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 Political سياسی

 
  فرهاد لبيب
١١٫٠٨٫١٠  

  
  

  "زمستان می گذرد و روسياهی به زغال می ماند"
  

  )مصاحبۀ کتبی(
  

  
  
  
  :ال ؤس

 افغانستان را ح پالن تجزيۀ ، يعنی پيش کشيدن طر لطف نموده ، عوامل و اهداف قضايای اخير
که از طرف امپرياليزيم جهانخوار که در رأس امريکا قرار دارد ، شگافته و بگوئيد که آيا 

ما قابل  خاک ما به چند کشور جديد ، برای ش افغانها به ممالک همجوار و تجزيۀتعلقات قومی
  .ی ميکنيد ؟ اقوام افغانستان را در زمينه چگونه بررستحمل و پذيرش است و روحيۀ

  :جواب
 ، درز امپرياليزم کار امرو" افغانستانۀتجزي" پيش کشيدن خدمت شما بايد به عرض برسانم که 

، يعنی  نهصد و نود و دوشکل عريان در سال يکهزار وه س امريکا نبوده، بلکه  اين طرح بأر
که در آن افغانستان ) ١(بيرون داده شد ، " نجلس تايمآالس  "ۀ سال قبل از امروز  در نشريهجده 

 به مناطق همجوار ضم گشته و در نهايت سر زمين  ، تقسيم شده و هر قسمت ،به سه پارچه
زمين زدوده ميشد و اينکه هدف و يا اهداف امپرياليزم در اين سياسی  ازجغرافيای ،مستقل مان

  :عمل ضد انسانی چيست بايد  عرض کرد
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يکسو و از سوی ديگر عقب نگهداشتن رقبای قديم و  از  فقط استعمار ، هدف و يا اهداف آنها 
دو ( هند و چينۀم، کنترول و محاصرئياگر واضح تر بگو .  ميباشد از بازار های جهانیيش جديد

 تعلقات  قومی و ۀدر بار.   و بازار يابی آنها در سطح جهانی ميباشد ) قدرت تازه نفس اقتصادی
  :به عرض برسانم مليتی    افغانها به ممالک همجوار بايد 

 مان با مردمان آنطرف سرحد پيوند های مليتی ئی اقوام داخل سرحدات جغرافياگر چه ظاهرًا
خون ) دخط ديورن(  سر زمين مان با پشتون های آنطرفیطور مثال   پشتون هاه  ب دارند

ای ما، ه" تاجيک" های مان و يا هم " اوزبيک"شريک بوده و از يک تيره  و  تبار ميباشند و يا 
تعلقات خونی و مليتی  با آنطرف سرحد داشته و دارند ، مگر همزيستی چندين قرن اقوام 

وجود آورده است  که بارز ه  را بئیبا خارج سرحد ، تفاوتها)  داخل افغانستان(اينطرف سرحد  
ن  و نزديکتريئیطور مثال ميخواهم از   نزديکترين  جداه ب .شده است تر از مسايل قومی خونی 

  :بگويم " پشتون ها توسط انگليسهاۀتجزي"قوم و مليت 
بار آورده است ؟حتی ه ی را در همين يکصد سال بئ جبری ، چی تفاتهائیتوجه کنيد که همين جدا

مرد مان  )نيمه اردو و نيمه پشتوی(  همان صحبت و سخن و ادای کلمات.به زبان توجه کنيد
زبانان قندهار و لوگر و غزنی و وردک مان، قابل برای مردمان و پشتو " دخط ديورن" آنطرف  

آی ،اس (بگذريم از آنکه آنها خود ها را پاکستانی دانسته و صد ها جنرال و عضو  فهم  است؟
افغانستان عمق ستراتيرک " اند که امروز غوغای  ،ۀ پشتون های جدا شدهاز همان تير) ،آی

 و وجدان  سليم قبول خواهد کرد که  افغان ساکن آيا کدام مغز سالم! را سر داده اند" پاکستان است
شود؟ ايرانيکه ساکنان " ايران"  امروز ه می تواند شهروند بدون تبعيض فارسئیمحوطه جغرافيا

ه د که يک عبادتگاه داشته و يا بمی دهبومی خود را که مذهب و مليت غير فارسی دارند ، حق ن
 حال آيا اگر افغان سرزمين من هزار بار برای زبان مادری خود مکتب و مدرسه داشته باشند ،

نزد آنها " ۀ پدر سوختهافاغن"منافع ايران خود را شهيد راه کربال کند ، آيا باز هم غير از همان 
ی افغان با )اوزبيکها ( ها و) تاجيک( ها، ) هزاره ( تصويرشايد از همين استدالل . خواهد بود ؟ 

  .يمه آزاد در ذهن مان روشن  شده باشد اوزبکستان و تاجکستان نيمه روسی ن
خدمتتان بايد به عرض  يرش است؟ذال نموده ايد ، که آيا اين تجزيه برای شما قابل پؤو اينکه س

من گفته ه ر مادر افغان را مکيده ام  و از وقتيکه خود و جهان را شناخته ام، بيبرسانم  که من ش
ديده ام که بزرگترين افتخارات تاريخی و   زده ام ،و وقتی تاريخ را ورق! تو افغان هستی  اند که

د که گرفتن نام تجزيه بااين همه ئي، حال خود بگو.  فرهنگی را در آسيا همين افغانها داشته اند
  افتخار و بزرگيها برای يک افغان اصيل چيست ؟

   . که بدين باورند ، تصور و ارزيابی کنيدرا ی ئ تمام افغانهاۀ ميتوانيد روحياز اين
مقابل  سپاه در " پنجده"هزار افغانيکه برای پاسداری از دومن چگونه ميتوانم از خون : بلی

هزار نفری که بدون امر  اين سپاه دو عقب بر نگشتند، بگذرم ؟روسها استاده شدند و يک قدم به
 تمام همگی از پنجده و مناطق همجوار آن نبودند، بلکه آنها مربوط به ،ردندامير دست به سالح ب

  .افغانستان بودند 
غازی بی بی "من چگونه ميتوانم از قهرمانی های زنان و دختران کابل که به سر کردگی 

  . بگذرم ،يشتر از مردان کوه شير دروازه را از لوث دشمن پاک کردندپچار ساعت "ادی
ته   ريخئی اين چوکات جغرافياوجب وجبخاطر استقالل  و سر بلندی در ه خون پدران مان ب

  .شده است 
پا نشد، بلکه رهبران و اولين ه قيام هرات عليه  روسها و نوکران آنها ، تنها توسط مردم هرات ب

  .هرات که فرزندان سراسر افغانستان  بودند صورت گرفت" هفده  ۀفرق" درجانبازان آن 
سد صد آيا خون و ج کابل را در نظر بگيريد ، در همين ساحه تنگ ،" پوليگون پلچرخی"همين 

  مخلوط و در هم نياميخته است ؟..... وهزارهها پشتون و تاجيک و اوزبيک 
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آيا کسانيکه اين خون های مخلوط شده برای آزادی و سر بلندی را ميخواهند ناديده گرفته و آرزو 
 و  بگويمچه به باد فنا دهند ،خاطر خشنودی استعمار راه آزادی افغانستان را به ءشهداو آرمان 
  ..؟مچه بنام

کمر همت بسته بايد برای احيای افتخارات نياکانشان " افغانستان"برو فرزندان اصيل اين بوم 
نه   خويش تالش نمايند،ۀاوالد حالل سرزمين مان بايد برای استرداد خاکهای از دست رفت کنند،

  . استعمار ۀ غريب و به خون رنگين ، آنهم به امر و نقشۀبرای تجزيه و نابودی همين توت
خاطر ساختن و ه ما بايد نخست برای آزادی خود از يوغ خارجی ها تالش کنيم و بعد از آن ب

آوردن يک حکومت صالح و عدالت خواه مبارزه  کنيم ، تا همه تبعيض ها و ستم های رنگارنگ 
شان نه اينکه برهنه تر به ساز دشمن دست اف .از سر زمين مان رخت سفر بسته و گم و گور شود 
  .و پای کوبان بوده و بر يکديگر شاخ و شانه بکشيم 

  :الؤس
 حاکم شده است، بدين مفهوم که با در نظر داشت واقعيت های نا گواری که در جامعه ما جبرًا

بيش از چند بار است که امپرياليزم جهانی در کشور ما فاجعه آفريده تا بتواند به اهداف ضد 
 به نظر شما برای حفظ تماميت ؛ برسد،تی  سر زمين ماستنابودی هويت و هساش که انسانی 

  هائی را ميتوان در پيش گرفت ؟ه ارضی کشور و حفظ وحدت ملی چی را
  :جواب 

صورت دقيق و متناوب ، با امکانات ه در اين جای شک نيست که استعمار طی ساليان متمادی ، ب
خ ما را مسخ و فرهنگ مانرا نابود وسيع و نوکران بومی دست داشته خود کوشيده است ، تا تاري

ساخته و در پهلوی آن هستی مادی مارا غارت نمايند ، سوگمندانه بايد گفت که در اين کار غير 
  .اخالقی خويش هم موفق بوده اند 

 اخير را در نظر گيريم ، در خواهيم ۀ تنها همين سه دهو، نود سال اخير بگذريم اگر از هشتاد
روس ، "م ما در اين سی سال اخير که در گير دو غول استعماری يافت که سر زمين و مرد

قرار گرفتند، سخت ترين ضربات نابود کننده را متحمل شده اند ، که شايد "امريکا و متحدين او 
  ..... و حتی جهان نديده و يا کمتر ديده ايم ، به هر حال نرا در طول تاريخ خود آنظير 

ی را ئهاه  سالمت ارضی کشور و وحدت ملی خويش چی راال نموده ايد که برایؤو اينکه س
  :گفتميتوان در پيش گرفت ، بايد 

س ميکنند وليت احساو اوالد و ابنای خويش عالقه و مسؤسر بلندی خود و،عزتکسانيکه به شرف
يا " حيثيت و شرف انسان يا در خانه اوست و يا در آرا مگاه و گورش  ،؛ و بدين باور هستند که

نگذارد که ...بايد با هر چه در توان دارد از قلم تا قدم ، تا درهم و زبان" ، يا خپل گورخپل کور 
مند قرار گيرد، آزدست همسايه های ه همين خانه ويران ما ازبين رفته و شرف و ناموس مان ب

  .نگاه دير خواهد شد  و پشيمانی سودی نخواهد داشتآکه 
با  ،چنان در طول پنجهزار سال" فغانهاا"لت و مردم اين م: و يک نکته را خاطر نشان بايد کرد
که نمی توان آنها را تا ابد از هم جدا  مخلوط شده است ،هم هم تنيده شده اند و خونهای شان با 

و بابريان هند هم زمانی خواستند اين سر زمين را بين خويش " ايران"ساخت ، صفويان فارس 
دست شان نيامد ، انگليسها هم چند بار ه  چيزی ب"سوای استحکامات حربی "که تقسيم کنند  

 دشمن به گور خواهد رفت ۀکوشيدند که مسکن و ماوای مارا تجزيه و نابود کنند ، اينبار هم اراد
  ....  اهللا ءانشا
  :ال ؤس

ما ميدانيم که اشغالکران با مرتجعين ، نيرو های ضد ملی و تبعيض طلب همچنان جاسوسان همه 
ی که به اهداف ئبينيم و می شنويم که هستند افغانها  مشترک دارند ، همه مییهامنافع و خواسته 

 انترنيتی و در جرايد یتجزيه طلبانه باداران خود ، تبليغات ضد ملی و ضد قومی را در سايت ها
  .راه انداخته اند ه ب
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ج از کشور  نبوده و رسالت روشنفکران ، در داخل و خارخيانتنظر شما سکوت عليه آنها ه آيا ب
  ، با شنيدن و خواندن طرح های استعمار چيست؟

  :جواب 
اين حقيقت ديگر آفتابی شده است که ، انسانهای دارای کمبود شخصيت ،   دايم در تالش اند ، تا 

 ر اين تالش های  غيوخاطر ارضای آن ، دست به هر کار ضد ملی و ضد انسانی بزنند ه ب
سوی حق طلبانه بدهند، ما در همين سی سال ديديم که ظاهر سمت و در اخالقی خود ها را 
   روسها ، آوردن باداران خود را چگونه توجيه ميکردند ؟ۀنوکران آبرو ريخت

خاطر خدمت به تجاوز و جنايات چی ه ب) امريکا و انگليس(همچنان مزدوران استعمار سياه 
  عرق ريزی و قلقله ها دارند ؟

حقيقت نابود شدنی نيست ، و ارزش های انسانی را :  است مگر يک نکته را تاريخ ثابت ساخته
که بارز ترينشان همان استقالل و آزادی است و آن در ناموس  طبعيت سرشته است ، بلی زدودن 

زمستان ميگذرد و رو سياهی " و نابود کردن ناموس طبعيت نا ممکن بوده و امکان ندارد ، پس 
  "به زغال ميماند 

را " روشنفکر"ۀ من قصدا کلم"گان مشخص ميگردد رسالتمندان و آزادۀفروی اين استدالل وظي
همانگونه که چند جمله قبل عرض کردم ،  با هر چی در توان است ، عليه اين . کار نميگيرم ه ب

چون اينها خالف ناموس طبعيت و انسان در حرکت اند ، پس شکست . صف مزدور  بايد رزميد 
  سالم لاو.و رو سياهی آنها حتمی است 

..........................................................................................................  
رسما "الس انجلس تايم "ۀدر نشري١٩٩٢ست که در ا گست سال ه اينام نقش" يکم و آسيا در قرن بيست ") ١(

توسط شش نفر متخصص جغرافيای سياسی آن  ريکا ، امۀمنتشر گرديد، اين نقشه که به دستور وزارت خارج
چار نفر استادان جغرافيه در پوهنتون های امريکا و دو نفر ديگر مامورين وزارت (کشور ترتيب شده است 

  .) امريکا ميباشد ۀيس جغرافيای سياسی در وزارت خارجئخارجه ، و از اين دو هم يکنفر آن ر
تقسيم گرديده  که شمال آن با تاجکستان ) سی و دی( قسمت شمال و جنوب دوه نظر به طرح اين نقشه افغانستان ب

و ازبکستان و جنوب آن ضم پاکستان خواهد شد و سر انجام افغانستان نظر بدين طرح استعماری از نقشه زمين 
  .زدوده  خواهد شد

در سال يکهزار " ه فامهفت"نشريه ٢٣  ۀ در شماری که گفته آمد ، طی دو مقاله يکه ایاين جانب با ديدن نقش
چاپ تورنتو "زرنگار"ۀ وزيننهصد و  نود و سه و ديگری در سال يکهزار و نهصد و  نود هشت در دو هفته نام

  .موضوع را افشاء و هشدار داده ام 
  
  
    

      
                                                                                                                               

  
  
  
 
 


