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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
   و يادداشت ادارۀ پورتال.آزاد ل
 ٢٠١٣ سپتمبر ٢١

 پورتال آزادگان سپاس و امتنان از گردانندگان
نھايت خوشحال گرديدم باور يم که بی يزم اگر بگوی گردانندگان پورتال عزاھا علمی و پر محتو  خيلیۀبا خواندن تبصر

ھا در  که با وجود يقين کامل به موضع گيری ملی و انسانی  آن چرا ؟؟  برای اين. سانيده ام کنيد خالف به عرض نر

 ی مکث نموده و به مردمھمچو معيارتجاعی و استثمار گر  خواسته اند بار ديگر بر    ارھایوام و نيروعقبال  مردم   

کشور و سر زمينی بوط به  ھر نين ما پيام دھند که خلق با نيروھای استعماری و مھاجم فرق کلی دارد مرشريف و ناز

 محروم و ، دفاع از مردم مظلومۀھای مترقی حکم براين دارد تا در جبھ شرف انسانی و انديشهبه باور کامل . باشدکه 

 .فين حقوق انسانی ديگرانو متصريان  و مھاجمين  ر گوپيروی از زونه در مقام دفاع و . زير ستم ايستاد

  ھمچو شعری از فردوسی که بنده نوشته قبلی خود ۀو اکنون اگر بر گستاخی بنده  تلقی نگردد نظر خود را ھم در  بار

اگر  ، گيرمينکه مورد انتقاد و يا خشم بزرگواران قراراام بنويسم و قبل از  با آن آغاز نموده) .… عالمان ۀدر بار(را 

 .خواھم  معذرت می،دارند ضيحی را بر گستاخی و زبان درازی بنده تلقی میھمچو تو

 از  چند مصرعدوسی بنويسم  فقط تمام توجه و استدالل خود را برایتفکر فر زندگی و طرز ،خواھم از سوانح من نمی

 اين شعر و نوشته از استاد سخن و دانشمند تباطست  مبذول داشته و ھمچنان به ار بنده  آمده اۀايشان که در فوق نوشت

را درين مورد ابراز  رود  که نظر شان فی با عرض پوزش توقع  میهللا معرو کشور محترم دپلوم انجنير خليل ۀگرانماي

 .دارند قبل از قبل ممنون

 دينی به نام اسالم اقتصادی و سياسی  باديه نشينان  صحرای عربستان  و موجوديت،نظر داشت موقعيت جغرافيائیدربا 

به اد دين اسالم و خدمات سلمان پارسی جقه بن نوفل در  مورد ايھای ور تشويق خديجه و رھنمائی  ،به ابتکار محمد

 بی ،اند  که بر سراسر دنيا تجاوز ی بودهئھمان ھا) شايد(ب داشته   از عرداشتی که  برسیھا بايد متذ کر شد که فردو آن

را به  را فنا نموده زنھا و زيورات شان زندگی مردم را تاراج و ھستی و دار  و ندار شان. ندناموسی و کشتار نموده ا

 .يه نموده اندده و بقيه را ھم تابع به دادن جزيغما بر

نام ه بی و بی ناموسانی ب به شکل عام آن ھمان آدمکشھای عرب عرۀو ھمچنان شايد منظور فردوسی از آوردن کلم 

مجلس صلح با ناموس تاريخ بشريت در  وجدان و بی اين بی( ربيع بن زياد – عبدهللا بن عامر –ھای  احنف بن قيس 

ن بن سمره احمعبد الر -قيس بن الھيثم)  بر روی جسدئ کشته شدگان سيستانی نشستجلی زرنايران بن رستم در سه مي

 عثمان بن سعيد و چند جنايت –ن عبدهللا  اياس ب– امام قتيبه – حجاج ثقفی – عبدهللا بن زياد – حکم بن عمر غفاری –

آنچه مسلم است .  ھر صورته ب. دانم  ؟؟ نمی!!کار و سيه روی تاريخ مثل شان بوده باشد نه مردم زير ستم عرب 

يق زر  خونريزی و جنايت انھدام داشته ھای فرھنگی و اخالقی ت،بريت ماجز وحشت و بردست آورد عرب در ملک

ھا شرم خواھد بود به ھر نامی و نشانی که  کنم خيلی  چيزی ديگری نبوده است  و فکر می،مترياک خواب آور به مرد
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فتن از باشندگان بومی اين کنيز گرزمين و به صد ھا ھزار برده و شغال سرا ،ان ماکباشد  از متجاوزين به ناموس نيا

ھر متجاوزبه ھر دينی . ت و احترام نمود خاس  به دفاع بربار سالطين خون آشام اسالمیدرھا به  سر زمين و اعزام آن

  ؟؟!!که باشد  قابل احترام و پيروی نيست 

  

  :يادداشت

  .ھمکار نھايت عزيز آقای آزاد ل

از اين که تبصرۀ اين اداره . بيکران افراد شاغل در ادارۀ پورتال را بپذيريدنخست درود ھای گرم مبارزاتی و سپاس 

 به ھر اندازه ای که با نظرات شما در ھمين ه بين ما به وجود آيد، مطمئن باشيدموجب گرديده تا بحثی کامالً دوستان

زمينه اختالف داشته باشيم، از احترام قلبی ما به شما و کاری که رويدست گرفته ايد، چيزی نخواھد کاست، عکس آن ما 

 به دوست و دشمن نشان دھيم که  دانسته،اين تبادل نظر را می توانيم به مثابۀ دستاورد جديدی از سبک کار پورتال

نظر دوستان و ھمکاران چگونه می توانند با تمام احترام و محبتی که به ھمديگر دارند، در برخی نکات با ھم اختالف 

برای حل اصولی و رفيقانه آنھا به نکات قابل اختالف و تالش سالم نيز داشته باشند و از آن مھمتر چگونگی برخورد 

  .اری گردد که برای حل تضاد ھا و اختالفات درون خلقمعي ، می تواندآن

  !عزيزنھايت ھمکار 

  :به شناخت ما از فردوسی و ميزان احترام ما به وی جلب نمائيمقبل از ھمه می خواھيم توجه تان 

ا يکی است بلکه ما وی رو قابل احترام برای ما فردوسی نه تنھا به مثابۀ يک شاعر به مانند ھزاران شاعر ديگر مطرح 

بخشی از گذشته ھای اساطيری ميھن ما را چنان آغاز نموده بود، » دقيقی«از اولين افرادی می دانيم که با ختم کاری که 

مثابۀ بخشی از تاريخ مسلم به پرتو افگنی نمايد، که عدۀ زيادی از مردم و خوانندگان حتا آنھمه داستانھای اساطيری را 

بخشی از تاريخ کشورما را بيان کرده، ش شعری آن، زرای ما شاھنامه گذشته از اردر نتيجه ب. کشور ما قبول نمايند

  .سرايندۀ آن مؤرخی است بس بزرگ

 ھزار بيت، ۶٣دقت فردوسی در احتراز استفاده از واژه ھای عربی آنھم تا حدی که در کتابی با ضخامت شاھنامه و 

 فرھنگ واژگان زبان دری مبدل نموده، به تنھائی نفس ھمين  کلمۀ عربی آمده باشد، شاھنامه را به قديمی ترين٩فقط 

 نامبرده را در چنان موقعيتی قرار می دھد، که کمتر کسی را می توان در قد و قامت وی در تاريخ زبان و ادب ،عمل

  .زبان دری يافت

ان شاھنامه بيان شده  و مردم آن که از صد ھا بيت و از زبان قھرماناين خطهاز ھمه مھمتر عشق سرشار فردوسی به 

است، وی را بين آزاديخواھان و وطنپرستان کشور، من جمله متصديان پورتال در موقعيتی قرار می دھد، که حيات 

 آنھم در پيشانی پورتال که می تواند به مثابۀ بخشی از علت وجودی و اھداف پورتال را بيان پورتال با دوبيت فردوسی

  .متصديان و ادارۀ پورتال نسبت به فردوسی باشددارد، خود نمودار احترام عميق 

با تمام اينھا، احترام عميق ما به فردوسی مانع از آن نمی شود تا حين برخورد نسبت به وی و اشعارش اصل فلسفی 

 بلکه بر مبنای ھمان طرز ديد،.  با مطلق ساختن نقش وی به ايدياليسم بغلتيمرا فراموش نموده» تقسيم يگانه به دوگانه«

و پيشرو افکار و نظرات وی را سبک و سنگين نموده، تا آنجائی که آن افکار و نظرات با درک انسان زنجير گسل 

مطابقت داشته باشد، آن را پذيرفته و برايش تبليغ نمائيم و آنجائی که آن افکار با دست آورد ھای فکری و عقيدتی کنونی 

. شد، ضمن حفظ احترام به شخص وی، آن افکار را به شدت نقد نمائيمھمان انسان زنجير گسل و پيشرو مخالفت داشته با

  .  انتظار داشترين برخوردی است که می توان از جمعی تبه نظر ما اين صحيح

  :بر ھمين مبنا وقتی ما به ابيات 
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   تن مبادکدين بـوم و بر زنده يـچـــو کشــور نبــاشــد تن من مباد     ب

  دھيم      از آن به که کشور به دشمن دھيمھمه سر به سر تن به کشتن 

بر می خوريم آن را در پيشانی پورتال آزادگان گنجانيده، با گنجانيدن آن بخشی از ھويت مبارزاتی پورتال را بيان می 

 ، تحقير ساير خلقھا و در ھم شکستن ونيزم عظمت طلبانۀ فارسشداريم، اما وقتی به آن ابياتی برمی خوريم که در آن 

  .پيوند خون خلقھا خود را نمايان می سازد، بيھراس از نام بزرگ فردوسی از آن فاصلۀ ما را اعالم می داريم

  !عزيزنھايت ھمکار 

بخواھيم فردوسی را ھمان طوری که بوده است، شناسائی نمائيم، مگر اينکار ھرچند ساده نيست که بعد از ھزار سال 

 راه ، ھزار بيت باقی مانده از وی، به مانند يک چراغ۶٣ممکن ھم نيست، چه جھت شناسائی فردوسی اولتر از ھمه نا

  . نمايدپرتو افگنی میشناسائی از وی را برای جوينده 

اشعار فردوسی به ما می نماياند که فردوسی آن چنان در تاريخ و اسطوره ھا فرو رفته است، که نمی تواند عظمت و 

ی از خون خلقھای خودی و ھمجوار بنا يافته ئتدار سلسله ھای حکمرانان بومی را که بر روی استخوان سر و دريااق

می تواند اين را بپذيرد که جنايات اعراب ناو . فراموش نموده و قبح چنان ايجادی را موشگافانه بررسی نمايداست، 

دن دنيای متمدن آن روز اعم از امپراتوری ساسانی و باديه نشين بعد از پيدايش اسالم و به خاک و خون کشاني

 برخاسته از فرامين قرآن و دستورات پيامبرش است، از جانب ديگر عکس العملی امپراتوری روم شرقی، اگر از جانبی

است از يک قوم و نژاد سرکوفت خورده و تحت سلطه در طی قرون، آنھم درست زمانی که از ارباب ھای ديروزی 

  . می کشداش انتقام

به عالوه فردوسی اين را ھم نمی تواند ببيند، که حاکميت اسالمی پيش تر از آن که از اجساد ساير اقوام و مليت ھا تخت 

دائی خود را بر پيکر به خون خفته و بدون سر ده ھا، صد ھا و ھزاران عربی که يا نمی تاجالس بسازد، قدرت اب

 از لحاظ منافع سياسی با آنھا اختالف داشتند، ايجاد و شجرۀ کين نمايند و يا ھمخواستند، به عقيدۀ محمد و جانشينانش تم

خبيثۀ قدرت اسالمی با خون ھزاران دگر انديش عرب آبياری شده بود و تا زمانی که آن ارتش به دروازه ھای 

  . برسد، دمار از روز گار مردم عرب کشيده بودمامپراتوری ھای ساسانی و رو

  ،عنی از جانبی برای خودی ھا حق سربريدن و گردن زدن قايل شدنھمين دو کمبود ي

  به شمشير و خنجربه گرز و کمند  بـــه روز نبـرد آن يـل ارجمند       

  الن را سر و سينه و پا و دستــبريد و دريدو شکست و ببست         ي

سر ھای بريده شده و سينه ھای دريده   به و اقوام ھمجوار را نوکر و حقير خودی ھا دانستن و از طرف ديگر بی توجھی

به وسيلۀ محمد و ،  آغاز و تا رسيدن به دروازه ھای قدرت ھای بزرگ آن زمان»بدر«از که کله منارھائی و شده 

، وی را به جائی می رساند که به نداز ھيچ ظلم وستمی دريغ نورزيدکه بر توده ھای عرب و نواميس آنھا پيروانش 

به يک قوم و نژادی اھانت روا دارد که چه بسا خود ھمان قوم و نی که محرک تمام آن جنايات بود، عوض تقابل با دي

  .نژاد اولين قربانيان آن سيستم بوده اند

  !عزيزنھايت ھمکار 

  .بيائيد به تاريخ کشور خود مان نظر بيندازيم، از آن گذشته ھای دور تا ھمين يکی دو قرن قبل

به طرف جنوب، يعنی نخستين مھاجرت » بخديم سريرام«اقوام آريائی کوچ کننده از دھد که مطالعات تاريخی نشان می 

فقط ھمانھائی قرار داده و » دروايدی ھا«در تقابل با بوميان آن محل يعنی را ھای آريائی ھا به طرف نيم قارۀ ھند، آنھا 

يعنی نجس » اچوت«يرفتند، ھمان ھا را ھم را زنده گذاشتند، که طوق بردگی اين آريائی ھای مھاجر را بر گردن پذ

، »آريائی ھای اصيل«خانه ای آب نوشيده بودند، که اين ددانسته به ھزاران تن از آنھا را صرف به خاطر آن که از رو
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 و از ھمان تاريخ تا ھمين دو سه قرن يعنی انسان ھای برگزيدۀ فردوسی از آن آشاميده بودند، زنده زنده به آتش افکندند

ل، کدام مصيبت و طاعون مرگباری نبود که از شمال به جنوب سرازير نشده باشد، اگر سلطان محمودی  شھر غزنه قب

تبديل کرده نادری را به انبار طال، الماس و ذخاير احجار قيمتی » قالت«عروس شھر ھا مبدل نموده بود و يا قلعۀ به را 

دھيم تا تمام مردم افغانستان امروزی و اجداد قبلی شان را دزد، جنايتکار بود، آيا با تمام آنھا می توانيم به ھندو ھا حق ب

و قاتل دانسته، به نفرت از خلق دربند ما مردم را تشويق نمايند؟؟ به يقين نه و به ھمين علت بوده است که کمتر دانشمند 

 از فردوسی، مرز بين جباران و اعتنائی به نوشته ھای فردی مانند نھرو داشته است، زيرا وی نيز به پيرویافغان، 

  .مردم عادی را زدوده، و گناه جنايات طبقات حاکم را بر خلقھای تحت ستم بار نموده است

  !ھمکار نھايت عزيز

 و تی اسرائيل در حق خلقھای منطقه به خصوص خلق فلسطين نظر می اندازيمسوقتی امروز به جنايات دولت صھيوني

به غير از شما که در افشای اديان ابراھيمی حق استادی بر ھمه داريد آيا ما ديگران به حق عليه آن نفرت می ورزيم، 

ه گرفته است، و اگر از نسانی و جنايتکارانه از کجا سرچشمھيچ از خود پرسيده ايم که منشاء چنين سياست ھای غير ا

 خود تحقير تمام اقوام و مليت ھای ديگر که در نفس» قوم برگزيده از جانب يھوه«خود پرسيده ايم آيا پيوندی بين اعتقاد 

   با سياست ھای فعلی دولت اسرائيل يافته ايم؟؟ را حمل می نمايد

شما را که در اين زمينه در پيشاپيش ھمه قرار داريد، اگر بگذاريم کنار، آيا می شود گفت که ساير مردم آن پيوند را ديده 

  ير عرب از جانب وی، در يک خط دانسته اند؟؟اند و اگر ديده اند، آن را با شعر فردوسی و تحق

ما نمی دانيم پاسخ شما در اين مورد چيست، اما خود صادقانه می نويسيم تا جائی که تجارب فردی به ما اجازه می دھد 

 درک و عليه آن برزمند، از انگشتان دست ما فزونی نداشته  آنھائی که توانسته باشند چنان پيوندی رادبا تأسف تعدا

  .تاس

  !ھمکار نھايت عزيز

 سال به ھمان سان ١۴٠٠نوک شمشير بود در تمام اين نفوذ اعراب در افغانستان خالف روز ھای نخستين که مبتنی بر 

به » ته کردهگنجشک پناه ب«لفای اموی و عباسی نبوده است، يعنی گذشته از آن که به ھزاران خانوار عرب، از ترس خ

اعرابی که فعالً درافغانستان سکونت دارند، ھمه جنايتکار، قاتل، دزد، م که اجداد تمام اين ديار کوچ نموده اند، گيري

 ديگر ھمان پدران شان نيستند، تا به ،چپاولگر و متجاوز به ناموس مردم بوده اند، مگر اينک باز ماندگان و فرزندان آنھا

  .خاطر عرب بودن توھين و اھانت بر آنھا روا داشته شود

  ! عزيزھمکار نھايت

» کلفگان«ساکن در واليت تخار در منطقۀ » عرب«حتماً شما ھم از جناياتی که شورای نظار و مسعود در حق اقليت 

نخستين پايه ، ه و ھستندمسعود و مسعود خيل ھا که خود دشمن افغانستان و مردم افغانستان بود. انجام دادند، اطالع داريد

سوسمار « اعراب آن منطقه استوار نمودند، چون فردوسی گونه آنھا را بر اجساد» کلفگان«ھای قدرت شان را در 

  .تطبيق گرديدآن ديارمی دانستند، عين اين مصيبت در واليات فارياب بر اعراب » شير شتر خور«و » خور

  !ھمکار نھايت عزيز

سازد که حتا با فردوسی ھمان گذشته ھای تاريخی و وقايعی که اينک بر مردم ما می گذرد، ما را وادار ساخته و می 

  .اميد اين توضيحات مختصر قناعت آن دوست گرانقدر را فراھم نموده بتواند. نيز سختگيرانه برخورد نمائيم

  شاد و تندرست باشيد

 AA-AA ادارۀ پورتال

 


