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ه صورت : به جای مقدمه ارھم ب ار ب ده، چھ شر گردي اله ن اين نبشته چھار سال قبل در جرايد، شھروند، مردم وافغان رس

يچ . گرفته استجزوه ھای کوچک چاپ ودر دسترس خوانندگان قرار  ه علت مطالب مطروح در آن ھ ا تاسف ب مگر ب
د شار ياب ده انت ر خوانن ی پ ای انترنيت ايت ھ ا در س ت ت را نياف ان آن اھی امک ال. گ ه پورت ک ک ستان آزاد"اين  آزاد -افغان

ديم خ" افغانستان ارديگر تق ا حيثيت حکم را دارد، ب تانيکه مشوره آنھ دگان به کار خويش آغاز نموده به مشوره دوس وانن
  اميد است مورد پذيرش خوانندگان ارجمند قرار گيرد. گرانقدر پورتال می گردد

                              موسوی
                           ٠٩.٠٩.٠٨  

  موسوی
   ميالدی١٧۴٧سال 

  باز تولد يک کشور کھن
         

آسيا بلکه در تمام گيتی يکی از محدود کشور ھاييست که بخش   با اطمينان ميتوان نوشت که افغانستان کنونی، نه تنھا در
ھـــزار سال به عالوه ی جريان در گيريھا  و نبرد ھای طبقاتی بين طبقات ) ٥(اعظم تاريخ آنرا در جريان بيش از 

 ھا و ماحصل آن جابجايی. متخاصم، مھاجرتھا با جابجايی ھای گروھی، مبارزات و جنگھای آزاديخواھانه نيز ميسازد
جنگھا ــ صرف نظر از ويرانيھا، کشتارھا و عقب ماندگی ھای ھمه جانبه ــ التقاط فرھنگ ھای مختلف، اديان مختلف، 
مدنيت ھای متفاوت، زبان ھای گوناگون و تيره ھای مختلف قومی و  نژادی در يک محدوده کوچک جغرافيايی بوده، 

  .ن، تيره ھای قومی و نژادی و زبان ھای متعدد در آورده استکشور را به مثابه موزيمی از افکار، عقايد، اديا
متفاوت بوده، به عالوه اينکه ويژه » يک مليتی و يک دست«     چنين کشوری در اساس با کشور ھای به اصطالح

ھايی نيز در آن به وجود می آيد که فقط با برخورد درست و » حساسيت«گيھای خاص خود را دارد، در بسا مواقع
بی به آن، ميتوان ضمانت بقای آنرا به دوش گرفت، در غير آن اين امکان وجود دارد که دشمنان  پيدا و پنھان انقال

  .وحدت کشور به فکر پياده کردن نقشه ھای شوم استعماری خويش افتاده، شيرازه وحدت و يگانگی آنرا از ھم بدرند
کشور مورد تجاوز امپرياليستی قرار گرفته، موجوديت     يکی از آن موقعيت ھای حساس، به نظر من، زمانيست که 

در چنان شرايطی ھرگاه فرد، حزب و يا ھر نيروييکه خواسته باشد در . عينی و ھويت ملی آن به خطر مواجه باشد
عوض دعوت ملت به وحدت در دفع تجاوز امپرياليستی و سرنگونی قھری حاکميت دست نشانده و صادر شده، ذھن و 

با فرض نيت نيک داشتن، ميتوانند .  به مسايل ديگريکه الويت مبارزاتی ندارند؛ معطوف و منحرف سازندفکر مردم را
سال گدايی ھنوز تفاوت ) ٤٠(عناصر، احزاب و نيرو ھای جاھل، نادان و بی معرفتی باشند که به اصطالح عوام بعد از

است که چنان عناصر، احزاب و نيرو ھا به شب جمعه و شب شنبه را نميدانند؛ در غير آن به صورت کامل روشن 
و آب به آسياب  مثابه ستون پنجم دشمن به خاطر ايجاد استخوان شکنيھای قومی و مليتی در خدمت استعمار قرار داشته

  .امپرياليزم و ارتجاع ميريزند
ليتھا و ستم ملی را در     داشتن چنين موضعی،  به اين معنی نيست که ھيچ کس حق نداشته باشد تا مسايل مربوط به م

کشورمطرح سازد و يا ھرآنکه به طرح چنين مطالبی دست می يازد به صورت حتم جاسوس و دست نشانده دشمن 
است؛ بلکه ھدف ار طرح مساله می بايد روشن و مشخص باشد، که آيا در خدمت ارتقای شناخت مليت ھا و اقوام از 

ا اينکه غرض از طرح چنان مسايلی، به عالوه ی منحرف ساختن اذھان ھمديگر و در نتيجه استحکام وحدت آنھاست و ي
و افکار مردم از مستعمره بودن کشور و پيشبرد مبارزه  ضد امپرياليستی، به مثابه يک تاکتيک موءثر در خدمت 

  .استعمار قراردارد
ی اين خطه مانند خراسان،     اوجگيری طرح مسايل مبھمی در قبال اسم افغانستان، مليتھای ساکن آن، اسامی قبل

زندان پل «ــ در کتاب خود )پچک ھای اخالقی» کاروان«(باختريا باکتريا و آريانا که به صورت عمده از طرف
 از گرداننده جريده» ٩٦«صفحه» روستار تره کی«، پوھاند داکتر)دوزخ استعمار روس در افغانستان( »چرخی
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. گ. ک( و» خاد«ک عده افراد معلوم الحال ديگريکه تا ھنوز لقمه ھای با ھمان صفات يادآوری ميکند ــ وي» کاروان«
را به صورت کامل ھضم ننموده اند  و در مقامھای باال با دست نشاندگان روس، ازتره کی و امين گرفته تا ببرک   ) .ب

 داخل شده از موضع و نجيب ، ھمياری و ھمکاری داشتند، صاحب اين قلم را واداشت تا بدين جنگ ناخواسته و تحميلی
ونماياندن »  چھره نما«اما قبل از باز کشايی نوشتار. يک انقالبی مربوط يکی از اقليت ھای قومی  ابراز نظر نمايم

  :چھره و نيات واقعی نامبرده از البالی نوشتارش، توجه خوانندگان محترم را به نکات آتی جلب مينمايم
يگری تا از طرح سالم چگونگی ترکيب مليتھا و اقوام کشور که در اصل می ــ نه به خود حق ميدھم و نه ھم به کس د١

  .بايد در خدمت تحکيم  وحدت آگاھانه و داوطلبانه تمام مليتھا و اقوام قرار داشته باشد ؛ جلوگيری به عمل آرد
ه امر وحدت مليت ھا و ــ تجارب تاريخی کشور ھا در تمام اعصار به ويژه درقرن بيستم، ثابت نموده که تنھا آنھايی ب٢

  .اقوام صادق اند که حق تعيين سرنوشت ملتھا را تا جدايی کامل آنھا از ھمديگر به رسميت  بشناسند
ــ ھمانطوريکه روشنفکران پيشرو مليتی که دست باال و تعيين کننده در امور دارند، موءظف اند تا با قاطعيت عليه ٣

ه برخاسته و در کنار مليت ھای تحت ستم  به خاطر حق تعيين سرنوشت شوينيزم عظمت طلبانه مليت خودی به مبارز
آنھا تا جدايی کامل، مبارزه نمايند؛ روشنفکران پيشرو مليت ھای مقھور، نيز وظيفه دارند تا عليه ناسيوناليزم تنگ 

 و زنده تامين نظرانه، کور و راسيستی مليت خودی به مبارزه برخاسته، وحدت مليت ھا را در يک پيوند مبارزاتی
  .نمايند

ــ در کنار ھدف قرار دادن وحدت مليت ھا  و اقوام، روشھای موءثر، سازنده و الزم را نيز در خدمت تحقق ھدف ٤
  .خود  مورد استفاده قرارداده، روشنگری تاريخی و سياسی را با ھوچيگری خلط ننمايند

» علی و عمر« در نگرش تاريخی خود بدون حب و بغض ــ با حفظ حرمت و احترام به تمام اقوام و مليت ھای کشور،٥
انديشيده و بنويسند، به عالوه اين نکته را ھميشه به خاطر داشته باشند که در درون ھر مليتی اعم از فرادست و فرو 
دست، طبقات حاکم و محکوم وجود دارند که نبايد گناه و جنايت يکی را  به دامن ديگری نوشته و در قضاوت عواطف 

  . احساسات شخصی، مليتی، قومی، مذھبی و يا زبانی را دخيل نمايندو
ــ نقش و موقعيت مليت ھا و اقوام سراسر کشور را در بستر زمان و بنا بر سطح فرھنگی و آمادگی ھای مادی روانی ٦

ر گذشتگان را از نظر من ظلمی بزرگتر از اين وجود ندارد، ھرگاه بخواھيم اعمال و گردا. ھمان زمان به سنجش گرفت
با فھم و ارزشھای قرن بيست و يکم به نقد کشيم، در حاليکه گذشتگان نه تنھا در کشور خود ما سده ھا از ما جلو تر 

اروپا و امريکا تاءثير پذيرفته، در ) ٢٠و١٩(ميزيستند، بلکه از آنجاييکه افکار ما به شدت از تحوالت اخير در قرن
نبايد اين نکته را فراموش نمائيم که آنھا محصول زمان خود بودند . يش بيشتر يافته اندنتيجه فاصله ی زمانی سده ھا افزا

  .و ميباييست با آنھا در قيد محدوده زمان خودشان به ارزيابی نشست
ــ قبل از آنکه دست به قلم برده ميشود اندکی به خود زحمت داده در باره اساسات موضوع مورد بحث، به يکی دو ٧

، محصول مغز به صورت مدفوع »حسين خان استاد کميا معروف به حسين ايزومير«، و به گفته زنده يادکتاب مراجعه
حيوانات مريض به بيرون پرتاب نگردد، در غير آن ھر قدر پای نيت نيک ھم در ميان باشد، محصول مغز تعفن افزا 

  .خواھد بود و بس
منشا اصلی بدبختی ھای «که زير عنوان » چھره نما«ی     با در نظرداشت نکات فوق، می پردازم به مقاله آقا

ميالدی، در ) ٢٠٠٤(آريايی و اکتوبر) ٥٠٢٦(خورشيدی مطابق) ١٣٨٣(ماه عقرب سال) ٣٧(در شماره » افغانستان
ــ چون ) پچـــک ھای اخـــالقـــی و ســـياســی» کاروان«(اميد. نشريه فـــــروغ چاپ تورنتو، به نشر رسيده بود

زمينه بيابد ــ اين برخوردرا به مثابه يک مبارزه » از ســـرک تا پچــــک« در جمع خود ندارند تا آن گفته عـــوامســرکی
شوروی سابق و امريکای امروزی در اختيار دارند » نعمت«جويی علنی تلقی و با امکانات گسترده ايکه از خوان

ا دارند تدارک و دايرنمايند؛ باشد در آنجا، در يک فضای  سيميناری را در ھر سطحيکه توانايی جذب ھمقطاران شان ر
به صورت کامل آزاد و ديموکراتيک، با تکيه بر اسناد  تاريخی معتبر قديم و جديد، پاسخ منطقی ھمه و يا ال اقل برخی 

و حدت مليت ھا و از دير باز نشخوار ميکنند، يا فته و آنرا در خدمت استحکام » کاروانيان آنچنانی« از سواالتی را که 
  .اقوام کشور قرارادھيم 

  :تشکر نموده از ايشان تقاضای دوستانه ای نيز بنمايم» چھره نما«    در آغاز خود را مکلف ميبينم تا از آقای 
اولين فردی ھستند که عمق نظرات و نيات شانرا به » کاروانيان آنچنانی«    تشکر از آن بابت، که ايشان از جمع 

کشور به » نامگذاری«داشتند، چه تا حال ھمه من جمله صاحب اين قلم فکر مينموديم که دعوا بر سر صراحت بيان 
است که می شد آن مشکل را بعد از تمھيدات ھمه جانبه تبليغاتی » آريانا«و يا» باکتريا، باختر«،»خراسان«،»افغانستان«

ای جنايتکار آنھا، بر جمجمه خلق ما لگد ننمايند و از در يک شرايط آراميکه سربازان آمريکايی، انگليسی و متباقی شرک
می فھميم که » چھره نما«در و ديوار کشور خون و آتش نبارد، به رفراندوم گذاشت و حل نمود؛ اما اينک از لطف آقای

  . ميالدی) ١٧٤٧(نه خير مشکل نامگذاری نيست؛ بلکه مشکل عرض وجود کشوريست در سال
بد بختانه و از ديد من و امثال من خوشبختانه موجوديت کشور افغانستان اکنون واقعيتيست » چھره نما«    ازديد آقای 

عينی ؛ خارج از ذھن ھمه ی ما ؛ که نه تنھا سوسيال امپرياليزم شوروی و اقمارش نتوانستند آنرا از ميان بردارند ؛ 
از شور . نست آنرا از ميان بردارندبلکه امپرياليزم جنايت گستر امريکا ، انگليس و شرکا نيز نخواھند توا
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،  ريشه ھای موجوديت اين کشور آنقدر در بستر تاريخ فرو رفته که ھيچ نيروی را ظرفيت »کاروانيان آنچنانی«بختی
  .از بين بردن آن نباشد

نستان آن است که قبل از پرداختن  به حرفھای بزرگی چون موجوديت افغا» چھره نما«  خواھش دوستانه ی من از آقای 
ھرچند، ما ھمه در کشور ی زيست ميکنيم که زبان حاکم . را سياه روز ناميدن، اندکی متوجه امال و انشای شان باشند

فرھنگی  در آن زبان مادری ما نيست و چه بسا زبان مطالعاتی برخی ھا را ھمين زبان حاکم بسازد، با آنھم به ھيچ 
 اماليی و انشايی شده و واژه ھا را بدون در نظرداشت بار مثبت و صورت حق نداريم تا مروج اشتباھات و خطا ھای

نشده » چھره نما«اين تقاضا محدود به . منفی آنھا ويا با عدم توجه به معانی آنھا فقط از روی آھنگ رديف نماييم
« مکاران قلمیچه با در نظر داشت انتقاد يکی از ھ.  را نيز شامل ميگردد» فــــروغ « گردانندگان پيدا و پنھان 

که از آرايش و پيرايش مقاله اش توسط آن نشريه شاکی بوده و ھمان مقاله را در نشريه ديگری با ھمين تذکر »  فــروغ
.  حق دارد تا اگر به مضمون يک مقاله دست دراز نميکند اغالط اماليی آنرا اصالح نمايد» فــــروغ«به نشر رسانيد، 

را اسم بی مسمی ساخته به ضدش مبدل نمايد، که به يقين نه شما » فـــروغ«ھاد ترس دارم عدم توجه به اين پيشن
شايد بد نباشد به خاطر اينکه پيشنھاد، اتھام تلقی نگردد، يکی دو نمونه مختصر از . خواستار آنيد و نه ھم کسی ديگری

  :بياورم» چھره نما«نوشتار آقای 
بلکه اين روز ھای سياه محصول ريشه ھای ســــتبری ... «: مينويسنددر بند اول مقاله يی شان » چھره نما«    آقای 

  »...است که در عمق تاريخ افغانستان نھفته ميباشد
    با آنکه طی صفحات بعدی مجموع بند را از ديد تاريخی وسياسی باز کشايی خواھم نمود، الزم به ياد آوريست که 

معنی کرده اند، » کلفت، گنده، درشت و دارای قطر زياد«به را ھرچند در تمام فرھنگ ھا »  ســـتبر« کلمه 
اماھيچگاھی چه در متون قديمه و چه ھم در آثار ادبی جديد، کار برد اين واژه بار منفی نداشته وتا جائيکه صاحب اين 

واژه . استقلم به آن برخورد داشته است، اين واژه در ھمه حال به خصوص وقتی تنھا به کار رفته  بار مثبت داشته 
به عالوه .  به کار رفته بار منفی داشته است»  ستبر روی«به صورت واژه مرکب » رو، روی« مورد  نظر وقتی با 

خود ميدانيد که بی توجھی به بار مثبت و منفی يک واژه ، معنی  جمله را از اساس تغيير داده خواننده را به اين فکر می 
تشريف داشته و به ستايش آن پرداخته ايد که اگر » ريشه ھای ستبر « وا خواه آناندازد که نکند جناب شما طرفدار و ھ

به صورت جمع آمده، به ھمان » ريشه ھا«در ھمان جمله، از آنجائيکه.تانرا ميرساند» ستبر رويی«چنين باشد با اجازه
شده است، می باييست به آورده » می«نيز که به شکل استمراری آن با آوردن پيشاوند  استمراری» بودن«علت، فعل

  شکل جمع  
چون از اين نوع خطا ھا در سراسر نوشته به ويژه فقره ماقبل آخر، ستون دوم خيلی . آورده می شد» می باشـــــند «

  .زياد می باشند؛ توجه تانرا  بيشتر بدان معطوف می دارم
  :وم نشانی نمودرا در ستون اول بند س» قبيلوی«    ويا به صورت مثال  می توان کار برد

در زبان دری به کار گرفته شود، به » صفت نسبی« که در اصل منشای عربی دارد  وقتی به شکل » قبيله«    واژه 
» يی«نسبت، به صورت » ی«غير ملفوظ ختم  گرديده، ھنگام اتصال با » ه«که به » عربی فارسی«مثابه يک کلمه

و عشق به زبان فارسی دری و مليتی که ادعای انتساب به آنرا دارند !! نوشته می شود، يعنی آنھاييکه از فرط عالقه
چشم ديدن برادران ھم ميھن شانرا نداشته روز ايجاد کشور افغانستان  را که ال اقل  بيش از يک و نيم مليون انسان برای 

 حفظ آن ، توده ھای مليونی زنده نگھداشتن  نامش در نيمه دوم قرن بيستم جان خويش را فــــدا نموده و ھنوز به  خاطر
سياه روزی تلقی می گردد ال اقل  » ريشه ھای «ما و پيشاھنگان انقالبی شان حاضرند از خون خويش مايه گذارند ؛ 

  .وفادار مانده مــروج غلط نويسی نگردند» دری«بايد به ھمان زبان 
آن با » عربی فارسی« را به صورت ترکيبی» قبيله«در جمله اخير ستون دوم مقاله ، باز ھم » چھره نما«    آقای 

به کار رفته درست نبوده تا آنرا با » صفت نسبی«از آنجائيکه باز ھم کلمه به معنی . تحرير داشته اند» قبيله ای«امالی 
وحدت و يا » ی«زمانی متصل ميگردد که » ای« غير ملفوظ با »  ه«تحرير دارند، چه ھمه ميدانيم که» ای«امالی 

  .، که در اينجا چنين موردی در تصور نگنجد...» خانه ای، النه ای«: د؛ مانندنکره باش
دريک مقاله، يک واژه را به دو شکل متفاوت اماليی انشا  می نمايد، خواننده را به » چھره نما«    اينکه چرا آقای 

، که »کاروان آنچنانی« ی يک معرفی داشتن ، تالشيست به خاطر اختفا» چھره نما«انديشه می اندازد که نويسنده را 
اگر چنين باشد اصول نگارش  ايجاب می نمايد تا کار يک گروپ بعد از ختم آن ، وقتی با امضای يک فرد بيرون داده 
می شود  بايد از لحاظ نگارش توحيد يابد ــ اين کاستی در تمام مقاله مشھود است ــ و اگر چنان نباشد بايد پذيرفت که فھم 

بدين معنی که قيد يک کلمه با صور مختلف اماليی، تاثير . را آخرين کتابی که خوانده اند ؛ می سازد» ماچھره ن«آقای
  .را از يکی دو مضمونی که در ھمان زمينه در ھمين اواخر خوانده اند ؛ می رساند» چھره نما«پذيری آقای

يی شانرا می گذارم برای خودشان و با اجازه     به خاطر اجتناب از تطويل اين نوشته، ساير خطا ھای اماليی و انشا
  :جناب و يا جنابان شان می پردازم  به تحليل نوشته از ديد تاريخی و سياسی 

  :اولين بند نوشته را چنين آغاز می نمايد» چھــره نمــا     « 
اود خان شروع شده و نه از برخالف  آنچه ديگران می انديشند، من بدين باورم که بد بختی کشور ما نه از کودتای د   « 

بلکه اين روز  ھای سياه محصول  ريشه ھای ستبری است  که در عمق تاريخ افغانستان نھفته . ثور) ٨و٧(روز ھای
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 ميالدی را بايد يک روز شوم و سر آغاز تمام بد بختی ھای بيش از دو و نيم قرن ١٧٤٧ميباشدو به پنداشت من سال 
  ».وطن ما شناخت

حريف تخيلی خود را  که گويا سر آغاز بدبختی افغانستان را بدون ارتباط با گذشته و در » چھره نما«که     از آنجائي
ثور ) ٨و٧(، از فاجعه ھای »نيمه فيودالی و نيمه مستعمره« نظر داشت حاکميت مناسبات فرتوت فيودالی در يک کشور

غازی ، تالشيست مذبوحانه و تلويحی در جھت می داند، مشخص نمی سازد، می توان حدس زد که قصد وی از چنين آ
ثوری ، که با ناچيز و کوچک شمردن جنايات و خيانت ھای آنھا ، و انداختن آن ) ٨و٧(تبرئه جنايتکاران وخيانتکاران

در رابطه با تبرئه خيانتکاران _ . کوھواره ننگين به گردن گذشتگان آنھم يک جانبه و تنگ نظرانه ، صورت می پذيرد
نويسنده تالش تلويحی را در سطور بعدی مقاله اش صراحت بيشتر بخشيده حتی )  ثوری٨(پيشه و بی آزرم جنايت 

  _.کشور می داند که در جايش بدان خواھم پرداخت» مفاخر ملی«تعدادی از آنھا را 
لکرد خودش و يا   از کجا معلوم که راز پنھان و غرض از آن تالشھای مذبوحانه ، کتمان و دفاع نويسنده ھا ، ار عم

که اگر اينطور نيست ، چطور می توان به خود حق داد که جنايات . خودشان ، در دوران سياه و تاريک آن نظامھا نباشد
و خيانتھای ـ تره کی ، امين ، ببرک ، نجيب ، کشتمند ، خالقيار ، حسن شرق ، ربانی ، حکمتيار ، دوستم ، مسعود ، 

ر ھمقطارن شانرا به پای يک مليت نوشت و آنھا را با تما م قربانی ھا و از جان و ساي» سياف ، مزاری ، مال عمر
سال بی ھويتی و در ) ٦٠٠(گذشتگی ھا مسوول مصيبت ھا و ويرانيھای اخير دانسته ، افتخار آنھا را که بعد از حدود 

نستان و رسانيدن آن به سرحدات تحت انقياد  ھمسايگان واجانب بودن ، به اين خطه ھويت مستقل بخشيده با ايجاد افغا
  .طبيعی و تاريخی ، در تاريخ جاودانه شده اند؛ تخطئه کرد

خويش ، پا را از آنھم فراتر گذاشته سال ايجاد »ستبر رويی « با افزودن بر » چھره نما«    در قسمت دوم فقره 
يک روز شوم و سر آغاز بدبختی « افغانستان معاصر يا به عبارت ديگر استقالل و کسب ھويت مستقل افغانستان را 

وطن ما معرفی می دارد ، بدون آنکه به اين بحث به صورت  عميق وارد شوم که چه » ھای بيش از دو و نيم قرن
کسانی روز حصول استقالل را سياه روز و سر آغاز مصيبت ھا می دانند  چه به يقين ھمه می دانند که فقط استعمار و 

تعمار به روز حصول آزادی کشور ھا چنين طرز ديدی دارند ؛ بحث را در ساير ابعاد مزدوران خود فروخته ی اس
  .ادامه می دھم

   اين استعمار انگليس بود که روز  آزادی افغانستان را در ھند و ساير مستعمرات ماتــــم ملــــی اعالم داشت ، اين تره 
رض حصول استقالل  صورت پذيرفته بود ، تخطئه نموده کی ، امين ، ببرک و نجيب بود که خيزش خلق ما را که به غ

به مثابه روز  ھای سياه افغانستان نام گذاری نمودند ، اين ربانی ، مسعود ، مالعمر ، کرزی و ساير ھمقطاران 
خيانتکار شان  بوده و ھست که ھر نوع حرکتی را عليه خود و اربابان شان ، سياه کاری و زنديق دانسته ، محکوم می 

ارند باالخره اين سوسيال امپرياليسم روس و  امپرياليسم امريکا و شرکا است  که مبارزه آزاديخواھانه خلقھا را  د
  .توحش و بربريت  معرفی می دارند

  
  !چھره نما 

، تا ھمه به وضاحت ببينند که در زير آن نقاب ، کدام  از روی لطف نقاب تذوير از چھره بردار و چھره بنما 
امروز ،  سال ايجاد افغانستان را سياھروز می داند ، فردا روز » ستبر رويی« ره پنھان نموده که با چنين مزدوری چھ

راندن انگليس را  به ھمان صفت  معرفی می دارد ، پس فردا خيزش خلق ما را عليه متجاوزين شوروی سابق تخطئه 
) ٥٠٠٠٠(بر احصائيه ھای خودشان تا کنون بيش از می کند ، تقديس ازقاتلين و تجاوز کاران امريکايی را  که بنا 

و » ديموکراسی امريکايی« انسان بيگناه ميھن ما را به خاک و خون کشيده اند ؛ ھمين اکنون با سجده برده وار بر معبد 
کاروان « راستش را بخواھيد از تـــو و . آن ، در دستور کاردارند و منتظر پس فردا ھا نيز نيستند» انتخابات آزاد « 

پچک اخالقی کاروان که _ که افتخار و سر بلندی را در آستان بوسی و رقيت امپرياليزم » پچک ھای سياسی و اخالقی 
کسان ديگری راه رفته است ، بدون در نظر » پای « در زندگی شخصی تجربه مستقل زيستن را نداشته و ھميشه به 

 سوسيال امپرياليزم شوروی سابق ، حکومات قبلی را به باد انتقاد داشت قربانيھای  بی دريغ  خلق ما در رويارويی با
می دانند ؛  نمی توان چيزی بيشتر از اين _  نه پيوسته اند »  ناتو« می گيرد  که چرا در زمانش به پيمان تجاوزکارانه 

  .انتظار داشت
  :در ھمان بند آورده شده  می نگارد» چھره نما « 
ا جائيکه مطالعات تاريخی صاحب اين قلم اجاز ه می دھد اين پندار نيز اگر تلقين شده نباشد ، ، ت» به پنداشت من      « 

از سيد مھدی فرخ » تاريخ سياسی افغانستان« اثر جواھر لعل نھرو ، » نگاھی به تاريخ جھان« نمی تواند بدون تاثير ، 
موجوديت افغانستان به مثابه خاريست در چشمان و صد ھا کتاب ديگری نباشد که از طرف دشمنان ميھن ما ، آنھاييکه 

افتاده و وی می خواھد با اتخاذ مواضع جديد » چھره نما«ما » کشاف«سلطه طلب آنھا ، نگارش يافته و تازه به دست 
کوس »  کشف«غافل گير نمايد ؛ اما اين را نمی توانست بفھمد که با آن » کاروان آنچنانی « دوستان و رفقايش را در 

  .ايی خود و ھمقطارانش را بلند تر از قبل به صدا در می آوردرسو
  :    و اما از لحاظ تاريخی در رابطه با ھمان جمله بايد نوشت 
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    چطور است که يکبار ھمت به خرچ داده با تمام اعوان و انصار تان سيميناری را تدارک ببينيد تا در آن شھر ھا و 
مالت چنگيز تا نھضت ھوتکی ھا  به ارزيابی و بحث گرفته شود؟ چطور است که قلمرو  افغانستان کنونی  از زمان ح

با تمام شھر »  سيستان« را در ھرات با تعداد قلمرو شان بازنگری نمائيم؟  چطور است که يکبار از» کــرت«خاندان  
، از ايالتيکه به » چخانسور« و » زرنج«تا » بست«و از » ناد علی« تا » جوين«ھای پر عظمت و معمور آن از 

ميالدی )  ١٢٢٢(نھــــر مسما بود يک بار يادھانی نماييم و ببينيم که بعد از اولين ھجوم چنگيز مغول در ) ١٠٠٠(ايالت
چه باقی ماند و ) ١٢٢٩(و در تعقيب آن تسخير کامل آن ايالت » نصرة الدين شاه سيستانی«و تخريب شھر و نابودی 

در چه وضعيتی قرار داشته » ملک قطب الدين سيستانی« ملک ھای فراه اداره شده و کارش به کجا کشيد که از طرف 
غور ، قندھار ، «و چند نفر تبعه داشت؟ چطور است که مسافرت خود را در مسير حرکت چنگيز ادامه داده شھر ھای 

نيز به ارزيابی  گيريم تا ديده زابل ، غزنی ، کابل ، بگرام ، پروان ، باميان ، شھر غلغله و شھر ھای شمال ھندوکش را 
  شود که در آن زمان کشور کنونی افغانستان در چه موقعيتی  قرار داشته است ؟ 

،  يک بار به خود زحمت داده » ايرانی زده «     چطور است که در عوض دامن زدن به بحث ھای افتراق آميز  و 
را تدوين و تکميل نماييم تا » ھريرود« و حوزه آبی »ھيرمند«جغرافيای  بشری شھر ھای جنوب ھندوکش ، حوزه آبی 

ميالدی که بيشترين  حيات مسکن گزينی و باشندگی بين پشتونھا و توطن انھا در )  ١٥و١٤(ديده شود در جريان قرون
ور امکان نداشتيد ورنه آنرا از قفقاز د_ حوزه ھای آبی در فوق تذکار يافته ، صورت پذيرفته ، و از کوه ھای سليمان 

  سرازير شده اند باشندگان بومی آن مناطق در چه موقعيتی قرار داشتند؟_ تر می برديد
     آيا در اصل چيزی از حمالت چنگيز ، تيمور و بعد ھا تيمورباقيمانده بود و يا خير؟

 ، مليت    چطور ھست که به صورت اساسی يک بحث جامعه شناسانه را در رابط با تقابل ، رويارويی و امتزاج اقوام
ھا و مدنيت ھابه صورت آفاقی به راه اندازيم وطی آن راز پيروزی و بقای مادی و فرھنگی اين و يا آن قوم ، قبيله و 
مليت را بر ديگری به ارزيابی  گيريم؟ چطور ھست اين راز را باز کشايی نماييم که چرا مردمانيکه مقابل ھجوم 

ده شده بود توانستند مقاومت نمايند ، نتوانستند عليه مھاجرتھای پراگنده ؛ اما سفاکترين و متشکلترين ارتشيکه تا آنروز دي
  دوامدار مردمی از  لحاظ فرھنگی  وامکانات مادی به مراتب  عقب مانده تر و فقير تر ايستادکی نمايند؟

نه تنھا )  ١٧٤٧(اھيم ديد کهھرگاه تاريخ افغانستان را از جھتی به مطالعه گيريم که جواب سوالھا ی باال را دريابيم ، خو
ديگری بوده برای يک کشور پارينه ، اخگر فروزانی بوده  از » بازتولد«سال شوم و سر آغاربدبختی نبوده ، بلکه 

، روز احيای يک کشورآنرا جشن » روز ملی « درون خاکستر ھای نيمه مرده ، که بايد پاس آنرا داشت  و به مثابه 
ن حاکميت خاندان بارکزايی ، زير فشار مستقيم انگليس و رقابت ھای خاندانی ،  ھيچ يک چيزيکه در تمام دورا. گرفت

  .از زمامداران آن خانواده جرئت آنرا نيافتند تا عظمت آنرا بيان دارند
سال ) ٣٠(و ) ١٧٤٧(    ھر گاه امکان آنرا می داشتم که ضم اين مختصر ، نقشه تاريخی ، سياسی  و بشری افغانستان 

آنرا تدوين می نمودم  در روی نقشه خود می ديديد که در آن ايام از کشور باستانی افغانستان چه باقيمانده بود؟ در قبل 
حاليکه صفحات شما ل ھندوکش  بعد از خرابيھای چند قرنه مغولھا تازه از طرف ازبکھا ، تاجيکھا ، و ترکمنھای 

 صورت منطقی امتداد قدرتھای برخاسته از آن می دانستند ، پر نفوس می شدند که خود را به» آمو دريا « ماورای 
» صفوی«صفحات غرب در کل و بخشی از صفحات جنوب غرب زير سم تنگ نظران مذھبی و خرافه پسند دولت 

خورد می گرديدند و صفحات جنوب و شرق کشور وحتی کابل کھن ، زير سلطه و استيالی مغوالن ھند دست و پا زده 
 ارزش آرمگاه ھای سالطين آنھا را داشتند و مصيبت تا جايی عمق و پھنا داشت که حتی نھضتی با در بھترين صورت

» ارض روم«پيروز مندی و وسعت ھوتکی ھا ، تفکر ايجاد کشور مستقل را نداشتند و جوانان اين کشور را در دفاع از 
و روز بنيانگذاری افغانستان و افتخار ) ١٧٤٧(با دفاع از خاک ايران به کشتارگاه می فرستادند ، می توان عظمت سال

به  مثابه » احمد خان ابدالی«را درک نموده به تمام شرکت کنندگان  در آن جلسه به ويژه »شير سرخ « تاريخی جلسه 
  بنيانگذاران ومعماران افغانستان کنونی عرض احترام  نمود

  :   بال فاصله دو نکته را بايد ياد آور شوم 
ی را می توان از کسانی توقع داشت  که فرزندان اين مرز و بوم اند ،  نه آنھاييکه وارثين سببی ويا  ارجگذار-١   

  .تاريخی نھروھا ، فرخ ھا ،  و ساير دشمنان پيدا و پنھان افغانستان اند
، به ھيچ  ادای احترام به احمد خان ابدالی و برازنده ساختن نقش وی در دادن مفکوره و ايجاد کشوری مستقل -٢   

بوسه زده جناياتش را » احمد شاه درانی « صورت نمی تواند چنان تعبير گردد که صاحب اين قلم بر شمشير خونچکان 
  !در حق خلق ھند ستايش می کنم که ھر گز چنين مباد
  :   چھره نما در بند دوم نوشته اش چنين ادامه می دھد

د که قبال از کوه ھای سليمان و آن سوی دريای سند به سر زمين در اين تاريخ قبايلی بر خراسان مسلط گرديدن   « 
حاصلخيز و با فرھنگ خراسان سرازير شده و پيش از آن جز به درد اجير شدن و جنگيدن و چپاولگری در رکاب 

چنانچه در زمان ما پاکستان از اين طوايف نيروی جنگی . لشکر ھای مھاجم و غارتگر حکمرانان منطقه ، نميخوردند
  »بنام طالبان به وجود آورده  و به جان مردم ما انداخت
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   از آنجائيکه در فقره باال چندين مطلب  به ھم گره خورده و ھر يک می بايد به صورت جداگانه  توضيح گردد ، به 
ان  خاطر سھولت در کار و درک آسانتر ، مجموع مطالب فقره را به قسمت ھای جداگانه تقسيم و ھر يک را در حد امک

  :يک مقاله به تفصيل خواھم شکافت
  : خراسان -١

و اينکه از کجا آمده بسازم ، که در اين باب دانشمندان  علم زبان » خراسان«     بدون آنکه خود را درگير معانی کلمه 
فارسی ، را صالحيت بيشتر باشد تا صاحب اين قلم ، بايد بنويسم که در مجموع بر اساس مطالعه کتب و متون قديم زبان 

اين کلمه به صورت . ترجمه ، و گاھی يکسان و در عوض يکديگر به کار رفته اند» سرزمين شرق « خراسان به 
ميالدی در تاريخ را ه يافته ، اگر آنچه را نويسنده صاحب نام  و محقق برازنده ايرانی )  ٥و٤(تقريبی در حوالی قرون 

(( از قول يک مؤرخ ارمنی می نويسد ، بپذيريم ، »  سمرقندیاحوال و اشعار رودکی« در کتاب » سعيد نفيسی« 
اين ناحيه را ...اين ايالت يازده ناحيه دارد... آر يان از سوی باختر مادا و پارس است و تا ھندوستان گسترده  است ...««

  ))» شرقی« می نامنديعنی » خراسان« ايرانيان
، » شرقی«، » خراسان«ز نواحی و شھر ھای آن به يک کلمه   اين نامگذاری بيشتر به اساس عدم اطالع دقيق ا

خالصه شده ، از نظر معنی تاريخی آنچنان جذابيت خاصی را دارا نيست تا برايش يخن دريده  سينه چاک » خاور«
  .نمود

ور به امام  احمد بن يحيی بن جابر بغدادی مشھ«    بعد از تھاجم اسالم قديمترين فردی که از خراسان ياد مينمايد 
که در قرن سوم ھجری » فتوح البلدان« نامبرده در کتاب معروفش . می باشد» البالذری متولد اواخر قرن دوم ھجری

و توابع آن ، با نام » کرمان« تحرير يافته ، از مواجھه ارتش اسالم در قرن اول  ھجر ی بعد ار فتح واليت ) ٢٥٥(
 نيشاپور ، واليت ھرات ، واليت مرو ، واليت تخارستان ، واليت بلخ ، واليت: ، تذکر داه می نويسد که آنھا» خراسان«

  .را بخشھای آن واليت به شمار آوردند ... واليت ماوراالنھر و واليت خوارزم
 طبع شده  به احتمال اغلب ھجری در الھور) ١٢٥١(ھندی که در سنه » رنجيت امر نات « تاليف » ظفرنامه «   کتاب 

احمد شاه درانی و « به کار برده ، از» بالذری«را به ھمان مفھوم قبلی»  خراسان«  است که آخرين کتاب تاريخی
  .يادھانی می کند»  خراسان«به نام پادشاھان »جانشينانش 

به چه » چھار سال کم ، يک ھزار سال«بپرسم که در اين فاصله زمانی » چھره نما«   خواننده عزيز آيا می توانم از 
تحرير يافته و کسيکه به خود حق می دھد » افغانستان ، خراسان ، باکتر يا ، آريانا« رابطه با اين خطه تعداد کتاب در 

يک کشور را سياه روز و يک مليت را چپاولگر و سرباز مزدور خطاب کند ، با چه تعداد از آنھا » باز تولد«که سال
  آشنايی دارد؟

د از آنھا را با نام می شناسد؟ چه تعداد از آنھا را به چشم ديده ، چه    ھرگاه مشخص تر بپرسم که از کتب آتی چه تعدا
  تعداد از آنھا را خوانده و به چه اندازه از آن خوانده ھا فھميده است ؟

  فتوح البلدان ، بالذری قرن سوم ھجری  _  ١
  المسالک و الممالک ، ابن خرداد به ، قرن سوم ھجری  _  ٢
   جرير طبری ، قرن سوم ھجریتاريخ طبری ، محمد بن  _  ٣
  البلدان ، ابن الفقيه ، قرن سوم ھجری      _  ٤
  مسالک الممالک ، ابراھيم بن محمداال صطخری ، قرن ســــــوم و چھارم ھجری  _  ٥
  تاريخ بخارا ، ابوبکر جعفر بن محمد النرشخی ، قرون ســـــــوم وچھارم  _  ٦
  احمد الجيھانی ، قرون سوم و چھارماشکال العالم ، ابی القاسم بن   _  ٧
  تاريخ بيھقی ، ابو الفظل محمد بن حسين بيھقی ، قرون چھـــــــارم و پنجم ھجری  _  ٨
  شاھنامه فردوسی ، ابوالقاسم فردوسی ، قرون چھارم و پنجــــــــــم  _  ٩
  منتخبات مسعودی ، ابوريحان محمد بن احمد معروف به البيرونی قرن پنجم_  ١٠
  زين االخبار ، ابوسعيد عبدالحی بن ضحاک بن محمود گـــــــرديزی قــــــرن پنجـــم_  ١١
  سفر نامه ناصر خسرو بلخی ، قرن پنجم _ ١٢
  تاريخ سيستان ، نويسنده ھا گمنام ، قرون پنجم تا ھشتم        _ ١٣
   تا ھشتمحدود العالم من المشرق الی المغرب ، نويسنده نامعلوم بين قرن  پنجم _ ١٤
  چھار مقاله ، ابوالحسن احمد عروضی سمرقندی ، قرن ششــــــــــم ھجــــــری _ ١٥
  جھانکشا ، جوينی ، قرن ھفتم ھجری _ ١٦
  معجم البلدان ، ياقوت حموی ، قرن ھفتم ھجری _ ١٧
  تقويم البلدان ، ابوافدا ، قرن ھشتم ھجری _ ١٨
  شتم ھجرینزھت القلوب ، حمدهللا مستوفی ، قرن ھ _ ١٩
  رحلته ، ابن بطوطه ، قرن ھشتم ھجری _ ٢٠
  حديقه االقاليم ، بلگرامی ، قرن دوازدھم ھجری _ ٢١
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و صد ھا وھزاران کتاب تاريخی ، ديوان اشعار ، سفر نامه ھا ، تحقيق ھای تا حدودی قابل اعتبار مستشرقين غربی و 
ب با سال ، عمر و تجربه نويسنده بين صفحه ھای روسی ، با در نظر داشت آنکه حتی در ھمان يک کتاب ، متناس

آغازين و آ خرين ، در تعيين حدود وثغور خراسان اختالف ھای فاحشی وجود دارد وبا در نظرداشت آنکه در مقاطع 
مشخص تاريخ آن حدود وثغور کاھش ھا وافزايش ھايی داشته ، وبا حفظ اين مالحظه که اکثر آن کتب به نثر قديم زبان 

به شدت متاثر از حاکميت زبان عربی تحرير ويا ترجمه شده اند ، وعبارات آن به قدری ثقيل وغليظ تحرير يافته فارسی 
توسط يک مستشرق تدريس می » متون قديم «که ناگذير در پوھنځۑ ادبيات وعلوم بشری رشته تاريخ مضمونی به نام  

  _تدريس آن مضمون نداشتند با تا سف استادان داخلی پوھنځۑ چندان عالقه به _. گرديد 
آيا اين الاقل بی مباالتی و غير مسووالنه نيست که در چنين شرايطيکه کشور ما اشغال گرديده واز در وديوار آن خون 
می بارد وسر نوشت خلق ما در کاخ سفيد رقم می خورد ، در عوض دعوت مردم به وحدت ويکپارچگی به منظور 

نه ، و سازمان دھی توفان سھمگين از قطرات پراگنده ومجزای ملت بدان منظور ؛ پيشبرد امر مبارزه استقالل طلبا
خراسان سر گردان نمود ؟ » نخود سياه « موجوديت کشور را زير سوال برده ، نيروھای رزمنده ميھن را به دنبال 

  _! را که در آغاز بند باال آمده فراموش نکنيد » ال اقل «_
آيينه شکستن «  از اين طرز صحبت و نوشتار من خشمگين نگرديد چه خود نوشته ايد که اميد است! »چھره نما « آقای 

باز ھم به خاطر ايضاح بيشتر موضوع و کمک در رفع . پس نبايد از طرز نوشتار من آزرده خاطر باشيد » خطاست 
  :ادامه می دھم کدورت احتمالی تان نمونه کوچکی از طرزديد يک کتاب در رابطه با خراسان آورده بحث را 

ھجری  ) ٨ و۵(ھجری ، که به احتمال اغلب بين قرون )١٣١۴(طبع تھران در سال » تاريخ سيستان«) ٢٣(در صفحه 
  : نقل به مضمون : نگارش يافته ، مطلب را چنين می يابيم 

 باختر را در شمال و در اين تقسيمات چھار گانه. بخش می باشد ، خراسان ، ايران ، نيمروز ، باختر ) ۴(تمام اين خطه 
نيمروز را در جنوب دانسته ، بقيه را به دو بخش شرقی وغربی منقسم می نمايد  ، شرقی آن خراسان و غربی آن ايران 

شھر ھای ذيل را نيز » سيستان « در حدود نيمروز ) ٢۴(ھرگاه بحث را ادامه دھيم می بينيم که در صفحه بعدی . 
  . زمين داور ، کابل ، اسفزار، بوزستان ، ولستان  ،غور ، کشمير ، گرديز و غزنی بست ، قندھار ، : شامل می داند 

قرن پيشتر از مو رخين نا معلوم تاريخ سيستان کتابش را تحرير داشته است ، با  » ۴ الی ٢« ھر چند بالذری که حدود 
) ۴٠٠(شوده است ؛ وی در صفحه يک تذکر کوتاه گره يکی از معضالت تاريخی را در قبال جغرافيای تاريخی منطقه ک

  : نقل به مضمون : کتابش می نگارد 
سيستان « از آنجاييکه دومين موج سپاه اعراب راجع به منطقه معلومات چندانی نداشتند و صرف با نام سه واليت 

آبی سند الی آشنايی داشتند لذا ھر آنچه را در جنوب ھندوکش ، حوزه آبی ھريرود و حوزه » ، کابل و سند ) سجستان (
  . بحيره عرب فتح می کردند ؛ درھمان محدوده می گنجانيدند 

در طول اعصار به مثابه يک مشکل باقيماند ، زيرا از يک طرف ھمان » خراسان « مگر با آنھم تثبيت حدود وثغور 
ھر به آن شھر ، عنصر نا آگاھی و از جانب ديگر موجوديت نا آرامی ھا ، کشمکش ھا ، انتقال مراکز قدرت از اين ش

خصوصيت ذاتی دولتھای شھری ، نقش توطئه آميز و تفرقه افگنانه خلفای عباسی در به ھم اندازی اداره ھای محلی و 
روی ھمين اساس جغرافيه . موانع طبيعی و تاريخی ؛ باعث گرديد که تثبيت حدود دقيق خراسان مشکل ال ينحل باقيماند 

يجه رسيدند تا خراسان را به دو بخش عام و خاص تقسيم دارند ، که اگر خراسان دانھای آن عصر سر انجام به اين نت
واليات نيشاپور ، ھرات ، مرو ، تخارستان ، بلخ ، ماورا ا لنھرو خوارزم بر خاص با جا دادن باختر در خود شامل 

طبق نوشتار بالذری می شد ، خراسان عام با کمی اختالف ھمان حدودی را شامل می شود که بعد ھا امپراتوری درانی 
گارد ، شرق آن ھندوستان بر آن حاکميت داشت چنانچه درحدود العالم از حدود اربعه خراسان صحبت به ميان آمده می ن

، شمال آن رود جيحون ، غرب آن گرگان و جنوب آنرا بيابان سند و بيابان کرمان که ھر دو با آبھای بزرگ محاط اند ، 
  . می سازد 

با در نظرداشت آن حدود جغرافيايی اگر برايتان امکان موجود است از روی لطف يکبار آن حدود اربعه را که حدود 
ی دارد بر روی نقشه ترسيم داريد ، بعد از آن ، نقشه مرتبه را با نقشه ھای قلمرو درانی به مقايسه گيريد و العالم معين م

. اظھار نظر نماييد » شير سرخ « تن شرکت کننده در جلسه » ۶٠«و متباقی » احمد خان ابدالی « آن وقت در مورد 
  : اسخ دھيد راستی چطور ھست قبل از ادامه بحث به اين سوال انتزاعی پ

پاکستان قسمی » نظاميان « ايران و » آخند ھای « فرض می کنيم که روسھا در پالن اشغال کشور ما در ھمکاری با 
موفق می شدند که اين کشور را به سه قسمت تقسيم و موجوديت تاريخی آنرا برای سده ھا از ميان بر می داشتند ، به 

و _ اگر نشان از پدر نداشته باشد _ بعد تر فرزندی از من نوعی ، توی نوعی ادامه فرض قبلی ، ده ھا و يا صد ھا سال
يا اوی نوعی ، با مايه گذاشتن از جان ، در ھمکاری با ساير نيروھای موافق در آن زمان ، تحت قيادت خود ، دشمنان 

 خود بنيان گذارده عمران سه گانه را از ميھن خويش رانده ويک دولت جديد بر روی ويرانه ھای تاريخی کشور اجدادی
را جشن می گيريد ويا با سياه روز » باز تولدی « نمايند ، آيا عملکرد انھا را مثبت ارزيابی می کنيد و سالروز چنين 

اعالم کردن آن در پيروی از بازماندگان دشمنان موجوديت ميھن ما ، ماتم خواھيد گرفت ؟ اينکه شما چه خواھيد کرد 
شد ، اما ھمينقدر بدانيد ، فقط با پاسخ روشن بدين سوال ، بدون اگر ومگر ، است که مرز يک مربوط خودتان می با

اميد است اکنون که معنی حرف تان ، برای تان روشن شد ، اگر . ميھن پرست ويک خاين به وطن مشخص می گردد 
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ايکه برای آزادی من و تو و سر افرازی امتداد تاريخی و سببی متجاوزين نيستيد از تاريخ ، خلق ما و اين ھمه جانباخته 
ميھن خون داده اند معذرت خواسته در عمل از خود انتقاد کنيد در غير آن می دانيد که تاريخ چه حکمی در مورد خواھد 

  ! داشت 
از خراسان دم می زنند منظور شان کدام » کاروانيان  آنچنانی «باز ھم درادامه بحث لطف نموده پاسخ دھيدکه وقتی

  اسان است ؟ خراسان خاص ويا خراسان عام ؟خر
بنويسيد » کاروانيان آنچنانی « است می توانيد  شما به نمايندگی از بقيه ھمفکران تان » خراسان خاص « اگر منظور 

در » مسعود _ربانی « که بقيه کشور را قصد داريد به کی بگذاريد ؟ نه کند ھمان افواه ھاييکه در ھنگام حاکميت سياه 
مناطق پشتون نشين و گويا تنھا شھر _ل وجود داشت که آنھا قصد داشتند تا به قيمت واگذاری بخشھايی از افغانستان کاب

به پاکستان ؛ حاکميت خويش را تضمين نمايند ، حقيقت غير قابل انکاری بوده _ ھای کابل و پروان معضله آفريده بودند 
  داريم ؟که من و امثال من از کم وکيف آن اطالع کامل ن

در شرايط کنونی که توانمندی حفظ سرحدات فعلی و راندن قدرتھای _ است » عام « و اگر منظور خراسان به مفھوم 
نخود « متجاوز امپرياليستی در ما به مقايسه با سابق کاستی ھايی دارد ، طرح مسايلی چون خراسان بزرگ ھمان 

ديگر اينھمه داد وفرياد برای چيست _ ن به چشم مردم را دارند که طراحان آن بدان وسيله قصد خاک پاشيد» سياھيست 
؟ مگر طبق آن حدود مناطق کوه ھای سليمان شامل خراسان نبوده که جا بجايی ساکنان آنرا به سايرنقاط ماتم می گيريد 

شتغال داريد ؟ اگر ؟ از چه زمانی تا اکنون ، مھاجرت ھای داخلی ، چنين با اشمئزاز نگريسته شده که اکنون شما بدان ا
اين مھاجرتھا در کل مورد قبول نباشد و آنرا مانع تکامل ورشد نيروھای مؤلده ارزيابی می داريد ، چطور ھست که 
اندکی مھاجرتھای کتله ھای انسانی را در اعصار مختلف از ماورای آمو نيز به ارزيابی گيريم ؟ با کدام معيار قضاوتی 

 و يا کوشان را که طی دو قرن اول قبل از ميالد از سواحل بحيره کسپين به سير دريا »يوچی ، پوچی «مھاجرت اقوام 
و بعد ھا در بلخ متوطن شدند و اساس مدنيت درخشانی را روی استخوانھای خرد شده باشندگان قبلی آن ديار اعمار 

قل مکان يک بخش از مردم خود می شويد ، مگر ن» متخلص « نمودند ، آريايی و از خود می دانيد و با افتخار بدان 
شورای نظار را نيز » روباه ھا و بز ھای « منطقه را از محلی به محل ديگر ، گناه کبيره ای می دانيد که حتی گناھان 

بر پای آنھا می نويسيد ؟ اين کدام معيار قضاوت است که اسکايی ھا در سيستان ، ترکھا در غزنه ، ترکھا ومغوالن در 
انه شناخته نشد ه ، احدی حاکميت آنھا را ماتم نمی گيرد که چه، حتی بر مرگ شان مرثيه نيز می ھرات وکابل بيگ

سرايند ، اما ، وقتی اقوام وقبايل چندی بنا بر ضرورتھای زمان در تابعيت از قوانين رشد الينقطع تمدن بشری بر روی 
 گذاشته و زيست باشنده را انتخاب می نمايند و اراضی تا حدودی عاری از سکنه و بی صاحب ، بنياد يک حيات جديدرا

درتکامل آن طرزحيات ، درھمکاری با ساير باشندگان آن محل ، با راندن قھری بيگانگان ، اساس يک دولت جديد را 
  می ريزند ، روز آمدن شانرا سياه روز معرفی داريم ؟ 

بار به تاريخ مراجعه نموده وبه مثابه کار تحقيقی چطور ھست حال که پای باشندگان اصلی و مھاجرين به ميان آمد ، يک
بر اساس تمام متون قديمه و تحقيقات . و روشنگرانه به سوال باشندگان اصلی چه کسانی بودند ؟ پاسخ منطقی دھيم 

ر قبل از ميالد می رسد ، در حاليکه بنا بر آثا) ٢۵٠٠(باستان شناسانه سيل اول مھاجرت آريايی ھا در منطقه به حدود 
ھزار سال عمر دارد ، چطور ھست بنويسيد که قبل از آريايی ھا ، »  ٢٠«آن مدنيت بيش از » قره کمر «کشف شده در 

 فراموش نکنيد ، اينکه گفته اند اين ميھن به کدام نژادی تعلق داشته تا به مثابه وارثين اصلی اين خطه شناخته شوند ؟
     .ن نمود خود را در ھمين مورد متبارز می سازد اگر مست گيرند ھر آنچه ھست گيرند ، واضحتري

از » در خانه اگر کس ھست يک حرف بس است « در رابطه با کلمه خراسان تا ھمين جا بسنده نموده ، به مصداق آنکه 
  . تفصيل بيشتر خود داری می نمايم 

  :حاکميت قبايلی ؟  : ٢
نام می بريد منظور تان کدام قبايل است ، اگر منظور تان » ايلی قب« وقتی در نوشتار تان از تسلط ! » چھره نما « آقای 

متوجه » کاروانيان آنچنانی « ھمان طوريکه از الی سطور بر می آيد اقوام مربوط مليت پشتون باشند آيا خود وساير 
  دو خبط بزرگ مرتکب شده ايد ؟ » قبايلی « شده ايد که با کار برد يک کلمه 

اين حکم ، جامعه شناسی علمی را زير پا کرده ، آنھايی را که بيشتر از صدھا سال ، در يک خبط نخست آنکه شما با 
منقسم ) فيودال و دھقان (وارد شده بودند ، و الزاما به طبقات )فيوداليزم (مرحله جديدی از ساختار اجتماعی اقتصادی 

د و بر اساس ھمان طرز ديد نتوانستيد شده بودند با يک چوب زده منکر طبقات متخاصم اجتماعی در آن زمان شدي
   .بود ، درک نماييد و آنرا با يک اداره قبايلی عوضی گرفتيد» سلطنت متمرکز فيودالی « ماھيت دولت ابدالی را که يک 

اگر بنويسم که تا ھنوز شايد فرصت نکرده . بود » شير سرخ « خبط دوم شما ، نا توانی تان در درک ماھيت نشست 
نفره آن نشست را از نظر بگذرانيد اميد است خطا نرفته باشم ، چه اگر اينکار را می کرديد به يقين ) ۶٠(ت باشيد که لس

آن بعد از ويرانی ھای غور وحمالت مغول ، اين تنھا » باز تولد « می دانستيد که در ايجاد مجدد افغانستان کنونی و 
مايه گذاشتند و افتخار ايجادافغانستان کنونی راکمايی نمودند بلکه نبودند که از جان » قبايل « پشتونھا ويا به زعم شما 

نيز . . . ساير اقوام ومليت ھا اعم از تاجيک،  ھزاره ، ازبک ، بلوچ ، قزلباش ، سادات » فيودال ھای « نمايندگان 
سلطنت « نياد يک در عمل خالف روابط قبايلی رای داده ، و ب»احمد خان ابدالی «شرکت داشتند که ھمه با انتخاب 

دولتيکه از تمام اقوام ومليت ھای افغانستان فيودال ھای آنرا با خود داشته و متناسب با . را گذاشتند » متمرکز فيودالی 
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توانايی وقابليت ھر يک از آنھا ، به شغلی توظيف شدند ، ھر گاه خواسته باشيد در اين زمينه  معلومات بيشتر به دست 
اينکه قيادت و . مراجعه ولست کامل را ازنظربگذرانيد»پوپل زايی « و تاليفات » حسينی « اريخ آريد می توانيد به ت

را مليت پشتون داشت  خود عوامل ديگری دارد که در صورت عالقه » دولت « رھبری جلسات و در ختم محصول آن 
ی ديگران نبوده ، نه تنھااين سياست  اما آن قيادت به ھيچصورت به معنی نف. وضرورت می شود در آينده به آن پرداخت 

ادامه داشته و چه بسا در بعضی موارد به تکرار خونريزی ھا انجاميد ودر اصل مفھوم » احمد شاه درانی « در حيات 
می باشد ، بلکه در دوره ھای بعدی در زمان »  فيوداالن«خوبترين گواه از حاکميت طبقاتی يک طبقه » در دران «

خود باقيمانده ، حتی تا ھمين اواخر در کنار خانھای دوسره چون خان محمد خان ھا و امثال وی ، بارکزايی به قوت 
رحيم غالم بچه ھا نيز وجود داشتندکه ھر يک متناسب به توانايی وظرفيت فردی و امکانات قومی کاری و وظيفه ای 

  . در خدمت حفظ وبقای سلطنت متمرکز فيودالی به دوش داشتند 
ايد افزود که در آن اوضاع ، با در نظر داشت شرايط عينی وذھنی جامعه ، درداخل کشوروحتی درخارج بالفاصله ب

ازافغانستان ، که  نه تا آنروز کشور مستقل امريکا وجود داشت و نه ھم انقالب کبير فرانسه به پيروزی رسيده بود ويا 
 اطالعی داشت ، تا نمونه ھای ديگری در سطح و روسو. . .) ديدرو، مونتسکيو (کسی از اصحاب  دايرۀالمعارف 

  . جھانی و جود داشته باشد ، بنا بر فھم ھمان زمان و در ھمان مقطع گامی بود در جھت رفاه مردم 
» احمد خان « از  » ٢٠ و١٩« ما حق نداريم بنا بر فھم امروز خود از تکامل اجتماعات بشری  وانقالب ھای سده ھای 

توقع اين را داشته باشيم که آنھا می باييست جمھوری فدرال ، » شير سرخ « جلسه » ن شرکت کنندگا«و ساير  
آنچه آنھا در _ مطلبيکه قافيه بافان چپ از تمام تاريخ طلبگارند _ . ديموکراتيک و يا سوسياليستی به وجود می آوردند 

( وز از جوانب طرفين در گير در قدرت ھمان مقطع تاريخی انجام دادند امری بود درست وبه جا ، واما تالشيکه امر
به خاطر اعاده چنان حاکميتی در پوشش ھای مذھبی و يا غير مذھبی )  کرزی – مسعود و ظاھر –باند ھای ربانی 

در اخير اين مبحث . وجود دارد يکی از خاينانه ترين اعماليست که می توان از انسان قرن بيست و يکمی انتظار داشت 
سلطنت متمرکز فيودالی ، سلطنت شاھی ( می نمايم که اگر زحمت نباشد از روی لطف ، اصطالحات صميمانه پيشنھاد 

را بار ديگر مرور نموده ) اشرافی ، سلطنت شاھی مطلقه ، سلطنت شاھی استبدادی و سلطنت شاھی مشروطه پارلمانی 
  . لی از نفع نخواھد بود ، پايه ھای مادی ، تفاوتھا  و ويژه گی ھای آنھارا مشخص سازيد به يقين خا

  : سرباز مزدور و چپاولگر  : ٣
اگر نه اولين ، اما » فرھنگ « تا جاييکه مطالعات صاحب اين قلم به وی اجازه می دھد می تواند بنويسد که شايد آقای 

فرھنگ که بر . به يقين بر جسته ترين نويسنده ايست که از اقوام پشتون به مثابه سر بازان مزدور ياد آوری نموده است 
تمام اقوام و مليتھا با خاندان غدار طاليی و حاکميت مزدوران روس تا آخرين » خاينين « اساس ھمان ھمکاری وتساند 

به دوام چند دھه خدمت به خاندان غدار _  بديل قابل تعويض در دسترس نبود _می توانست » گزاره«روزيکه درکابل 
در رکاب مزدوران روس به مثابه مشاور صدارت ، نيز کاملتر ساخت ؛ يا نمی طاليی ، کار نامه سياھش را با خدمت 

تواند ويا نمی خواھد بفھمد ، که جامعه ی ھند آنروز در دوام سيستم طبقاتی پارينه ، که جامعه واتباع آنکشور را به 
کتله ھای بشری به نا گزير تقسيم نموده بود ، ھر بخش از ) برھمن ، جنگجو ، اھل حرفه وتجار ، زارع ( چھار طبقه 

  . بايد در ھمان محدوده سيستم ، عملکرد خويش را عيار می نمودند 
اين مناسبات تنھا در ھند آنچنان شديد نبوده بلکه در بسياری از مناطق ديگر آسيا و حتی اروپا نيز به شدت به آن عمل 

به ھند ، مھاجمين ماورای آمو بر بلخ ھجوم » سلطان محمود  غزنوی «چنانچه ، درجريان يکی ازمسافرتھای . می شد 
برده ، بنا بر مقاومت مردمان بلخ عليه متجاوزين ، بخشھايی از استحکامات شھر بلخ ويران گرديد ، وقتی سلطان از 
ھند بر گشت واز قضايا مطلع شد ، مردمان بلخ را به جرم مقاومت که باعث خرابی استحکامات شده بود ، مجازات 

به عالوه نبايد فراموش کرد که ما نمی توانيم اعمال وکردار گذشتگان را به فھم امروزی و با . اره اخذ نمود وجبران خس
معيار ھا و ارزشھای اخالقی امروزبه ارزيابی بگيريم که اگر چنين نماييم از ارسطوی بزرگ ، يک مدافع نظام برده 

در نتيجه شرکت اقوام پشتون . االی اطفال باقی خواھد ماندداری و از بزرگترين رھبران اسالمی  تجاوز گران جنسی ب
در جنگھا بنا بر معيار ھای آنزمان به مقايسه با شرايط کنونی نمی توانسته عين قباحت را داشته باشد ، و اما در شرايط 

مدن امر قبيح و کنونی با فھم امروز ما از تحوالت اجتماعی و ارزشھای آن ، نه تنھا به مثابه آدمکش اجاره يی در آ
بلکه به عالوه سرباز مزدور و قلم زن مزدور  ويک _ به اين بحث در سطور بعدی باز خواھم گشت _محکوم است 

جريا ن مھمانی ھای آنچنانی اش را » در چنگال خونين کمونيزم « در کتابش » پچک اخالقی کاروان «_  شکم نانی 
وده ، نيز قابل باز خواست بوده ، برای آقای فرھنگ و جانشينانش در شورا به يک شکم نان و تھيه گزارش خالصه نم

ھر قدرت » لنگ حمام « خويش را محکم نگھداشته و » کاله « بيجا  نخواھد بود تا » کاروانيان آنچنانی « از قبيل 
  . سياسی نگردند 

  : نفی مطلق يک مليت  :۴
، مليتيکه ال اقل در ھر دو طرف خط تحميلی ديورند در وقتی در ھمين بند ، در مورد يک مليت » چھره نما « آقای 

مليون جمعيت دارد و متشکل از اقشار وطبقات مختلف است و در آن طبقات زالو و استثمار گر ، در کنار ) ٢٠(حدود 
جز به درد اجير شدن و « : دھقانان ، پيشه وران و کارگران صنعتی ؛ صاحب عين ھويت مليتی اند ؛ می نوشتيد 

از آنجاييکه دشمنان »  دن و چپاولگری در رکاب لشکر ھای مھاجم و غارتگر حکمران منطقه ، نمی خوردند جنگي
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موجوديت افغانستان طيفھای گوناگون را شامل می گردند ، در حاليکه برخی اسالم پناھی نموده ، روپوش اسالم بر تن 
روشی می کنند و عده ای ديگر بعد از سالھا عضويت در و امثال آن دين ف» مولوی ، حاجی ، قاری « دارند  وبا القاب 

بد شان نمی آيد تا مارکسيستھای اسالمی نامگذاری گردند ، » سازا « نھاد پرورش يافته در دامان روس اشغالگر يعنی 
می از ھمان قماش » انتخابات آزاد « و » ديموکراسی امريکايی « بيشترين بخش آنرا شيفتگان ليبراليزم غربی ، با 

  سازند ، الزم است بپرسم که شما بر مبنای کدام طرز ديدی به چنان احکامی رسيده ايد ؟ 
اسالم ، ليبراليزم غربی ويا کمونيزم : می توانيدبنويسيد که چنان طرز ديدی را بر اساس کدام مکتب فکری نگاشتيد 

  ماسکوی ؟      
سوره حجرات  ) ١٣(ی توانی بنويسی که برداشت شما از آيت اگر اسالم چنين اجازتی را به تو و ھم قطارانت داده ، م

ای مردم ما خلق کرديم آنھا را از زن ومرد ، و ساختيم آنھا را شعبه ھا و قبيله ھا تا ھمديگر « : وقتی می گويد ) ۴٩(
ن انسان بر مليو) ٢٠(چيست ؟ وقتی در مورد » را بشناسند ، به تحقيق که بھترين آنھا نزد خدا متقی ترين آنھاست 

خالف نص صريح قران ، چنان می نويسيد ، ديگر پای کفر سياسی در ميان نيست بلکه در عمل انکار قران  و کفر 
  . اعتقادی مذھبی در بين است 

ليبراليزم غربی نيز ، الاقل از انقالب کبير فرانسه به بعد و اعالميه حقوق بشر ، آنقدر در مورد تساوی انسانھا اعم از 
ليت ھا واقوام بحث نموده که ديگر به جز عناصر فاشيست ونژاد پرست ، ھيچ فرد با وجدانی به خود اجازه نمی تمام م

  . دھد تا يک مليت را چنان به دشنام گيرد 
و اما در رابطه با کمونيزم نام نھاد ماسکوی تان ، از آنجاييکه آن تفکر ھيچگونه قرابتی با تفکربانيان جھان بينی علمی 

 وفقط يک مشت اراجيفی بود که عاملين دستگاه ھای استخباراتی را سازماندھی می نمود ، نه تنھا به موزيم نداشت
  . تاريخ سپرده شد بلکه ارزش ھيچگونه مکثی را نيز دارا نيست 

 ، می دانيدکه در قرن بيست و يکم ، نفی يک مليت به صورت کامل ، و ھمه ی آنھا را چپاولگر و سرباز مزدورناميدن
و ادعای اينکه گويا به ھيچ درد ديگری نمی خورند به چه معناست ؟ نه اينکه از لحاظ سياسی ، ارتجاعی ترين 
تفکريست که می تواند فردی از آن نمايندگی کند ، و بدون ھر نوع مالحظه ای ، جای شرم دارد تا کس ويا کسانی چنين 

و آنانيکه با وی در » چھره نما « ويای سفاھت و بالھتيست در خور ابراز نظر نمايند ، از ديد جامعه شناسی علمی نيز گ
  . چنين اعتقاد سخيفی  ھم عقيده اند 

آيا می دانيد که فاشيزم ھيتلری قبل از پرداختن به آن جنايات ھولناک در جنگ دوم جھانی که » چھره نما « آ قای 
ونيستھای اسراييل در کشتار خلق فلسطين ، به کدام وجدان جامعه بشری از آن معذب و بھانه ای گرديده در دست صھي

مليون يھود بی پناه را در کوره ھای )۶(تبليغات نژاد پرستانه يی اشتغال داشت ؟ وقتی ھيتلر بعد از کسب قدرت ، ال اقل 
تون در آدم سوزی به آتش کشانيد ، می توانی بنويسی که جناب عالی و ساير ھم قطاران تان چه نقشه ای برای مليت پش

و نسل » رواندا « آنھا می نماييد ، نکند نقشه ھايی از قبيل » به درد نخوری « سر داريد که چنين بی باکانه حکم به 
  کشی در ميان باشد ومردم افغانستان از آن اطالع ندارند ؟ 

  !» چھره نما « آقای 
 ات بيرون آمده ، ال اقل به مثابه فرديکه می  اگر اندکی بتوانی از تحت تاثير ناسيو ناليزم تنگ نظرانه و کور مليتی

اعم _ برتن ويوغ بردوش _ بزکابل نه _ خواھد تحقيق نمايد به خود زحمت داده و انسان درد مند کنری را که پوست بز 
است ؛ ببينی ؛ ديگر به خود » پوست گاوی«درکناريک حيوان ، مشغول شخم زدن يک پارچه زمين _ از زن ويا مرد 

  . ی داد تا محتوای طبقاتی دولتھای قبلی را تخطئه و تمام مليت پشتون را چپاولگر معرفی داری حق نخواھ
در اينکه طبقه حاکمه مليت پشتون غارتگر وچپاولگر بوده ھيچ جای شکی وجودندارد، اما اين مساله تنھامنوط به طبقه 

ليت ھا از پشتون ، تاجيک ، ھزاره ، روس ، حاکمه آن مليت نگرديده ، خصلت طبقاتی تمام طبقات حاکمه در تمام م
  . غارتگری وچپاولگريست . . . ازبک ، جرمن ، انگليس ، فرانس 

  !» آقای  محترم « 
 اگر کسی بيايد و با تکيه بر غارتگريھا ، چپاولگريھا ، خود فروشيھا ، قاچاق بريھا و ميھن فروشيھای مشھود و مستند 

تمام مليت تاجيک _ » ھفت کوه سياه در ميان «_ مزاری و سايرين ؛ بنويسد که بلی ، ربانی ، مسعود ، فھيم ، دوستم ، 
وازبک وھزاره چپاولگر ، ميھن فروش و چنان وبھمان است ، آيا آن قضاوت را صائب می دانی ويا چطور؟ تا جاييکه 

دق ، امانت دار واز خود به يک ديد تاريخی و واقعيت ھای عينی بر می گردد ، خلق پشتون ھمانقدر زحمتکش ، صا
کلی بافی ويکی را بر ديگری رجحان دادن می تواند تنھا کار کسانی . گذر است که خلقھای ساير مليت ھای افغانستان 

  . باشد که يا دير به دنيا آمده اند و يا اينکه در خدمت دشمنان ميھن قرار دارند 
  : پاکستان وطالب ھا  :۵

 عام و اخوان ونظاميان آن کشور به صورت خاص در حق خلق ما دشمنی کرده و دراينکه دولت پاکستان به صورت
طالبان را به غرض کشتار خلق ونابودی ميھن ما اعزام داشتند جای ھيچ شکی نيست و اما در ھمين رابطه نبايد نکات 

  : آتی را نا ديده گرفت 
جاع عرب تمويل وبه وسيله پاکستان  سازماندھی شده طالب که به وسيله ا مپرياليزم امريکا مسلح ، به وسيله ارت: الف 

سال حاکميت ) ١۴(بودفقط وقتی توانست برحيات وممات کشور وخلق ما سايه شوم خويش را بگستراند ، که طی 
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مسعود ، (سال جنايات شورای نظار ، احزاب وحدت ، اتحاد ، جمعيت ، جنبش وحزب اسالمی ) ۵(مزدوران روسی و 
شده بودند » بينی رسيده وبه سگ راضی «ديگر مردم ما به اصطالح به ) بانی ، دوستم وحکمتيارمزاری ، سياف ، ر

جمعيت ، (به عبارت ديگر طالب بر بستر جنايات اخوان . بود بيشتر از يک سگ نفرت داشتند » مجاھد «واز ھر چه 
  . توانست رشد نمايد . . . ) حزب ، سياف ، وحدت 

می نويسيد ، در آغاز » احمد خان ابدالی « که ھمين طالبيکه اکنون داريد جنايات آنھارا به پای نبايد فراموش نماييد:  ب 
بر خوردار بوده به وسيله آنھا تمويل می » ربانی تا مسعود «کار از حمايت ھمه جانبه رھبران و پيشکسوتان تان از 

  . گرديدند 
رباز گيری داشتند ، مگر ھزاران پنجابی ، عرب ، چيچين ، چه کسی گفته که طالب ھا فقط از ميان مليت پشتون س : پ

تاجيک ، امريکايی ، اندونيزيايی و جانيان ساير ملت ھا در ميان شان وجود نداشت که امروز می خواھيد تمام آن 
  جنايات را به نام مليت پشتون رقم زنيد ؟ 

« و ھمکاری ھای » عرب ! ! برادران « اين موضعگيری خالف واقع شما ريشه در کجا دارد ؟ آيا باز ھم پای 
، با کشتار . . . در ميان است که طی ساليان متمادی در کنار مسعود ھا ، مولوی عارف ھا ، تورن فيض ھا » برادرانه 

  کسب نمايند ؟ » ! ! سعادت اخروی « خلق افغانستان به ويژه انقالبيون پاکباز اين ميھن ، می خواستند 
« که از طريق » بن الدن « واھيد ھمکاری ھای شورای نظار وجمعيت اسالمی را با اعراب وآيا بدين وسيله می خ

تامين شده بود کتمان نموده بپوشانيد ؟ ويا اينکه ناسيوناليزم تنگنظرانه وکورتان ، فقط توانايی درک خطا » عبدهللا عظام 
  واقعيت ھا را درک وبازگو نماييد ؟ ھای يک مليت را به شما باقی گذاشته و ديگر ظرفيت آنرا نداريد تا 

اين _ با تمام جناياتيکه دولت پاکستان و نيروھای اخوانی آن در حق ملت ما انجام دادند اين نکته را نبايدفراموش نمود 
خواست آگاھانه دولت دست نشانده بود که بايد به غرض پوشانيدن دست دراز شوروی در امور ، تمام گناھان به گردن 

انداخته شود ؛ که با تاسف از طرف عناصر نا آگاه ويا مغرض با ھمان شدت مورد قبول قرار گرفته ، اگر نه پاکستان 
که اگر بستر _ تبليغ شده است » نقش پاکستان«ھا ناشی از » تراژيدی «تمام ، قسمت اعظم بدبختی ھا ، مصيبت ھا و 

يال امپر ياليزم شوروی از طرفی و وطن فروشی و سوس» حزب ديموکراتيک خلق افغانستان « جنايات به اصطالح 
از طرف ديگر نمی بود ، دولت پاکستان » . . . حزب ، جمعيت ، شورای نظار ، اتحاد ، وحدت « احزاب اخوانی 

  . واخوان آن ھيچ گاھی به تحميل و تعميل نقشه ھايشان توفيق نمی يافتند 
کافی مطول شده از باز کردن بحث ھای اھانت به مورخين نامدار به خاطر اجتناب ازتطويل کالم که بدون آنھم به قدر 

شورای » بززايی « با تمام ظرفيت _ » دروغ وجعل از طريق تاريخ ھا ی فرمايشی « ميھن وقتی آثار شان با جمله ی 
 ، تاريخ باال تاريخ افغانستان« تا آثاری از قبيل » مگر بز بزايند « به گفته مردم ، » کاروانيان آنچنانی « نظار و 

، » افغانستان در مسير تاريخ «از کھزاد بزرگ ، اثر ماندگارغبار » . . . حصار ، در زوايای تاريخ افغانستان معاصر 
، آنچه _ آثار حبيبی به ويژه اثريکه دوصد سال اول بعد ازآمدن اسالم را احتوا می کند ويا ده ھا نويسنده ديگر بيافرينند 

می رساندکه » ازالنه سخن ريزد واز جنده شبش «ضرب المثل مردم که گفته اند _ ناميده » کفر سياسی «را خود 
، سوابق تاريخی چشم _ انتظار داشت » استخوان شکنی بين مليتھا « ھای سياسی نبايدچيزی بيشترازشبش» جنده«از

که بايد _ ايفه حاکم ، بر بر ھا کشيدنھا ، دست وپا بريدن ھا و مخنث سازی ھا و ارتباط آن با مليت پشتون ، فرھنگ ط
؟ ، که در وقايع !ھا » ھزاره « کدام ھا اند ؟ به تبعيت ازايرانی ھا » بربر« بنويسند در عصر حاضر منظورشان ازقوم 

افشار تبارز عملی فرھنگ شورای نظار را با گوشت ، پوست و ناموس خود ؛ که به دستور مسعود عملی شده بود ؛ 
« اند؟ و اوالد واحفاد آنھا کدام ھا اند ؟ ؛ » دمل ھای چرکين تاريخ« ، چه کسانی_ را نيزپرداختند؟ لمس کرده و بھای آن

را می سازد ، خود » چھره نما «و ادعای نفرت از تعصبات قومی و ده ھا موضوع ديگريکه محتوای مقاله » چھره نما 
مکث نموده ، از قلم به » رد احترام ما می تازند به مفاخر ملی و شخصيت ھای ملی مو« داری نموده اندکی روی جمله 

استمداد » ناسيوناليزم تنگ نظرانه وکور «بر چشم دارند ونه ھم عينک » شوونيزم عظمت طلبانه « دستانيکه نه عينک 
  :          قضاوت می نمايم 

مفاخر ملی وشخصيت « نکه به با تمام حرمت واحتراميکه به اصل آزادی عقيده وبيان نزدم وجوددارد ، فکر می کنم اي
بايد احترام گذاشت به ھيچ صورت ناقض آن اصل نبوده وحتی ھمان اصل آزادی عقيده وبيان می تواند خود » ھای ملی 

در خدمت حرمت گزاری به مفاخر ملی وشخصيت ھای ملی قرار گرفته ، ضمن استحکام روابط مليت ھا در يک کشور 
  . وراس ھای مشترک ، تمام ملت را به خود جمع نمايند کثير المله ، به مثابه محور ھا 

مگر از نظر من اصل اختالف دراين نيست که آيا بايد به مفاخر ملی و شخصيت ھای ملی احترام گذاشت وياخير ؟ فکر 
می کنم مشکل از آنجايی آغاز می يابد که برای تشخيص و تثبيت چنان شخصيت ھايی معيارھای ارزشی متفاوتی را 

 ھستيم ، و تا زمانيکه ما قادر نشده ايم ارزش ھا ومعيار ھای خودرا توحيد نماييم ، ھيچ گاھی موفق به تثبيت اين دارا
من در اين بحث به خاطر آنکه از يکطرف ، متھم به . نخواھيم بود » قايد ملی « ويا آن فرد به مثابه شخصيت ملی و 

از طرف ديگر به امر توحيد ارزشھا ويافتن قاسم ھای مشترک کمک ذھنيت سازی و اھانت به اين ويا آن فرد نگردم و 
کاروانيان « وساير » چھره نما«کرده باشم فقط اعمال وکردار چندی را به مثابه سوال مطرح می نمايم ، اميد است 

با چنان با معيار ھای ارزشی وقضاوتی ايکه نزد شان محترم ھست برايم بنويسند که آيافرد ويا افرادی » آنچنانی 
عملکردی قھرمان ملی اند ويا خاين ملی ؟ تقاضای صميمانه ايکه از آنھا دارم بيطرفی در قضاوت است چه در غير آن 
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با روسھا به وجود آمده بود تقديس و به » مسعود « روابط تسليم طلبانه ايکه از طرف » حق شناس«ھرگاه مانند آقای 
 شود و روابط ديگران به حق محکوم گردد ، اصل قضاوت فاقد پايه ھای مشابه قرار داده» قرار داد حديبيه « سنت 

  :    اينک اين شما واينھم آن پرسشھا . اخالقی تشخيص داده شده بی ارزش خواھد بود 
ــ ھرگاه فردی در ھمسويی ، ھما ھنگی و ھمکاری با يکی از خاين ترين ، بدنام ترين و جنايتکار ترين فرد در تاريخ 

، به کشوری که با ما دشمنی تاريخی داشته ، و موجوديت کشور مارا به مثابه خار ) گلبدين حکمتيار (ير  دھه اخسه
چشم خود می بيند ، پناه برده ودر خدمت استخبارات ارتش آنکشور قرار گرفته ، به خاطر ضربه زدن به سرزمين 

لت آنکشور صلح وآرامش خلق مارا به ھم بزند ؟ پدری ، تربيه نظامی ديده با عده ای ديگر به مثابه چماق شانتاژ دو
بالفاصله بايد افزود که ھر نوع قرينه سازی تاريخی ويا سياسی با مھاجرت ھای مليونی خلق ما در ھنگام اشغال کشور 

  . به وسيله روس اشغالگر و حاکميت نوکران جنايتکارش مردود ومنتفی است 
 تجاوز گران شوروی ، به خاطر تثبيت پايه ھای قدرت يک حزب وابسته ــ ھر گاه در جريان جنگ آزاديبخش ملی عليه

قرار داشت ، رشيد ترين و صادق ترين )آی . اس . آی ( و مزدور که در عمل در خدمت استخبارات ارتش پاکستان 
  فرزندان اين ميھن را با توطئه نيست ونابود نموده باشد ؟ 

 تمام ملت می خواستند تا پای جان برای استقالل وآزادی کشور برزمندو ــ ھر گاه در جريان جنگ آزاديبخش ملی ، که
در عمل نيز بدان اشتغال داشتند، دريکی ازبھترين مناطق استراتيژيک کشور ، که دشمن ھيچ گاھی نمی توانست چون 

ار دادن ، با مناطق دشتی وھموار بدان تسلط يابد ، در عوض ھمکاری با مقاومت و آن منطقه را پايگاه مقاومت قر
قرار داد متارکه وتساند امضا کرده ، خاطر نيروھای اشغالگر را از » سوسيال امپرياليزم شوروی « دشمن خاک ما 

  بابت آن منطقه ستراتيژيک آسوده وآرام ساخته باشد ؟ 
 از فرصت ، غير و تمديد ھای علنی ومخفی آن ،» متارکه « ــ ھر گاه در دوران روابط تسليم طلبانه به گفته خودشان 

  شريفانه سود جسته ، نيروھای مقاومت ملی را از پشت ضربه زده باشد ؟ 
که تضمين امنيت بزرگ راه سالنگ به غرض تامين اکماالت دولت » روح معاھده با روسھا « ــ ھرگاه به خاطر تحقق 

انجنير «ندن خدعه آميز غارتگر روس ودولت دست نشانده بود ، به سرکوب نيروھای ضد روسی پرداخته وبا کشا
که تا زمان حيات خود وجبھه اش ، روسھا ھيچگونه » ساما«يکی از قھرمانان نبرد در واليت کندوز مربوط » سرور 

  امنيتی بين شير خان بندر وکندوز نداشتند ، به روس اشغالگر خدمت نموده باشد ؟
عيت اسالمی که تحت فرماندھی مستقيم آن شخص کوه صافی ، مربوط جم» عارف « ــ ھر گاه بنابر اعترافات مولوی 

، که با تمام دخالت و شفاعت اعراب حاضر »حرکت انقالب اسالمی « از » شفيع هللا « قرار داشت ، در نزد مولوی 
با گرفتن يک مليون افغانی » سامايی « ھر » سر « نشد تا از خونش بگذرد و به مثابه يک خاين اعدامش نمود ؛ در بدل 

نفر )٣٠(پاکسازی وبيشتر از » ساما«به مثابه آدمکش اجاره يی ، کوه صافی را از وجود اعضای )  ١٣۶٢ (در سال
  رزمنده آن سازمان رابا خدعه در يک ضربت نابود وبه روس خدمت بزرگی نموده باشد ؟

ه ھم بعد از ــ ھرگاه زيرنام دفاع ازاسالم ، صدھا روشنفکرمليت تاجيک راچه در ھنگام مقاومت ضد روسی و چ
_ » مرد استوار واميدوار به افقھای دور «بنابر اعتراف خودش در کتاب به اصطالح _ برآمدن روسھا از افغانستان ، 

به نام ستمی به قتل » خوست وفرنگ « در واليات تخار ، بدخشان و ولسوالی ھای ھمجوار پنجشير به خصوص 
  رسانيده باشد ؟   

، بيشتر از نصف شھر کابل » گلبدين حکمتيار «زمان جوانيش » برادر ويار « گسيخته با ــ ھر گاه در يک رقابت افسار
  را به آتش کشانيده باشد ؟ 

را صادر وحتی بر » افشار نانکچی « دستور حمله بر » سياف «ــ ھرگاه در اطاعت برده وار از اعراب ھوا خواه 
  زنھای باردار واطفال معصوم آن رحم ننموده باشند ؟ 

» آی . اس . آی « افراد مربوطه اش را از جلو روسای اسبق و آن زمان » آی . اس . آی «  ھر گاه از چاکری برای ــ
  به مثابه رسم گذشت به رژه واداشته باشد ؟

  ــ ھر گاه در آغاز از حرکت ارتجاعی وضد بشری طالبان ، جانب داری و حمايت مالی نموده باشد ؟
  عقد اخوت بسته باشد ؟ » کابل سوز « ھار سال خونريزی ، مجددا با حکمتيار ــ ھر گاه بعد از تقريبا چ

به » روباه کابل «در ھمين ھنگام از طرف مردم کابل مفتخر به لقب _ ــ ھر گاه ھنگام ھزيمت مفتضحانه از کابل ، 
» نجيب « صدد نجات در عوض دفاع از شھريان کابل و فکر جان آنھا ، در _ گرديد »بز پنجشير « دوام لقب قبلی 

  قصاب خاد  برآمده وبرای حفظ جان وی دلسوزی نموده باشد ؟ 
را بعد از آنھمه خيانتھا و کشتار ھا ، صحيح وسالم تا کندوز رسانيده »کابل سوز « ــ ھر گاه ھنگام ھزيمت ، حکمتيار 

  باشد ؟
را به انتقام کور از گور برخاستگان » شمالی دند « ــ ھرگاه چندين بار بااتخاذ سياست ھای غلط آگاھانه ، مردم دلير 

  مواجه ساخته باشد ؟  »  طالب ھا«تاريخ 
را در شمال مساعد و بدان وسيله به خاطر حفظ قدرت » طالب ھا«ــ ھر گاه با سياست ھای تفرقه افگنانه زمينه نفوذ 
  حزبی و شخصی با بقای کشور بازی نموده باشد ؟ 

  . . .  ملت ما روس متجاوز عقد اخوت بسته باشد ؟ ــ ھر گاه با دشمن خاک وقاتل
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به چنين شخصی ، با معيار ھای ارزشی که نزد تان وجود دارد چه خطاب می ! » کاروانيان آنچنانی « و» چھره نما « 
  کنيد ؟ 

  ؟ !شخصيت ملی وقھرمان ملی 
 يکبار آن ارزشھای گزينيشی چه کسی خواھد بود ؟ چطور ھست که» خاين ملی«که اگرچنين باشد پس از نظر شما 

  . تانرا تحرير داريد تا بتوان در مورد ، به بحث پرداخته ودر پرتو آن ، خاين ملی را از قھرمان ملی تميز داد 
را به » لويه جرگه امريکايی« تا زمانيکه شما اين کار را انجام نداده ايد نبايد انتظار داشته باشيد تا مردم ادعای شما و 

به يقين می دانيد که در تمام دورا ن مقاومت ضد روسی ، دولت پوشالی ودست . ته و مانند شما فکر کنند رسميت شنا خ
ملقب » شھدا «را از کشته ھای رژيمش پر وآنرا به تپه » مرنجان « نشانده ، با معيار ھای ارزشی خاص خودش ، تپه 

« تان که به خاطرحفظ جان» ! !قھرمان ملی« فته چونساخت ، نکند از من نوعی انتظار داريد تا آن ادعا را نيزپذير
  . محافظ گذاشته بود ، حرمت نام آنھا را ادا نمايم » ببرک 

اگر درآن معيار ھای ارزشی ، وابستگی و عضويت به نھادھای استخباراتی کشور ھای بيگانه ، تالش به خاطر تامين 
شدن است ؛ ھم آن خصوصيات وھم آن لقب ارزانی خودتان منافع امپرياليزم وکشتار خلق خودی ؛ شاخص قھرمان ملی 

  ! باد 
ورنه لطف نموده معيار ھای ارزشی تانرا بنويسيد تا با مطالعه وبحث روی آن به توحيد ارزشھا دست يافته و ھيچگاھی 

  . ظلمی در حق فردی صورت نگيرد 
شيد باز ھم از خوانندگان عزيز معذرت خواسته از اينکه با وجود کوشش ھايم در تلخيص نوشته ، بحث اندکی به درازا ک

  : به مثابه متمم بحث می افزايم 
در کشوری مثل افغانستان ، که از مليت ھا و اقوام گوناگون پر نفوس شده ، رمز بقا به مثابه يک کشور ، ورسيدن به 

ق تعيين سرنوشت مليت ھا تا ح« وحدت ملی ، زمانی می تواند متصور ومقدور باشد ، که به عالوه به رسميت شناختن 
، احاد مليت ھا واقوام ، آگاھانه و داوطلبانه به بخش ھای ديگر از صميم قلب احترام قايل شده منافع » جدايی کامل 

از وحدت آگاھانه وداوطلبانه مليت . وحقوق آنھارا مثل منفعت وحق خود پاس داشته و مصيبت آنھارا مصيبت خود داند 
آنرا مثل مردمک چشم خود حفاظت نمايد ، به اصل حقوق ووجايب مساوی باور مند ومعتقد بوده و ھا جانبداری نموده 

در عمل به خاطر تحقق آن مبارزه نمايد ، در ھمه حالت منافع مجموع ملت را نسبت به منافع مليت ووقوم خاص برتر 
ت روانی مليت ھا واقوام ديگر را در دانسته عکس آن عمل نکند ، به خاطر وحدت ملت ال اقل در طرح مسايل ، حاال

باور مند باشد که خون ھمه مليت ھا واقوام يک رنگ دارد ، رنگ سرخ ، اگر ھزاره است ويا پشتون نظر داشته باشد ، 
رنگ خون آنھا سرخ بوده و ھيچگونه تمايزی از ھمديگر . . . ، اگر تاجيک است يا بلوچ ، اگر ازبک است ويا ترک 

   .ندارند 
 و توطئه ھای دشمنان وحدت ملت را ، درک ودر اسرع وقت افشا نمايند ، به ھيچ کس اين اجازه را ندھند تا در دسايس

پوشش دفاع از اين ويا آن مليت وقوم ، افتراق واستخوان شکنی را بين مليت ھا واقوام ايجاد ودامن زنند ، به ويژه در 
ريزی ھنوز ھم تحت سيطره و تجاوز امپرياليزم امريکا ، شرايط کنونی که کشور بعد از حدود سه دھه جنگ وخون

انگليس و شرکا قرار دارد و نيروھای منطقه يی و جھانی رقيب در صدد غارت ، تجزيه وانقياد کامل آن اند ؛ بايد در 
ن سنگی را که زور ما به برداشت« طرح مسايل ، توانايی ما در حل آن و الويت طرح را در نظر داشت وبه اصطالح 

ھر نوع درز اندازی وتشديد . که نيروی حياتی مارا ضايع خواھد ساخت » اش در مقطع فعلی نمی رسد از جا تکان نداد 
به نظر من ضمانت بقای ملت . اختالف را بين احاد ملت ؛ در خدمت امپرياليزم وارتجاع دانسته آنرا محکوم نمود

است ، فقط با داشتن آن سالح ھا ، می توان از موجوديت » سه سالح خلق « ووحدت آن تالش پيگير به خاطر ايجاد 
  . ميھن ، استقالل کشور ، آزادی و وحدت ملت و حقوق ديموکراتيک خلقھای سراسر کشور دفاع کرد 

  ! به خاطر وحدت آگاھانه وداوطلبانه تمام مليت ھا واقوام مبارزه نموده توطئه گران را افشا کنيد 
  
  

  
   
 


