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   ترورستانافغانستان در چنگال
  

  "ترورستان"از ترورستان   تا   
  

، آهـنگ های جالبی چند دستگيرم گرديد  که از جمله يکی ترانۀ زيبائی " يو توب"ضمن سير و گردش در جنگلزار 
است ــ و به آواز " پشتو و دری"ــ  يعنی " شير و شکر" در اين ترانه که آهـنگی".  شينواری لونگينه"بود ، بنام 

ه"گيرا و خداداد خانم  ان   :خوانده شده،  مصراعی به گوش ميرسد که " داوود حنيف"و آقای " زر 
  

  »؟)نمی آئی ( به ملک خود نميائی چرا « 
  

ــ يعنی کشورهای آرام و شگوفا با بسترهای گرم و نرم  راستی از خود پرسيدم که چرا افغانان مسکن گزين در باختر 
کنند و سرنوشت خود را با سرنوشت مليونها هموطن درد رسيده  و همه نوش و نعمت ــ  ياد وطن فـقـير خود را نمی
  و هـردم شهيد متوطن در وطن ، يکی نمی سازند؟؟؟

  
  :به يادم آمد که گفـته اند 

  
  ی کاری نباشدــی را با کســـ   کساشد     ببهشت آنجاست کازاری ن

  
  .اوست" وطن"ئی  که آسايش انسان و زندگانی مرفهـش را فـراهم گرداند، همانجا "آنجا"هـر : بسيار ميگويند  

مگر آيا اين تعريف درست است و انسان ميتواند از زادگاهـش  که بيخ و ريشه و اصلش همدرانجاست ، دل بکند؟؟؟ 
اده شده ،  پروردۀ همانجايند و از رنگ جامعه و تاريخ و فـرهـنگ آنجا تعلق پذيرفـته اند، کسانی که در وطن خود ز

های و هـوی . ايشان خاکروبۀ وطن خود را بر بوستان ديگران ُرجحان ميدهـند. کنند چنين سخنی را هـرگز تأئيد نمی
وانان و به نمايندگی از همه افغانان، و صدها هـياهـوی افغانان دور از وطن و متوطن در وطن که از حنجرۀ آوازخ

  .در وصف وطن بلند است، حجت بـُرنده و برهان قاطع اين ادعاء توانند بود
 اولين تو و آبا و اجدادت را ــ که عـروق و شرائين و مغز استخوانت با آن گره خورده و زادگاه و پرورشگاِه

  :يض کرد ، که اصل و ريشه ات در آن فـرو نرفـته باشد ی تعو"آسايشگاه"اش خوانده اند ــ  هـيچ نتوان با "وطن"
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دوری از " فغان"، " نی"نالۀ : من فـرمودۀ  خداوندگار بلخ ، حضرت موالنای رومی ، را حجت ميگيرم که فـرمود 
" نيستان وطن"را مانستند که از " نی هائی "آنافغانان زاده در وطن، ولی دور افـتاده از وطن، !!! است" نيستان"

  .است" نيستان"شان ببريده اند، که نفـير و ناله و حکايت و شکايتشان از همان 
  

مگر همين وطنی را که افغانان تا سرحد پرستش دوست دارند، چه روزگاری را می پيمايد؟؟؟ اين سرزمين محبوب 
ان هـزاران اژدها  ، همين اکنون در چنگ صدها بال و در دهست و عـزيز دل همه افغانهاجنت نشان که نور ديدهو 

  :اگر باور نداريد، من برايتان ثابت ميسازم و شروع ميکنم از تحليل لغوی عـنوان مقالت . افـتاده است
     
" دزد"، چنانکه از Terrorist" ترورست"در عـنوان مقاله در دو معنی بکار رفـته؛ يکی جمع دری " ترورستان"
و آن ديگری . درست گردد" جنايتکاران" "جنايتکار"و از " خائنان" "خائن"و از " خفاشان" "خفاش"و از " دزدان"

يعنی پسوند مکان است ــ " سرزمين"و در معنای " آستان"ــ  که مخفـف " ستان"و " ترور"کلمۀ ترکيبی است که از 
ی گوئيم که در معنا" قـُهـستان و دهـستان و کوهـستان و شهـرستان و باغـستان"؛ چنانکه )1(راست گرديده 

به همين سياق . ست"ساحۀ باغها"و " منطقۀ شهرها"و " کوهـساران"و " خطۀ روستاها"و " سرزمين کوهها"
سرزمين "است، يعنی " ) آستان"مخفـف " (ستان"و " ترور"و مشتق از " فـرنگی ــ دری"ترکيب " ترورستان"

  ؟گرديده ؟؟" سرزمين ترور"آيا واقعًا وطن ما ". ترور
  :ريم ــ  بايد پرسيد نمی گذهم بگذريم ــ که هرگز ناتور  مردم ما بدست قوای اشغالگر اگر از ترور وطن و 

ايا درست است که ترورست های نوع نوع  تار و  پود و رگ رگ هـستی ما را در دم تيغ تيز گرفـته و ميخواهـند 
  زند؟؟؟ همه را ببرند و همه چيز ما را به باد فـنا دهـند و کار ما را بالتمام، تمام سا

  " :منفی"است و نيز " مثبت"، هم " نی"است و هم " هان"جواب  من بدين سؤال دوگانه است، هم  
ازينرو که عـناصری از هـر جنس و نوع  و قـماش در کارند که شيرازۀ خاک و سرزمين و مردم و " هان و مثبت"

  . جامعه و ارزش های ما را مخدوش و يا الاقـل مغشوش بگردانند
  را که" ائتالف شمال"گ ساالران مختف النوع ــ  و خصوصًا جنگ ساالران بدطينت و حيوان صفـت مربوط ــ  جن

      نود درصد همه جنگ ساالران موجود و بالقـوه را تشکيل ميدهـند ــ  بنگر که از هـر طرف کمين گرفـته اند و کار
  ملک و ملت را تورپيدو ميزنند    

  ان کش نظر افگن ، که نصف افغانستان را سخت در چنبرۀ ترور و حمالت انتحاری وــ  به طالبان متحجر و انس
  و اين هـنوز اول کار.     آدمکشانۀ خود درآورده ، روز روشن را بر خلق خدا و مردم بيگناه ، شب تار گردانيده اند

  .    است
  د فـرو ميبرند و زنده  قـورت ميکنندــ  زمين خواران را ببين که زمين خدا و زمين بندۀ خدا را در حلقـوم خو

  ــ  به زمردفـروشان و الجوردفـروشان نگاهی بيفگن، که سرمايۀ يک ملت را تنهای تنها ، به يغما ميبرند
  ــ  غارتگران اشيای عـتيقه را دمی پيش نظر آر که آثار تاريخی ما را ــ  که معرف هـويت ما و اجداد و نياکان ما و

  . ، ميدزدندهمهتۀ پر افـتخار مايند ــ ، در روز روشن و از پيش ريش     دليل روشن گذش
  مافـيای مواد مخدره را هـرگز از ياد مـبر که از يک طرف در خدمت ترورست های داخلی و از جانب ديگر درــ  

  ان زراعـت ما را تروراين.     خدمت  مافـيای جهانی قـرار گرفـته و هـزاران فـساد ملی و بين المللی را بار آورده اند
      ميکنند؛ اينان تجارت ما را ترور ميکنند، اينان اخالق و مورال يک ملت را ترور ميکنند و باآلخره  نام و شهرت

  . ديخواه و مجاهـد  را ترور ميکنندا    نيک  يک کشور خوشنام ، مبارز ، آز
  را زير پا ميگذارند و فـرهـنگ های بيگانه را بر آنرا ببين که فـرهـنگ اين آب  و خاک " ترورستان فـرهـنگی"ــ  
  .مسلط ميگردانند    

  نگاهی بينداز ، که هی  زبانهای بومی و اصيل خود را لگدمال ميکنند و پيوسته انگاره ها و" ترورستان زبان"ــ  به 
  انه ميدانند و زبان بيگانهزبان خود و مردم خود را بيگ. را بجايش مينشانند" آن زبان مملکت بيگانه"    مشخصات  

  .    را از خود ميکنند
  ــ  مختلسان و زراندوزان را زير نظر آر که مال بيوه و يتيم و  پول جهاد و دالرها و يورو ها و پوندها و دينارهای 
  ند و    صدقات و خيرات شرق و غـرب و هـندو و گبر و ترسا و مسلمان را به جيب ميزنند ؛ تا ميتوانند پول ميخور

  .    زر ميدزدند و هـر آن چه متعلق به اين ملت فـقـير است، همه در کيسۀ ايشان فـرو ميرود
  ــ   زورمندان را نگر که تا ميتوانند مشت ميزنند و لگد ميزنند و ميکوبند و ميروبند ؛ و ميدانی که اين همه را در حق

  ين ها و ضعيف ترين ها ، يعنی در حق همانانی کهکه روا ميدارند؟؟؟ در حق مظلوم ترين ها و بيچاره تر     
  .اصلی اين سرزمين اند و همانهائی که هـيهات قـرنها کوبيده و چاپيده و سرکوب گرديده اند صاحبان     
  را بنگر که کارد و چاقـو و قـيچی و شمشير و سيالوۀ دشمنان را در دست گرفـته و تا در" ترورستان وحدت ملی"ــ  

  .ارند و ميتوانند ، رشته های  باهمی و پيوستگی  و همبستگی مردم  خود  را ميبرند    توان د
  ــ   ترورستان تاريخ و جامعه و سياست را بنگر ، که در خدمت بيگانه صف بسته اند و تا جائی که برايشان مقـدور

  . بيراهه ميکشانند    است ، به تخريب تاريخ  ميپردازند،  جامعه را مضمحل ميسازند و سياست  را به
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بسازند؟ مگر اين کار ترور انصاف  " قـهـرمان ملی"را " خائن ملی"مگر تروری باالتر از اين خواهی يافـت ، که 
توهـين به ملت قهرمان " قهرمان سازی"و ترور اخالق و ترور ارزشهای ملی و تاريخی ما نيست؟؟؟ مگر اين 

   و هـزاران قهرمان واقعی را تقـديم جامعه و تاريخ ما کرده است؟؟؟پرور افغانستان نيست، که در طول تاريخ صدها
توهـين به قهرمانانی چون ابومسلم  خراسانی  و يعقـوب ليث صفار و طاهـر پوشنجی و " قهرمان سازی"مگر اين 

  ــ از پيشينيان ما ــ نيست؟؟؟... 
کاپيسا و ( مسجدی خان رهـبر کوهـستان  مير اهانت در حق  قهرمانان برحقی چون " قهرمان پردازی"مگر اين 
ــ  از جنگ اول ... ، نائب امين اهللا خان لوگری ، غازی عـبداهللا خان اچکزی ،  وزير محمد اکبر خان و ) پروان

   )2(؟؟؟افغان و انگليس ــ  نيست
جنگ ميوند ، محمد تحقـير به قهرمانان واقعيی مثل دوشيزه ماللی ميوند عـلمبردار " قهرمان سازی"مگر اين 

جان خان غـازی وردگ، سردار محمد ايوب خان فاتح ميوند ، ميربچه خان کوهـدامنی  و مال مشک عالم ــ  از 
  جنگ دوم  افغان و انگليس ــ نيست؟؟؟

 ــ اعـليحضرت غازی امان اهللا خان ــ و وطناستحقار بی مثال قهرمان نامدار استقالل " قهرمان پردازی"مگر اين 
مشروطه خواهان قهرمانی نيست که در مشروطيت اول و دوم ، تخم استقالل و خود اراديت اين ملت قهرمان  همه 

  را کاشتند و ثمرش را در زمان امان اهللا خان غازی برداشتند؟؟؟
ــ در کجای دنيا و در کدام نقـطۀ تاريخ ديده باشی که مشتی اوباش و دزد و رهـزن را جنرال و دگر جنرال و 

ِ   آدمکشان مشهور "مارشال پردازی"و "  جنرال سازی"نرال و فـيلد مارشال ساخته باشند ؟؟؟ مگر اين سترج
  نيست؟؟؟ " ميکانيزم دفاعی مملکت"و  ترور "  تاريخ حرب"و "  اردو"تنظيمی ، ترور 

 و خارجی بوده چه نامی را بر سر اين سرزمين ميتوان گذاشت، که در سه دهۀ آخر آماج هـزاران نوع ترور داخلی
به اشغال نظامی وطن " یانترناسيوناليست"کمکهایاست ؟؟؟ اگر دولت سوسيال امپرياليست شوروی زير نام کذائی 

خود ترور کرد، اينک نوبت " خلق ــ پرچم"ما پرداخت  و مردم و سرزمين ما را به کمک ايادی و انصار ترورست 
دمار از روزگار اين ملت " حقـوق بشر"و تأمين " دموکراسی"جالدان امپريالست غـربی فـرارسيده تا زير نام 

خود ، باعـث کشتار بی " خلق ــ پرچم"اگر شوروی ملعون به پايدوی ايادی و انصار ترورست . برآورند مظلوم
امان اين ملت گرديد و ملت و فـرهـنگ و وحدت ملی ما را ترور کرد، اينک نوبت اتازونی و متحدان ناتوئی آن فـرا 

  .ترور بفـرمايندسيده ، تا آنچه را از اين مملکت باقی مانده ، به نابودی بکشانند و ر
دولت های مفـتن ، آزمند و خبيث پاکستان و جمهوری اسالمی ايران نيز هـرکدام به رستۀ خود دست بکارند و 

  . داد مسابقه داده اندهـردو در ترور کردن اين کشور مظلوم و مردم مظلوم ترش ، 
. کشور از شش جهت در چنگال ترورستان قـرار دارد؛ از شرق و غـرب  و شمال و جنوب و از آسمان و زميناين 

اين وطن مورد تهاجم دوست و بيگانه قـرار گرفـته؛ از بيگانه چه گله که دوست نيز هـر آئينه دشمن خاک و مردم 
  !!!!!  خود گرديده است

  ...، ...، ...و 
 هم مردم ، هم ارزشها ، هم تاريخ و هم خاک و منابع زمينی و رور ميگردد ــ هم جامعه ،مه چيز تهدر سرزمينی که 

د و به کارنمي" ترور" يعنی سرزمينی که در آن مينامم ؛" ترورستان"ی را زمينرســ من چنين ...  و زيرزمينی
" ترورست ها"انحصار ی که از شمال و جنوب و شرق و غـرب  و از زمين و هـوا در سرزمين. داننميرس  شثمر

" افغانستان"  بلی؛ وطن محبوب و.است" ترورستان"درآمده  و هـر کسی به قـدر وسع خود در آن ترور ميکند ، 
  .تبديل گرديده" ترورستان"و " سرزمين ترور"است ،  امروز به " تاج سر همه افغانان"ارجمند ، که 

  

  :در مورد ترورستان داخلی 
ميکنند و تالش پيهم ايشان در اينست ، تا خود و به امر باداران و مواليان و کارفـرمايان اينان همۀ اين کارها را 

اما ؛ اما آيا اينها با اين . خارجی خود، بيخ  و ريشۀ اين کشور را برکنند و زمينۀ فـروپاشی آنرا فـراهم گردانند
  "!!!نی"ال اصلی يکی ميسازم ، که کارنامۀ ناروای خود به هـدف ميرسند؟؟؟ جواب  اين سؤال را با جواب سؤ

و صاحب و مالک اين ملک . اينان هـرگز به مرام نهائی خود نخواهـند رسيد ؛ زيرا اين ملک صاحبی دارد و مالکی
  :همانا ملت است و توده های مليونی و اقـشار و طبقات محروم جامعه، که بزرگان فـرموده اند 

  
  )3 (د ناخداَر وگر جامه بر تن َد     برد کشتی آنجا که خواهـد خدا    

   
صاحبان و مالکان اصيل آنست ؛ در يد توده های مليونی و خلق محروم و " يد بيضای"سرنوشت اصلی اين خاک در 

آنچه  قـويم و پاينده . زورگويان و زورمندان داخل و خارج، از هـر قماش ، می آيند و ميروند. سرکوب شدۀ اين خاک
سير روزگار بسا چيزها را نابود ميگرداند، . همانان اند" کشتی وطن" ملت اند که سکاندار و جاويد است، مردم و
با گردن افراشته و گردد، ملت و مردم اين آب و خاک است که از ليل و نهار روزگار هميشه  ولی آنچه نابود نمی

  .، سر بلند کرده اند"سربلند"
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که از وجدان پاک يک هـنرمند دلسوز » ؟)نمی آئی ( ک خود نميائی چرا به مل« حاال وقـت آن رسيده که به مصراع  
  :به وطن تراويده ،  جواب گفـته شود 

  

  :جواب 
افغانان در هـر جائی که باشند ــ خواه در غـرب جهان و يا در شرق و شمال و جنوب آن ــ وطن و مردم خود را 

موجود خير خود را در آن می بينند که از دست  هـرگز فـراموش نکرده اند و نخواهـند کرد، مگر در شرايط 
بسا افغانانی که حاضر به . باندهای ترورستی و جنايتکار شمال و جنوب ــ ائتالف شمال و طالبان ــ در امان باشند

رجعت به وطن هم استند، چون زمينۀ زندگانی انسانی را در زير تسلط  ترورستهای شمال و جنوب نمی بينند، 
  .ند گشت که به زادگاه خويش برگردندحاضر  نخواهـ

     
دعـوت ميکنم، که " شينواری لونگينه"بعد از اين سير و گردش سرگردان، خوانندۀ ارجمند را به شنيدن آهـنگ 

  :لطفًا به لينک ذيل کليک نمائيد .  اميد است فـرحتی  فـراهم آيد و خستگی  بزدايد
  

related=feature&iziPJcgTORg=v?watch/com.youtube.www://http  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
          

  :توضيحات 
از " ساخته شدن و درست گرديدن"يعنی " راست شدن"و " ساختن و درست کردن"يعنی " راست کردن" ــ 1

ترکيبات بسيار زيبا و در عـين زمان بس کهن دريست که از کالم ادبی و معيار دور خزيده ولی در زبان گفـتار و 
کوزه "يعنی " کوزه راست کرد"چنانکه گويند . ه کثرت استعمال ميگرددخصوصًا زبان گفـتار روستائيان ما ب

اين دو ترکيب زيبا  در کالم قـدما و پيشينيان جليل القـدر ما ".  تنور درست شد"يعنی " تنور راست شد"و " ساخت
  :فـرمود " بوستان"مثًال حضرت سعدی در . بسيار به کار رفـته

  
    که با شير زورآوری خواست کرد      راست کرد  آهـنين يکی پنجۀ

  
  .ی ساخته بود و ميخواست به جنگ شير برود"پنج بوکس"کسی 

 و اين شهِر ُصور معروف است  به مال و توانگری در ميان «  :فـرمود " سفـرنامه" و حکيم ناصر خسرو بلخی در 
. تندـيل ميگفـقـب،  پسر ابو عـو مردمانش همه شيعه اند، و قاضيی بود آنجا، مردی سنی مذه. شهرهای ساحل شام

دانهای ـناديل و چراغـرش و طرح قـ، و آنجا بسيار فراست کرده اندو در شهر مشهدی . مرد نيک منظر و توانگر
داکتر نادر وزين پور، چاپ هـشتم چاپ ، "ۀ ناصر خسرو بلخیر نامـسف  "19صفحۀ ( » . رگين نهادهـزرين و ُنق

    ) ، چاپخانۀ سپهر ، تهران1370
ل ـ و در متن، مح برهـتن، شهادتکده، مقـيعنی محل حضور ياف  "مشهد. "در لبنان امروزی قـرار دارد" صور"شهر  

 زبان َسَرگی و ديرپائی کلمات و اصطالحات در"مأخوذ از مقالۀ . ( »" سالون شهری"تجمع مردم و  بحساب امروز 
 در 10ۀ شمارتحت اين مقاله ". فغانستان آزاد ــ آزاد افغانستانا"در آرشيف بنده در پورتال  اين قـلم ِ "عاميانۀ دری

دريافـت است و من خوانندۀ عالقه مند نيز قابل " افغان جرمن آنالين"پورتال " تحليالت"آرشيف نويسنده در صفحۀ 
  .)      را به مطالعۀ آن دعـوت ميکم"زبان دری"به 
  
به همين  متأسفانه که سخن رفته، " انگليسافغان ــجنگهای " جائزاغلط و ناز ترکيب پيوسته  ــ در کتب تاريخ ما 2
 مبارز خ بزرگ و تحليلگر تاريخ، دانایشت گذاشت،  مؤر انگکه بر اين اشتباِهاولين کسی  . استهم گرديده عام لشک

ال در پورت  کابل1842ضمن بررسی قيام عظيم دوم نومبر  که ، بود"موسوی"جناب  ،و خطيب بی بديل وطن ما
چيزی  نادرستی اين ترکيب  در موردمن . ما را متوجه اين اشتباه بزرگ ساختند،"  افغانستانادافغانستان آزاد ــ آز"

آخرين مصاحبۀ (ی موسوی بشنودن رسای خود آقانمی نويسم و بهتر ميدانم که خوانندۀ گرانقدر اين نکته را از زبا
   ).پورتال

         
تقديم د بزرگ سخن و شيخ اجــّل سعدی شيرازی است، که هـشت قـرن پيشتر از امروز  ــ  اين بيت بزرگ از استا3

  .ش کاسته نشده اعـتبارکه هنوز است، از و هـنوز آيندگانش کرد
  
 

 
 


