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  موسوی

  

  وزير فتح خان
  جنگ ساالری از قماش دوستم

   
ه خاطر" عنتری"را با "  جرمن –جرمن "آنھائيکه معرکۀ به راه انداخته شده از طرف  ايد ب د ش اد دارن  سيستانی به ي

تۀ  داشته باشند که اين قلم در ھمان اولين پاسخ عنوانی سيستانی خاين وجنايتکار، تشديد اختالفات بين ما را ضمن نوش
ونين " ماللی جويا" ی"و چنگال ھای خ تم  "شورای انقالب وده از وی خواس انم مطرح نم يش از آن در عقب خ ا ب ت
ذارد، مگر جبن وگذشتۀ ن" جويا" دان گ ه مي ا ب ات اصلی پ ستانی از يک سو، سنگر نگرفته با طرح اختالف نگين سي

و"  جرمن-جرمن" ھای توطئه گری ست ھای خروسچفی وتينگ سياو أاز سوی ديگرت ا وحدت عمل ريوزيوني م ب
م  ،پينی ن قل ار اي ود، نث  مربع خيانتی را به وجود آورد که بيش از دو ھفته ھر آنچه در شأن خود وخانواده ھای شان ب

د ھريک از اضالع مربع خيانتدر اين معرکه گيری. نمودند رداری نماي ره ب ع خود بھ ه نف ا ب يد ت ه .  کوش الی ک در ح
ه دست  اريزم ب ه پارلمانت غ سياست خاينان ه خاطر تبلي رويزيونيست ھای سه جھانی وخروسچفی بھترين موقعيت را ب

ين  ه اصطالح نيروھآورده واز سکوت ننگ یاب اريزم  ی انقالب ان وضد پارلمانت اد طلب د وانقي ی گنجيدن در پوست نم
ستانی خاين وجنايتکارع چپ وراست شمشير می زدند، عنتر م در دفاع از خيانت به" جرمن–جرمن " ی سي ه يعن  رک

انيده ادای  سرخ خويش را) ١("نشيمن گاه" ، از رقص خاينانهشيد درورای گرد وخاک برخاستاز جانبی می کو  پوش
ال ايک انسان غيرت مند را نمايد از جانب ديگر سخت ت ات را کتم ا اصل اختالف ودهنش داشت ت ه   نم اری ک از اعتب

ستانی ھمان وقت ھم ن  م. ھزينه نمايد،نزد عده ای از مردم دارد" جويا"خانم ه سر انخطاب به سي دم ک اد آور ش ام ي ج
  .نوشته ھای دو طرفو  ند وتوت ومن خواھم ماگرد وغبارخواھد نشس

ارويی اينک  وان روي ران ت ه گي ه معرک ای را ک ۀ آق ه گفت د وب دفوع خويش " ھستی"از دست داده ان زاقااز م  می رت
م  طبق وعده می پردازم به آن نکات تاريخی که ،نمايند ن قل ا از طرف اي اروزطرح آنھ اب داره بروز ت ه طن ی  مثاب

  . دگلوی سيستانی خاين را می فشر
  :مده بودآ "شورای انقالبی"و چنگال ھای خونين " ماللی جويا"نوشتۀ در 

ن  و برد٢٠ الی ١٨و تناقض ديد ما دو نفر در زمينۀ تاريخ قرون "   اشت ھای متفاوت ما در تبرئه و يا محکوم نمودن اي
  ".فرد و يا آن فرد، از نکات ديگری بود که ھردو طرف روز تا روز شاھد شکل گيری و تبلور بيشتر آنھا بوديم

ه ١٨اينجا به خاطر باز نمودن اين ديدھای متناقض ناگزير به اواخر قرن در  ات چگون  مراجعه نموده می بينيم که اختالف
م فاصله شکل گرفت وبرداشت ھای دو در از ھ ا . داشت طرف چق ه موضوعام رداختن ب ل از پ ه را  ،قب د نکت ذکر چن ت

  : می دانمروری ض
رار می گيرفرد ويا افراد معينیھا نوشته سلسله ــ ھرگاه ضمن اين  ه ن مورد انتقاد ويا مذمت ق يچ صورت ب ه ھ د ب د نباي

ی چه . ضديت اين قلم با قوم ويا مليت خاصی تلقی شودمعنای  ان مل ه از نظر من خاين ه ام ک ا گفت ه بارھ ه عالوۀ آنک ب
ست وم ومليت ني ل ھويت آن ق ر قندبرخاسته از يک مليت ويا قوم به ھيچ وجه ممث ا رار باش بلکه اگ وم وي د ھويت يک ق

ه يت عملکرد افراد وابسته به آن قوم ومليتؤمليت را بر ر  مشخص نمود نمونه ھای مثبت بنا بر کثرت شان تقدم نسبت ب
رد اشد، فرد مورد نظر  بادرنظرداشت آنکه جرم در ھمه حالت می تواند شخصی بو نمونه ھای منفی می يابند ه ف ه ماثب ب

رار  اد ق ورد انتق ردمم افتن م . يگي یجدر صورت ي صميم جمع ات يک جا،رمين يک ت ه در چوک رھن است ک ۀ  مب مع
  .ر دوش خواھند داشتت بيحاکم ھمان قوم ويا مل بار مسؤوليت را طبقات ،طبقاتی

  .  وخاينانه ترين روند ھا در درازنای زمان می باشدترين هشتيبانی ھای سيستانی از عقب ماندــ نکتۀ دوم درک ماھيت پ
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ستان بگذريم ومبود فھم حمق ذاتی وکازاگر  ردم افغان ل م ی خود قضاوت کدر خطوط   ،دانش اين خاين به کشور وقات ل
  .  وی متأثر از دو علت می باشدھای

اريخ وارزشيابی نخست  اريخ ديد عقب مانده و شوينستی اين مزدور روس است که وی را به تحريف ت ه از ت ھای خاينان
رون  از بن٢١که تا ھنوز قادر نشده در قرن او . می کشاند ی بي ه ي ستی وقبيل د، خود را مآد قضاوت ھای شوني زم می لي

هذي سال اخير صورت پ٢٠٠ ظرف مليت پشتونداند تا ھر آنچه از طرف طبقات حاکم  ا رفت ه حت اع از آن پرداخت ه دف ، ب
ا می ين  ا.شتونوالی جابزندخيانت ھای آنھا را نيز عين حفظ شرافت وپ دريوزه گر درب اجانب در اين انحراف تابدانجا پ

  . سؤال اين  و آن قرار می دھدفشارد که به خاطر چند خاين برخاسته از طبقه حاکم مليت پشتون ، تمام آن مليت را زير
ۀ شخص وی می باشددومين  ياه وخاينان ر، گذشته س اريخ دوصد سال اخي ن  ا.عامل در ارزيابی ھای خاينانۀ وی از ت ي

ای  ته ، چنانچه آق تغال داش اران وھمقطاران اش ه جاسوسی از ھمک ار ب ام دوران ک ه در تم رو  ک ی آب ی آزرم وب انسان ب
نسبت ھمان گذشته خجالت  ، بهاز جاسوسی وی برای رژيم مزدوران روس پرده برداشت" ق اف"آقایبه نقل از " ھستی"

اعی را ارتج ودرا ن، آور و اولت یاخ ه گزير م ان پرداخت اد طلب ه انقي ه تبرئ اريخی ب ايع ت ام وق ا در تم د ت ر صورت د بين
دضرورت ز نماي ان را پی  و. انقياد طلبی را تقديس ني اد طلب ان وانقي ا خياين ا تالش دارد ت ه ج ه تکريم در ھم وده ب دا نم ي

هبپردازد اين تالش نه به خاطر آن است که گويا وی بعملکرد آنھا  ه راھی ک ا ب ه ه آن فرد عالقه مند می باشد وي  او رفت
  . نمايدنتکارانۀ خويش را کتمايا اعمال جنتالش وی به خاطريست که در پناه تکريم ھمچو افراد قبحتمام . باورمند است

  .مشکل ديگری نيز به وجود می آورد عالوۀ دو نکتۀ که در فوق بدانھا اشاره شد، به اصطالح لقب علمی اوبه 
ده میمی دانيم که رتبه ھای علمی در ھر کشورما  ا  تابع ضوابط خاصيست که در خود ھمان کشور به وجود آم تناسب ب
شمندان آن،آن ا مقامات علمی دان رددج اليزم ه  ب. مشخص می گ يال امپري ل از تجاوز سوس ستان قب ين اساس در افغان ھم

ه ود ک ی را دارا ب ه ھای علمی معين شون شوروی پوھنتون کابل رتب يچ يک از ک ا در ھ د آن وجود تنھ ان مانن ر ھای جھ
  . رتبه ھای علمی جھانی نيز حدود خاص خود را داشتھانداشت بلکه در مقايسه با آن

  : قرار آتی بودرتبه ھای علمی که از نامزد پوھيالی شروع وبه پوھاند می انجاميداين 
دنامزد  ار  د.پوھيالی، پوھيالی، پوھنيار، پوھنمل، پوھندوی، پوھنوال و پوھان ه از ن الی ک الیمح  می شد ظرف زد پوھي

د از ھر ی علمیبين ساير رتبه ھا ء، ارتقا يافتءيک سال بعد از نوشتن اثر مشخصی زير نظر استاد رھنما ارتقا  بايد بع
مبنا افغانستان قبل از تجاوز برھمين .  مؤظف  صورت می گرفتاداناست ودفاع از آن در محضرنوشتن اثریا بسه سال 

ود  ھای علمیروس دارای يک عده استادانی با رتبه اه  ھ.مشخص ب ه ھای علمی رگ ين رتب سه ب يم يک مقاي ته باش خواس
ده می شود نوشت يم ئلی فوق ليسانس کشور ھای غربی نماپوھنتون کابل واسناد تحصي " یرماستر دگ"در حالی که دارن

اش  رفتن مع ستحق گ ازیم دامتي ی ش ناخته م ار ش ده ،  پوھني ی" دارن ث" دی.اچ.پ ه حي ست ب ی توان دوی "م در " پوھن
  . نمايد رتبهيتپوھنتون کابل تثب

ه " ببرک"روسھا افغانستان را اشغال و مردم آن را به خاک وخون کشانيدند، با تأسی از اعتقادات زمانيکه  ه ھم رسوا ک
اير د " اکادمی علوم"ان می دانست، به اصطالح چيزی شوروی را برتر از افغانست د س ه مانن ر افغانستان به وجود آمده ب

ل را چون  و. بخش ھای جامعه ، روسی ساختن رتبه ھای علمی پوھنتون کابل نيز آغاز يافت ون کاب سلسله مراتب پوھنت
صله را در سيستم استعماری مسلط نداشتند، ارزش ھای استعماری  ی"ضمن يک في و .  قانونيت بخشيدند"شورای انقالب

د ا" سرمحقق"هآنه به شکلی که، رتب ر از پوھان سين" ، الم داشتهعرا برت سين و آکادمي دای اکادمي را درجه ھای " کاندي
تند ی . باالتر از آن اعالم داش دان يعن ه مي ين رفت ه از ب اکم در جامع اعی ح در عمل ظرف يک شب ارزش علمی واجتم

ا خودر د ت ساعد گردي ا م شاندهبرای افراد خود فروختۀ از قماش سيستانی ھ م دست ن ا رژي ق ب اکم  ا مواف وارزش ھای ح
  .دن ادعای عقل کلی جامعه را بنمايروسی عيار نموده

ه وی" شورای انقالبی"و " ببرک کارمل" س آنأ ودر رروسوران دمز  ا جامع ارويی ب ن عمل در روي ا اي  که خود را ب
ا را  ستقيمعلمی افغانستان قرار داده بودند، به خاطر فريب واغوای استادان برخی از آنھ ه صورت م ۀ "مفتخر"ب ه رتب  ب

سين" دنمود" اکادمي تن اق اس ه اتف يطره پوھن دانا، مگر اکثريت قريب ب ذيرش س ا پ ساوی ب ی را م ين لقب ون اعطای چن ت
د زمان ھيچ گاھی بدين فکر نيفتادفرھنگ روس دانسته حتا در ھمان م خويش بگذارن شروی اس ه روسی را پي ا رتب د ت . ن

ين اعطايی را خالف  ستانی، چن اين استغنای به جا وافغانی، انسان ھای بی شخصيت وفاقد صالحيت علمی از قماش سي
وذ اين . وجدان اجتماعی خويش پا گذاشتندطر حصول آن بر شرف و به مانند موھبت الھی دانسته به خا ا نف ه ب ا ک ه ھ رتب

ستان استعمار روس به افغانستان صادر شده بود با از بين رف ام افغان ون در تم ه، اکن ين رفت زدوران روس از ب تن رژيم م
سين و"پوھنتون ھای آن يک انسان شرافت مند را نمی توانيد بيابيد که با رتبه ھای تمام ر ود دای اکادمي ق، کاندي  سر محق

ردم "  جرمن-جرمن "تر معرکهنعمگر .  خودرا معرفی نمايد"اکادميسين ه م ه گفت ه ب ه "ک را ب شرم را خورده وقاشق آن
ان ھاکنون در غرب نيز به آن لقب ا" تکمر زده اس ه ھم ا وجود گذشتن روس از دائی استعمار چسپيده ب ل معروف ب مث

ن . دعوا، از شاھدی نمی گذرد ان آاي ه از ھم د شخصيت ک ی آزرم وفاق سان ب ق جاسوسی ان ه از طري ار در نادري غاز ک
ا ضعف " صالح فضل" وقت آن ليسه يعنیبرای مدير  ودمشخصيتی و وکاستی ھای ھ ان می نم ی خويش را کتم  عرفت

 القاب روسی برای مليونھا بدون آن که به روان مردم افغانستان کمترين بھا وارزشی قايل گردد واين را در نظر گيرد که
ن ديگرعی جنايات آانفر تد ا خسن رژيم خونخوار را می نمايد، به مانند دستگير پنجشيری ويکی دو ت شاری دارد ت ت پاف

  . به اين اعطای استعماری اسم خويش را مزين بسازد
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ا صراح" کشتمند خاين"انجائيکه اين قلم چھار سال قبل ضمن نوشتن نقدی بر خاطرات از  ه را ب ن نکت ته اي راز داش ت اب
  .  در اين زمينه نينجامد ايجاد اختالف بين ماهببودم، نمی توانست 

مردم افغانستان در داخل کشور به لقای را قلم را اکنون نيز عقيده بر آن است، ھمان طوری که آن اعطای استعماری اين 
  . ايد عليه چنين حاکميت فرھنگی به مبارزه دست زدصاحب آن بستند در خارج نيز ب

د "  جرمن-جرمن"سايت الف خ ه احم روز ب وده ام اد نم ه شاخی ب که در آن يک نادان خوش لباس رتبه ھای علمی را ب
ده و ھاند خطاب می کند وفردا به محمودپو ام " و حتا وقتی برايش از نزاکت قضيه توضيح داده می شود، مغز گندي " حم

د، پور ضيه را درک نماي د حساسيت ق ال رفته اش نمی توان ستان آزاد افغا"ت ستان آزاد –ن ه وارث راستين " افغان ه مثاب ب
ه وس وده در ھر موردی ب اوت ننم ی تف سأله برخورد ب ن م ه اي يلۀ ارزش ھای مثبت جامعه افغانی در خارج از کشور ب

  .متصديان آن استعمار ستيزی در اشکال مختلف آن مطرح می گرديد
ادر  ارگيری ب ه ک اھد،  ب زاران ش اريخی وھ ناد ت تناد اس ه اس م ب ن قل ر اي د از نظ اال آم ه در ب دای "نظرداشت آنچ کاندي

ه ن وسارق نوشته ھای ديگران نادانبرای فرد " اکادميسين ا عالم شمند "تنھ ستقيم " دان انی م ودن وی نيست بلکه ياددھ ب
  .وسروصريحيست از روابط مزدور منشانۀ وی با استعمار 

  .دوستم بر گرديم به فتح خان جنگ ساالری از قماشواما 
و آن ماھيت آنچه " زمان شاه ابدالی" از دوره یھا بھتر است تذکر کوتضاح بيشتر مطلبيخاطر ابه  ا در پرت داده شود ت

  .بر کشور ما گذشته است خوبتر درک شده بتواند
ردد"يک کشور کھن  وباز تولد١٧۴٧سال "که می دانيم تاريخ افغانستان معاصر به ھمانطوری  م انھائيکه .  بر می گ فھ

د، اشتهدوت ااز ريشه تف" دای روسیکاندي"وقضاوت تاريخی شان با   عادت نکرده اند تفاله ھای ديگران را نشخوار نماين
سيم ب١٧۴٧تاريخ کشور ما را از  اوت تق ه دوره ھای متف اوت ب ه متف ا امروز از دو زاوي د ت دی می نماين د يکی . ن از دي

  .متعارف بورژوايی وديگری ديد مادی تاريخی
ه اصل بحث اينجا به خاطر ايجاز کالم ما ھمان ديد در  ه آن ب اره مختصر ب متعارف را مدنظر قرار داده ضمن يک اش

  :می پردازيم
  . به دوره ھای آتی تقسيم می گردد تا اکنون"احمد شاه ابدالی"ديد متعارف تاريخ افغانستان از زمان ازيک 

   سال۴۶) عظمت وافتخارات وتحفظ سرحدات (١٧٩٣ الی ١٧۴٧از ــ ١
   سال۴۶)  اضمحالل وفتور ( ١٨٣٩  الی١٧٩٣از  ــ٢
   سال۴٠) سالھای بين تجاوز اول وتجاوز دوم انگليس بر افغانستان  (١٨٧٩ الی ١٨٣٩ ازــ ٣
   سال۴٠) سالھای بين تجاوز دوم  ونبرد استقالل کشور ( ١٩١٩ الی ١٨٧٩ــ از ۴
   سال۵٩") غير وابسته"و" مستقل"افغانستان  ( ١٩٧٨ الی ١٩١٩ــ از ۵
   سال٣١) افغانستان مستعمره وفاقد استقالل( الی امروز  ١٩٧٨ــ از ۶
اق نظر )عظمت وافتخارات وتحفظ سرحدات( نکه در رابطه با دوره اول آبا   ستانینيز نمی توان از اتف م وسي ن قل  بين اي

ده از دوره دوم  حرفی به ميان آورد، مگر اختالفاتی که ھمه روزه ما را در تقابل با ھمديگر قرار می داد به صورت عم
ردد، در سا" ٢١"سال و" ٢۵"دوره که به مانند دوره اول به دو دوره اين . آغاز می يابد ی سال " ٢۵"ل تقسيم می گ يعن

ی -١٧٩٣"از ه عصر اضمحالل" ١٨١٨ ال ل ک ه مقاب اده  نقط اق افت ه اتف ر آنچ ازد، ھ ی س ال دوره اول " ٢۵" را م س
دی " ٢١"ھمين سان دو دوره به . که به عصر عظمت وافتخارات مسما گرديده، می باشد" ١٧٧٢ الی ١٧۴٧"از سال بع
ز ی گيرني رار م ديگر ق ا ھم ل ب ت در تقاب اظ ماھي دان . دن از لح ه خالف ب ا ک ی از" ٢١"معن ال اول يعن ی ١٧٧٢"س  ال

ی ١٨١٨" دوم يعنی ازسال دوره" ٢١" ، ری گرديده استانامگذ" عصر تحفظ سرحدات "به نام  که" ١٧٩٣ " ١٨٣٩ ال
  .امه داشته استدتقطيع کشور و از دست دادن خاک ھای آن ا

  :ی توان پرسيدموساير ھمپالگی ھای وی "  جرمن-جرمن"اينجا از عنتر معرکه 
ين سان  سال اول ودوم وب٢۵صورتيکه ھر دو در  ديگر اظ ماھيت خوح سال اول ودوم از ل٢١ه ھم ا ھم ل ب د در تقاب

ان قرار دارند وکمترين وجه تشابھی بي ه قھرمان م ب د ھ دارد، چطور می توانن ا وجود ن ار ارادت ۴۶ن آنھ  سال اول اظھ
دالی"به عبارت ديگر در حالی که ادعای ارادت به يا .  سال دوم۴۶نمايند وھم به مجريان  اه اب د ش ان " احم ه خاطر بني ب

د  افغانستان در قرون معاصر را دارند چطور می توانند بهذاشتنگ تح خان" فردی مانن ه خالف " ف دالی"ک اه اب د ش " احم
  د؟ھن مورد تکريم قرار داحترام گذاشتهمسؤوليت اضمحالل کشور را بر دوش می کشد 

رار دارد"تيمورشاه ابدالی"ھمان سان وقتی  به  رام ق ورد احت در م ده از پ ا مان ه ج ظ سرحدات ب ،  در تاريخ به خاطر حف
ه شيردل " ٢١"که در " سردار پاينده خان"فرزندان  الن تجزي د از پ ی بع ه صورت رسمی وعمل سال دوم کشور ما را ب
ان در د" ١٨٢۶"خ ه واح ایب س ھ ه تق را در جداگان سمت آن سمت ق ه م و ق رام خويش را از چ تند، احت ه گذاش  دست بيگان

   ؟مناسبتی به دست آورده اند
  رشته سر دراز دارداين 

  "شورای انقالبی"ھيأت رئيسه در عضويت کنايه از سابقه = سرخی نشيمن گاه) ١(


