بيند  در مورد بمباران ي ماه بررسي دليل11 اعالم كرد پس از 2000

رست تشكيل بدهد د) دوسيه (   پرونده 1991صربستان توسط ناتو در سال 
پنج روز بعد از آن تاريخ سازمان عفو بين المللي ناتو را به نقض جدي قوانين 

 در RTSجنگ متهم كرد و گفت كه بمباران  راديو تلويزيون  صربستان 
 16 نفر زخمي و 16گنجد در اين بمباران  تعريف حقوقي جنايات جنگي مي

   كانادائي تحقيقات حقوق دانان. نفر ژورناليست  يوگوسالوي كشته شدند
 كه قبول ICTY دادگاهةكريستوفر بالك نشان داد كه امريكا خالف اساس نام

كمك مالي جز از طريق سازمان ملل را ممنوع كرده ، ظرف يكسال هفتصد 
ر تجهيزات به دادگاه بين المللي الليون و سه صد هزار دير نقد و دو مالهزار د
 را در يوگوسالوي محكـوم ناتوبخوان رشوه داده تا جنايات  ( » ... رسانده
  ) نكند 
 انكار نمي كند كه چندروز پيش از CNN مثل   امريكائيرسانه هاي    « 

 ، كاركنان خود را از آنجا دور كرد ؛ اما نخواست براي نجات RTSبمباران 
 نفر 16 بعد از كشته شدن اجان همكاران صرب خود خبر را پخش كند، حت

 16قبت از روز نامه نگاران در نيويارك كشتار  مراة، كميت) ژورناليست( 
 ژورناليستهاي قرباني خشونت در ةهمكار خود به دست ناتو را در لست ساالن

   . ».دنيا جا نداد 
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   :»  ارمني سارا «نوشتة   و حال مثالهاي چند از 
  

 CIA براي سازمان » آزادي فرهنگي « عملي كردن شعار و ادعاي     « 
ر الليون ديدر طول  هفده سال آغاز فعاليت آن ، حدود دو م. شدارزان تمام ن

نيز به بودجه اي در »  راديوي آزادي اروپا«.  خرچ اين ادعاي تبليغاتي گرديد
براي چاپ و نشر مجالت ادبي ــ فرهنگي ، در خط . آن حد نياز داشت 

» اسي«سازمان . سياست خارجي امريكا ، هم به بودجه اي كالن  احتياج بود
 ادبي ة آن زمان ، اداره و نشر حد اقل بيست مجل  اروپائيتنها در كشور هاي 

 « ، »تفسير « ادبي ةو فرهنگي را به عهده داشت ، از جمله چاپ و نشر مجل
 «ة  مجل؛لمان غربي ادر  » ماه  «ة مجل ؛ در انگليس1954- 1990»ديدار
نشگاهي به نام  دا- تاريخي ةو مجل» جستار « ة مجل؛ در اتريش  »جلسه

و چندين » طراح «ة، مجل» پيش شرط هاي نظم جهاني « ة، مجل» تاريخ«
  ». ديگرةمجل

 ، قسمتي از آرشيف اسناد خود CIA 1990بعد از پايان جنگ سرد در     « 
ن باز نمود و اطالعات دست چندم يا ا خبر نگاران و محققبر روي  را 

 همان كاري  را كه سازمان [ت اطالعات سوخته اي را در اختيار آنان گذاش
زمان   هم  ] توخي –  بعد از فروپاشي آنكشور انجام دادKGBامنيت شوروي

 شاغل در بخشهاي مبارزات فرهنگي شروع به CIAعده اي از باز نشستگان 
  BBC نوشتن خاطرات خود نموده يا با خبرنگاران  رسانه هاي خبري از جمله

  . » ... به مصاحبه پرداختند 
 در لباس وزارت فرهنگ امريكا در سال CIAدر واقع ، بخشي از سازمان   «   

 ة براي دستكاري و انحراف فرهنگ كشور هاي ديگر ، در پنج قار1947
عملي كردن منافع و عاليق خارجي دولت امريكا در . جهان آغاز به كار نمود

    نها طبق بعضي از اسناد بيرون آمده آ. سطح جهاني هدف اين سازمان بود
 بنياد فرهنگي و يا بنياد 170 كشور فعال بودند ،  حدود 35 در حد اقل

 «نام ه ي بئكردند ، راديو خيريه دركشور هاي گوناگون را حمايت مالي مي
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 زبان 170 و به  راديوئي ة فرستند29باكمك  ) RFE (»  صداي آزادي اروپا
ر فعاليت هاي از ديگ. نمودند مختلف اخبار جعلي و يا واقعي پخش مي

 ، بعد از سالها تالش مستمر ، نفوذ در انجمن  قـلم نويسندگان CIA سازمان 
كمك مالي به چـاپ ونشر آثار بعضي از . بود ) PEN (جهاني  پـن 

نويسندگان غير چـپ  يا طرفدار امريكا ، معرفي و نقد آثار آنها در مجالت 
 فستيوال نري ، برگزاري   راه اندازي  نمايشگاه هاي آثار هخودي و غيره،

 موسيقي مدرن  غير انتقادي و غيره از ديگر فعاليت هاي آن سازمان هاي
.  شامل اسلحه هاي فرهنگي نيز بودCIAانبار اسلحه و مهمات سازمان . بود 

 اهداءروزنامه ، مجله ، كتاب ، كنفرانس ، سمينار ، نمايشگاه ، كنسرت ، 
ي براي گروه ها و انجمن ئبرنامه ها» ياس«سازماندهي مخفي ... جايزه وغيره

هاي جوانان ، سنديكاهاي كارگري ، عضو گيري در دانشگاه ها ، راه انداختن 
  ».شد   خصوصي نيز ميمؤسساتسازمان هاي انتشاراتي و 

نمايندگان مجلس ، : از ميان گروه هاي شغلي  مانند CIA  سازمان «   
  و سايرء ديپلماتها ، قضات ، وكال ،  دانشجوئياستادان دانشگاه ، رهبران 

تحصيلكرده هاي اكادميك كه در كارخانه هاي فكـــر ســـازي مشغول  
 سخنراني هاي علمي ـ اجتماعي راه CIA. نمود  هستند ، نيز عضو گيري مي

 نبودند  امريكائيمي انداخت ، در چاپ و نشر آثار  روشنفكران غربي كه ضد
كرد ، صاحب يك آژانس  شگاه هنر افتتاح مينمود ، نماي سرمايه گذاري مي

   »...خبرگزاري مهم بود كه در هنگام مناسب اخبار جعلي پخش ميكرد
 در شرايط اشغال كشور ما توسط امپرياليزم جنايتكار -و رسانه هاي زيادي [ 

چند بعدي ) اطالعاتي (   چون سايت استخباراتي  -و غارتگر امريكا و شركاء 
 كه در خارج از كشور از ساختن )پوالد گر ( صادق ظفر  ازجانب "ورش  ش"

و پرداختن هيچ نوع جعليات و اتهامات و توطئه و افتراء  عليه وحدت ملي ، 
عليه مليت دلير و آزادي دوست پشتون و عليه انقالبي هاي تثبيت شده در 

  ]جنبش انقالبي كشور دريغ نمي ورزد   
ناخود آگاه مورد سوء استفاده قرار گرفته  افرادي كه آگاهانه يا ةاز جمل    « 

 ميتوان از سوسياليستهاي سر: افتادند » سيا«يا در خط تبليغاتي فرهنگي 
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«   كتاب معروفة نويسند»اينياتسيو سيلونه«.  سابق نام بردةخورده و بريد
طبق »  مزرعه حيوانات « كتاب ة نويسند»جورج اورول«، »  نـان و شـراب

معتاد نمودن عده .  ، از اينگونه اشخاص هستند CIA ق ادعاي همكاران ساب
بودند ، نيز در  اي ديگر از روشنفكران كه ضعف اراده داشتند  و يا مستعد

ژان پـل سـارتر ، سيمون دوبورا  «الكلي كردن .  قرار داشت CIA دستور كار 
 و »برتراندراسل«بعضي از آثار غير انتقادي .   از آنجمله است »و جورج اورول

تفسير ، .    چاپ و منتشرشدندCIA ا بودجه و تبليغات مناسب  ب»بورخس«
ـين  شاعر انقالبي روس ، با آب و ك پـوشة در باروالديمير  ناباكوفنقد ادبي 

بعضي از . گرديد  تبليغ و ترويج ميCIA  در مجالت وابسته به   فراوانتاب 
ولژنيتسين ، كافكا و حرمان هسه ، باسترناك ، ارنست همينگوي ، س«آثار 

 ة نوبل ادبيات در حوزة دريافت كنندگان يا نامزدان جايزة ، از جمل»اندره ژيد
 در سطح جهاني تبليغ مي شدند ، همزمان CIA فعاليت فرهنگي سازمان 

برشـت ، گـوركي ، نـرودا ، گـويا ، «نويسندگان يا هنرمندان مخالف مانند 
 ه جك لندن نويسنده معروف ، و در گذشت ( »پيكاسـو و ناظم حكمت

مورد حمله قرار گرفته و يا سعي ...)  بزرگ جهـــان و فزيكدان اينشتين
  » شد   مي آنهادرگمنام كردن

 ةشمار» شهروند«سارا ارمني »  دستكاري در فرهنگ جهاني « نوشته  [
   .] 2002 جوالي 20 تاريخ -  697

  
نامه ها ، هفته نامه ها ، ماهنامه ن روزا    اين قلم ، اضافه مي نمايد كه ناشر

، وابسته و يا اجنت همزمان با ... ها ، مجله ها  و ساير رسانه هاي نوشتاري و
و فرهنگي ، همكاران قلمي )   اطالعاتي (فعاليت هاي سياسي ، استخباراتي 

 ، من گوناگونخود را كه داراي عقايد سياسي  مختلف بوده ، با شيوه هاي 
؛ هكذا ابراز  مستعار آنان به همديگر و به نشرات رقيبجمله افشاي نام 

ة كتبي با  تعريف و تمجيد رياكاران ، بيان حرمت و ارادت ،همسويي نظرات
 در صحبت هايقلمي مواضع سياسي همكاران    يد  شفاهيأئ و تنام مستعار

 ،...  آن ثبت آواز شان ةبه ادام   وبا هر يك به طور جداگانه خصوصي كامالً
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 در تقابل قرار داده، مضامين و نوشتار هاي آنها را از بستر  با هميسندگان رانو
 )و دولت ها دست نشانده و ارتجاع   مبارزه عليه امپرياليسم ، استعمار (اصلي

  . مغز آنها را در نقـد و انتقـاد از همـديگر مي مكند  شيرةانحراف داده 
  

  :گي هاي بعديجلوه نمائي به خاطر كتمان هويت و وابست -11
 

KGB     شوروي سابق يا FSB روسيه كنوني هم بنا بر مقتضيات منافع 
 يا  ،در حوزه هاي نفوذش»  سيا «م روس دراساس مانند سازمان زامپريالي

 از تطميع تا ،ن را به اشكال مختلف امخالف.  خارج از آن عمل مي نمايد
ه مقام هاي بلند تهديد و ترور شخصيت فرهنگي يا فزيكي و يا گماردن ب

 از بستر تبليغات عليه آن كشور بر مي دارد و عوامل پيدا و ،... دولتي و
 يك  پائين از سطح بخشيده پنهانش را با طرق متنوع هويت ادبي ـ فرهنگي 

و  »دانشمند « تا اوج شهرت و محبوبيت  يك  ، گمناما حت؛فرد عادي 
پژوهشگر  « ،» محقق «، ]  در ايران  مثل احسان طبري [  ،» فيلسوف«

«  ، » ژورناليست «، » شاعر ملي  «ا حت؛» شاعـر«،  »...تاريخ و فرهنگ و
 و  مثل داكـتر،، زماني هم واژگان علمي ومذهبي  باال كشيده...  و»مائويست 

  به آنان آزادي عمل هم  ونمايد  را پيشوند نام شان مي، و الـحاج انجنير
،  نشراتط و حاالت بتوانند  با راه انداختن شود ، تا بر وفق شراي داده مي

 با ، سايت و يا توظيف شده ها در بخش هاي ديگر ،  مجلهراديو ، تلويزيون ،
   تعريف و توصيف از اجيران تفنگ به دست رژيم هاي مورد نظر روسيه

را در معرض ديد و جذب آن رژيمها و سازمانهاي اطالعاتي ، مثل  خودشان
؛ آي اس آي ؛ ) در ايران »  ساواك «ادامه (  » واواك « ؛  CIA سازمان 

MI6 )  ( و دستگاههاي استخبارتي اسرائيل) دستگاه استخبارات انگليس 
  . و امثال آنها قرار دهند) " المخابرات العامه "  (؛ عرب سعودي)  "موساد "

 اول   مؤرخة 89 ةشمار» كاروان «8 ة درصفح»كهگداي«شكراهللا     آقاي 
 به ش را منتشر نموده و» بنياد «شماره نهم » ةاعـــالمي  «2001 دسمبر

  :اين طريق خواسته توجه جمهوري اسالمي را به خود معطوف دارد
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بهترين فرصتي بود كه مي . در مجمع عمومي ساز مان ملل متحد ...      «
بايست استاد رباني صداي ملت مظلوم مارا براي آزادي و آبادي افغانستان به 

رسانيد و به جنرال پرويز مشرف حاكم نظامي پاكستان  ش جهانيان ميگو
اجازه داده نمي شد كه از چگونگي نظام سياسي در افغانستان حرفي بر زبا ن 

خانه محمد خاتمـي رئيس جمهوري ايران آباد  كه در مجمع . بياورد 
  خارجي ،  مداخلةعمومي سازمان ملل از حق ملت مظلوم افغانستان  بدون 

  » . براي تعيين سر نوشتش دفاع كرد 
 كه جمهوري جنايتكار اسالمي بي ترديد مي فهمد» اعالميه نويس     « 

ايران بدترين دشمن تمدن و فرهنگ و قاتل نهايت وحشي دهـها هــزار 
 بسيار خونبارش ةزنـداني و هـزاران تن متعلم و محصل ايراني بوده و مداخل

 پاكستان در ة كمتر از مداخل- خير و هم اكنون  ا دهة در دو-در افغانستان 
 بر وفق [بي باكانه با آن هم بدون شرم و .  ما نبوده است   شدةكشور اشغال 

خط حركي داده شده از جانب خـاد كه در پيوند تنگاتنگ با سازمان امنيت 
ن مردم ايران يعني  به ستايش يك تن از قاتال ] مي باشد FSB روسيه  

ه وي را مدافع ملت مظلوم افغانستان  قلمداد مي كند ، تا خاتمي پرداخت
 جلوه گري (كه از اين پروسه  و يا اين مورد توجه آن دولت منفور قرار گيرد

  گرانةمندانه  نموده ، درعمل در خدمت  سياست مداخله   عبور پيروز)
   . گيردآنكشور در افغانستان  قرار

 ةالف از كويت.   رشيدةه بخشي از نامشود كه ب     از خوانندگان  تقاضا مي
پيام  «و»  شهروند « ايران در كشور ما كه عنواني ةپاكستان در مورد مداخل

  :روانه شده ، در ذيل توجه نمايند»  زن
»  جمعيت اسالمي «و آقاي رضا دقتي ضمن ارتباط نزديك با ...     « 

قانوني و حفيظ درست همانند نماينده ارشد و خاص الخاص رباني و فهيم و 
منصور و داكتر حق شناس و چكري و امثال آنها  عمل كرده ، با همدستي 

تمامي مطبوعات تابع جنايتكاران »  سردار نابغه مسعود «فرانسويان مشتاق 
فوق الذكر را زير پوشش پولي و اطالعاتي گرفته و از راه هاي گوناگون مبالغ 

 او همراه محسن.  ميريزد مشبوع رباني و فهيم  خزينةهنگفت پول به 
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در كابل ايجاد كرده تا خميني »  وزارت ارشاد «مخملباف در حقيقت يك 
را به هر قسمي »  ) رح ( قهرمان ملي احمد شاه مسعود«افغانستان يعني 

شده به عنوان پيشوا و مرجع و مراد ومتكاي ايدئولوژيك و سياسي در ذهن 
.  يك وزير  صالحيت و نفوذ دارداو خيلي بيشتر از.  مردم ما پيچكاري كند

خالصه او براي حال و آينده كشور ما بسيار بسيار خطرناكتر از جمله چند 
يكي ازمركز هاي علني كار او .   رود جاسوس رسمي رژيم ايران به شمار مي

فرهنگي و  «در قلب شهر كابل است كه به صورت كانوني » آئينه«دفتر 
 خدمت خـاد فهيم و قانوني و دار و جهت جلب و جذب جوانان در»  هنري
 مارچ  26 - 874 ة شمار55 ةصفح»  شهروند «. (باشد  آنان فعال ميدستة

  ...) .شماره »  پيام زن « ، 2004
نقش   «ةرا در زمين» كهگداي«آقاي » سياستمدار معاصر «    اينك نظر 

BBCجه مندر(  »  لندن در تغيير دولت ايران از رژيم شاهـي به جمهـوري
 و جلب توجه يك كشور   نمائي، يا شكل ديگري جلوه )»كاروان  «94 ةشمار

 در ، به قدرت رسانه اي اش در تغيير رژيم ايرا ن گزاردناستعماري ، با ارج 
  : مي آورم  اينجا
مــن اين حرف را مي گويم كه روح اهللا خميني را راديوي لنــدن از     « 

 دستور هايش را براي ملت ايران پخش كرد و بغداد به فرانسه  برد  و از آنجا
سر انجام همين بـي بــي سـي  لندن بود كه با سخن پراگني هايش  

  »و امـام خميني را به ايـران آورد  شاهنشاه ايران را از ايران فرار داد
» ، كاوشگر مبتكر، ژرف انديش « خود را هكه هميش»  كهگداي «    آقاي 

ي شمرد، يا خود را به عمد از درك اين امر عاجر م بي همتا» سياستمدار«و
م و استعمار در دگر گشت ز نمي داند كه امپرياليواقعاًنشان مي دهد  و يا 

هاي سياسي كشور هاي مورد نظر ، آنگاهي كه پاي عاملش در ميدان بـازي 
 كه سالها قبل در ،ش   اسياسي از حركت باز مي ماند ، از ميان عمال پنهاني

 يكي را بر گزيده وارد ميدان ؛ پرورش شان صرف مساعي كرده آموزش و
در ايران خميني و در كشور ما خالقيار ، غفورزي ، مسعود ( مي نمايد ... بازي

البته تبليغات رسانه .  )  مي باشندي بارز  و آشكار چنين عامليننمونةو فهيم 
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زنده ياد در  يا سرنگوني افراد سياسي ، مثل داكتر مصدق  برگماري در هـا
  . برانگيزاننده داشته ، نه نقش تعـيين كنندهجنبة، صرف  ايران

در برابر امپرياليسم امريكا ، » كهگداي« ديگر آقاي  نمائي    در مورد جلوه 
 كاروان  «90 ة ايشان مندرجه شمار  مقالةكنيم به بخشي از سر  مراجعه مي

   :2002اول جون  مؤرخ » 
 بسيار ة جناب كهگداي از كار برد واژ[ در دانشگاه ناشر اين ماهنامه    « 

 يعني پوهنتون و ساير  ،دوست داشتني و مورد قبول اكثريت مردم افغانستان
كلمات و نامهاي پشتو به خاطر نفرتي كه از اين  زبان ملي دارد و هم به 
خاطر خوش خدمتي به  جمهوري اسالمي ايران  و تاجكستان روسيه ، 

  ستمگرانة كابل خودمان و در سالهاي تجاوز]  توخي- اجتناب مي ورزد
روسيه بلشويك ، باهمرزمان در بحث ها و ارزيابي هاي مان ، طرفدار بسر 

در كاخ سفيد اياالت متحده )  حزب جمهوري خواهان( قدرت بودن عقاب ها 
هر بار كه بوديم كه مردمان قاطع ، مصمم و جدي و يكطرفه كننده اند و 

ز چنگ تجاوز گران خارجي آزاد گشته ، حزب جمهوريخواهان افغانستان ا
امريكا در كاخ سفيد بسر قدرت بوده و يار و همكار افغانان براي آزادي شان 

 ملـت افغانستان و كسب دوباره ي   دوبارةيا به سخن ديگري با تولد « ، » 
آزادي كشور هم از چنگ روسيه بلشويك و هم از چنگ تروريستان، ياري و 

 سال 20ت متحده را در اياالمكاري موثر و قاطع حكومت جمهوريخواهان ه
پيش برهبري رئيس جمهور رونالد ريگان و حاال برهبري جورج بوش گرامي 

   ) توخي تكيه از ـ   (» ...ميداريم
از وضاحت كامل در شناخت و صرف نظر از اغالط امالئي آن متن فوق 

 آستانةو يا در»  سيا «صر وابسته به   عنةمعرفت منطقي از نويسنده به مثاب
 اين شيوة استدالل ، نمايشگر استحالة يك اجنت .وابستگي ؛ برخوردار است 

خاد خارجي وابسته به روسها   به دم و دستگاه امپرياليست هاي امريكا مي 
  !!باشد 

  تلف كهگداي فوق ة از اينرو نبايد وقت خواننده را در ارزيابي از ستايش نام
 در معرض ديد و   شيوة ة مورد نظراين قلم، تبيين فشردنكتة و ؛ اما . كرد
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جذب شبكه هاي اطالعاتي غرب قرار گرفتن همچون  ژورناليست ها مي 
؛ جلوه گري و بازار يابي مي  باشد ، كه با ناز و كرشمه و ستايش هاي بي پايه

  .                 نمايند 
به پايان » سيا« آقاي كهگداي از جانب  وابستگية    هرگاه بپذيريم كه پروس

 بر طرز نگرش اش  تأكيدخود نرسيده ؛ در چنين حالتي وي مي خواهد با
م امريكا به زستايش و جانبداري برده گونه از لشكر كشي امپريالي:  مبني بر

افغانستان و تقاضاي هر چه زودتر عضويت افغانستان به پيمان تجاوزگر ناتــو 
 با اهانت به انديشمندان و صاحب نظران سكوالريست و أم تو؛ مخالفت شديد

ي كه باسياست اشغال و كشتار مردم بسيار ئم ؛ نفرت از آنهازسكوالري طرفدار
 جنايتكار و مزكوبيده شده و بي دفاع افغانستان و عراق توسط ارتش امپريالي

ز  نمايد كه مرامش ا تفهيم امريكا ؛ مخالفت مي ورزند ، به همگانغارتگر
، جلب توجه مقام هاي دولتي امريكا به   فوقةيد مكرر موارد تذكار يافتأئت

ازسوي ديگر بي اثر نمودن   ؛»  سيا« خاطر كسب عضويتش در سازمان
 توسط دانشمندان و عناصر ملي و [ش خودگرانه در مورد ءنوشتار هاي افشا

 ي كه شاهدم شوروز امپريالي سوسيال، در سالهاي تجاوز مبارز و زنداني شده
 يعني جاسوسي وي منحيث عضو  ،عيني كارنامه هاي سياسي و اطالعاتي

دان پلچرخـي  بوده ـاد و زنـمهم و فعال خــاد در كوته قفلي هاي مركز خ
 ديرينه داشته و از پيشينة نمي باشد  ؛ بلكه باور و اعتقادش به امريكا ] اند

ها را در دلش »  بوش «و  ها»  رونالد ريگان «عشق  يك ربع قـرن بدينسو
ش را به سرمنزل » كاروان « جاي داده و به نيروي همين عشق بوده كه

اثر داكتر روستار  » زندان پلچرخي «[.  رسانيده است)  كاليفرنيا ( مقصود
 » افغانستانآئينه «ة ؛ مجل1995  جوالي40 ةپيام زن شمار «تره كي؛ 

.                                                         ] 1992  سال174ةشمار » مجاهد ولس « ؛ 93 و92ةشمار
» ژورناليست «  با احساس و آزاده ، اين بود نظر يك  خوانندگان     بلي 

در دورة  ظاهر شاه ، كالن خانوادة فرستاده شدة شان توسط كه  سابقه دار
در ، ) جان محمد خان كهگداي و پسرش نورمحمد خان كهكداي ( روسها 

بر )  در ادارات استخباراتي دولتش ( آن شاه خاين زانوي خدمت  پيشگاه 
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زماني كه امپرياليزم  غارتگر . زمين زد و آستان آن خاين ملي را بوسيدند 
اشغال افغاستان توسط ( امريكا  به كشور ما تجاوز كرد ، آرزوي ديرينة وي 

نه كار خادي وارد خاك زماني كه ژورناليست كه. به حقيقت پيوست ) امريكا 
اش را به »  عشق ديرينه  «امريكا شد ، بر آستان آن كشور بوسه زده

 تا وي  نمود و با تضرع از آنان طلبنمودسردمداران امپرياليست آنكشور ابراز 
   .  شان بپذيرند گرانةآرايشگر سياست هاي تجاوز مداح و را منحيث 

ة دوست ارجمندم قسمتي ازمقالتوجه تانرا به  و حاال به مقايسه پرداخته

 نستوه نويسندة، متفكر و   ژورناليست آزاده، داكترمحمود گودرزي زنده ياد
 ضد اشغال افغانستان و عراق توسط ه، كه ب  ايران كشور همساية ماو نامدار
،  شركاء و م امريكا و افشاي سياست هاي استعماري آنكشورزامپريالي

... وسيه ، ايران ، پاكستان ، عربستانم رزهمچنان سياست هاي امپريالي
  در افغانستان و در منطقه و ساير مسايل جهاني بنيادگراهمينطور باند هاي 

 جلب ؛ شت مي نو چاپ تورنتو»شهروند«ي ئ قاره ةبه طور مسلسل در نشري
  :  مي نمايم

 روز نامه نگار دست راستي عضو فكر انبار مشهور "رابرت نواك"آقاي  ... «    
 ديدگاه يك سناتور جمهوري خواه را بي آنكه " امريكن انترپرايز انستيتوت "

 ما افغانستان را با  بمباران به يك  ,,:   از او نام ببرد بدين گونه بيان كرد
 اين در اصطالح ما فارسي زبانان  يعني ،،پاركينگ عمومي بدل خواهيم كرد 

   ) .620 ةهروند شمارش«(      » ما آن را با خـاك يكسـان خواهيم كرد
 

  :تناقض در گفتار ، تضاد ميان حرف و عمل - 12
     
ــ كه قرار چشمديد تعدادي از زندانيان مبارز، من » كهگداي«آقاي     

جمله استادان و محصلين پوهنتون ها در زندان پلچرخي ، آنگاهي كه در 
وزماني ، » قندهاري تبار كابلزاد «، خودش را  ندهاري ها مي خزيدكجمع 

ها مي نشست، از تاجيك بودنش دم مي زد و  » جمعيتي «ة كه در حلق
  گونةو در حلقات اقوام ديگر به .  معرفي مي نمود» جمعيتي«خودش را 
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 در ميان حرف و عملش تضاد به  در گفتارش تناقض و اكثراًاً  اغلب،ديگر
  :به چند مثالي در زمينه بسنده  مي نمايم .  مشاهده مي رسد

سالهاست كه از روي دنائت و .... آن عده مطبوعات نفاق افگن افغاني كه «    
تبعيض گرايي برقهرمان ملي افغانستان يعني احمد شاه مسعود، الحاج 

گناه احمد شاه مسعود و . اسماعيل خان و عبدالرشيد دوستم مي تازند
اسماعيل خان اين است كه تاجيك و فارسي زبان استند و گناه دوستم هم 
اينكه اوزبيك است ورنه اينها گناهي ندارند كه اينهمه دشنام داده ميشوند و 

يض گرا چاپ عكاريكاتور توهين آميز شان در رسانه هاي گروهي ابلهان تب
  )» كاروان «101 شماره 4صفحه (  ».ميشود

مورد » قهرمان«توانيد كارتـون      شما خوانندگان دقيق و نكته سنج مي
 ة را كه در صفح  شركاءو »   جم  گلم« يعني دوستم  ،»كهگداي«نظر آقاي 

  جنشايد (   نمائيدچاپ شده، مشاهده » كاروان«) 101( همان شماره 16
بازي هاي ايشان به تنگ »  فرمان «ها از دست الف و پتاق و وزير سازي و 

  ! )» آمده  كارتون دوستم را در همان شماره به زير چاپ برده باشند
» قهرمانان «، از ... ، به خاطر اخذ اليسنس مسلماني و»هگداي ك«    آقاي 

)   »اي قوم به حج رفته « (حج اش را تحت عنوان »  سفرنامه «جهادي ، 
 « منتشر نموده ، در متن 3 ة صفح1382حمل  »كاروان «101 ةدر شمار
اين عاجز نيز قندهاري تبار « :  ، خودش را از لحاظ اتنيكـي » سفرنامه

 ) 9 ة پايان صفح (، يعني قندهاري خوانده و در همان شماره»د استكابلزا
ضديتش با دولت )  گويا (  سنديةش را  به مثاب»پارچه ابالغ« به اصطالح 

 « هيأتموصوف مليت خود را به .  دست نشانده شوروي منتشر نموده است
« ، چنانچه  وطن فروشان   بيان كرده  تاجيك»  اختصاصي انقالبي ةمحكم

  . نوشته اند  تاجيكاش»  پارچه ابالغ«در » ...محكمه
 - [* » افغانستان در چنگال خونين كمونيزم « يعني  ،ش» اثر «     حال از 
 پر از حب و بغض ، لعن ة نام الطائالت يا به بيان رساترِ واقعيت   ]در ص بعد

  و ؛ دروغ ملي ،  ريب و ريوه ، كذب و  گرائي ستيزي وافتراق و لجن ، نژاد
به خصوص اعضاي »  ضبط احواالت «اما تطهير و توصيف وابستگان  دربار ، 
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 را] »  خروارةمشت نمون«  طور معروف[ يكي دو تناقض صرفاًپليد خـاد ، 
   .برگزيده در ذيل مي آورم

   :  چنين مي خوانيم »ي مركز فعاليت هاي ضد روسي ـدهل«  زير عنوان 
ي ماندم با نمايندگي هاي حزب اسالمي و  تا يك سالي كه در دهل...«    

خاطر جهاد في السبيل اهللا و ه ب... تماس نزديك داشتم ... جمعيت اسالمي و
... پوره بود ، همكـار بودم آزادي وطنم با آنها از دل و جان تا آنجا كه از توانم 

محـترم  علي خان آمر دفتر نمايندگي حزب اسالمي  حكمتيار در نيو دهلي 
 و چون پيش دفتر نمايندگي پناهگزينان ملل بسيـار با و قــار بودشخصيت 

 بدون نوبت و اجازه پهره داران امتحد در دهلي اعتباري زيادي داشت و حت
ميتوانست بسيار باساني پيش رئيس دفتر پناهگزينان ملل متحد  رفت و آمد 

ر نيو اسالمي د استاد بصير آمر دفتر نمايندگي  جمعيت« ، » داشته باشد 
 و يك شخص بسيار مهربان بود با مهاجران دهلي كه اهل بدخشان بود

  ،  ) همان كتاب165 و164 صفحات(  » ...مناسبات بسيار دوستانه داشت
 ، نمي خواهد از كارنامه هاي بسيار بسيار  توخي بودهتكيه روي كلمات از

 و )خادي شده  ( خلقي  علي خانجنائيننگين، مفتضح و رسواي سياسي و 
   )دهلي (  در هند  ، عضو خاد و باندش سازائي»استاد بصير «باندش ، هكذا 

  

  
 « اين قلم و دوستان مي دانند كه آقاي حشمت خليل ] از ص قبل- [* 
ابراز نظر   چنين كهگدايكتاب بنا بر كدام ا نگيـزه و علـت ، در مورد» غبار

خ افغانستان افزود ـ تاريگنجينةباين كتاب گوهري ديگري در « : فرموده اند
 ، اين نظر 11 ة صفح93 ةشمار» كاروان«ــ » حشمت خليل غبار .  گرديد

 كاروان 94 ة ايشان در شمار"ةتاريخ شناسانـ " و "عالمانه"به اصطالح 
اين قلم در مجال ديگر انگيزه و علت .   است   هم چاپ شده11صفحه 

ماندة ببرك كارمل  اين هوادار مخفي - تعريف و تمجيد حشمت خليل غبار 
  ] را تشريح و به نقد خواهم كشيد -
  



        

                                                           كبيرتوخي   »          . . . . درنگي بر  ژورناليزم زرد  جنايت                        «                                
  

  

  
  

  

  

  
 

 

  
٧٧

 را در مركز ديد  فقط تناقض  و تضاد را نشاني نموده آن.  سخني به ميان آرد
 باز هم  ببينيم كه  . كاوشگر مسايل افغانستان اشغال شده مي گذاردخوانندة
  :چه نوشته شده ) اش  نامه الطائالت ( اثر  همان153 ةدر صفح

 جهان غرب به ااز حمايت كلي پاكستان و حت... لبدين حكمتيار گ    « 
آي اس آي شخصيت هاي سر شناس ... امريكا نيز برخوردار بود... سركردگي

ي را كه به درد جامعه فرداي افغانستان براي باز سازي مي خوردند، ئو آنها
 پاكستان بوسيله آقاي   دشمنانةسر به نيست ميكرد و همين طرح افغان

هزاران نفر  را بدون ... اآقاي  گلبدين صد ها و حت. متيار عملي ميگرديدحك
گناه و ناحق شبانه با كـش  كردن ريسمان از دو طرف گلويش مي كشت و 

جنايات وقتل و آدم كشي ... در خريطه هاي پالستيكي مي انداخت و مي برد
 باران راكت. حكمتيار بدتر و خشن تر از جنايتكاران خلقي و پرچمي بود 

به وسيله همين آقاي حكمتيار ... كابل و ويران كردن شهري به زيبايي كابل 
  » بشمار ميرود

با درك اين واقعيت ملموس و روشن كه حكمتيار جنايتكار و » كهگداي     «
و شخصيت هاي ملي و سر شناس افغانستان را در   تروريست و اجنت است

ه را با ريسمان خفه ميكرد ، با آن پاكستان ترور مي كرد و هزاران تن بيگنا
، يعني علي خان  اين خون آشام هـم با يك تن از افراد زبـده و مورد اعتماد

در دهلي جديد خيلي ها نزديك شد و تا آنجا كه از توانش پوره بود از دل و 
با وي وساير اعضاي نمايندگي حزب اسالمي در دهلي ) طور اخص(جان 

  .همكاري نمود 
اين .  جدا بافته اي نبود  تافتةگي منفور حزب اسالمي كدام    نمايند 

بسيار مهمي بود و ركني  اصلي حزب اسالمي شامل بود  نمايندگي در بافت
اين جنايتكار ،  ، كه حكمتيار از اركان آن حزب آدمكش و خاين درهـند
 همسانش بوده ميو مال عمـر عجيب كه فقط مسعود ، دوستم و مزاري  

وطئه هاي تروريستي و طرحهاي شيطاني اش را در هند توسط اين  ت،توانند 
 خلقي نفوذي خاد آمر حزب اسالمي و معاون  علي خانرأس در (نمايندگي 

 خادي   نفـوذي" معلم ستار "استخبارات آن آمريت در دهلي ، مشهور به 
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) جاسـوس شناخته شـدة روس   خسربره فريد مزدك( در حزب اسـالمي 
   .ردگعملي مي 

؛ ازدواج هاي  نااموال مهاجر  پول نقد وزيورات و؛ سرقت  ؛ ترور     اختطاف
 ة، پارچ ، طالق خط ، نكاح خط ، ويزه پاسپورت( ؛ جعل اسناد اجباري
 «؛   ) پلچرخيزندان » پارچه ابالغ«،  ، سند فراغت مكتب وپوهنتون امتحان
تر حزب در دهلي جديد به دف باجبر و زور پناهندگان تازه وارد را ( » اخاذي

؛ ) ب و شتم پول و اشياي قيمتي آنها را تصاحب مي كردندرآورده بعد از ض
 «   بهانةهم زدن محافل خوشي و عروسي آنها بهه ن  و بااذيت و آزار مهاجر

لباس هاي خانمها مطابق شرعيت « ؛ » ساز و رقص در اسالم نارواست 
 ن بهاه ؛ اخذ پولهاي مهاجر مواد مخدر انسان و؛ قاچاق» اسالمي نيست 

 هاي   در ميدان بيچارگان انتقال آنها به كشور هاي غربي و رها كردن آنبهانة
؛ جمع آوري اخبار و   آسيائي  نيپال ، تايلند و ساير كشور هاي هوائي

ن وچگونگي ا سياسي مهاجرگذشتة؛ من جمله اطالعات در مورد  اطالعات
ه اعضاي با صالحيت و غير هندي تبار ؛ ب عملكرد هاي سياسي آنها درهند

سازمان ملل متحد ؛ همچنان به اعضاي با اعتبار سازمان  ضد اطالعات هند 
كه در دفاتر ملل متحد در دهلي جديد به سمت كارمند داراي صالحيت 

ن را به شدت تحقير و بسيار اذيت مي كردند ؛ او مهاجر ي بودندئهاي اجرا
ن آن وقت را به انون ذهن و خاطر اكثريت مهاجركه تداعي نام اينها تا هم اك

؛ همينطور ارتباط با خـاد نجيب ــ كه در ) شدت ملول و مكدر مي سازد 
پيوند تنگاتنگ با سازمان ضد اطالعات هند قرار داشت ــ شامل كار و بار 

    .اين نمايندگي در هنـد بود
اهدات و حزب اسالمي به خاطر از بين بردن حريفان خود با خاد مع« 

  كرده است كه از هيچ كسي پوشيده نيست امضاءپروتوكول هاي بي شماري
دارند كه چگونه گلبدين به افراد خود دستورداده بود كه  همه به ياد. 

، به عساكر دولتي  مجاهدين گروپ هاي ديگر  مقابله با توانائيدرصورت عدم
   »  هاي مجاهدين را به آنان نشان دهند پناهگاهپيوسته و 
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» راوا« روابط خارجي    مسؤول اقتصاد با سحر صباة مجلةاز مصاحب[ 
  . ]  2003 دوم آن مجله، ماه مارچ ـ اپريل ة شمارةمندرج

، عضو خاد زير پوشش » شوراي نظار «نماينده سازائي » استادبصير « 
كه اجازه داشت  (  نبودنمايندگي جمعيت اسالمي نيز كمتر از علي خان

توانست به  خواست ، مي شي و هر وقت و زماني كه ميبدون نوبت و تال
  تحت حفاظت پوليس بيرحم ، پر   شديداً كه  ،آساني به دفتر ملل متحد

   . ) داخل شود  ،هند قرار داشت ده و رشوه ستان  ـعق
  :را در ذيل مي خوانيم » كهگداي« ديگر از جناب   ةو باز هم نكت

، اين دو  حزب اسالمي و جمعيت اسالميدر مواقع اتحاد و نزديكي ...     «
جبهه  «، » حركت انقالب اسالمي «(  تنظيم به هواداران نمايندگي سه گانه

 اشتراك در تظاهرات و همراهي با ةاجاز) » نجات ملي «و »  ملي اسالمي
  ) همان كتاب165 ةصفح( » خود نمي  دادند

ر و جنايتكار در نمايندگي هاي هر دو حزب مزدو»  اتحاد و نزديكي «اين 
  ، همچنان سازمان ضد اطالعات دهلي ، ريشه در ارتباط آنها با خاد نجيب

 به اين امر آگاهند كه اعضاي هر دو باند چپاولگر  همگان ورنه ؛هند  داشت 
 به مجرد رويا )هم در پاكستان   هم در داخل كشور ،(و بي نهايت ضد زن 

 و اگر فردي با يكي از اين  يدندي ، همديگر را چون ددان گرسنه مي درئرو
همكاري مي كرد و در عين زمان مي » ازدل و جان و تاحد توان«باند ها 

 به دست آرد ، به طور )» كهگداي « شيوة به (خواست دل طرف ديگر را نيز 
 جانب  خاطر، چنين فردي به نام جاسوس و مخبرِ دغدغةيقين و بدون 

ها »  تنظيم «با تمام اين » كهگداي «مقابل شقـه شقـه مي شد ؛ امـا جناب
از دل و جان و با تمام « بر قرار نمود و با آنها » دوستانه«ارتباط بسيار بسيار 

  .كرد» توان همكاري
به )   به فرض (داشت و  ، اگر پيوند اركانيك با خاد نمي»كهگداي«آقاي  

ز زندان ، م روس  ، قبل از امپريالي سوسيال  ضد تجاوزهمثابه  يك  مبارز ب
درزندان و بعداز حبس ، مبارزه مي نمود ، هيچگاه با علي خان  نزديك نمي 

 اما آقاي ؛ متوجهش گردد اين جنايتكار، تا مبادا صدمه اي از جانب  شد
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 سفارشي خاد ةبه سببي از نزديكي با وي اجتناب نكرد كه نام» كهگداي«
اهمه با  نمايندگي دل پر بود ، بي هراس و بي و.  نجيب را در جيب داشت

باند هاي اخواني  به ويژه  باند حكمتيار در دهلي جديد ارتباط ــ در ظاهر 
 ــ قـايم كرد و تا حد توان از دل وجان در خدمت آنان قرار سبيل اهللافي 

نمايندگي باند هاي اخواني ... و از حمايت ، رهنمود و مساعدت هاي. گرفت 
  . در هند مستفيد گرديد

  
 

  :آخر ؛ اما ناتمامسخن  - 13
     
خانواده مي پندارد ــ با »  بزرگ «ــ كه خودش را » كهگداي«آقاي     

نفرت بسيار شديدي كه از مليت پشتون و زبان آنها دارد ، نمي خواهد كه 
احياي مجدد افغانستان ،  اين مليت غيور ، جنگاور ، آزادي پرست و مبتكر

)  كنوني كه محكوم تاريخ استدة  نشان قدرت دست احت(در ساختار قدرت 
  .نقشي داشته باشند

م وي ، كه زو ژورنالي» كهگداي«ي كه در مورد آقاي ئ    متكي به برداشتها
 دقيق پاي آن صحه   خوانندة شد و به يقين كه   ارائهدر متن اين نوشتار

توان گفت كه ايشان با وابستگي هاي چند جانبه اي كه   مي ؛خواهد گذاشت
روسيه ( ساختار قدرت در افغانستان نقش دالل سياسي  چند جانبه دارند در

نمايند ؛ ولي تمنيات   مي ايفاءرا) فدراتيف ، امريكا ، تاجكستان و ايران
باشد ، اين  م روس همگون ميزباطني جناب شان ، كه با خواست امپريالي

 ها پيمان  تازگي كه به همين ، آنطرف درياي آمـو ، تاجيكيزماست تا 
 همراه با ؛ سر در آخور روسها دارد ه نموده و هميش امضاءنظامي با روسيه

، خـاد ، شبكه هاي استخبارات روسيه و » شوراي نظار« عمال روسيه مثل
 جدا از آنها  در افغانستان و در خارج از كشور ، KGB قلم به دستان افغان

ن همچنان اجنت هاي جمهوري اسالمي ايران  مثل رضا دقتي ، محس
 اين آيندةآنان در » وحـدتي « ، و وابسته هاي ...  مخملباف ، چنگيز پهلوان
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ساختار نقش تعيين كننده و دايمي داشته باشند ، كه در اين راستاي ننگين 
با تمامي نيـرو چهار اسپـه روانند و به افـت و سقـوط حتمي و غير قابل 

  ◙. د اجتناب ؛ نمي انديشن

  پايان                                
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  توضيحات

  
  و تا مغز استخوان ضد كشتمند عطف به  محراق التهابي   شاگرد – ] 1[ 

كه به آرزوي )  " شورش"گردانندة سايت ( صادق ظفر  ، يعني پشتون
 درتنگ واين سرخ هالندي "شورش"پانهادن به درب قصر رويائي اش به 

و ساير زحمتكشان خلق بسيار شجاع پشتون كه هم پرداخته به پرولتاريا 
 كشور متجاوز 40اكنون زير ضربات خونبار طبقات حاكمة جنايتكار بيشتر از 

  :قرار دارند ، در نوشته اش اين چنين اتهام مي بندد 
به شمول كارگران ، دهقانان و ساير { در حال حاضر مليت پشتون « 

پروژة هاي عظيم زراعتي . است در افغانستان مليت ستمگر } زحمتكشان 
مانند فرم هاي هده ، غازي آباد و نهر ها و كانالهاي آبياري و زمين هاي 

به {زراعتي درجه اول وجلگه هاي سر سبز افغانستان  نيز به مليت پشتون 
   » تعلق دارد} شمول كارگران ، دهقانان و ساير زحمتكشان 

گذر، ناشي از اجراي   هرگاه چنين مضحكه اي را براي يك لحظه زود
سياست نفاق افگنانه بين مليت هاي با هم برادر كشور  تفسير و تعبير 
ننمائيم  اين فورمول قوم پرستانة ضد كمونيستي وي نمي تواند  كه تراوشي 

  ◙ مغز عليل و دستكاري شدة اش نباشد
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    .   ست نيز تذكار يافته ا  نوشته به داخل قوس منابع زير درمتن و خذĤم

                                                                                                
   كانادا-  هفته نامه  چاپ تورنتو »شهروند « ـ      1
     )2003  اكتوبر59وشماره 1995 جوالي 40 شماره( » پيام زن « ـ      2
  )» ماريوف « جنرال  (  »  در افغانستان چه مي گذشت« ـ      3
   )2003ماه جون14شماره ( » مـوج  « ـ      4
  )محمودـ محمود ( » تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس « ـ      5
  »حدود العا لم « ـ      6
  »تاريخ فرشته « ـ      7
  »تاريخ سيفي هيروي « ـ      8
  : مثل معروف  مؤرخينو آثار » جغرافياي هفت اقليم « ـ      9

  »البيروني « ـ     10
  »بيهقي « ـ     11
   »  منهاج سراج« ـ     12
  »فردوسي طوسي « ـ     13
  »ابن بطوطه « ـ     14
  احمد رشيد ژورناليست معروف به نقل از منابع چيني و ( » طالبان     « -15

            )  ميالديهندي از قرن ششم           
   ) گمنام ةاثر نويسند(  »   درانيانتاريخ « ـ    16
  )جلد اول» غبار«زنده ياد(»افغانستان درمسيرتاريخ « ـ    17
 )                                            2003شماره دوم مارچ ـ اپريل( » مجله اقتصاد « ـ    18
  )چاپ ايران ( » آدينـــه « ـ    19
    ملي ي بخشئگ رهاتركيه تحت رهبري اتاتورك به يك جن« ـ    20

  » عليه استعمار1923ــ1918          
  )داكتر روستار تره كي( » زنـدان پلچرخــي « ـ    21
   )34و29 شماره هاي( »  افغانستان   آئينهمجله « ـ    22
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   )1992 سپتمبر 174شماره ( » مجاهد ولس « ـ    23
  )2003لشماره دوم مارچ ـ اپري( » مجله اقتصاد « ـ    24
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