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  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

  )مقالۀ بيست و يکم ( 
  
  
  

 دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
  ٢٠٠٧ نومبر ٢٩برلين ، 

  
  
  
  
  

       ۀ ايران از استفادات و سوِءهـرکارستان 

   ماهـزارۀبرادران پاکدلی 
  

نشر گرديد، از فـتنه گری  ٢٠٠٦ آگست ٢٢که بتاريخ  " دکتاتوری فـرهـنگی ايران بر قـلمرو زبان فارسی"در مقالۀ 
اين مضمون توطئه های فـرهـنگی و . شمه ای پرده برداشته بودم ايران،" کربالنی ــ آخوندی"فاسد های رژيم 

اند، اين مقاله بوده چنانکه انعکاسات شاهـد . ساخت ی ايران را در افغانستان و تاجيکستان برمال میسياست فـرهـنگ
نيز  و نوکران رژيم آخوندی ايران را "ايران پرستان" در پهلوی استقـبال وسيع خوانندگان وطنخواه ، خشم

  .برانگيخت
 ميداد ، در عـين زمان طاليه دار بی ما را نشان همسايۀ مفـتن غـرۀ کوچکی از توطئه های گستردۀگوشکه  مضمون 

خوشبختانه .  ايران ، پرده برافگنند  دولـت توطئۀ بزرگاز جهات ديگر تا  ،هموطنان دلسوز ما و مشوقی بود برای
  .ديمگرديد و ما شاهـد نشر دهها مقالۀ افـشاء گر در زمينه شکه چنين 

باشد ، که قـرار است از سرحد ايران تا  ل کشيدن کوريدوری میاز سالهاست شنيده ميشود، که کشور ايران مشغـو
پروژه هائی که ايران زير عـنوان کمک بازسازی به افغانستان روی دست گرفـته است ، . قـلب افغانستان امتداد يابد

د، بر اين  يافـته و آنانی که موضوع را از نزديک و عمًال مشاهـده ميکنن)١( تمرکز"ستراتژی"نيز در چوکات همين 
صنعتی ايران و ايرانيان در هـرات  و تمديد و نامحدود سرمايه گذاری های نامعدود . قـول صحه خواهـند گذاشت

، که ادامه اش تا  افغانستان مرکزی حتمًا در نظر ميباشد ، يکی از کارهای زيربنائی " دوغارون ــ هـرات"شاهـراه 
    .عظمت طلبانۀ ايران استهمين خط  مشی توسعه جويانه ، شووينيستی و 

 خانه برانداز ايران را افـشاء گوشۀ ديگری از توطئه های که  و افـواهی در گردش است ،درين اواخر آوازه ها
 "افغان جرمن آنالين"در پورتال خود منتشرۀ  مقالۀ اولين کسانی بود که ضمن يکی از " عارف ذره بين"آقای . ميکند

 ، پرده از بسا ناروائی های جمهوری "لسطينـات با فهـر ۀ بر سر مقايس ليه ارادهـعبرتدار ـجنگ اق "زير عـنوان، 
     .اسالمی ايران برداشت
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عمق فاجعه را از نزديک لمس در چوکات وظيفـوی ان بود و هـرکه کاردار سفارت افغانی در ت" جميل بامی"و آقای 
 ١٨مؤرخ  ( "ات باستان هـرخطرناک ايران دراستراتيژی " مقالۀ موضوع را مشخصتر شگافـت و طیکرد،  می

  :، چنين آورد " افغان جرمن آنالين"خود در پورتال  ) ٢٠٠٧نومبر 
بنا بر ارتباط   سکرتر دوم جمهوری ديموکراتيک افغانستان در تهـران بودم و١٩٨٧ الی ١٩٨٥در سالهای  « 

تهـران  وـم خوندی قآخطرناک رژيم   پالن شوم واز يک افغانها در تماس بودم و  خوشبختانه با تعداد کثير،وظايف
بدالوکيل ـشخص ع به قای اسد کشتمند و آلين سفارتؤوزمان به مس ن در آ که شدم گاهآبال کشورم افغانستان ـدر ق

  :وزير خارجه نوشتم که 
 زمان رژيم ی هات مداری با تجديد پالنـعيشر و طب زادهـسنجانی، قـقای رف آدستگاه استخبارات ايران تحت نظر

 ورـغ، نيمروز، راهـف، هـرات  در نظر دارند واليات،) ساواک تهيه شده توسط سازمان استخباراتی آن زمان (شاه 
 سران ،ذين محلـمتنف،  وحدت امروزی حزب سران جهادی شاخه هایۀه از جملائی کيس را توسط افغانهـبادغو 
ير ـاسد کشتمند شاژداف صدراعظم ، لی کشتمندـقايان سلطان عآ زمان نآارکان دولتی داخل رژيم  و وام هـزارهـاق

رض تجزيه عمل اوپراتيفی ذيل را تحت ـغ  تجزيه نمايند و ...قای سرابی ، آوض نبی زادهـع، يم تهـرانـقـافغانی م
  .ندـانجام ده)  کرم ابريشم (اسم مستعار 

  

   :اولمرحله 
، هـرات (نها در نوار مرزی با ايرانآجابجا سازی  ان و مليت هـزاره از ايرۀ در ظاهـر اجباری هم اخراج
 ساختمان، های عميق  چاه حفـرتنظيم اسکان توسط پول استخبارات ايران و  ترتيب و).يسـبادغ و راهـف، نيمروز
 و مکاتب، ايجاد مدارس دامداری و تی وـايجاد فارم های زراع.  هاشفا خانه و، تکيه خانه ها  مساجد،وریـ فهای
 امامان ايرانی و  و هاپرورش مال ارسال و. برای مليت بخصوص هـزاره شکده های کوچک در اين والياتدان

 درسی بتاليف کت طبع و، نگی به سبک سيستم رژيم ايرانـرهـايجاد مراکز ف.  قـمتهـران و، تايبات، مشهد افغانی از
  .بی در نوار سرحدـمذه ايجاد کانونهای کلتوری و توسط ايران و

  

  :رحلۀ دوم م
د ساختن برخورد های ـمساع ليه تازه مسکن گرفـته گان جديد هـزاره وـنها ع آمقاومت تحريک مردمان بومی و

 تشديد اختالفات تا ضای امنيتی وـوخيم ساختن ف تجهيز هـزاره ها با سالح ايران و بی وـمذه مليتی و، ومیـميان ق
 به ًا گزين شده را وادار سازند که رسمی امامان مليت جديد جا سران و مالًابعد جانب و تل عام هـردوـسرحد ق

 دوباره به ن خواهان پيوستًا مجددفعًال  ايران بوديم وبخشی ازدر گذشته  (  که ما کنندکمک مطبوعات ايرانی اعالن
نستان که گويا رام افغاآن بخشهای نا آايران خواهان الحاق وکرده کشور مبدل   دوۀشـنرا به مناق آايران ميباشيم و

 رژيم ايران در داخل دستگاه  با نفـوذرادـاف ميان در . اندبه ايران گرديده خواهان الحاق  مردم سرحد یقـرار تقاضا
  ».ند يد خطرناک ميگردۀرکعوران اين م آيزمـدولتی افغانی نيز ه

  
ق وظيفۀ ملی و وطنی، عمق  بامی ، با درک عميافغان، آقايان عارف ذره بين  و جميلهـردو نويسندۀ وطنخواه 

فاجعه را درست ترسيم کرده و به مردم دلسوز اين خاک و زمامداران افغانستان هـشدار داده اند ، تا مسأله را جدی 
ايران " آخوندی ــ کربالئی"گرفـته و نگذارند که کشور عـزيز ما افغانستان بر اثر توطئه های رژيم مفـتن و حريص 

و " پاکدلی"من طی اين مقاله  بدرجۀ اول بر . دگرگونی های ناگواری گرددطمات و تالخدای نخواسته دستخوش 
مذهـبی برادران هـزارۀ خود انگشت می گذارم، با اين تأکيد که اين اعـتقاد مذهـبی می تواند " بی آاليش"احساسات 

غ اين اعـتراض و هـوشدار متوجه اما دم تي.   استفاده جويان رژيم ماجراجوی ايران، قـرار گيرد"سوء استفادۀ"مورد 
ايران است  ، که به هـزار و يک دسيسه دست می يازد، تا وضع وطن مظلوم ما را " مالئی ــ کربالئی"خود رژيم 

  .ناآرام نگه دارد و يا حتی منقـلب بسازد
  

اه ايران ــ که خود ها سال پيش خطری را که از جانب دولت ايران و پالن های عظمت طلبانه و بلندپروازانۀ ش من ده
 اما  ،لقـب داده بود ــ متوجِه تماميت و سالمت  ارضی وطنم بود، احساس ميکردم" شاهـنشاه آريامهر"را به گزاف 

که مقارن دورۀ ناآراميها و کش و کوک  گذشته  تا ابتدای قـرن حاضر ــ  وقـتی در سالهای دهۀ هـشتاد و نود سدۀ 
 بررسی  از نزديک موضوع رار به کشور ايران پرداخته و جوانب مختلفی بيشماهای وطنم ميباشد ــ  به سفـرها

  . تا سرحد يقـين تبديل گرديد کردم، اين احساس  به درک و باور عميقِ 
    

و " ستراتژيک"درينجا بايد به تأکيد هـرچه تمام تر گفـته شود ، که طيف پالن ديررس و به اصطالح فـرنگی 
ار وسيع است و تنها افـرادی از مردم غـيور و برادران هـزارۀ ما نيستند که آماج تير بالی  تخريبکارانۀ ايران بسي

ــ از داستان نويس گرفـته تا شاعـر و ادبياتی و اهـل ) ٢(يان نامتوبسا فـرهـنگ. رژيم شووينيست ايران ميباشند
و نويسندگانی که خود را "  کابلپوهـنتون"مطبوعات و استادان ادبيات پوهـنتون های افغانستان و خصوصًا 

ــ  و تعداد معلوم  و نامعلومی از کارمندان دولت در سطوح مختلف قـدرت  ... مينامند و " خراسانی"و " افغانستانی"
 و عـده ای از احزاب جهادی و غـيرجهادی و قـوماندانان ساختۀ ايران و شماری از سايتهای انترنتی مربوط  به
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.  متأسفانه دربست در استخدام مستقـيم رژيم های ايران قـرار داشته اند... و " افغانستانی ها"و " خراسان خواهان"
سير صعودی ، معجل و شتابناک خود را پيموده  و اکنون کار به " جمهوری اسالمی ايران"اين استخدام در دوران 

  . پذير رخ بدهـدر و برگشت نيجائی رسيده که بايد حتمًا جلوش گرفـته شود، که اگر نشود، شايد حالتی خط
آنچه ضمن اين نوشتۀ کوتاه پيش کشيده ميشود، بخاطر اينست تا دانسته شود که تنها افـرادی از قـوم ارجمند هـزاره 

ايران قـرار گرفـته اند، که به " سبعيت زادۀ"نيستند، که مورد استفاده جوئی مزوران و مفـتنان رژيم ددمنش و 
  رين ره کشته بسيارند، قـربان شمااند  :شيرازی فـرمودۀ حضرت حافـظ  

  

  :اگر از وطنداران ارجمند هـزارۀ خود اندک  بگويم 
من ضمن بازديدهای بی شمارم از کشور ايران که کران تا کران آن را در بر ميگرفـت، پيوسته با هموطنان سادۀ 

 و کوخ ی گلينکلبه ها و خوش داشتم که به م خود در تماس می آمد"پيراهـن و تنبان پوش و لنگوته دار"متعارف و 
سر دسترخوان بنشينم و به درد دلشان " وطنکی"شان بروم ، مهمان ايشان گردم ، با ايشان به رسم کلوخين های 

موضوع قـوم و مذهـب و زبان و منطقه هـرگز مطرح نبود؛ دوستانی از فـراه پيدا کرده بودم و از کابل و . مدهگوش 
در اين ميان دوستان هـزارۀ من ، کمتر از ديگران .... ان و هـرات و تخار و چاريکار و قـندهار و پنجشير و بدخش

همين که هموطن دوره گرد و به اصطالح ما . با برادران هـزارۀ خود ساعـتها می نشستم و گپ ميزدم. نبودند
حالی که او مصروف کار و بار خود را سر سرک ميديدم، پيشش ميرفـتم ، در پهلويش می نشستم و در " طواف"

  .خود ميبود، همراهـش گرم صحبت ميگرديدم
  

خوب به ياد دارم، که صبح روز بود ــ در يکی از سفـرهايم در دهۀ نود قـرن گذشته ــ  و با برادر هـزارۀ خود در 
لش گرديدم،  وقـتی جويای احوا.  کرمان برخوردم، که تبنگ ساجق را پيش روی خود گذاشته بود"ميدان آزادی"

 واقعًا ميخواست که بساط غـريبانۀ کار و .»....کنم ، ميريم خانۀ ازمو  و دوکانه جم ُم« : مهـربانی ها فـرمود و گفـت 
در حالی که در . بار روزمرۀ خود را ــ که ممر معاش او و خانواده اش بود ــ  جمع کند و مرا مهمان خويش بسازد

،  ازش با هـزار زبان تشکر ۀ خانه زاد همه افغانان اصيل است ــ آفـرين ميگفـتمدل بر همت واالی وی ــ  که خاص
  .کرده و وعـده کردم که روزی ديگر و بعد از وقـت کارش، بخانۀ شان بروم و همين کار را نيز کردم

 با يکی از  بود و"ربانی ــ  مسعـود" و دروۀ زماداری منحوس و نامحمود  ١٩٩٣ يا ١٩٩٢يکی از روزهای  اکتوبر 
از هـر در سخن .  کرمان سگرت ميفـروخت، داخل صحبت گرديدم"فکلۀ مشتاق"هموطنان هـزارۀ ما که در 

  :  گفـت ». آلمانپس ميرم« : گفـتم » شما باد ازی سفـر چه مکنين؟ « : ميرفـت، که دفعـتًا  پرسيد 
ا تا کی ده اينجه، ده ای ملکای بيگانه، آخر م.  وطن نمورين و يک کاری نموکنين که اوضای وطن جور شوهچرا« 

   »مسافـر باشيم؟
برايش چيزهائی گفـتم و به تسلی خاطرش پرداخـتم ، که کار مملکت ان شاء اهللا روزی سر براه ميشود و ما همه  به 

  .   وطن عـزيز خود برميگرديم
، که گوشه ای از آنها را در چند  بسا چيزها و چشمديدها را روی کاغـذ ريخته ام"دفـتر خاطرات ايران"من ضمن 

نشر کردم، که همه در آرشيف بنده در همان صفحه " افغان جرمن آنالين " پورتال"ادب و فـرهـنگ"بخش در صفحۀ 
، که با دست دادن بالی دفاتر روزمره ام ثبت ميباشدقـسمت اعظم اين خاطرات مگر هـنوز در ال. قابل دريافـت است

آمده، بيرون داده خـواهـد شد و اگر عمری باقی بود، بصورت چاپی در دسترس هموطنانم فـرصت  در قـيد کمپيوتر 
بيشترين قـسمت اين خاطرات حکايتگر حال و احوال هموطنان عادی و متعارف ما در ايران . قـرار خـواهـد گرفـت

 ــ و اينکه بر اين مظلومان دندخطاب ميکر" افغانی پدر سوخته"و " افغانی پدر قحبه"همانانی را که ايرانيان است ــ 
ر  عـنوان يکی ازين خاطرات است که به نش"شش سال جهاد و يک عمر شکست". در آن سامان چه ميگذشته است
 يک برادر هـزارۀ زمينگيرم  را بازميگويد و من خوانندۀ خواهـنده را به مطالعه اش رسيده و خاطرۀ فـراموش نشدنی

   )"افغان جرمن آنالين"پورتال " ادب و فرهنگ"و " تحليالت"شيف بنده در صفحۀ آر. ( از تِه دل، دعـوت ميکنم
  

 از  ــ  که ايرانيان"افغانی"نکتۀ قابل تذکر اينست که هـزاره های ما به خاطر سيمای نمايان شان ، زود تر بحيث 
پيراهـن و تنبان "البته . رفـتند تلفـظ ميکنند ــ تشخيص گرديده و مورد آزار قـرار ميگ"انیـافـق"    و غضبروی غـيظ

طبعًا آن عـده از هموطنان ما . هم هـويت هموطنان ما را فاش ميساخت و زمينۀ اذيت ايشان را فـراهم ميکرد" و لنگی
، از ايذای ايرانيان خداناترس که در ايران پرورده شده و به لهجۀ ايرانی گپ می زدند و پيراهـن و تنبان نمی پوشيدند

  .  ــ که حق و ناحق خلق خدا را زخم زبان ميزنند ــ  در امان ميبودندو کينه بدل
زمانی که در کابل ارجمند بودم ــ يعنی سی چهل سال پيش ــ  شنيده ميشد که هـزاره ها گويا پابندی بسيار از ايران 

" پادشاه خويش"را " شاه ايران"خود و " مملکت اصلی"دارند و حتی ميگفـتند که اين هموطنان ما ، ايران را 
ل صدها صحبت با برادران هـزارۀ متوطن در ايران اما طوری که برداشت من است و قـسمی که از خال. ميشمرند

ميباشند و " افغانستان"معلومم گرديده ، هموطنان هـزارۀ ما سخت وطندوست و پابند و وفادار به کشور محبوبشان 
  .ايشان به افغانستان، از هـيچ قـومی ديگر وطن ما کمتر نيست" وفاداری"و " وطندوستی"درجۀ 
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 و عـدمش نيست ، سخن سر اينست که احساسات پاک و بی آاليش افـرادی  از قعـر توده سخن اما بر سر وطندوستی
  ميتوان به بازی گرفـت  و از آن در جهتی سوء و ــ  مستقـل از قـوم و تبار و دين و مذهـب و زبان ــها را 

جمهوری اسالمی "مذهـبی همين کار را رژيم های ايران و خصوصًا رژيم خشن و متحجر .  بيشرمانه،  استفاده کرد
مجتهدان و  به حساب پيوند مذهـبی و اينکه گويادر حد برادران هـزارۀ ما روا داشتند و ميدارند ؛  آن هم " ايران

  .نزول اجالل دارنددر ايران   هـزاره های شيعی و شيعه مذهـب ما ،مراجع تقـليد 
 مذهـبی جوانان هـزارۀ ما سوء استفاده کرده و شـبيغمعروف است که رژيم جمهوری اسالمی ايران از احساسات 

   نقاطی ضدمردمیرژيم ها. نبرد ساختهای  طعمۀ ميدان ،هـزاران فـرد معصوم ايشان را به جنگ صدام فـرستاده 
های ايران و خصوصًا حکومت رژيم .  آن به نفع خود سود می برنديابند و ازرمی ضعف تودۀ مردم  بی آاليش را د

موجوده ــ چنان که خاصۀ همه رژيم های مستبد و ضد مردمی  است ــ اين کار را هميشه روا " ربالئیآخوندی ــ ک"
  .نمی ايستند، از اين عمل شنيع باز  در توان دارند داشته اند و تا

  
ز آقای ،  مثلی که پورتال  ا"افغان جرمن آنالين"قـراری که معلوم گرديد، بعد از پخش مقالۀ آقای ذره بين در پورتال 

ــ خواسته بود، تا  بحيث يکنفـر نويسندۀ هـزاره تبار در زمينه " کابل پرس"کامران مير هـزار ــ  متصدی سايت 
موضوعاتی را که وی ضمن نوشتۀ خود طرح کرد، اما  نه به موضوع ربطی داشت و نه مشکل . چيزی بنويسد

زد، شيرغـلتی به تاريخ زده  و دست به دامان وی به عـوض اين که بدين موضوع مشخص بپردا. کشای مسأله بود
  .بزرگان انداخت  و نکاتی را مطرح کرد که به هـيچ وجه درد امروزيان را دوا کرده نميتواند

  
نيز حمله کرده  و چيزهائی را به پورتال نسبت " افغان جرمن آنالين"آقای مير هـزار از سر سبکسری به پورتال 

  . ميتوان استوارش دانست" نودانه و باطلخياالت عـ"داد، که فـقـط  بر
 "افغان  جرمن آنالين"پاسخ پورتال  «جواب پورتال  به نوشتۀ آقای کامران مير هـزار، چند روز پيش زير عـنوان 

  در صفحۀ تحليالت پورتال نشر گرديد، که مايلم يکی دو پراگرافـش را درينجا »هـزار  ميرآقایليان احساسات ـبه غ
   :  نقـل نمايم

آقای ميرهـزار به عـوض اينکه به مطلبی که مشخصًا در رابطه با اسکان بخشی از مردم ما در هـرات بود، « 
بپردازد با تکتيک خاصی از چنگيزخان مغول گرفـته الی چنگيز پهلوان و از احمد شاه ابدالی گرفـته الی نادرشاه  و 

خ زده بود، تا قـضيۀ دخالت ايران به خصوص در ظاهـرشاه  و خالصه خيزهای بزرگ به طول و عـرض تاري
  .شکلی که ادعا شده بود، به نوعی کم رنگ شده  و ارزش ثانوی و فـرعی بيابد

  :اما در مورد نفـس اسکان 
به مناديان و طرفـداران جابجائی و اسکان افغانان هـزاره تبار  در هـرات و ديگر شهرهای هم سرحد ايران، بايد جدًا 

عجب است که اسکان پشتون ها را در شمال کشور شان ــ که بدون دخالت ممالک خارجی : م که متذکر گردي
صورت گرفـت ــ  نادرست می شماريد، ولی بر اسکان هـزاره ها در شهرهای سرحد غـربی کشور ــ  که به اشاره و 

ه بايد تصريح گردد که در اين رابط!  تحريک دولت آزمند و شووينست ايران صورت ميگيرد ــ صحه ميگذاريد
اقامت مردم هـزارۀ افغانستان يا هـر قـومی  ديگر چنانکه قـبًال نيز بوده ، در هـر قـسمت خاک کشورشان امر کامًال 

اما زمانيکه از اين حق و نياز يک بخش مردم، دولت های . محق و از اولين اصول افغانی و حقـوق بشر ميباشد
ًا ايران سوِء استفاده ميکنند ، بر تمام مردم افغانستان و بالخاصه بر روشنفکران  همسايه و مخصوصِ "انسان دشمن"

  .و همان مردمی که در معرض آن سوء استفاده قـرار گرفـته اند ميباشد ، که اين توطئه ها را افـشاء سازند 
 شمال، هـزاره ها در ترکيب زيبای قـومی در افغانستان  مثال تاجيک ها در شمال و جنوب، پشتون ها در جنوب و

اما به هـيچ . مناطق مرکزی، جنوب و شمال و غـيره همه حاکی از برادری اين اقـوام  و زندگی باهمی شان ميباشد
  ».وجه نبايد به دشمنان ما امکان داده شود که بر پايۀ اين حق بديهی ، توطئه های منطقـوی خويش را به پيش ببرند

  
نکات مطروحه در اين در می يابد، " روز روشن کابل"حت آب زالل و  روشن تر از چنانکه خوانندۀ ارجمند به وضا

نوشته به افـراد و اشخاصی از برادران هـزارۀ ما و کارستان ايران تماس ميگيرد، و به هـيچ صورت متوجِه قـوم 
کنند که حساب فـرد برادران وطنخواه و مردم دوست هـزارۀ ما به يقـين درک مي. شريف و وطن پرست هـزاره نيست

همان طوری که توبيخ گلبدين حکمتيار و . از قـوم و تبار جداست  و نشان دادن اشتباه افـراد دامنگير قـوم نميشود
هـيچ ارتباطی با قـوم ... مالعمر و سياف و تره کی  و حفـيط اهللا امين و داکتر نجيب اهللا  و گالبزوی و عـلومی و 

قـسمی که تقـبيح و افـشای ربانی و مسعود و قانونی و دلگی مشر قـسيم فـهيم و عطاء و نجيب پشتـون ندارد؛ و همان 
طی با قـوم عـزيز تاجيک نميگيرد ؛ به همان پيمانه ــ و نه بيشتر و نه کمتر از آن ــ  سرزنش ا، ارتب...داوود  و 

 دست ايران قـرار گرفـته اند، مزاری و خليلی و محقـق و مصطفی کاظمی و انوری و افـرادی که در هـرات آلۀ
، باآلخره بايد درک "بهانه جو"اين نکته را خرده گيران  .هـرگز ارتباطی با قـوم ارجمند هـزاره ندارد

  .   کنند؛  و درک کنند که حساب افـراد از اقـوام بکلی جداست
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نميکند و زير " آفـتابی"نام خود را کسی که . اين نوشته ناتمام ميماند اگر بر اظهارات هموطنی ديگر تبصره ای نکنم
 برای بار اول از وی چيزی نشر ميگردد،  برخوردی بغايت احساساتی و غـيرواقع بينانه "تيمور آفـتابی"نام مستعار 

تی که شتر چران، ـوق"عـنوان پيشه کرده و نوشتۀ خود را زير " بامی. ج"و " عارف ذره بين"ای را با مقاالت آقايان 
وطن را از آن  دلسوزانه به حال قاالت موقـتی .نشر کرده است" افغان جرمن آنالين"در پورتال  "!شودديپلمات می 

را از نظر می گذرانيم، می بينيم که اين آغا فـقـط با "  آفـتابی" کذائی آقایميخوانيم و بعد نوشتۀ وطن دو همط
  . را بپوشاننداحساسات کاذب ، جانبدارانه و قـضاوت يکطرفه ميخواهـد واقعيتها 

بدون " شترچران"از " آفـتابی"منظـور . دليل کافی محکوميتش شمرده شده ميتواند" آفـتابی"تنها عـنوان مقالۀ جناب 
مقاله نويس مستعارنام با انتخاب . ميباشند" پشتون"ی ماست که اکثريت مطلق شان از قـوم ارجمند "کوچی ها"شک 

  .را" کوچی ها"را و ديگر " پشتون ها"يکی :  را نشانه گرفـته عـنوان مقالۀ خود ، در واقع دو هـدف 
افغانستانی و " پشتون ستيزان"کار تازه ای نيست و مدتهاست که سخنان بی مقـدار " پشتون ها"حمله و تعـرض بر 

نوشته . دهشکن به ايشان هم داده ش، که وقـتًا فـوقـتًا جواب های درخور و دندانشان را می شنويم " ستمی"همکسوتان 
افغانستانی "های  مستدل و منطقی وطن پرستان بر پيکر و ذهـن عـناصر مفـتن ، تفـرقه افگن و ضدملی ــ  از جمله 

  .ــ  چنان ضربات کاری  وارد کرده، که به مداوای زخم های خود هم رسيده نميتوانند" ها
همه . ــ  کاريست در حد ظلم و بی حيائی" ر آفـتابیغـي"و چه " آفـتابی"اما اهانت جديد ــ از طرف هـر که باشد ، چه 

مظلوم ترين قـشر جامعۀ افغانی ميباشند ، که نه در آسمان ستاره ای دارند و نی در زمين سايه " کوچی ها"ميدانيم که 
اين منزل زدن ها  را . ميباشند" منزل زدن"از همين رو با اشتران و مواشی مختصر خود پيوسته مصروف . ای

 آن پيشه کرده اند، تا از يکطرف خود و مواشی خود را از شر سرما و زمستان نجات بخشند و از طرفی به برای
  .نقاطی بروند ، تا خود و مواشی شان از خوان گستردۀ  طبيعت  و زمين خدا ، بهره مند گردند

ند و نه مردم محالت و مناطق  به حاال اگر کسی بيايد و بر اين قـشر مظلوم ــ که نه مورد عـنايت دولت ها قـرار دار
ايشان روی خوش نشان ميدهـند ــ  اهانتی روا دارد، به تحقـيق که چنين کسی مرتکب جنايت گرديده و مستوجب 

  .مجازات دنيوی  و عـقـوبت اخروی ميباشد
فه نهفـته و آن هم که بگذريم ، در تمام متن نوشته اش فـقـط  يک فـلس" آفـتابی"از عـنوان مقالۀ اقای مستعار نام 

 اين آقا فـرض را بر اين نهاده که همه افـراد اقـوام ديگر مرتکب خطا و جنايت و خيانت و ."سفـسطه آلود"فـلسفۀ 
آری ؛ وقـتی او بر شمال و جنوب وطن ميتازد، در واقع بر همه . وطن فـروشی شده اند، به جز از افـراد قـوم هـزاره

  .که عمدتًا و بصورت  متراکم،  ساکن افغانستان مرکزی ميباشد" قـوم هـزاره"ای اقـوام وطن ميتازد، به استثن
". يهوه"ميداند ؛ قـوم برگزيدۀ " قـوم برگزيدۀ خدا"شباهـت دارد که خود را " قـوم يهود"فـلسفۀ اين آغا به فـلسفۀ  

قـرار " عـدالت خداوندی" با هـيچ اساس منطقی ندارد، پذيرفـتن آن در تقابل" فـلسفه"صرف نظر از اينکه اين 
آدولف هـتلر ــ همان . است" نازيزم"و " فاشيزم"و " ريسزم"برتری يک قـوم  بر اقـوام ديگر ، همانا فـلسفۀ . ميگيرد

را بهتر از نژادهای ديگر ميدانست و در " نژاد آريائی"کسی که خون شست مليون انسان را در دامان دارد ــ  نيز 
  .را برترين همه می پنداشت" قـوم جرمن"ميانۀ اين نژاد ، 

 بيندازيم، افـراد بسياری را در قـوم هـزاره می يابيم که هم بـر قـوم خود و" عمل"گذشته و نظری به " نظر"اگر از 
دور نرويم و حزب وحدت را پيش ديده کشيم که . های نابخشودنی گرديده اندنيز بر وطن و ملت خود مرتکب جفا

هـشت گروه  جهادی شيعه مذهـب افغانستان را در يک حزب  رژيم جمهوری اسالمی ايران . استساختۀ ايران
اين کار را از آن کرد، تا از يکطرف ايشان را شديدًا زير کنترول و ادارۀ . گذاشت" حزب وحدت"گنجانيد و نامش را 

 به شهادت بسا برادران .خود درآورد و نيز درست بداند که کمکهای پولی و تسليحاتيش به آدرس درست ميرسد
تهران مرکز اخذ احکام و " خيابان انقالب"در " حزب وحدت"هـزارۀ ما، که در ايران با ايشان در تماس آمدم، دفـتر 

 از همين مرکز بود که هـزاران جوان هـزارۀ هموطن ما به بهانۀ  .هـدايات از رژيم جمهوری اسالمی ايران بود
 با نوشيدن يران ميگرديدند، تا به جبهات جنگ بمقابل صدام حسين فـرستاده شده وخدمت به اسالم ، تسليم حکومت ا
 اين خيانت حزب وحدت را قـوم شريف هـزاره و ملت دردمند افغانستان .وندده شجام شهادت چشم پت به بهشت بر

انان برومند هـزاره  مگر خيانتی ازين بزرگتر ميتوان سراغ کرد، که حزب وحدت جو.دنند فـراموش کننهـرگز نميتوا
را در عـوض فـرستادن به جنگ قـوای اشغالگر شوروی و نجات مادر وطن، در خدمت رژيم خون آشامی قـرار 

  .ميداد ، تا جانهای شيرين خود را فـدای خمينی و جمهوری اسالمی ايران بکنند
  

 برلين برپا ميگرديد،  شوروی در افغانستان، درگی که در دوران حضور قـوای اشغالگردر تظاهـرات بزر
 در "وطن و جهاد"ايشان نه بخاطر دفاع از . به صدها عـکس خمينی را حمل ميکردند" حزب وحدت"طرفـداران 

  .تظاهـرات اشتراک ميورزيدند، بلکه وظيفه داشتند که عـلم خمينی و جمهوری اسالمی او را بر دوش کشند
  

  :ه تمام تر اعالم بکنم که بعد از بيان مطالب باال ميخواهـم به صراحت هـرچ
پيش از اينکه زمامداران . مزوران و مفـتنان  هـر کار که دلشان ميخواهـد بکنند، بکنند ؛  به مراد اما  نميرسيد

شان، " دين فـروش"و " شر و فـساد"رژيم ددمنش و حيوانی جمهوری اسالمی ايران به کام دل برسند،  رژيم 
   .بعـون اهللا.  ّرش  نجات خواهـند يافـتسرنگون شده و جهان و منطقه از ش
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   :توضيح
دری يا ان دريست که در تمام قلمرو زبان بسيار مشهور زباز اغالط " رکزتمم"و فاعلش " تمرکز"کلمۀ  " ــ١

به بحث خشک صرفی  ثبوت نادرستی اين دو کلمه .اجيکستان ــ تداول عام دارددری ــ افغانستان ، ايران و تفارسی 
  .نيازمند است که در يکی از مقاالت آينده زير کار گرفته خواهد شد

است که در زبان دری افغانستان در همه " با نام و نشان"و " نامدار"ای پشتـو و در معنای اصطالح زيب" نامتو" ــ ٢
  . سطوح مورد استفاده ميباشد

  
  

 


