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  :به جاي مقدمه 
  " مردم" ، " شهروند "  در جرايد اين نبشته چهار سال قبل

گرديده ، چهار بار هم به صورت  نشر " افغان رساله "و 
جزوه هاي كوچك چاپ و در دسترس خوانندگان قرار گرفته 

سف به علت مطالب مطروحه در آن هيچ  مگر با تأ.است 
گاهي امكان آنرا نيافت تا درسايت هاي انترنتي پر خواننده 

 .د ــانتشار ياب
 به كار " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد " اينك كه پور تال 

 آنها حيثيت ةكه مشور خويش آغاز نموده به مشورة دوستاني
تقديم خوانندگان گرانقدر پورتال مي  حكم را دارد ، بار ديگر

 خوانندگان ارجمند قرار  پذيرشاميد است مورد . گردد 
   .  درگي

    )08/09/09(                               موسوي  
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  ميالدی) ١٧٤٧(سال 
  نـور کھـد یک کشـاز تولـب

  
توان نوشت كه افغانستان كنوني، نه تنها درآسيا بلكه در    با اطمينان مي

ست كه بخش اعظم تاريخ آنرا در  تمام گيتي يكي از محدود كشور هائي
 جريان در گيريها  و نبرد هاي عالوة هـــزار سال به  پنججريان بيش از 

ي هاي گروهي، مبارزات ئجا هجاب طبقاتي بين طبقات متخاصم، مهاجرتها با
ي ها و جنگها ــ ئماحصل آن جابجا. سازد و جنگهاي آزاديخواهانه نيز مي

صرف نظر از ويرانيها، كشتارها و عقب ماندگي هاي همه جانبه ــ التقاط 
فرهنگ هاي مختلف، اديان مختلف، مدنيت هاي متفاوت، زبان هاي گوناگون 

ي بوده، ئيك محدوده كوچك جغرافياو تيره هاي مختلف قومي و  نژادي در 
كشور را به مثابه موزيمي از افكار، عقايد، اديان، تيره هاي قومي و نژادي و 

  .زبان هاي متعدد در آورده است
 " يكدست  يك مليتي و"ور هاي به اصطالحچنين كشوري در اساس با كش

 واقع خاص خود را دارد، در بسا مويژگيهايكه  متفاوت بوده، به عالوه اين
ي نيز در آن به وجود مي آيد كه فقط با برخورد درست و ئ ها" حساسيت"

را به دوش گرفت، در غير آن اين  توان ضمانت بقاي آن انقالبي به آن، مي
امكان وجود دارد كه دشمنان  پيدا و پنهان وحدت كشور به فكر پياده كردن 

را از  انگي آن وحدت و يگة، شيراز نقشه هاي شوم استعماري خويش افتاده
  .هم بدرند

يكي از آن موقعيت هاي حساس، به نظر من، زمانيست كه كشور مورد تجاوز 
امپرياليستي قرار گرفته، موجوديت عيني و هويت ملي آن به خطر مواجه 

كه خواسته باشد در  يئدر چنان شرايطي هرگاه فرد، حزب و يا هر نيرو. باشد
امپرياليستي و سرنگوني قهري عوض دعوت ملت به وحدت در دفع تجاوز 

   ) موسوي (      د يك كشور كهن ـباز تول  ميالدي  )1747 ( سال   
  
  

  

٤
 

 حاكميت دست نشانده و صادر شده، ذهن و فكر مردم را به مسايل ديگري
با فرض نيت نيك . كه الويت مبارزاتي ندارند؛ معطوف و منحرف سازند

، نادان و بي معرفتي  ، احزاب و نيرو هاي جاهل توانند عناصر ، مي داشتن
ي هنوز تفاوت شب جمعه و ئال گداس) 40(باشند كه به اصطالح عوام بعد از

دانند؛ در غير آن به صورت كامل روشن است كه چنان  شب شنبه را نمي
عناصر، احزاب و نيرو ها به مثابه ستون پنجم دشمن به خاطر ايجاد استخوان 

و آب به آسياب   قومي و مليتي در خدمت استعمار قرار داشتهشكني هاي
  .ريزند امپرياليزم و ارتجاع مي

،  به اين معني نيست كه هيچ كس حق نداشته باشد  شتن چنين موضعيدا
 مطرح سازد و يا هرآن ها و ستم ملي را در كشور تا مسايل مربوط به مليت

كه به طرح چنين مطالبي دست مي يازد به صورت حتم جاسوس و دست 
 مي بايد روشن و مشخص مسأله طرح  از؛ بلكه هدف  دشمن استةنشاند

ا در خدمت ارتقاي شناخت مليت ها و اقوام از همديگر و در د، كه آيشبا
كه غرض از طرح چنان مسايلي، به  نتيجه استحكام وحدت آنهاست و يا اين

 بودن كشور و پيشبرد از مستعمره  منحرف ساختن اذهان و افكار مردمعالوة
  در خدمت استعمار قرارمؤثر يك تاكتيك ة  ضد امپرياليستي، به مثابةمبارز

  .اردد
هاي ساكن  مليت     اوجگيري طرح مسايل مبهمي در قبال اسم افغانستان،

آن، اسامي قبلي اين خطه مانند خراسان، باختريا باكتريا و آريانا كه به 
زندان " در كتاب خود _ ) پچك هاي اخالقي"كاروان"(صورت عمده از طرف

روستار تره "، پوهاند داكتر)دوزخ استعمار روس در افغانستان(  "چرخي پل
 با همان صفات يادآوري "كاروان" ة از گرداننده جريد"96"ة صفح در"كي
 "خاد"كه تا هنوز لقمه هاي   ويك عده افراد معلوم الحال ديگري_كند  مي
باال با را به صورت كامل هضم ننموده اند  و در مقامهاي   ) .ب. گ. ك( و

رك و نجيب ، همياري و كي و امين گرفته تا بب دست نشاندگان روس، ازتره
همكاري داشتند، صاحب اين قلم را واداشت تا بدين جنگ ناخواسته و 

تحميلي داخل شده از موضع يك انقالبي مربوط يكي از اقليت هاي قومي  
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  ونماياندن چهره و "چهره نما" ي نوشتارئشاگاما قبل از باز . ابراز نظر نمايم
، توجه خوانندگان محترم را به  رشالي نوشتاه نيات واقعي نامبرده از الب

  :نمايم نكات آتي جلب مي
دهم و نه هم به كس ديگري تا از طرح سالم چگونگي   نه به خود حق ميـ1

ها و اقوام كشور كه در اصل مي بايد در خدمت تحكيم  وحدت  تركيب مليت
ري به يها و اقوام قرار داشته باشد ؛ جلوگ  تمام مليتةآگاهانه و داوطلبان

  .مل آردع
 تجارب تاريخي كشور ها در تمام اعصار به ويژه درقرن بيستم، ثابت نموده ـ2

ها و اقوام صادق اند كه حق تعيين سرنوشت  به امر وحدت مليت يئتنها آنها
  .ي كامل آنها از همديگر به رسميت  بشناسندئملتها را تا جدا

يين كننده در كه روشنفكران پيشرو مليتي كه دست باال و تع  همانطوريـ3
 مليت ةعظمت طلبان شوونيزم اند تا با قاطعيت عليه موظفامور دارند، 

اطر حق هاي تحت ستم  به خ ه مبارزه برخاسته و در كنار مليتخودي ب
 زه نمايند؛ روشنفكران پيشرو مليتي كامل، مبارئتعيين سرنوشت آنها تا جدا

نگ نظرانه، كور و هاي مقهور، نيز وظيفه دارند تا عليه ناسيوناليزم ت
ا در يك پيوند ها ر دي به مبارزه برخاسته، وحدت مليتراسيستي مليت خو

  .مين نمايندأمبارزاتي و زنده ت
، سازنده مؤثر ها  و اقوام، روشهاي  در كنار هدف قرار دادن وحدت مليت ـ4

و الزم را نيز در خدمت تحقق هدف خود  مورد استفاده قرارداده، روشنگري 
  . سياسي را با هوچيگري خلط ننمايندتاريخي و

 با حفظ حرمت و احترام به تمام اقوام و مليت هاي كشور، در نگرش ـ5
 انديشيده و بنويسد، به عالوه "علي و عمر"تاريخي خود بدون حب و بغض 

اين نكته را هميشه به خاطر داشته باشد كه در درون هر مليتي اعم از 
 محكوم وجود دارند كه نبايد گناه و فرادست و فرو دست، طبقات حاكم و

جنايت يكي را  به دامن ديگري نوشته و در قضاوت عواطف و احساسات 
  .دنقومي،مذهبي و يا زباني را دخيل نماي شخصي، مليتي،
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 نقش و موقعيت مليت ها و اقوام سراسر كشور را در بستر زمان و بنا بر ـ6
از . ان به سنجش گرفتسطح فرهنگي و آمادگي هاي مادي رواني همان زم

ردار كنظر من ظلمي بزرگتر از اين وجود ندارد، هرگاه بخواهيم اعمال و 
كه  گذشتگان را با فهم و ارزشهاي قرن بيست و يكم به نقد كشيم، در حالي

زيستند، بلكه از  ده ها از ما جلو تر ميسگذشتگان نه تنها در كشور خود ما 
اروپا و امريكا ) 20و19(ت اخير در قرنكه افكار ما به شدت از تحوال يئآنجا

نبايد . ده ها افزايش بيشتر يافته اندس زماني فاصلةپذيرفته، در نتيجه تأثير 
 با دمي باياين نكته را فراموش نمائيم كه آنها محصول زمان خود بودند و 

  .آنها در قيد محدوده زمان خودشان به ارزيابي نشست
شود اندكي به خود زحمت داده در  ه ميكه دست به قلم برد  قبل از آنـ7

باره اساسات موضوع مورد بحث، به يكي دو كتاب مراجعه، و به گفته زنده 
، محصول مغز به " معروف به حسين ايزوميركيمياحسين خان استاد "ياد

صورت مدفوع حيوانات مريض به بيرون پرتاب نگردد، در غير آن هر قدر پاي 
  .حصول مغز تعفن افزا خواهد بود و بسنيت نيك هم در ميان باشد، م

 كه زير "چهره نما"    با در نظرداشت نكات فوق، مي پردازم به مقاله آقاي 
ماه عقرب ) 37( در شماره " اصلي بدبختي هاي افغانستانامنش"عنوان 

ميالدي، در ) 2004(ي و اكتوبرئآريا) 5026(خورشيدي مطابق) 1383(سال
 "كاروان"(اميد. رنتو، به نشر رسيده بود چاپ تو" فـــــروغ "نشريه 

 چون ســركي در جمع خود ـ) پچـــك هاي اخـــالقـــي و ســـياســي
 اين ـ زمينه بيابد " ســـرك تا پچــــكزا"ندارند تا آن گفته عـــوام

كه  ي علني تلقي و با امكانات گسترده ايئرا به مثابه يك مبارزه جو برخورد
 سابق و امريكاي امروزي در اختيار دارند  شوروي"نعمت" از خوان

ي جذب همقطاران شان را دارند تدارك ئكه توانا سيميناري را در هر سطحي
نمايند؛ باشد در آنجا، در يك فضاي  به صورت كامل آزاد و  و داير

 و جديد، پاسخ منطقي ديموكراتيك، با تكيه بر اسناد  تاريخي معتبر قديم
 از دير باز " كاروانيان آنچناني"االتي را كه ؤساقل برخي از همه و يا ال
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فته و آنرا در خدمت استحكام و حدت مليت ها و اقوام د، ياكنن نشخوار مي
  .قرار دهيمكشور 

 تشكر نموده از "چهره نما"بينم تا از آقاي      در آغاز خود را مكلف مي
  :ايشان تقاضاي دوستانه اي نيز بنمايم

 اولين فردي "كاروانيان آنچناني" ايشان از جمع     تشكر از آن بابت، كه
هستند كه عمق نظرات و نيات شانرا به صراحت بيان داشتند، چه تا حال 

  نموديم كه دعوا بر همه من جمله صاحب اين قلم فكر مي
 " باكتريا ، باختر "، " خراسان " ، " افغانستان " كشور به " نامگذاري "سر 
شد آن مشكل را بعد از تمهيدات همه جانبه  است كه مي  "آريانا "ويا 

ي، انگليسي و متباقي ئكه سربازان آمريكا تبليغاتي در يك شرايط آرامي
شركاي جنايتكار آنها، بر جمجمه خلق ما لگد ننمايند و از در و ديوار كشور 
 خون و آتش نبارد، به رفراندوم گذاشت و حل نمود؛ اما اينك از لطف آقاي

هميم كه نه خير مشكل نامگذاري نيست؛ بلكه مشكل  مي ف"چهره نما"
  . ميالدي) 1747(ست در سال عرض وجود كشوري

 بد بختانه و از ديد من و امثال من خوشبختانه "چهره نما"    ازديد آقاي 
ما همة ست عيني ؛ خارج از ذهن  موجوديت كشور افغانستان اكنون واقعيتي
 و اقمارش نتوانستند آنرا از ميان ؛ كه نه تنها سوسيال امپرياليزم شوروي

 نيز نخواهند ءگستر امريكا ، انگليس و شركاجنايتبردارند ؛ بلكه امپرياليزم 
،ريشه هاي "كاروانيان آنچناني" از شور بختي. توانست آنرا از ميان بردارند

موجوديت اين كشور آنقدر در بستر تاريخ فرو رفته كه هيچ نيروي را ظرفيت 
  .ن نباشداز بين بردن آ

 آن است كه قبل از پرداختن  "چهره نما" من از آقاي ة    خواهش دوستان
به حرفهاي بزرگي چون موجوديت افغانستان را سياه روز ناميدن، اندكي 

كنيم  ي زيست ميهرچند، ما همه در كشور. ان باشندمتوجه امال و انشاي ش
بسا زبان كه زبان حاكم فرهنگي  در آن زبان مادري ما نيست و چه 

صورت حق  مطالعاتي برخي ها را همين زبان حاكم بسازد، با آنهم به هيچ
ي شده و واژه ها را بدون ئي و انشائنداريم تا مروج اشتباهات و خطا هاي امال
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داشت بار مثبت و منفي آنها ويا با عدم توجه به معاني آنها فقط از  در نظر
 نشده گردانندگان "چهره نما" اين تقاضا محدود به. يمئروي آهنگ رديف نما

چه با در نظر داشت انتقاد .  گردد  را نيز شامل مي" فــــروغ "پيدا و پنهان 
  كه از آرايش و پيرايش مقاله اش توسط "  فــروغ" يكي از همكاران قلمي

آن نشريه شاكي بوده و همان مقاله را در نشريه ديگري با همين تذكر به 
 حق دارد تا اگر به مضمون يك مقاله دست دراز " فــــروغ "نشر رسانيد، 

ترس دارم عدم توجه به اين .  ي آنرا اصالح نمايدئكند اغالط امال نمي
 را اسم بي مسمي ساخته به ضدش مبدل نمايد، كه به " فـــروغ "پيشنهاد 

شايد بد نباشد به خاطر . يقين نه شما خواستار آنيد و نه هم كسي ديگري
، اتهام تلقي نگردد، يكي دو نمونه مختصر از نوشتار آقاي كه پيشنهاد اين

  :بياورم  را "چهره نما"
بلكه اين روز ... ": نويسند  شان مية در بند اول مقال"چهره نما"    آقاي 

هاي سياه محصول ريشه هاي ســــتبري است كه در عمق تاريخ افغانستان 
  "...نهفته ميباشد

ز جموع بند را از ديد تاريخي وسياسي باطي صفحات بعدي م  كه    با آن
 را هرچند در " ســـتبر "ي خواهم نمود، الزم به ياد آوريست كه كلمه ئشاگ

 معني كرده اند، "كلفت، گنده، درشت و داراي قطر زياد "تمام فرهنگ ها به 
گاهي چه در متون قديمه و چه هم در آثار ادبي جديد، كار برد اين  اماهيچ

كه صاحب اين قلم به آن برخورد داشته است،   نداشته وتا جائيواژه بار منفي
اين واژه در همه حال به خصوص وقتي تنها به كار رفته  بار مثبت داشته 

  "ستبر روي" به صورت واژه مركب " رو، روي"واژه مورد  نظر وقتي با . است
هي به دانيد كه بي توج به عالوه خود مي.  به كار رفته بار منفي داشته است

بار مثبت و منفي يك واژه ، معني  جمله را از اساس تغيير داده خواننده را 
 ريشه " آن نكند جناب شما طرفدار و هوا خواهبه اين فكر مي اندازد كه 

 اگر چنين باشد  تشريف داشته و به ستايش آن پرداخته ايد كه"هاي ستبر 
ريشه " كه له، از آنجائيدر همان جم.رساند را مي  تان" يئستبر رو "با اجازه

 نيز كه به شكل " بودن " به صورت جمع آمده، به همان علت، فعل"ها



   ) موسوي (      د يك كشور كهن ـباز تول  ميالدي  )1747 ( سال   
  
  

  

٩
 

 آورده شده است، مي "مي"استمراري آن با آوردن پيشاوند  استمراري
چون از اين نوع . شد  آورده مي"باشـــــند   مي"به شكل جمع بايست 

 ون دوم خيلي زياد مي ماقبل آخر، ستةخطا ها در سراسر نوشته به ويژه فقر
  .دارم باشند؛ توجه تانرا  بيشتر بدان معطوف مي

 را در ستون اول بند سوم " قبيلوي " توان كار برد ويا به صورت مثال  مي
  :نشاني نمود

 "  صفت نسبي" كه در اصل منشاي عربي دارد  وقتي به شكل "قبيله"واژه 
 كه به " عربي فارسي "در زبان دري به كار گرفته شود، به مثابه يك كلمه

 "يئ" نسبت، به صورت "ي"ام اتصال با  غير ملفوظ ختم  گرديده، هنگ"ه"
و عشق به زبان فارسي دري !! كه از فرط عالقه يئنوشته مي شود، يعني آنها

 را دارند چشم ديدن برادران هم ميهن شان و مليتي كه ادعاي انتساب به آن
ليون ي  را كه ال اقل  بيش از يك و نيم مرا نداشته روز ايجاد كشور افغانستان

ستم جان خويش را ي دوم قرن بةداشتن  نامش در نيمهانسان براي زنده نگ
ليوني ما و يفــــدا نموده و هنوز به  خاطر حفظ آن ، توده هاي م
 "ريشه هاي"پيشاهنگان انقالبي شان حاضرند از خون خويش مايه گذارند ؛ 

 وفادار مانده "دري" اقل  بايد به همان زبان گردد ال سياه روزي تلقي مي
  .مــروج غلط نويسي نگردند

 را به "قبيله" اخير ستون دوم مقاله ، باز هم ة در جمل"چهره نما"آقاي 
از .  تحرير داشته اند"قبيله اي" آن با امالي " عربي فارسي"صورت تركيبي

ه درست نبوده تا  به كار رفت" صفت نسبي "كه باز هم كلمه به معني  آنجائي
  غير ملفوظ با "ه"دانيم كه  تحرير دارند، چه همه مي"اي"آنرا با امالي 

خانه  ":  وحدت و يا نكره باشد؛ مانند" ي "گردد كه   زماني متصل مي"اي"
  .، كه در اينجا چنين موردي در تصور نگنجد ..." اي، النه اي

اژه را به دو شكل  دريك مقاله، يك و"چهره نما"كه چرا آقاي      اين
نمايد، خواننده را به انديشه مي اندازد كه نويسنده    ميءي انشائمتفاوت امال

 كاروان "ست به خاطر اختفاي يك   معرفي داشتن ، تالشي"چهره نما"را 
نمايد تا كار يك  ، كه اگر چنين باشد اصول نگارش  ايجاب مي" آنچناني
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شود  بايد از   فرد بيرون داده ميگروپ بعد از ختم آن ، وقتي با امضاي يك
 و اگر ـ اين كاستي در تمام مقاله مشهود است ـلحاظ نگارش توحيد يابد 

 را آخرين كتابي كه " چهره نما "چنان نباشد بايد پذيرفت كه فهم آقاي
ي، ئبدين معني كه قيد يك كلمه با صور مختلف امال. سازد خوانده اند ؛ مي

 را از يكي دو مضموني كه در همان زمينه در "چهره نما"ثير پذيري آقايأت
  .همين اواخر خوانده اند ؛ مي رساند

ي ئي و انشائ    به خاطر اجتناب از تطويل اين نوشته، ساير خطا هاي امال
پردازم   گذارم براي خودشان و با اجازه جناب و يا جنابان شان مي شانرا مي

  :به تحليل نوشته از ديد تاريخي و سياسي 
  :نمايد  اولين بند نوشته را چنين آغاز مي" چهــره نمــا "    
 برخالف  آنچه ديگران مي انديشند، من بدين باورم كه بد بختي كشور "   

بلكه اين . ثور) 8و7(ما نه از كودتاي داود خان شروع شده و نه از روز هاي
روز  هاي سياه محصول  ريشه هاي ستبري است  كه در عمق تاريخ 

 ميالدي را بايد يك روز 1747تان نهفته ميباشدو به پنداشت من سال افغانس
  ".شوم و سر آغاز تمام بد بختي هاي بيش از دو و نيم قرن وطن ما شناخت

 حريف تخيلي خود را  كه گويا سر آغاز بدبختي "چهره نما"كه      از آنجائي
سبات افغانستان را بدون ارتباط با گذشته و در نظر داشت حاكميت منا

، از فاجعه "ودالي و نيمه مستعمرهئ نيمه ف"ودالي در يك كشورئفرتوت ف
توان حدس زد كه قصد  داند، مشخص نمي سازد، مي ثور مي) 8و7(هاي 

ه ئست مذبوحانه و تلويحي در جهت تبر وي از چنين آغازي ، تالشي
ثوري ، كه با ناچيز و كوچك شمردن جنايات ) 8و7(جنايتكاران وخيانتكاران

و خيانت هاي آنها ، و انداختن آن كوهواره ننگين به گردن گذشتگان آنهم 
ه خيانتكاران ئ در رابطه با تبر_. نظرانه ، صورت مي پذيرد يكجانبه و تنگ

نويسنده تالش تلويحي را در سطور بعدي )  ثوري8(جنايت پيشه و بي آزرم 
 " اخر مليمف "مقاله اش صراحت بيشتر بخشيده حتي تعدادي از آنها را 

  _.داند كه در جايش بدان خواهم پرداخت كشور مي
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  از كجا معلوم كه راز پنهان و غرض از آن تالشهاي مذبوحانه ، كتمان و 
 عملكرد خودش و يا خودشان ، در دوران سياه و تاريك زدفاع نويسنده ها ، ا

توان به خود حق داد  طور نيست ، چطور مي كه اگر اين. آن نظامها نباشد
رك ، نجيب ، كشتمند ، خالقيار بكه جنايات و خيانتهاي ـ تره كي ، امين ، ب

، حسن شرق ، رباني ، حكمتيار ، دوستم ، مسعود ، سياف ، مزاري ، مال 
 و ساير همقطارن شانرا به پاي يك مليت نوشت و آنها را با تما م "عمر

اخير دانسته ول مصيبت ها و ويرانيهاي ؤمسقرباني ها و از جان گذشتگي ها 
سال بي هويتي و در تحت انقياد  ) 600(، افتخار آنها را كه بعد از حدود 

همسايگان واجانب بودن ، به اين خطه هويت مستقل بخشيده با ايجاد 
افغانستان و رسانيدن آن به سرحدات طبيعي و تاريخي ، در تاريخ جاودانه 

  .شده اند تخطئه كرد
خويش ، پا  "ي ئ ستبر رو" با افزودن بر "اهره نم چ"   در قسمت دوم فقره 

را از آنهم فراتر گذاشته سال ايجاد افغانستان معاصر يا به عبارت ديگر 
 يك روز شوم و سر آغاز "استقالل و كسب هويت مستقل افغانستان را 

كه  دارد ، بدون آن  وطن ما معرفي مي"بدبختي هاي بيش از دو و نيم قرن
يق وارد شوم كه چه كساني روز حصول استقالل به اين بحث به صورت  عم

دانند كه  دانند  چه به يقين همه مي را سياه روز و سر آغاز مصيبت ها مي
 استعمار به روز حصول آزادي كشور ها ةفقط استعمار و مزدوران خود فروخت

  .دهم چنين طرز ديدي دارند ؛ بحث را در ساير ابعاد ادامه مي
ود كه روز  آزادي افغانستان را در هند و ساير    اين استعمار انگليس ب

مستعمرات ماتــــم ملــــي اعالم داشت ، اين تره كي ، امين ، ببرك و 
نجيب بود كه خيزش خلق ما را كه به غرض حصول استقالل  صورت 

گذاري ابه روز  هاي سياه افغانستان نامپذيرفته بود ، تخطئه نموده به مث
سعود ، مالعمر ، كرزي و ساير همقطاران خيانتكار نمودند ، اين رباني ، م

ا عليه خود و اربابان شان ، شان  بوده و هست كه هر نوع حركتي ر
دارند باالخره اين سوسيال  نديق دانسته ، محكوم ميزكاري و سياه
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 است  كه مبارزه آزاديخواهانه ءامپرياليسم روس و  امپرياليسم امريكا و شركا
  .دارند ربريت  معرفي ميخلقها را  توحش و ب

  !چهره نما 
، تا همه به وير از چهره بردار و چهره بنما زاز روي لطف نقاب ت

وضاحت ببينند كه در زير آن نقاب ، كدام  مزدوري چهره پنهان نموده كه با 
داند ،   امروز ،  سال ايجاد افغانستان را سياهروز مي"يئ ستبر رو"چنين 

دارد ، پس فردا   به همان صفت  معرفي ميفردا روز راندن انگليس را 
كند ، تقديس  خيزش خلق ما را عليه متجاوزين شوروي سابق تخطئه مي

ي را  كه بنا بر احصائيه هاي خودشان تا كنون ئازقاتلين و تجاوز كاران امريكا
انسان بيگناه ميهن ما را به خاك و خون كشيده اند ؛ ) 50000(بيش از 

انتخابات " و "يئاديموكراسي امريك"رده وار بر معبد همين اكنون با سجده ب
راستش را . دارند و منتظر پس فردا ها نيز نيستند  آن ، در دستور كار"آزاد 

 كه افتخار و سر " كاروان پچك هاي سياسي و اخالقي "بخواهيد از تـــو و 
 پچك اخالقي كاروان كه در _بلندي را در آستان بوسي و رقيت امپرياليزم 

 كسان " پاي "ندگي شخصي تجربه مستقل زيستن را نداشته و هميشه به ز
نيهاي  بيدريغ  خلق ما در ديگري راه رفته است ، بدون در نظر داشت قربا

ي با سوسيال امپرياليزم شوروي سابق ، حكومات قبلي را به باد انتقاد ئرويارو
  _نه پيوسته اند   " ناتو"گيرد  كه چرا در زمانش به پيمان تجاوزكارانه  مي
  .توان چيزي بيشتر از اين انتظار داشت دانند ؛  نمي مي

  :نگارد  در همان بند آورده شده  مي" چهره نما "
طالعات تاريخي صاحب اين قلم كه م ، تا جائي " به پنداشت من"      
ثير ، أتواند بدون ت دهد اين پندار نيز اگر تلقين شده نباشد ، نمي ه مياجاز

 از " تاريخ سياسي افغانستان" اثر جواهر لعل نهرو ، "ي به تاريخ جهان نگاه"
سيد مهدي فرخ و صد ها كتاب ديگري نباشد كه از طرف دشمنان ميهن ما 

ست در چشمان سلطه طلب  كه موجوديت افغانستان به مثابه خاري يئ، آنها
ه و وي  افتاد"چهره نما " ما " كشاف "آنها ، نگارش يافته و تازه به دست 

 كاروان آنچناني "خواهد با اتخاذ مواضع جديد دوستان و رفقايش را در  مي
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  كوس " كشف " بفهمد كه با آن توانست  غافل گير نمايد ؛ اما اين را نمي"
  .ي خود و همقطارانش را بلند تر از قبل به صدا در مي آوردئرسوا

   :و اما از لحاظ تاريخي در رابطه با همان جمله بايد نوشت
    چطور است كه يكبار همت به خرچ داده با تمام اعوان و انصار تان 

از هر ها و قلمرو  افغانستان كنوني سيميناري را تدارك ببينيد تا در آن ش
زمان حمالت چنگيز تا نهضت هوتكي ها  به ارزيابي و بحث گرفته شود؟ 

ان بازنگري تعداد قلمرو ش را در هرات با " كــرت "چطور است كه خاندان  
  با تمام شهر هاي پر عظمت و "  سيستان" چطور است كه يكبارازنمائيم؟

 " و " زرنج " تا " بست " و از " ناد علي" تا "جوين"معمور آن از 
نهــــر مسما بود يكبار يادهاني ) 1000(كه به ايالت  ، از ايالتي"چخانسور

ميالدي و )  1222(در يم و ببينيم كه بعد از اولين هجوم چنگيز مغول ئنما
 و در تعقيب آن تسخير " نصرة الدين شاه سيستاني "تخريب شهر و نابودي 

چه باقي ماند و كارش به كجا كشيد كه از طرف ) 1229(كامل آن ايالت 
 در چه وضعيتي " ملك قطب الدين سيستاني"ملك هاي فراه اداره شده و 

مسافرت خود را در مسير قرار داشته و چند نفر تبعه داشت؟ چطور است كه 
غور ، قندهار ، زابل ، غزني ، كابل ، "حركت چنگيز ادامه داده شهر هاي 

بگرام ، پروان ، باميان ، شهر غلغله و شهر هاي شمال هندوكش را نيز به 
ارزيابي  گيريم تا ديده شود كه در آن زمان كشور كنوني افغانستان در چه 

  موقعيتي  قرار داشته است ؟ 
 ايراني "طور است كه در عوض دامن زدن به بحث هاي افتراق آميز  و     چ
يك بار به خود زحمت داده جغرافياي  بشري شهر هاي جنوب   ،"زده 

 را تدوين و " هريرود "ي  و حوزه آب" هيرمند " هندوكش ، حوزه آبي 
ميالدي كه بيشترين  )  15و14( يم تا ديده شود در جريان قرونئتكميل نما

نها در حوزه هاي آبي آ مسكن گزيني و باشندگي بين پشتونها و توطن حيات
 امكان _در فوق تذكار يافته ، صورت پذيرفته ، و از كوه هاي سليمان 

 سرازير شده اند باشندگان بومي _برديد نداشتيد ورنه آنرا از قفقاز دور تر مي
  آن مناطق در چه موقعيتي قرار داشتند؟
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 حمالت چنگيز ، تيمور و بعد ها بابر باقيمانده بود و    آيا در اصل چيزي از
  يا خير؟

نه را در رابط با    چطور هست كه به صورت اساسي يك بحث جامعه شناسا
ي و امتزاج اقوام ، مليت ها و مدنيت هابه صورت آفاقي به راه ئتقابل ، رويارو

وم ، قبيله اندازيم وطي آن راز پيروزي و بقاي مادي و فرهنگي اين و يا آن ق
ي ئشاگيم؟ چطور هست اين راز را باز و مليت را بر ديگري به ارزيابي  گير

 ترين ارتشي ترين و متشكل كه مقابل هجوم سفاك يم كه چرا مردمانيئنما
كه تا آنروز ديده شده بود توانستند مقاومت نمايند ، نتوانستند عليه 

فرهنگي  وامكانات مادي مهاجرتهاي پراگنده ؛ اما دوامدار مردمي از  لحاظ 
  ي نمايند؟گبه مراتب  عقب مانده تر و فقير تر ايستاد

ي باال را الهاؤ به مطالعه گيريم كه جواب سهرگاه تاريخ افغانستان را از جهتي
بدبختي نبوده  نه تنها سال شوم و سر آغار)  1747(دريابيم ، خواهيم ديد كه

پارينه ، اخگر فروزاني بوده  از  ديگري بوده براي يك كشور "بازتولد"، بلكه 
 روز "درون خاكستر هاي نيمه مرده ، كه بايد پاس آنرا داشت  و به مثابه 

كه در تمام دوران  چيزي. آنرا جشن گرفت  ، روز احياي يك كشور"ملي 
ي ، زير فشار مستقيم انگليس و رقابت هاي خانداني ئزاحاكميت خاندان بارك

انواده جرئت آنرا نيافتند تا عظمت آنرا بيان هيچ يك از زمامداران آن خ ،
  .دارند

داشتم كه ضم اين مختصر ، نقشه تاريخي ، سياسي  و   هر گاه امكان آنرا مي
سال قبل آنرا تدوين مي نمودم  در روي ) 30(و ) 1747(بشري افغانستان 

ديديد كه در آن ايام از كشور باستاني افغانستان چه باقيمانده  نقشه خود مي
ل هندوكش  بعد از خرابيهاي چند قرنه  صفحات شماكه ود؟ در حاليب

 پر " آمو دريا "مغولها تازه از طرف ازبكها ، تاجيكها ، و تركمنهاي ماوراي 
نفوس مي شدند كه خود را به صورت منطقي امتداد قدرتهاي برخاسته از آن 

م دانستند ، صفحات غرب در كل و بخشي از صفحات جنوب غرب زير س مي
گرديدند و صفحات   خورد مي" صفوي "نظران مذهبي و خرافه پسند  تنگ

جنوب و شرق كشور وحتي كابل كهن ، زير سلطه و استيالي مغوالن هند 
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مگاه هاي سالطين آنها را داشتند ادست و پا زده در بهترين صورت ارزش آر
ي عمق و پهنا داشت كه حتي نهضتي با پيروز مندي و ئو مصيبت تا جا

عت هوتكي ها ، تفكر ايجاد كشور مستقل را نداشتند و جوانان اين كشور وس
 با دفاع از خاك ايران به كشتارگاه مي فرستادند ، "ارض روم"را در دفاع از 

و روز بنيانگذاري افغانستان و افتخار تاريخي ) 1747(توان عظمت سال مي
 آن جلسه را درك نموده به تمام شركت كنندگان  در " شير سرخ "جلسه 

 به  مثابه بنيانگذاران ومعماران افغانستان " احمد خان ابدالي "به ويژه 
  كنوني عرض احترام  نمود

  :   بال فاصله دو نكته را بايد ياد آور شوم 
توان از كساني توقع داشت  كه فرزندان اين مرز و بوم   ارجگذاري را مي-1   

ها ، فرخ ها ،  و ساير  ي نهروكه وارثين سببي ويا تاريخ يئاند ،  نه آنها
  .دشمنان پيدا و پنهان افغانستان اند

 و برازنده ساختن نقش وي در دادن "  احمد خان ابدالي" اداي احترام به- 2 
تواند چنان تعبير گردد  صورت نمي مفكوره و ايجاد كشوري مستقل ، به هيچ

 زده  بوسه" احمد شاه دراني "كه صاحب اين قلم بر شمشير خونچكان 
  !كنم كه هر گز چنين مباد جناياتش را در حق خلق هند ستايش مي

  :دهد    چهره نما در بند دوم نوشته اش چنين ادامه مي
 از كوه هاي  در اين تاريخ قبايلي بر خراسان مسلط گرديدند كه قبالً"   

سليمان و آن سوي درياي سند به سر زمين حاصلخيز و با فرهنگ خراسان 
و پيش از آن جز به درد اجير شدن و جنگيدن و چپاولگري در سرازير شده 

چنانچه . خوردند ركاب لشكر هاي مهاجم و غارتگر حكمرانان منطقه ، نمي
نام طالبان به وجود آورده  ه در زمان ما پاكستان از اين طوايف نيروي جنگي ب

  " و به جان مردم ما انداخت
 هم گره خورده و هر يك ميه   بكه در فقره باال چندين مطلب    از آنجائي

بايد به صورت جداگانه  توضيح گردد ، به خاطر سهولت در كار و درك 
آسانتر ، مجموع مطالب فقره را به قسمت هاي جداگانه تقسيم و هر يك را 

  :در حد امكان  يك مقاله به تفصيل خواهم شكافت
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  : خراسان - 1
كه از كجا آمده   و اين" خراسان"كه خود را درگير معاني كلمه  بدون آن

بسازم ، كه در اين باب دانشمندان  علم زبان را صالحيت بيشتر باشد تا 
 كتب و متون ةصاحب اين قلم ، بايد بنويسم كه در مجموع بر اساس مطالع

 ترجمه ، و گاهي يكسان و " سرزمين شرق "قديم زبان فارسي ، خراسان به 
لمه به صورت تقريبي در حوالي قرون اين ك. در عوض يكديگر به كار رفته اند

ميالدي در تاريخ را ه يافته ، اگر آنچه را نويسنده صاحب نام  و )  5و4(
 احوال و اشعار رودكي " در كتاب " سعيد نفيسي"محقق برازنده ايراني 

آر يان از ...""(( نويسد ، بپذيريم ،  رخ ارمني ميؤاز قول يك م"سمرقندي 
اين ايالت ... است و تا هندوستان گسترده  است سوي باختر مادا و پارس 

 "يعني   مي نامند" انــخراس    "يه را ايرانيانــاين ناح...يازده ناحيه دارد
   ))" شرقي

   اين نامگذاري بيشتر به اساس عدم اطالع دقيق از نواحي و شهر هاي آن 
 معني  خالصه شده ، از نظر"خاور " ، " شرقي " ، " خراسان " به يك كلمه

تاريخي آنچنان جذابيت خاصي را دارا نيست تا برايش يخن دريده  سينه 
  .چاك نمود

 امام  "نمايد  ترين فردي كه از خراسان ياد مي    بعد از تهاجم اسالم قديم
احمد بن يحيي بن جابر بغدادي مشهور به البالذري متولد اواخر قرن دوم 

 كه در قرن " فتوح البلدان"نامبرده در كتاب معروفش . باشد  مي"هجري
تحرير يافته ، از مواجهه ارتش اسالم در قرن اول هجر ي ) 255(سوم هجري 

 ه ميد ، تذكر دا" خراسان "نام   و توابع آن ، با"  كرمان"فتح واليت از بعد 
واليت نيشاپور ، واليت هرات ، واليت مرو ، واليت : نويسد كه آنها

را ... ماوراالنهر و واليت خوارزمتخارستان ، واليت بلخ ، واليت 
  .بخشهاي آن واليت به شمار آوردند 

 هندي كه در سنه " رنجيت امر نات "ليف أ ت"ظفرنامه "   كتاب 
 طبع شده  به احتمال اغلب آخرين كتاب تاريخي هجري در الهور) 1251(

 " كار برده ، از به "بالذري"  را به همان مفهوم قبلي" خراسان"است كه 
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يادهاني مي  "خراسان"به نام پادشاهان  "جانشينانش  و د شاه درانياحم
  .كند

 بپرسم كه در اين فاصله زماني " چهره نما "توانم از     خواننده عزيز آيا مي
 به چه تعداد كتاب در رابطه با اين " چهار سال كم ، يك هزار سال "

كه به  يافته و كسي تحرير "  افغانستان ، خراسان ، باكتر يا ، آريانا"خطه 
روز و يك مليت را  يك كشور را سياه" باز تولد " دهد كه سال خود حق مي

  ي دارد؟ئ كند ، با چه تعداد از آنها آشناچپاولگر و سرباز مزدور خطاب
   هرگاه مشخص تر بپرسم كه از كتب آتي چه تعداد از آنها را با نام مي 

، چه تعداد از آنها را خوانده و به شناسد؟ چه تعداد از آنها را به چشم ديده 
  چه اندازه از آن خوانده ها فهميده است ؟

   فتوح البلدان ، بالذري قرن سوم هجري_ 1
  المسالك و الممالك ، ابن خرداد به ، قرن سوم هجري_ 2
   تاريخ طبري ، محمد بن جرير طبري ، قرن سوم هجري_ 3
  البلدان ، ابن الفقيه ، قرن سوم هجري    _ 4
اال صطخري ، قرن ســــــوم و  ابراهيم بن محمد مسالك الممالك ،_ 5

  چهارم هجري
  النرشخي ، قرون ســـــــوم وچهارم تاريخ بخارا ،ابوبكر جعفر بن محمد_ 6
    اشكال العالم ، ابي القاسم بن احمد الجيهاني ، قرون سوم و چهارم_  7
  قي ، قرون چهـــــــارم   محمد بن حسين بيهابوالفضل  تاريخ بيهقي ، _  8

  جريو پنجم ه
    شاهنامه فردوسي ، ابوالقاسم فردوسي ، قرون چهارم و پنجــــــــــم_  9

   منتخبات مسعودي ، ابوريحان محمد بن احمد معروف به البيروني_10
  قرن پنجم

قرن    زين االخبار ، ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك بن محمود گرديزي_11
  پنجـم

  پنجم امه ناصر خسرو بلخي ، قرنسفر ن_ 12
   تاريخ سيستان ، نويسنده ها گمنام ، قرون پنجم تا هشتم       _ 13
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حدود العالم من المشرق الي المغرب ، نويسنده نامعلوم بين قرن  پنجم _ 14
  تا هشتم

  هجري وضي سمرقندي ، قرن ششمچهار مقاله ، ابوالحسن احمد عر_ 15
  ن هفتم هجري جهانكشا ، جويني ، قر_ 16
  معجم البلدان ، ياقوت حموي ، قرن هفتم هجري_17
   تقويم البلدان ، ابوافدا ، قرن هشتم هجري_ 18
   نزهت القلوب ، حمداهللا مستوفي ، قرن هشتم هجري_ 19
   رحلته ، ابن بطوطه ، قرن هشتم هجري_ 20
   حديقه االقاليم ، بلگرامي ، قرن دوازدهم هجري_ 21

كتاب تاريخي ، ديوان اشعار ، سفر نامه ها ، تحقيق هاي تا و صد ها وهزاران 
كه حتي  حدودي قابل اعتبار مستشرقين غربي و روسي ، با در نظر داشت آن

در همان يك كتاب ، متناسب با سال ، عمر و تجربه نويسنده بين صفحه 
آخرين ، در تعيين حدود وثغور خراسان اختالف هاي    هاي آغازين و 
كه در مقاطع مشخص تاريخ آن   دارد وبا در نظرداشت آنفاحشي وجود

ي داشته ، وبا حفظ اين مالحظه كه اكثر ئحدود وثغور كاهش ها وافزايش ها
ثر از حاكميت زبان عربي أه نثر قديم زبان فارسي به شدت متآن كتب ب

تحرير ويا ترجمه شده اند ، وعبارات آن به قدري ثقيل وغليظ تحرير يافته 
 " ادبيات وعلوم بشري رشته تاريخ مضموني به نام یځپوھن در رناگزيكه 

 تادان اسسفأبا ت _.  توسط يك مستشرق تدريس مي گرديد "متون قديم 
  _ چندان عالقه به تدريس آن مضمون نداشتند یځپوھنداخلي 

كه  والنه نيست كه در چنين شرايطيؤا اين الاقل بي مباالتي و غير مسآي
ديوار آن خون مي بارد وسر نوشت خلق ما  ده واز در وكشور ما اشغال گردي

يكپارچگي  در كاخ سفيد رقم مي خورد ، در عوض دعوت مردم به وحدت و
دهي توفان سهمگين بارزه استقالل طلبانه ، و سازمانبه منظور پيشبرد امر م

ال ؤاز قطرات پراگنده ومجزاي ملت بدان منظور ؛ موجوديت كشور را زير س
 خراسان سر گردان "ه  نخود سيا"وهاي رزمنده ميهن را به دنبال برده ، نير

  _!  را كه در آغاز بند باال آمده فراموش نكنيد "اقل ال "_نمود ؟ 
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اميد است از اين طرز صحبت و نوشتار من خشمگين ! " چهره نما "آقاي 
 پس نبايد از طرز "ينه شكستن خطاست ي آ"نگرديد چه خود نوشته ايد كه 

باز هم به خاطر ايضاح بيشتر موضوع و كمك .  من آزرده خاطر باشيد نوشتار
در رابطه را ديد يك كتاب  در رفع كدورت احتمالي تان نمونه كوچكي از طرز

  :با خراسان آورده بحث را ادامه مي دهم 
هجري ، كه )1314( طبع تهران در سال " تاريخ سيستان ") 23(در صفحه 

هجري نگارش يافته ، مطلب را چنين  ) 8 و5(به احتمال اغلب بين قرون 
  : نقل به مضمون : مي يابيم 

در .  بخش مي باشد ، خراسان ، ايران ، نيمروز ، باختر  چهارتمام اين خطه 
اين تقسيمات چهار گانه باختر را در شمال و نيمروز را در جنوب دانسته ، 

آن خراسان و بقيه را به دو بخش شرقي وغربي منقسم مي نمايد  ، شرقي 
  آن)24(هرگاه بحث را ادامه دهيم مي بينيم كه در صفحه . غربي آن ايران 

بست ، :  شهر هاي ذيل را نيز شامل مي داند " سيستان "در حدود نيمروز 
قندهار ، زمين داور ، كابل ، اسفزار، بوزستان ، ولستان  ،غور ، كشمير ، 

  . گرديز و غزني 
رخين نا معلوم تاريخ ؤقرن پيشتر از م) 4لي  ا2(دودهر چند بالذري كه ح

سيستان كتابش را تحرير داشته است ، با يك تذكر كوتاه گره يكي از 
معضالت تاريخي را در قبال جغرافياي تاريخي منطقه كشوده است ؛ وي در 

  : نقل به مضمون : كتابش مي نگارد ) 400(صفحه 
طقه معلومات چنداني كه دومين موج سپاه اعراب راجع به من يئاز آنجا

 "، كابل و سند ) سجستان ( سيستان "نداشتند و صرف با نام سه واليت 
ي داشتند لذا هر آنچه را در جنوب هندوكش ، حوزه آبي هريرود و ئآشنا

حوزه آبي سند الي بحيره عرب فتح مي كردند ؛ درهمان محدوده مي 
  . گنجانيدند 

 در طول اعصار به مثابه يك "  خراسان"مگر با آنهم تثبيت حدود وثغور 
مشكل باقيماند ، زيرا از يكطرف همان عنصر نا آگاهي و از جانب ديگر 
موجوديت نا آرامي ها ، كشمكش ها ، انتقال مراكز قدرت از اين شهر به آن 
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شهر ، خصوصيت ذاتي دولتهاي شهري ، نقش توطئه آميز و تفرقه افگنانه 
ه هاي محلي و موانع طبيعي و تاريخي ؛ خلفاي عباسي در به هم اندازي ادار
روي . خراسان مشكل ال ينحل باقيماند باعث گرديد كه تثبيت حدود دقيق

ال خره به اين نتيجه رسيدند تا عصر با  دانهاي آنههمين اساس جغرافي
خراسان را به دو بخش عام و خاص تقسيم دارند ، كه اگر خراسان خاص با 

 ، مرو ، تخارستان ، بلخ جا دادن باختر در خود شامل واليات نيشاپور ، هرات
و خوارزم بر طبق نوشتار بالذري مي شد ، خراسان عام با كمي  لنهر، ماوراا

شامل مي شود كه بعد ها امپراتوري دراني بر آن اختالف همان حدودي را 
حاكميت داشت چنانچه درحدود العالم از حدود اربعه خراسان صحبت به 
ميان آمده مي نگارد ، شرق آن هندوستان ، شمال آن رود جيحون ، غرب 
آن گرگان و جنوب آنرا بيابان سند و بيابان كرمان كه هر دو با آبهاي بزرگ 

  . د محاط اند ، مي ساز
ي اگر برايتان امكان موجود است از روي ئداشت آن حدود جغرافيا با در نظر

لطف يكبار آن حدود اربعه را كه حدود العالم معين مي دارد بر روي نقشه 
ترسيم داريد ، بعد از آن ، نقشه مرتبه را با نقشه هاي قلمرو دراني به مقايسه 

 تن شركت )60( و متباقي " احمد خان ابدالي "گيريد و آن وقت در مورد 
راستي چطور هست قبل . يد ئ اظهار نظر نما" شير سرخ "كننده در جلسه 

  : ال انتزاعي پاسخ دهيد ؤاز ادامه بحث به اين س
 آخوند"فرض مي كنيم كه روسها در پالن اشغال كشور ما در همكاري با 

شور را  پاكستان قسمي موفق مي شدند كه اين ك" نظاميان " ايران و "هاي 
ده ها از ميان بر مي سبه سه قسمت تقسيم و موجوديت تاريخي آنرا براي 

 قبلي ، ده ها و يا صد ها سال بعد تر فرزندي از من  داشتند ، به ادامه فرض
 و يا اوي نوعي ، با مايه _اگر نشان از پدر نداشته باشد _نوعي ، توي نوعي 

 موافق در آن زمان ، تحت هاي گذاشتن از جان ، در همكاري با ساير نيرو
قيادت خود ، دشمنان سه گانه را از ميهن خويش رانده ويك دولت جديد بر 
روي ويرانه هاي تاريخي كشور اجدادي خود بنيان گذارده عمران نمايند ، آيا 

 را " باز تولدي "نها را مثبت ارزيابي مي كنيد و سالروز چنين آعملكرد 
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عالم كردن آن در پيروي از بازماندگان جشن مي گيريد ويا با سياهروز ا
كه شما چه خواهيد  دشمنان موجوديت ميهن ما ، ماتم خواهيد گرفت ؟ اين

قدر بدانيد ، فقط با پاسخ روشن  كرد مربوط خودتان مي باشد ، اما همين
ال ، بدون اگر ومگر ، است كه مرز يك ميهن پرست ويك خاين به ؤبدين س

ست اكنون كه معني حرف تان ، براي تان اميد ا. وطن مشخص مي گردد 
ريخ ، خلق ما روشن شد ، اگر امتداد تاريخي و سببي متجاوزين نيستيد از تا

كه براي آزادي من و تو و سر افرازي ميهن خون  اي و اين همه جانباخته
داده اند معذرت خواسته در عمل از خود انتقاد كنيد در غير آن مي دانيد كه 

  !  مورد خواهد داشت تاريخ چه حكمي در
كاروانيان  آنچناني  " كه وقتي ادامه بحث لطف نموده پاسخ دهيد باز هم در

 از خراسان دم مي زنند منظور شان كدام خراسان است ؟ خراسان خاص "
  ويا خراسان عام ؟

 است مي توانيد  شما به نمايندگي از بقيه " خراسان خاص "اگر منظور 
 بنويسيد كه بقيه كشور را قصد داريد به "آنچناني  كاروانيان "همفكران تان 

 رباني "كه در هنگام حاكميت سياه  يئكي بگذاريد ؟ نه كند همان افواه ها
 در كابل وجود داشت كه آنها قصد داشتند تا به قيمت واگذاري "مسعود _

مناطق پشتون نشين و گويا تنها شهر هاي كابل و  _  ي از افغانستانئبخشها
 به پاكستان ؛ حاكميت خويش را تضمين  _ضله آفريده بودند پروان مع

نمايند ، حقيقت غير قابل انكاري بوده كه من و امثال من از كم وكيف آن 
  اطالع كامل نداريم ؟

 در شرايط كنوني كه _ است " عام "و اگر منظور خراسان به مفهوم 
ر ما به ستي دتوانمندي حفظسرحدات فعلي و راندن قدرتهاي متجاوز امپريالي

ي دارد ، طرح مسايلي چون خراسان بزرگ همان ئمقايسه با سابق كاستي ها
 كه طراحان آن بدان وسيله قصد خاك پاشيدن به "ست   نخود سياهي"

همه داد وفرياد براي چيست ؟ مگر طبق   ديگر اين _چشم مردم را دارند 
ي ئبجاآن حدود مناطق كوه هاي سليمان شامل خراسان نبوده كه جا 

نقاط ماتم مي گيريد ؟ از چه زماني تا اكنون ، مهاجرت  ساكنان آنرا به ساير
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هاي داخلي ، چنين با اشمئزاز نگريسته شده كه اكنون شما بدان اشتغال 
آنرا مانع تكامل ورشد داريد ؟ اگر اين مهاجرتها در كل مورد قبول نباشد و 

 اندكي مهاجرتهاي كتله  ارزيابي مي داريد ، چطور هست كهمولدهنيروهاي 
هاي انساني را در اعصار مختلف از ماوراي آمو نيز به ارزيابي گيريم ؟ با كدام 

 و يا كوشان را كه طي دو "يوچي ، پوچي "معيار قضاوتي مهاجرت اقوام 
قرن اول قبل از ميالد از سواحل بحيره كسپين به سير دريا و بعد ها در بلخ 

خشاني را روي استخوانهاي خرد شده متوطن شدند و اساس مدنيت در
ي و از خود مي دانيد و با افتخار ئباشندگان قبلي آن ديار اعمار نمودند ، آريا

 مي شويد ، مگر نقل مكان يك بخش از مردم خود منطقه " متخلص "بدان 
 روباه "اي مي دانيد كه حتي گناهان  ز محلي به محل ديگر ، گناه كبيرهرا ا

ين كدام معيار اي نظار را نيز بر پاي آنها مي نويسيد ؟ ا شور"ها و بز هاي 
ي ها در سيستان ، تركها در غزنه ، تركها ومغوالن در ئقضاوت است كه اسكا

هرات وكابل بيگانه شناخته نشد ه ، احدي حاكميت آنها را ماتم نمي گيرد 
 كه چه ،حتي بر مرگ شان مرثيه نيز مي سرايند ، اما ، وقتي اقوام وقبايل

چندي بنا بر ضرورتهاي زمان در تابعيت از قوانين رشد ال ينقطع تمدن 
بشري بر روي اراضي تا حدودي عاري از سكنه و بي صاحب ، بنياد يك 

را گذاشته و زيست باشنده را انتخاب مي نمايند و درتكامل آن  حيات جديد
انگان حيات ، درهمكاري با ساير باشندگان آن محل ، با راندن قهري بيگ طرز

روز معرفي  مي ريزند ، روز آمدن شانرا سياه، اساس يك دولت جديد را
  داريم ؟ 

چطور هست حال كه پاي باشندگان اصلي و مهاجرين به ميان آمد ، يكبار به 
ال باشندگان ؤتاريخ مراجعه نموده وبه مثابه كار تحقيقي و روشنگرانه به س

 اساس تمام متون قديمه و بر. اصلي چه كساني بودند ؟ پاسخ منطقي دهيم 
ي ها در منطقه به حدود ئتحقيقات باستان شناسانه سيل اول مهاجرت آريا

قره "كه بنا بر آثار كشف شده در  قبل از ميالد مي رسد ، در حالي) 2500(
 هزار سال عمر دارد ، چطور هست بنويسيد )20( آن مدنيت بيش از "كمر 

دام نژادي تعلق داشته تا به مثابه ي ها ، اين ميهن به كئكه قبل از آريا
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كه گفته اند   فراموش نكنيد ، اينوارثين اصلي اين خطه شناخته شوند ؟
ترين نمود خود را در  اگر مست گيرند هر آنچه هست گيرند ، واضح

     .همين مورد متبارز مي سازد 
 در "كه  در رابطه با كلمه خراسان تا همين جا بسنده نموده ، به مصداق آن

 از تفصيل بيشتر خود داري مي "خانه اگر كس هست يك حرف بس است 
  . نمايم 

  :  حاكميت قبايلي ؟ ـ2
 نام مي بريد " قبايلي "وقتي در نوشتار تان از تسلط  ! " چهره نما "آقاي 

 ال به اليكه از  منظور تان كدام قبايل است ، اگر منظور تان همان طوري
 كاروانيان "يت پشتون باشند آيا خود وساير سطور بر مي آيد اقوام مربوط مل

 دو خبط بزرگ " قبايلي " متوجه شده ايد كه با كار برد يك كلمه "آنچناني 
  مرتكب شده ايد ؟ 
كه شما با اين حكم ، جامعه شناسي علمي را زير پا كرده ،  خبط نخست آن

ساختار ي را كه بيشتر از صدها سال ، در يك مرحله جديدي از ئآنها
ودال ئف (وارد شده بودند ، و الزاما به طبقات )وداليزم ئف (تماعي اقتصادي اج

منقسم شده بودند با يك چوب زده منكر طبقات متخاصم ) و دهقان 
اجتماعي در آن زمان شديد و بر اساس همان طرز ديد نتوانستيد ماهيت 

 آنرا يد وئ بود ، درك نما"ودالي ئفسلطنت متمركز  "دولت ابدالي را كه يك 
  . با يك اداره قبايلي عوضي گرفتيد 

اگر .  بود " شير سرخ "تواني تان در درك ماهيت نشست  خبط دوم شما ، نا
نفره آن نشست ) 60(بنويسم كه تا هنوز شايد فرصت نكرده باشيد كه لست 

كار را مي كرديد  را از نظر بگذرانيد اميد است خطا نرفته باشم ، چه اگر اين
 آن " باز تولد "انستيد كه در ايجاد مجدد افغانستان كنوني و به يقين مي د

 "بعد از ويراني هاي غور وحمالت مغول ، اين تنها پشتونها ويا به زعم شما 
و افتخار ايجادافغانستان كنوني  گذاشتند  نبودند كه از جان مايه"قبايل 
ت ها اعم از  ساير اقوام وملي"ودال هاي ئ ف"بلكه نمايندگان  ي نمودندئراكما

نيز شركت داشتند كه . . . تاجيك ، هزاره ، ازبك ، بلوچ ، قزلباش ، سادات 
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در عمل خالف روابط قبايلي راي داده  "احمد خان ابدالي  " همه با انتخاب 
كه از تمام  دولتي.  را گذاشتند "ودالي ئ سلطنت متمركز ف"، و بنياد يك 

آنرا با خود داشته و متناسب با ودال هاي ئاقوام ومليت هاي افغانستان ف
ي وقابليت هر يك از آنها ، به شغلي توظيف شدند ، هر گاه خواسته ئتوانا

 "خ باشيد در اين زمينه  معلومات بيشتر به دست آريد مي توانيد به تاري
. بگذرانيد نظر مراجعه ولست كامل را از"ي ئ پوپل زا"ليفات أ و ت"حسيني 

 را مليت " دولت "ات و در ختم محصول آن كه قيادت و رهبري جلس اين
پشتون داشت  خود عوامل ديگري دارد كه در صورت عالقه وضرورت مي 

صورت به معني نفي  اما آن قيادت به هيچ. شود در آينده به آن پرداخت 
 ادامه " احمد شاه دراني "ديگران نبوده ، نه تنهااين سياست  در حيات 

د به تكرار خونريزي ها انجاميد ودر اصل داشته و چه بسا در بعضي موار
وداالن ئ ف" خوبترين گواه از حاكميت طبقاتي يك طبقه "ر دران د "مفهوم 

ي به قوت خود ئ مي باشد ، بلكه در دوره هاي بعدي در زمان باركزا"
هاي دوسره چون خان محمد  باقيمانده ، حتي تا همين اواخر در كنار خان

كه هر يك  م غالم بچه ها نيز وجود داشتندخان ها و امثال وي ، رحي
ي وظرفيت فردي و امكانات قومي كاري و وظيفه اي در ئمتناسب به توانا

  . ودالي به دوش داشتند ئفخدمت حفظ وبقاي سلطنت متمركز 
ذهني  بالفاصله بايد افزود كه در آن شرايط ، با در نظر داشت شرايط عيني و

روز كشور  نه تا آنافغانستان ، كه  ارج ازخ حتي در و ورجامعه ، درداخل كش
مستقل امريكا وجود داشت و نه هم انقالب كبير فرانسه به پيروزي رسيده 

و روسو . . .) ديدرو ، مونتسكيو (المعارف ةبود ويا كسي از اصحاب  داير
اطالعي داشت ، تا نمونه هاي ديگري در سطح جهاني و جود داشته باشد ، 

  . ان و در همان مقطع گامي بود در جهت رفاه مردم بنا بر فهم همان زم
ما حق نداريم بنا بر فهم امروز خود از تكامل اجتماعات بشري  وانقالب هاي 

 جلسه "شركت كنندگان  " و ساير  " احمد خان " از )20 و19(ده هاي س
جمهوري فدرال ، بايست  توقع اين را داشته باشيم كه آنها مي " شير سرخ "

كه قافيه   مطلبي_. يك و يا سوسياليستي به وجود مي آوردند ديموكرات
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 آنچه آنها در همان مقطع تاريخي انجام _بافان چپ از تمام تاريخ طلبگارند 
كه امروز از جوانب طرفين در  دادند امري بود درست وبه جا ، واما تالشي

اده به خاطر اع)  كرزي – مسعود و ظاهر –باند هاي رباني ( گير در قدرت 
ا غير مذهبي وجود دارد يكي از چنان حاكميتي در پوشش هاي مذهبي و ي

 اعماليست كه مي توان از انسان قرن بيست ويكمي انتظار نينانه تريخا
در اخير اين مبحث صميمانه پيشنهاد مي نمايم كه اگر زحمت . داشت 

ودالي ، سلطنت شاهي ئسلطنت متمركز ف( نباشد از روي لطف ، اصطالحات 
اشرافي ، سلطنت شاهي مطلقه ، سلطنت شاهي استبدادي و سلطنت شاهي 

 را بار ديگر مرور نموده ، پايه هاي مادي ، تفاوتها  و) مشروطه پارلماني 
  . را مشخص سازيد به يقين خالي از نفع نخواهد بود   هاي آنهاويژگي

  :   سرباز مزدور و چپاولگر ـ3
ه وي اجازه مي دهد مي تواند بنويسد كه مطالعات صاحب اين قلم ب يئتا جا

 اگر نه اولين ، اما به يقين بر جسته ترين نويسنده " فرهنگ "كه شايد آقاي 
 ". ايست كه از اقوام پشتون به مثابه سر بازان مزدور ياد آوري نموده است 

  تمام اقوام و مليت"ينين  خا"بر اساس همان همكاري وتساند  كه " فرهنگ
كه  ي و حاكميت مزدوران روس تا آخرين روزيئدار طالها با خاندان غ

 به دوام _بديل قابل تعويض در دسترس نبود  _توانست   ميگذارهدركابل 
ي ، كار نامه سياهش را با خدمت در ئچند دهه خدمت به خاندان غدار طال

تر ساخت ؛ يا نمي  ركاب مزدوران روس به مثابه مشاور صدارت ، نيز كامل
روز در دوام سيستم طبقاتي   هند آنةي خواهد بفهمد ، كه جامعتواند ويا نم

برهمن ، جنگجو ، اهل ( كشور را به چهار طبقه  پارينه ، كه جامعه واتباع آن
تقسيم نموده بود ، هر بخش از كتله هاي بشري به نا ) حرفه وتجار ، زارع 

  . ند گزير بايد در همان محدوده سيستم ، عملكرد خويش را عيار مي نمود
چنان شديد نبوده بلكه در بسياري از مناطق  اين مناسبات تنها در هند آن

چنانچه ، درجريان . ديگر آسيا و حتي اروپا نيز به شدت به آن عمل مي شد 
 به هند ، مهاجمين ماوراي آمو "سلطان محمود  غزنوي  "يكي ازمسافرتهاي 

ي از ئ متجاوزين ، بخشهابر بلخ هجوم برده ، بنا بر مقاومت مردمان بلخ عليه
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استحكامات شهر بلخ ويران گرديد ، وقتي سلطان از هند بر گشت واز قضايا 
مطلع شد ، مردمان بلخ را به جرم مقاومت كه باعث خرابي استحكامات شده 

به عالوه نبايد فراموش كرد كه ما . بود ، مجازات وجبران خساره اخذ نمود 
 را به فهم امروزي و با معيار ها و نمي توانيم اعمال وكردار گذشتگان

يم از ارسطوي ئبه ارزيابي بگيريم كه اگر چنين نما ارزشهاي اخالقي امروز
بزرگ ، يك مدافع نظام برده داري و از بزرگترين رهبران اسالمي  تجاوز 

در نتيجه شركت اقوام پشتون . گران جنسي باالي اطفال باقي خواهد ماند 
زمان به مقايسه با شرايط كنوني نمي توانسته  هاي آندر جنگها بنا بر معيار 

عين قباحت را داشته باشد ، و اما در شرايط كنوني با فهم امروز ما از 
ي در ئتحوالت اجتماعي و ارزشهاي آن ، نه تنها به مثابه آدمكش اجاره 

به اين بحث در سطور بعدي باز خواهم  _آمدن امر قبيح و محكوم است 
  _زن مزدور  ويك شكم ناني عالوه سرباز مزدور و قلمبلكه به  _گشت 

ن  جريا" در چنگال خونين كمونيزم " در كتابش "پچك اخالقي كاروان "
مهماني هاي آنچناني اش را در شورا به يك شكم نان و تهيه گزارش خالصه 

 و جانشينانش از " فرهنگ " قابل باز خواست بوده ، براي آقاينموده ، نيز 
 خويش را محكم " كاله " بيجا  نخواهد بود تا "روانيان آنچناني  كا"قبيل 

  .  هر قدرت سياسي نگردند " لنگ حمام "نگهداشته و 
  : نفي مطلق يك مليت   ـ4

كه ال   وقتي در همين بند ، در مورد يك مليت ، مليتي" چهره نما "آقاي 
ت دارد مليون جمعي) 20(اقل در هر دو طرف خط تحميلي ديورند در حدود 

و متشكل از اقشار وطبقات مختلف است و در آن طبقات زالو و استثمار گر ، 
در كنار دهقانان ، پيشه وران و كارگران صنعتي ؛ صاحب عين هويت اند ؛ 

 جز به درد اجير شدن و جنگيدن و چپاولگري در ركاب لشكر ": مي نوشتيد 
كه  يئز آنجا  ا"هاي مهاجم و غارتگر حكمران منطقه ، نمي خوردند 

دشمنان موجوديت افغانستان طيفهاي گوناگون را شامل مي گردند ، در 
 "كه برخي اسالم پناهي نموده ، روپوش اسالم بر تن دارند  وبا القاب  حالي

 و امثال آن دين فروشي مي كنند و عده اي ديگر "مولوي ، حاجي ، قاري 
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 " روس اشغالگر يعني بعد از سالها عضويت در نهاد پرورش يافته در دامان
 بد شان نمي آيد تا ماركسيستهاي اسالمي نا مگذاري گردند ، "سازا 

 و "ي ئ ديموكراسي امريكا"بيشترين بخش آنرا شيفتگان ليبراليزم غربي ، با 
 از همان قماش مي سازند ، الزم است بپرسم كه شما بر " انتخابات آزاد "

  يده ايد ؟ مبناي كدام طرز ديدي به چنان احكامي رس
بنويسيد كه چنان طرز ديدي را بر اساس كدام مكتب فكري  مي توانيد
  اسالم ، ليبراليزم غربي ويا كمونيزم ماسكوي ؟      : نگاشتيد 

اگر اسالم چنين اجازتي را به تو و هم قطارانت داده ، مي تواني بنويسي كه 
 اي مردم ":  حجرات   وقتي مي گويد 49 سوره) 13(برداشت شما از آيت 

ما خلق كرديم آنها را از زن ومرد ، و ساختيم آنها را شعبه ها و قبيله ها تا 
همديگر را بشناسند ، به تحقيق كه بهترين آنها نزد خدا متقي ترين آنهاست 

مليون انسان بر خالف نص صريح قران ، ) 20( چيست ؟ وقتي در مورد "
ن نيست بلكه در عمل انكار چنان مي نويسيد ، ديگر پاي كفر سياسي در ميا

  . ن  و كفر اعتقادي مذهبي در بين است آقر
ليبراليزم غربي نيز ، الاقل از انقالب كبير فرانسه به بعد و اعالميه حقوق بشر 
، آنقدر در مورد تساوي انسانها اعم از تمام مليت ها واقوام بحث نموده كه 

ا وجداني به خود اجازه ديگر به جز عناصر فاشيست ونژاد پرست ، هيچ فرد ب
  . نمي دهد تا يك مليت را چنان به دشنام گيرد 

 كه آن تفكر هيچ يئو اما در رابطه با كمونيزم نام نهاد ماسكوي تان ، از آنجا
بانيان جهان بيني علمي نداشت وفقط يك مشت  گونه قرابتي با تفكر

مي نمود ، نه اراجيفي بود كه عاملين دستگاه هاي استخباراتي را سازماندهي 
گونه مكثي را نيز دارا نيست  تنها به موزيم تاريخ سپرده شد بلكه ارزش هيچ

 .  
 ةكه در قرن بيست و يكم ، نفي يك مليت به صورت كامل ، و هم مي دانيد

كه گويا به هيچ درد  ناميدن ، و ادعاي اين مزدور آنها را چپاولگر و سرباز
كه از لحاظ سياسي ، ارتجاعي  ينديگري نمي خورند به چه معناست ؟ نه ا

ترين تفكريست كه مي تواند فردي از آن نمايندگي كند ، و بدون هر نوع 
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مالحظه اي ، جاي شرم دارد تا كس ويا كساني چنين ابراز نظر نمايند ، از 
 چهره "ست در خور  ديد جامعه شناسي علمي نيز گوياي سفاهت و بالهتي

  .  اعتقاد سخيفي  هم عقيده اند كه با وي در چنين  و آناني"نما 
دانيد كه فاشيزم هيتلري قبل از پرداختن به آن   آيا مي" چهره نما "قاي آ

جنايات هولناك در جنگ دوم جهاني كه وجدان جامعه بشري از آن معذب و 
يل در كشتار خلق فلسطين ، ئبهانه اي گرديده در دست صهيونيستهاي اسرا

ي اشتغال داشتند ؟ وقتي هيتلر بعد از كسب ئه به كدام تبليغات نژاد پرستان
مليون يهود بي پناه را در كوره هاي آدم سوزي به آتش )6(قدرت ، ال اقل 

عالي و ساير هم قطاران تان چه نقشه اي شانيد ، مي تواني بنويسي كه جنابك
 " به درد نخوري "براي مليت پشتون در سر داريد كه چنين بي باكانه حكم 

 و نسل كشي در ميان " رواندا "ي از قبيل ئايد ، نكند نقشه هئ نماآنها ميبه 
  باشد ومردم افغانستان از آن اطالع ندارند ؟ 

ناليزم تنگ نظرانه ير ناسيوثأاگر اندكي بتواني از تحت ت ! "ا  چهره نم"آقاي 
كه مي خواهد تحقيق  اقل به مثابه فردير مليتي ات بيرون آمده ، الو كو

 بزكابل _ زحمت داده و انسان درد مند كنري را كه پوست بز نمايد به خود
 دركناريك حيوان ، مشغول _ اعم از زن ويا مرد _ برتن ويوغ بردوش _نه 

بيني ؛ ديگر به خود  است ؛ ب" پوست گاوي " پارچه زمين شخم زدن يك
حق نخواهي داد تا محتواي طبقاتي دولتهاي قبلي را تخطئه و تمام مليت 

  .  چپاولگر معرفي داري پشتون را
كه طبقه حاكمه مليت پشتون غارتگر وچپاولگر بوده هيچ جاي شكي  در اين
منوط به طبقه حاكمه آن مليت نگرديده ،  له تنهاأندارد، اما اين مس وجود

خصلت طبقاتي تمام طبقات حاكمه در تمام مليت ها از پشتون ، تاجيك ، 
  . غارتگري وچپاولگريست . . .  فرانس هزاره ، روس ، ازبك ، جرمن ، انگليس ،

   ! " آقاي  محترم "
اگر كسي بيايد و با تكيه بر غارتگريها ، چپاولگريها ، خود فروشيها ، قاچاق 
بريها و ميهن فروشيهاي مشهود و مستند رباني ، مسعود ، فهيم ، دوستم ، 

مام  ت_ "هفت كوه سياه در ميان " _مزاري و سايرين ؛ بنويسد كه بلي ، 
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مليت تاجيك وازبك وهزاره چپاولگر ، ميهن فروش و چنان وبهمان است ، 
كه به يك ديد تاريخي و  يئجاآيا آن قضاوت را صائب مي داني ويا چطور؟ تا 

واقعيت هاي عيني بر مي گردد ، خلق پشتون همانقدر زحمتكش ، صادق ، 
كلي . تان امانت دار واز خود گذر است كه خلقهاي ساير مليت هاي افغانس

بافي ويكي را بر ديگري رجحان دادن مي تواند تنها كار كساني باشد كه يا 
  . كه در خدمت دشمنان ميهن قرار دارند  دير به دنيا آمده اند و يا اين

   :پاكستان وطالب ها   - 5
كه دولت پاكستان به صورت عام و اخوان ونظاميان آن كشور به  دراين

مني كرده و طالبان را به غرض كشتار خلق صورت خاص در حق خلق ما دش
ونابودي ميهن ما اعزام داشتند جاي هيچ شكي نيست و اما در همين رابطه 

  : نبايد نكات آتي را نا ديده گرفت 
مپرياليزم امريكا مسلح ، به وسيله ارتجاع عرب  طالب كه به وسيله ا:الف 

تي توانست برحيات فقط وق  تمويل وبه وسيله پاكستان  سازماندهي شده بود
سال ) 14(وممات كشور وخلق ما سايه شوم خويش را بگستراند ، كه طي 

سال جنايات شوراي نظار ، احزاب وحدت ، ) 5(حاكميت مزدوران روسي و 
مسعود ، مزاري ، سياف ، رباني ، (اتحاد ، جمعيت ،جنبش وحزب اسالمي 

سيده وبه سگ بيني ر "ديگر مردم ما به اصطالح به )دوستم وحكمتيار 
 بود بيشتر از يك سگ نفرت "مجاهد  " شده بودند واز هر چه "راضي 

جمعيت ، حزب ، (به عبارت ديگر طالب بر بستر جنايات اخوان . داشتند 
  . توانست رشد نمايد . . . ) سياف ، وحدت 

كه اكنون داريد جنايات آنهارا به  يدكه همين طالبيئ  نبايد فراموش نما:ب 
 مي نويسيد ، در آغاز كار از حمايت همه جانبه "د خان ابدالي  احم"پاي 

 بر خوردار بوده به وسيله "رباني تا مسعود  "رهبران و پيشكسوتان تان از 
  . آنها تمويل مي گرديدند 

 چه كسي گفته كه طالب ها فقط از ميان مليت پشتون سرباز گيري :پ 
ي ، ئتاجيك ، امريكاداشتند ، مگر هزاران پنجابي ، عرب ، چيچين ، 
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ي و جانيان ساير ملت ها در ميان شان وجود نداشت كه امروز مي ئاندونيزيا
  خواهيد تمام آن جنايات را به نام مليت پشتون رقم زنيد ؟ 

 "اين موضعگيري خالف واقع شما ريشه در كجا دارد ؟ آيا باز هم پاي 
ت كه طي ساليان  در ميان اس" برادرانه " و همكاري هاي " عرب!!برادران

، با كشتار . . . متمادي در كنار مسعود ها ، مولوي عارف ها ، تورن فيض ها 
 سعادت "خلق افغانستان به ويژه انقالبيون پاكباز اين ميهن ، مي خواستند 

   كسب نمايند ؟ "!! اخروي 
آيا بدين وسيله مي خواهيد همكاري هاي شوراي نظار وجمعيت اسالمي را با 

 تامين شده بود كتمان " عزام عبداهللا " كه از طريق "بن الدن  "اعراب و
ي ئكه ناسيوناليزم تنگنظرانه وكورتان ، فقط توانا نموده بپوشانيد ؟ ويا اين

درك خطا هاي يك مليت را به شما باقي گذاشته و ديگر ظرفيت آنرا نداريد 
  يد ؟ ئتا واقعيت ها را درك وبازگو نما

ت پاكستان و نيروهاي اخواني آن در حق ملت ما كه دول با تمام جناياتي
 اين خواست آگاهانه دولت _انجام دادند اين نكته را نبايدفراموش نمود 

دست نشانده بود كه بايد به غرض پوشانيدن دست دراز شوروي در امور ، 
سف از طرف عناصر نا أن پاكستان انداخته شود ؛ كه با تتمام گناهان به گرد

با همان شدت مورد قبول قرار گرفته ، اگر نه تمام ، قسمت آگاه ويا مغرض 
 " نقش پاكستان " ها ناشي از "تراژيدي  "اعظم بدبختي ها ، مصيبت ها و 

ك  حزب ديموكراتي" كه اگر بستر جنايات به اصطالح _تبليغ شده است 
فروشي احزاب في و وطنياليزم شوروي از طر و سوسيال امپر"خلق افغانستان 

 از طرف ديگر ". . .  حزب ، جمعيت ، شوراي نظار ، اتحاد ، وحدت " اخواني
گاهي به تحميل و تعميل نقشه  نمي بود ، دولت پاكستان واخوان آن هيچ

  . هايشان توفيق نمي يافتند 
به خاطر اجتناب ازتطويل كالم كه بدون آنهم به قدر كافي مطول شده از باز 

 "ةار ميهن وقتي آثار شان با جملرخين نامدؤكردن بحث هاي اهانت به م
 "ي ئزا بز " با تمام ظرفيت _ "ي فرمايشي دروغ وجعل از طريق تاريخ ها

 تا " مگر بز بزايند " به گفته مردم ، " كاروانيان آنچناني "شوراي نظار و 
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 تاريخ افغانستان ، تاريخ باال حصار ، در زواياي تاريخ "آثاري از قبيل 
افغانستان در مسير " از كهزاد بزرگ ، اثر ماندگارغبار ". . . افغانستان معاصر 

كه دوصد سال اول بعد ازآمدن اسالم را   ، آثار حبيبي به ويژه اثري"تاريخ 
كفر  " ، آنچه را خود _ مي كند ويا ده ها نويسنده ديگر بيافرينند ءاحتوا

واز ازالنه سخن ريزد  " ضرب المثل مردم كه گفته اند _ ناميده "سياسي 
 هاي سياسي نبايدچيزي " جنده "كه از  مي رساند"جنده شبش 
 ، سوابق _ انتظار داشت "ها  استخوان شكني بين مليت " بيشترازشبش

تاريخي چشم كشيدنها ، دست وپا بريدن ها و مخنث سازي ها و ارتباط آن 
 كه بايد بنويسند در عصر _با مليت پشتون ، فرهنگ طايفه حاكم ، بر بر ها 

 هزاره " كدام ها اند ؟ به تبعيت ازايراني ها "  بربر"ضر منظورشان ازقوم حا
؟ ، كه در وقايع افشار تبارز عملي فرهنگ شوراي نظار را با گوشت ، ! ها "

پوست و ناموس خود ؛ كه به دستور مسعود عملي شده بود ؛ لمس و 
 واحفاد  اند؟ و اوالد"  دمل هاي چركين تاريخ"  ، چه كساني_پرداختند؟ 

 و ادعاي نفرت از تعصبات قومي و ده ها " چهره نما "آنها كدام ها اند ؟ ، 
 را مي سازد ، خود داري "چهره نما "كه محتواي مقاله  موضوع ديگري

 به مفاخر ملي و شخصيت هاي ملي مورد احترام "نموده اندكي روي جمله 
 شوونيزم عظمت "كه نه عينك  دستاني مكث نموده ، از قلم ب"ي تازند ما م

 " ناسيوناليزم تنگ نظرانه وكور "  بر چشم دارند ونه هم عينك"طلبانه 
  :          استمداد قضاوت مي نمايم 
دارد ،  كه به اصل آزادي عقيده وبيان نزدم وجود با تمام حرمت واحترامي

 بايد احترام " مفاخر ملي وشخصيت هاي ملي "كه به  فكر مي كنم اين
صورت ناقض آن اصل نبوده وحتي همان اصل آزادي عقيده  چگذاشت به هي

وبيان مي تواند خود در خدمت حرمت گزاري به مفاخر ملي وشخصيت هاي 
 ، ملي قرار گرفته ، ضمن استحكام روابط مليت ها در يك كشور كثير المله

  . س هاي مشترك ، تمام ملت را به خود جمع نمايند أبه مثابه محور ها ور
ر من اصل اختالف دراين نيست كه آيا بايد به مفاخر ملي و مگر از نظ

ي ئجاشخصيت هاي ملي احترام گذاشت وياخير ؟ فكر مي كنم مشكل از آن
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ي معيارهاي ئهاآغاز مي يابد كه براي تشخيص و تثبيت چنان شخصيت 
ها  ما قادر نشده ايم ارزشكه ارزشي متفاوتي را دارا هستيم ، و تا زماني

گاهي موفق به تثبيت اين ويا آن  يم ، هيچئرا توحيد نما ودومعيار هاي خ
من در اين بحث به .  نخواهيم بود " قايد ملي "فرد به مثابه شخصيت ملي و 

طرف ، متهم به ذهنيت سازي و اهانت به اين ويا آن فرد  كه از يك خاطر آن
ك نگردم و از طرف ديگر به امر توحيد ارزشها ويافتن قاسم هاي مشترك كم

ال مطرح مي نمايم ، ؤكرده باشم فقط اعمال وكردار چندي را به مثابه س
 با معيار هاي ارزشي " كاروانيان آنچناني " وساير " چهره نما "اميد است 
يا افرادي  فرد و نزد شان محترم هست برايم بنويسند كه آيا كه وقضاوتي اي

كه  اي صميمانه اييا خاين ملي ؟ تقاض با چنان عملكردي قهرمان ملي اند و
 "طرفي در قضاوت است چه در غير آن هرگاه مانند آقاي  از آنها دارم بي

 با روسها به " مسعود "كه از طرف   روابط تسليم طلبانه اي"حق شناس 
 مشابه قرار داده شود " قرار داد حديبيه "وجود آمده بود تقديس و به سنت 

اوت فاقد پايه هاي اخالقي و روابط ديگران به حق محكوم گردد ، اصل قض
هم آن  ا واينــاينك اين شم. تشخيص داده شده بي ارزش خواهد بود 

  :    پرسشها 
ي ، هما هنگي و همكاري با يكي از خاين ترين ، ئهرگاه فردي در همسو

) گلبدين حكمتيار ( دهه اخير سهبدنام ترين و جنايتكار ترين فرد در تاريخ 
را به  ي تاريخي داشته ، و موجوديت كشور ما، به كشوري كه با ما دشمن

 مثابه خار چشم خود مي بيند ، پناه برده ودر خدمت استخبارات ارتش آن
كشور قرار گرفته ، به خاطر ضربه زدن به سرزمين پدري ، تربيه نظامي ديده 

كشور صلح وآرامش خلق مارا  با عده اي ديگر به مثابه چماق شانتاژ دولت آن
 بالفاصله بايد افزود كه هر نوع قرينه سازي تاريخي ويا سياسي به هم بزند ؟

با مهاجرت هاي مليوني خلق ما در هنگام اشغال كشور به وسيله روس 
  . اشغالگر و حاكميت نوكران جنايتكارش مردود ومنتفي است 

هر گاه در جريان جنگ آزاديبخش ملي عليه تجاوز گران شوروي ، به خاطر 
 ابسته و مزدور كه در عمل در خدمترت يك حزب وتثبيت پايه هاي قد
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صادق قرار داشت ، رشيد ترين و)آي . س ا. آي ( استخبارات ارتش پاكستان 
  ترين فرزندان اين ميهن را با توطئه نيست ونابود نموده باشد ؟ 

هر گاه در جريان جنگ آزاديبخش ملي ، كه تمام ملت مي خواستند تا پاي 
و در عمل نيز بدان اشتغال داشتند،  دي كشور برزمندجان براي استقالل وآزا

گاهي نمي  بهترين مناطق استراتيژيك كشور ، كه دشمن هيچ دريكي از
توانست چون مناطق دشتي وهموار بدان تسلط يابد ، در عوض همكاري با 

 "مقاومت و آن منطقه را پايگاه مقاومت قرار دادن ، با دشمن خاك ما 
 كرده ، خاطر ء قرار داد متاركه وتساند امضا"روي سوسيال امپرياليزم شو

نيروهاي اشغالگر را از بابت آن منطقه  استراتيژيك آسوده وآرام ساخته باشد 
  ؟ 

 و تمديد " متاركه "هر گاه در دوران روابط تسليم طلبانه به گفته خودشان 
هاي علني ومخفي آن ، از فرصت ، غير شريفانه سود جسته ، نيروهاي 

  ت ملي را از پشت ضربه زده باشد ؟ مقاوم
راه  كه تضمين امنيت بزرگ" با روسها  روح معاهده"هرگاه به خاطر تحقق 

مين اكماالت دولت غارتگر روس ودولت دست نشانده بود أسالنگ به غرض ت
انجنير  "، به سركوب نيروهاي ضد روسي پرداخته وبا كشاندن خدعه آميز 

  در واليت كندوز مربوط  يكي از قهرمانان نبرد "سرور 
گونه امنيتي بين   كه تا زمان حيات خود وجبهه اش ، روسها هيچ" ساما "

  شير خان بندر وكندوز نداشتند ، به روس اشغالگر خدمت نموده باشد ؟
 كوه صافي ، مربوط جمعيت اسالمي " عارف "هر گاه بنابر اعترافات مولوي 

 شفيع "ت ، در نزد مولوي كه تحت فرماندهي مستقيم آن شخص قرار داش
 كه با تمام دخالت و شفاعت اعراب حاضر " حركت انقالب اسالمي " از "اهللا 

 " سر "نشد تا از خونش بگذرد و به مثابه يك خاين اعدامش نمود ؛ در بدل 
به مثابه )  1362( با گرفتن يك مليون افغاني در سال "ي ئ ساما"هر 

 پاكسازي وبيشتر از "ساما"وجود اعضاي ي ، كوه صافي را از ئآدمكش اجاره 
نفر رزمنده آن سازمان رابا خدعه در يك ضربت نابود وبه روس خدمت )30(

  بزرگي نموده باشد ؟
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چه در هنگام  مليت تاجيك را اسالم ، صدها روشنفكر هرگاه زيرنام دفاع از
 بنابر _مقاومت ضد روسي و چه هم بعد از برآمدن روسها از افغانستان ، 

 _ "مرد استوار واميدوار به افقهاي دور "تراف خودش در كتاب به اصطالح اع
 "در واليات تخار ، بدخشان و ولسوالي هاي همجوار پنجشير به خصوص 

   به نام ستمي به قتل رسانيده باشد ؟   "خوست وفرنگ 
 زمان جوانيش " برادر ويار "گسيخته با  هر گاه در يك رقابت افسار

   ، بيشتر از نصف شهر كابل را به آتش كشانيده باشد ؟ " گلبدين حكمتيار"
 " دستور حمله بر "سياف "هرگاه در اطاعت برده وار از اعراب هوا خواه 

 را صادر وحتي بر زنهاي باردار واطفال معصوم آن رحم "افشار نانكچي 
  ننموده باشند ؟ 

ساي ؤاز جلو ر افراد مربوطه اش را "آي . اس .  آي "هر گاه از چاكري براي 
 به مثابه رسم گذشت به رژه واداشته "آي . اس .  آي " و آن زمان سابق

  باشد ؟
هر گاه در آغاز از حركت ارتجاعي وضد بشري طالبان ، جانب داري و حمايت 

  مالي نموده باشد ؟
 " كابل سوز " با حكمتيار  چهار سال خونريزي ، مجدداًاًهر گاه بعد از تقريب

  باشد ؟ عقد اخوت بسته 
 در همين هنگام از طرف مردم _هر گاه هنگام هزيمت مفتضحانه از كابل ، 

 _گرديد " بز پنجشير " به دوام لقب قبلي "روباه كابل "كابل مفتخر به لقب 
 " نجيب "در عوض دفاع از شهريان كابل و فكر جان آنها ، در صدد نجات 

  باشد ؟ قصاب خاد  برآمده وبراي حفظ جان وي دلسوزي نموده 
همه خيانتها و  را بعد از آن " كابل سوز "هر گاه هنگام هزيمت ، حكمتيار 

  كشتار ها ، صحيح وسالم تا كندوز رسانيده باشد ؟
 دند "هرگاه چندين بار بااتخاذ سياست هاي غلط آگاهانه ، مردم دلير 

ه  مواجه ساخت"طالب ها " را به انتقام كور از گور برخاستگان تاريخ "شمالي 
  باشد ؟  



   ) موسوي (      د يك كشور كهن ـباز تول  ميالدي  )1747 ( سال   
  
  

  

٣٥
 

 را در شمال " طالب ها "هر گاه با سياست هاي تفرقه افگنانه زمينه نفوذ 
مساعد و بدان وسيله به خاطر حفظ قدرت حزبي و شخصي با بقاي كشور 

  بازي نموده باشد ؟ 
ا روس متجاوز عقد اخوت بسته ـل ملت مــمن خاك وقاتــهر گاه با دش

  . . . باشد ؟ 
به چنين شخصي ، با معيار هاي  ! "انيان آنچناني  كارو"  و" چهره نما "

  ارزشي كه نزد تان وجود دارد چه خطاب مي كنيد ؟ 
  ؟ !شخصيت ملي وقهرمان ملي 

 چه كسي خواهد بود ؟ "خاين ملي"كه اگرچنين باشد پس از نظر شما 
 تانرا تحرير داريد تا بتوان در گزينشيور هست كه يكبار آن ارزشهاي چط

  . ث پرداخته ودر پرتو آن ، خاين ملي را از قهرمان ملي تميز داد مورد ، به بح
كه شما اين كار را انجام نداده ايد نبايد انتظار داشته باشيد تا مردم  تا زماني

 را به رسميت شنا خته و مانند شما "ي ئ لويه جرگه امريكا"ادعاي شما و 
 ضد روسي ، دولت ن مقاومته يقين مي دانيد كه در تمام دوراب. فكر كنند 

 " مرنجان "ش ، تپه ده ، با معيار هاي ارزشي خاص خودپوشالي ودست نشان
 ملقب ساخت ، نكند از من "شهدا "را از كشته هاي رژيمش پر وآنرا به تپه 

 تان كه به "!! قهرمان ملي" پذيرفته چون نوعي انتظار داريد تا آن ادعا را نيز
 نمايم ءت نام آنها را اداـه بود ، حرم محافظ گذاشت" ببرك " خاطرحفظ جان

 .  
اگر درآن معيار هاي ارزشي ، وابستگي و عضويت به نهادهاي استخباراتي 

مين منافع امپرياليزم وكشتار خلق أتكشور هاي بيگانه ، تالش به خاطر 
خودي ؛ شاخص قهرمان ملي شدن است ؛ هم آن خصوصيات وهم آن لقب 

  ! ارزاني خودتان باد 
ف نموده معيار هاي ارزشي تانرا بنويسيد تا با مطالعه وبحث روي آن ورنه لط

ردي صورت ـق فـگاهي ظلمي در ح به توحيد ارزشها دست يافته و هيچ
  . نگيرد 
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كه با وجود كوشش هايم در تلخيص نوشته ، بحث اندكي به درازا  از اين
 مي كشيد باز هم از خوانندگان عزيز معذرت خواسته به مثابه متمم بحث

  : افزايم 
در كشوري مثل افغانستان ، كه از مليت ها و اقوام گوناگون پر نفوس شده ، 
رمز بقا به مثابه يك كشور ، ورسيدن به وحدت ملي ، زماني مي تواند متصور 

 حق تعيين سرنوشت مليت "ومقدور باشد ، كه به عالوه به رسميت شناختن 
م ، آگاهانه و داوطلبانه به بخش  ، احاد مليت ها واقوا"ي كامل ئها تا جدا

را مثل منفعت  هاي ديگر از صميم قلب احترام قايل شده منافع وحقوق آنها
از وحدت آگاهانه . را مصيبت خود داند  وحق خود پاس داشته و مصيبت آنها

وداوطلبانه مليت ها جانبداري نموده آنرا مثل مردمك چشم خود حفاظت 
معتقد بوده و در عمل به  مساوي باور مند ووجايب  نمايد ، به اصل حقوق و

خاطر تحقق آن مبارزه نمايد ، در همه حالت منافع مجموع ملت را نسبت به 
منافع مليت وقوم خاص برتر دانسته عكس آن عمل نكند ، به خاطر وحدت 
ملت ال اقل در طرح مسايل ، حاالت رواني مليت ها واقوام ديگر را در نظر 

مند باشد كه خون همه مليت ها واقوام يك رنگ دارد ، باور داشته باشد ، 
يا پشتون ، اگر تاجيك است يا بلوچ ، اگر ازبك  رنگ سرخ ، اگر هزاره است و

گونه تمايزي از همديگر  رنگ خون آنها سرخ بوده و هيچ. . . است ويا ترك 
   .ندارند 

 ءادسايس و توطئه هاي دشمنان وحدت ملت را ، درك ودر اسرع وقت افش
كس اين اجازه را ندهند تا در پوشش دفاع از اين ويا آن  نمايند ، به هيچ

مليت وقوم ، افتراق واستخوان شكني را بين مليت ها واقوام ايجاد ودامن 
زنند ، به ويژه در شرايط كنوني كه كشور بعد از حدود سه دهه جنگ 

گليس و وخونريزي هنوز هم تحت سيطره و تجاوز امپرياليزم امريكا ، ان
ي و جهاني رقيب در صدد غارت ، تجزيه ئ قرار دارد و نيروهاي منطقه ءشركا

ي ما در حل آن و الويت ئوانقياد كامل آن اند ؛ بايد در طرح مسايل ، توانا
 سنگي را كه زور ما به برداشتن اش در "طرح را در نظر داشت وبه اصطالح 

 حياتي مارا ضايع خواهد  كه نيروي"مقطع فعلي نمي رسد از جا تكان نداد 
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هر نوع درز اندازي وتشديد اختالف را بين احاد ملت ؛ در خدمت . ساخت 
 به نظر من ضمانت بقاي ملت و. امپرياليزم وارتجاع دانسته آنرا محكوم نمود

 است ، فقط با " سه سالح خلق "وحدت آن تالش پيگير به خاطر ايجاد 
ت ميهن ، استقالل كشور ، آزادي و داشتن آن سالح ها ، مي توان از موجودي

  . وحدت ملت و حقوق ديموكراتيك خلقهاي سراسر كشور دفاع كرد 
به خاطر وحدت آگاهانه وداوطلبانه تمام مليت ها واقوام مبارزه نموده توطئه 

   ! كنيد ءگران را افشا
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